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Yrkande – Antagande av detaljplan för 
Gibraltarvallen inom stadsdelarna 
Johanneberg och Krokslätt 
Förslag till beslut 
I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

1) Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett gestaltningsförslag i klassisk stil 
som harmoniserar med de befintliga äldre byggnaderna i området. 

2) Berörd nämnd eller stiftelse får i uppdrag att finansiera ett monument som 
uppförs på Gibraltarvallen till den Cortegebyggande teknologens ära. 
Monumentet ska vara väl synligt från Gibraltargatan, exempelvis framför 
biblioteket. 

3) Kommunstyrelsen gör en avsiktsförklaring att Cortegen 2022 måste bli av till 
varje pris. 

4) Trafiknämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag som inkluderar en cykelbana 
längs Sven Hultins gata.  Förslaget ska även inkludera åtgärder som reducerar 
hastigheten för biltrafiken.  

Yrkandet 
Chalmers är Göteborg. Göteborg är Chalmers. Avenyn är Chalmerscortegen. 
Chalmerscortegen är avenyn. Tillsammans har göteborgaren och Chalmeristen bildat 
symbios varje valborg då Cortegen rullat genom Göteborgs gator. I över hundra år har 
detta event förgyllt livet för både chalmeristen och göteborgaren. 

Tyvärr har Corona ställt till det rejält för chalmeristerna. Kårlivet har i princip dött, vilket 
gjort att studenternas sociala liv radikalt försämrats. Psykisk ohälsa och isolering är ett 
påtagligt och akut problem som inte kan underskattas.  

Till råga på allt detta elände har Cortegen varit tvungen ställa in två år i rad. Sist Cortegen 
ställdes in var under andra världskriget, och då förstår man hur allvarlig situationen är 
idag. 

För att visa sin uppskattning för chalmeristernas strävan och umbäranden under pandemin 
borde staden via berörda stiftelser eller nämnder finansiera ett monument för att hedra 
chalmeristen. Just nu när två corteger i rad blivit inställda så har det ett stort symbolvärde 
att uppföra ett monument för att visa stadens uppskattning av den cortegebyggande 
chalmeristen.  

Under flera decennier har cortegen byggts på Gibraltarvallen, därför är det naturligt att 
monumentet uppförs i dess närhet, exempelvis framför biblioteket. Monumentet ska vara 
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väl synligt från Gibraltargatan och vara målpunkt längs flera siktlinjer och därmed 
fungera som ett landmärke. 

Kommunstyrelsen bör också göra en avsiktsförklaring till stöd för att Cortegen 2022 ska 
bli av. Att bygga Cortege har i över 100 år varit en del av att gå på Chalmers, och om den 
möjligheten rycks bort så har man tagit bort en del av Chalmeristens identitet. Därför 
måste Kommunstyrelsen uttala sitt fulla stöd för Chalmerscortegen 2022. 

 

Gestaltning i klassisk stil 

Detaljplanen har i sin analys av kulturhistoria och befintlig bebyggelse helt åsidosatt de 
vackra klassiska byggnaderna i rött tegel i nedre Johanneberg.  

 

 

Vidare har man inte uppmärksammat de äldre vackra byggnaderna som finns på 
Chalmersområdet. Till exempel fysikhuset längst uppe på Origovägen.  
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Även de byggnaden som tidigare tillhörde Wasa sjukhus Wasa har både varierande och 
vacker arkitektur. Byggnaden nedan vetter mot Gibraltargatan och ger ett gediget och 
klassiskt intryck. Stilen förmedlar en ljus och inbjudande fasad som samtidigt som den 
andas rustik. 

 

 

 

Ett annan byggnad som vetter mot Gibraltargatan är den gamla byggnaden för 
reaktorfysik. Denna vackra byggnad där grunden för vår svenska kärnkraft föddes är värd 
att uppmärksamma av många skäl. Inte minst för den monumentala arkitekturen. 
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Stadens misslyckande 

På sidan 15 i detaljplanen lyfter man istället fram de enformiga och tråkiga funkishusen 
som inspirationskälla för de nya byggnaderna på Gibraltarvallen. Det är häpnadsväckande 
att man på ett sådant arrogant sätt förbiser de vackra husen som faktiskt finns och som 
borde inspirera arkitekter och entreprenörer i det fortsatta arbetet. 

 

 

Sverigedemokraternas förslag 

Byggnaderna på Gibraltarvallen kommer att vara en entré till Chalmers och skapa en fond 
mot Gibraltargatan. Gestaltningen kommer att berätta; det här är Chalmers.  

Det arkitektoniska uttrycket är därför mycket viktigt. Vilket intryck vill man ge till 
besökare? Tråkig funkis, eller spännande klassisk arkitektur som anknyter till de vackra 
byggnader som faktiskt finns på området? 

Sverigedemokraterna har konsekvent hävdat att man måste bygga i klassisk stil för att 
bevara stadens själ och värna om det unika arkitektoniska arvet som de klassiska 
byggnaderna förmedlar.   

Sverigedemokraterna vill därför ge byggnadsnämnden i uppdrag att i det framtida arbetet 
med gestaltning säkerställa att estetik, stil och klassisk arkitektur ska genomsyra alla nya 
byggnader i området. Som inspiration kan man utgå från de exempel som ges i texten 
ovan. 

Det är positivt att Eklandagatan förlängs och knyts ihop med Sven Hultins Gata. Det 
finns dock en risk att detta kommer leda till en ”smitväg” eller genomfartsgata. För att 
förhindra detta bör man anlägga en cykelbana längst hela Sven Hultins gata samt 
installera hastighetsreducerande lösningar. Detta kan ske med planteringar eller 
avsmalnande vägavsnitt. Uppdrag ska ges till trafiknämnden. Det rör sig många studenter 
på chalmersområdet och Sven Hultins gata måste upplevas trygg och säker för både 
cyklister och fotgängare. 
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Antagande av detaljplan för Gibraltarvallen 
inom stadsdelarna Johanneberg och 
Krokslätt   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt, upprättad 
2020-02-07 och reviderad 2021-11-23, antas. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Chalmers utbyggnadsbehov över tid och öka 
samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Planförslaget omfattar även 
ombyggnader av stadens gator och en ändrad trafikföring där Eklandagatan förlängs till 
Sven Hultins gata och Engdahlsgatan blir en återvändsgata. En ny samlad busshållplats 
anläggs i planområdets södra del. De överväganden som är gjorda för områdets 
utveckling är framför allt behandlade i det planprogram som ligger till grund för 
planarbetet, program för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala. 

Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Förslaget 
överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 
2009-02-26. 

De viktigaste synpunkterna som inkommit under samråds- och granskningstiden från 
boende är främst att befintliga bostäder och närmiljö påverkas av den nya bebyggelsen 
avseende dags- och solljus, begränsad utsikt och försämrad buller- och luftmiljö. 
Synpunkter i granskning avser vidare den nya bebyggelsens utformning, påverkan på 
boendeparkering och träd. Synpunkter från kommunala instanser och statliga 
myndigheter gäller främst markmiljö, luft, buller, översvämningsrisker och geoteknik. 
Länsstyrelsen bedömde, vid granskning, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 
§ PBL och då kända förhållanden att planen inte kan accepteras och därför kan komma att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas utan ytterligare utredningar och underlag. 

Byggnadsnämnden anser att detaljplanen kan antas med de kompletterade utredningar 
och ändringar som gjorts efter granskning. Detaljplanen har efter tillstyrkande av 
byggnadsnämnden översänts till kommunfullmäktige för antagande på grund av att den 
bedöms vara av principiellt intresse, omfattar ett stort område, hanterar många 
motstridiga intressen samt medför större ekonomiska åtaganden för kommunen. 
Stadsledningskontoret delar byggnadsnämnden bedömning om att planen kan antas. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-01-05 
Diarienummer 1471/21 
 

Handläggare  
Lena Risfelt 
Telefon: 031-368 03 61 
E-post: lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planförslaget möjliggör för Chalmers utbyggnadsbehov över tid och syftar till att öka 
samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Utformningen av planförslaget 
bygger på en värdebaserad stadsutvecklingsmodell som syftar till att utveckla en 
långsiktig värdestruktur för befintliga samt tillkommande stråk, platser och bebyggelse. 
Chalmers möjlighet till utveckling bedöms ökar Göteborgs attraktivitet som forsknings- 
och studentstad. 

Ekonomiska konsekvenser vid detaljplanens genomförande: 

Kommunens exploateringsekonomi  
Projektkalkylen bedömer ett projektnetto på cirka 98 mnkr.  

Projektutgifterna bedöms uppgå till cirka 185 mnkr (skattefinansiering cirka 15 mnkr 
respektive exploateringsfinansiering cirka 170 mnkr) och består av utbyggnad av gatu- 
och parkanläggningar (gator, park, torg), skyfallsåtgärder samt myndighetsutgifter, 
markförvärv och markåtgärder (lantmäteriförrättning, ledningsflytt, tillståndsprövning). 

Projektinkomster uppgår till cirka 284 mnkr och består av markförsäljning/-anvisning på 
cirka 149 mnkr samt exploateringsbidrag/gatukostnader för anläggande av allmän plats på 
cirka 135 mnkr. 

Nödvändiga avtal mellan staden och exploatören är tecknade inför detaljplanens 
antagande. Dispens för generellt biotopskydd har beslutats av Länsstyrelsen 2019-03-25. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi  
Detaljplanens genomförande bedöms medföra ökade driftkostnader för 
kommunaltekniska anläggningar.  

Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningar i form av ränta och 
avskrivningar samt för skötsel och underhåll av gator- och torg. 

Park- och naturnämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och 
avskrivningar och för skötsel och underhåll av parkanläggning.  

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta 
och avskrivningar samt för driften av va-skyfallsanläggningen.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
I detaljplanens planhandling konstateras att planförslaget syftar till att uppfylla 
miljömålet begränsad klimatpåverkan. En komplettering av bostäder, verksamheter och 
kontor i ett centralt läge med god kollektivtrafik, befintlig infrastruktur, service och 
tillgång till rekreationsområden ska bidra till ett minskat bilanvändande. En Grön Resplan 
har tagits fram för att tillämpa mobilitetslösningar. En parkeringsnorm är antagen som 
inte tillför nya bilplatser till området och inte ökar trafiken på omkringliggande gator. 

Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms klaras med god marginal. Byggandet av nya hus i 
enlighet med detaljplanen för området kommer dock att öka halterna av luftföroreningar 
utmed Gibraltargatan. Risken för överskridanden av miljökvalitetsnormerna bedöms som 
liten. 

Inom målet god bebyggd miljö finns en viss målkonflikt. Planen möjliggör bostäder i ett 
attraktivt läge med god service och goda kommunikationer. Uppförande av nya bostäder 
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innebär goda förutsättningar för god inomhusmiljö och hållbara system för till exempel 
avfall och energi. Samtidigt är bullernivåerna höga på grund av omgivande trafik. Statliga 
riktvärden kan uppfyllas genom tillgång till ljuddämpad sida. 

Planförslaget leder till påverkan för befintliga uppväxta träd vid planens genomförande. 
Frivillig kompensation av de oxlar som påverkas samt kompensationsåtgärd för trädalléer 
begränsar till viss del dispensens negativa effekter på möjligheten att nå miljömålet. 

Planförslagets inriktning är att områdets kulturhistoriska värden och gröna miljöer ska 
värnas, skyddas och utvecklas. För Chalmers Bibliotek med tillhörande kontorslänga och 
Kopparbunken införs skyddsbestämmelser och Gibraltar herrgård flyttas för en andra 
gång för att bli bevarad. För mötet med funkishusbebyggelsen som ingår i riksintresset 
Övre Johanneberg sätts utformningsbestämmelse för tillkommande bebyggelse på 
motstående sidan av Gibraltargatan samt regleras byggnadernas tillåtna volymer i längd, 
höjd och uppdelning. 

Planförslaget bedöms inte ha någon stor påverkan på luftkvaliteten, då en ökad biltrafik 
inte bedöms tillkomma av planens genomförande. Chalmersområdet är välförsörjt med 
kollektivtrafik, varför det finns goda möjligheter till hållbart resande till och från 
området. 

Påverkan på grundvatten eller på recipient för allmänt ledningsnät ska inte ske, med de 
krav på rening av vatten från trafikytor och parkeringsplatser som redovisas i 
dagvattenutredningen.  

Bedömning ur social dimension 
Genomförandet av detaljplanen bedöms bidra till en stärkt samverkan mellan staden, 
akademi och näringsliv. Chalmers utgör, som en del av stadens lärosäten, en 
identitetsmarkör för staden. Chalmers möjliggör för teknologisk forskning, utveckling 
och innovation samt bidrar med studenter som vid avslutad utbildning blir en del av 
möjlig rekryteringsbas för stadens näringsliv. En mötesplats för forskare, studenter och 
allmänhet i ett lokalt till globalt perspektiv kan förstärkas. Högskolan bidrar till staden 
med kulturella inslag genom Chalmerscortègen som är en del av en återkommande vårlig 
tradition. 

Detaljplanen kan bidra till att fler människor kan passera genom Chalmersområdet, vilket 
är positivt ur ett trygghetsskapande perspektiv. Efter en genomförd social- och 
barnkonsekvensanalys har analyserna bidragit med minder justeringar av planförslaget. 
Bland annat i form av ökad orienterbarhet i området och säkrare gång- och cykelstråk för 
de som passerar i området. Genom detaljplanen säkerställs en parkyta med lekmiljöer 
vilket bedöms som positivt för barns möjlighet till lek och rörelse. 

Planförslaget påverkar redan boende i Johanneberg där sakägare framfört synpunkter i 
samråd och granskning om att befintliga bostäder och närmiljö påverkas negativt av den 
nya bebyggelsen. 
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Bilagor 
1. Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2021-11-23 § 565  
1. Tjänsteutlåtande byggnadsnämnden 2021-11-23 
2. Plankarta med bestämmelser 
3. Planbeskrivning 
4. Grundkarta 
5. Illustrationsritning 

      6. Samrådsredogörelse 

      7. Granskningsutlåtande 

 

Samtliga handlingar i detaljplaneärendet finns tillgängliga i planpärm på 
stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Handlingarna är även möjliga att ladda ned 
från: www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Genomförande- och/eller exploateringsavtal finns tillgängligt på fastighetskontoret, 
Postgatan 10. 
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Ärendet  
Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt upprättad 
2020-02-07 och reviderad 2021-11-23. Byggnadsnämnden har efter tillstyrkande 
översänts detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande på grund av att den är av 
principiellt intresse, omfattar ett stort område, hanterar många motstridiga intressen samt 
medför större ekonomiska åtaganden för kommunen. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2012-10-02 Godkänna produktionsplan för år 2013 där detaljplanen ingår som 
ärende Chalmers Johanneberg Science Park, studentbostäder, dp. 

2013-06-20 Samrådredogörelse för program för Chalmers Johanneberg, Mossen 
och Landala 

2013-06-20 Uppdrag att upprätta detaljplan utifrån produktionsplan 2013  

2015-08-18 Genomföra samråd om detaljplanen 

2020-02-07 Granska detaljplanen 

Inom planområdet finns elva gällande detaljplaner; akt II-2083, II-2109, II-2583, II-2696, 
II-2977, II-3095, II-3716, II-4411, II-4415, II-4432, II-4969 samt en tilläggsplan; akt II-
4425. Gibraltarvallen omfattas av detaljplan akt II-2696 som avser utvidgning av 
Chalmers med äldre bestämmelsen för allmänt ändamål. Genomförandetiden för samtliga 
detaljplaner har gått ut. 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900). Byggnadsnämnden har gjort en 
behovsbedömning för detaljplanen enligt 4 kapitlet 34 § PBL (2010:900) och 6 kapitlet 
11§ miljöbalken och konstaterade att genomförande av detaljplanen inte kan medföra 
betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
inte har tagits fram. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Planens syfte, innehåll och utformning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Chalmers utbyggnadsbehov över tid och öka 
samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Områdets kulturhistoriska 
värden och gröna miljöer ska värnas, skyddas och utvecklas.  

Planförslaget innebär cirka 100 000 kvadratmeter verksamhetsyta för Chalmers 
utvecklingsbehov, 230–670 student- och forskarbostäder, samt cirka 150 övriga bostäder, 
varav 10 är boenden med särskild service (BmSS).  

Planförslaget avser utveckling av allmänna platser; park, torg och gator bland annat i 
form av att en allmän park utvecklas samt att ett allmänt torg tillkommer och att 
Chalmers södra entré och förlänga Eklandagatan stärks.  

I syfte att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse flyttas Gibraltar Herrgård till en ny plats. 
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För Chalmers Bibliotek och Kopparbunken införs skyddsbestämmelser. Arkitektoniska 
kvaliteter i mötet med funkisbebyggelsen i Övre Johanneberg säkerställs genom 
utformningsbestämmelse.  

Planförslaget omfattar även ombyggnader av stadens gator och en ändrad trafikföring där 
Eklandagatan förlängs till Sven Hultins gata och Engdahlsgatan blir återvändsgata. En ny 
samlad busshållplats anläggs i planområdets södra del.  

 

 

Bild: Volymmodell som visar möjlig utbyggnad inom planområdet. Föreslagen bebyggelse i blått (Liljevall 
arkitekter) 
 

Samrådsredogörelse/granskningsutlåtande 
Inkomna synpunkter under samråd berörde främst boendeparkering som tas bort, 
nedtagning av träd, påverkan på befintliga bostäder i form av skuggpåverkan, begränsad 
utsikt och försämrad buller- och luftmiljö. Vidare Gibraltar Herrgårds flytt och att 
återvinningsstation tas bort. Flera synpunkter handlade om ombyggnation av 
Eklandagatan med dess påverkan på närmiljön och att gröna värden påverkas. Inkomna 
synpunkter från kommunala instanser och statliga myndigheter gäller främst parkering, 
hur stråk, parker och grönska säkerställs samt att luft, buller, markmiljö, dagvatten och 
geoteknik vidare behöver utredas inför granskning av detaljplanen.  

De viktigaste synpunkterna som inkommit under granskningstiden från boende är främst 
att befintliga bostäder och närmiljö påverkas av den nya bebyggelsen avseende dags- och 
solljus, begränsad utsikt och försämrad buller- och luftmiljö. Synpunkter avser vidare den 
nya bebyggelsens utformning, påverkan på boendeparkering och träd. Inkomna 
synpunkter från kommunala instanser och statliga myndigheter gäller främst markmiljö, 
luft, buller, översvämningsrisker och geoteknik. Från samrådet finns kvarstående 
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erinringar, samstämmiga med de från granskning, främst avseende den nya bebyggelsens 
utformning och därmed påverkan i form av skuggning och begränsad utsikt. 

Länsstyrelsens yttrande i samrådet var bedömningen med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslag 
inte skulle komma att prövas.  

I samband med granskning bedömde Länsstyrelsen att planen inte skulle accepteras utan 
att åtgärder vidtas i form av: reglera maxlaster för att inte äventyra stabiliteten, förtydliga 
och komplettera reglering av översvämningsåtgärder, redovisa avtal som säkerställer 
industribulleråtgärder, förtydliganden och reglering krävs avseende MKN luft och 
luftkvalitetens påverkan på människors hälsa. Klorerade alifaters påverkan på 
planområdet måste klargöras och regleras. Kommunen behöver bland annat tydliggöra att 
och hur:  

• det övergripande åtgärdsmålet, om att människors hälsa inte ska påverkas negativt av 
föroreningar, kan uppnås på lång och kort sikt  

• osäkerheter kring föroreningen är hanterbara inom projektet  
• det går att bygga bostäder där inomhusmiljön inte påverkas av klorerade alifater 

Byggnadsnämndens överväganden i sammandrag 
Byggnadsnämnden har bedömt att avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen 
har gjorts och att hänsyn tagits till platsens specifika egenskaper och förutsättningar. 

I samband med samråd gjordes huvudsakliga förändringar i form av: Byggnationen har 
anpassats utifrån gällande miljötillstånd för befintlig kraftcentral. Bland annat har tidigare 
byggrätt på 24 våningar utgått. Boendeparkering kommer att ersättas. Dagens 
koncentration av platser för boendeparkeringar på Gibraltargatan sprids ut på gatorna 
inom planområdet. Föreslagen byggnation har studerats vidare utifrån kulturmiljö, 
stadsbild och närområde. Planbestämmelser och planbeskrivning har tydliggjorts. Buller, 
markmiljö, dagvatten och skyfall har studerats vidare och olika åtgärder föreslås. 

I samband med att synpunkter inkommit i granskning har mindre revideringar, 
kompletteringar och förtydliganden samt redaktionella ändringar gjorts i plankartan och 
planbeskrivningen. Nämnden bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon 
väsentlig ändring av planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med i huvudsak 
följande ändringar efter granskning: 

- Användning S har preciserats till högskola och universitet, vuxenutbildning, 
gymnasium. Skola behölls enbart för Gibraltar Herrgård på dess nya plats. 

- En ny miljöteknisk undersökning samt en riskbedömning och åtgärdsutredning har 
tagits fram och kompletterar planhandlingarna. Dessa ersätter undersökningar och 
riskbedömningar avseende klorerade alifater gjorda till och med granskningsskedet. 
Slutsatsen är att det inte behövs några riskreducerande åtgärder. 

- Kompletterande spridningsberäkningar avseende utsläpp av luftföroreningar från 
Chalmers kraftcentral har gjorts och biläggs planhandlingarna. 

- Avsiktsförklaring Grön resplan för Chalmers campus Johanneberg, version 2 har 
tecknats och biläggs planhandlingarna.  

- Avtal gällande bullerreducerande åtgärder (industribuller) biläggs planhandlingarna.  
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- Underlag avseende dagsljusförhållanden har tagits fram samt kompletterande 
solstudier, en toppvy samt gatuvyer avseende kvarteret Grönsiskan och 
Engdahlsgatan. 

Byggnadsnämnden har vid sitt tillstyrkande av detaljplanen bedömt att planförslaget, med 
gjorda justeringar och kompletteringar, i samband med genomförd granskning, är lämplig 
och att detaljplanen är genomförbar.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas då den möjliggör en fortsatt 
utveckling av Chalmersområdet och möter upp för Chalmers utbyggnadsbehov över tid.  

Omvandlingen av området har en lång tidshorisont och stadsledningskontoret delar 
byggnadsnämndens bild att planförslaget är beroende av efterföljande planarbeten i 
närmiljön. Detta för att bland annat få tillstånd lösningar för förskola till de tillkommande 
bostäderna som saknar detta i närområdet i nuvarande planförslag. Även om det primärt 
handlar om student- och forskarbostäder behöver den kommunala servicen säkras. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Tillstyrkande av detaljplan för Gibraltarvallen 
inom stadsdelarna Johanneberg och 
Krokslätt  
§ 565, 0469/13 

Beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna 
Johanneberg och Krokslätt, upprättad den 7 februari 2020 och reviderad den 
23 november 2021.  
 

2. Översända förslag till detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna 
Johanneberg och Krokslätt, upprättad den 7 februari 2020 och reviderad den 
23 november 2021, till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  
 

Skäl för beslut  
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande. 

Handlingar  
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-08, med bilagor.  

Jäv  
Ordförande Hampus Magnusson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets 
överläggning eller beslut.  

Beslutsgång  
Tjänstgörande ordföranden Ann Catrine Fogelgren (L) föreslår att nämnden ska 
besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag.  

 

 

 

 

 

Byggnadsnämnden 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-11-23 



 

 

[Organisationsnamn] 
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Dag för justering 
2021-12-06 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Sofie Wäremalm 

 

 

  

  

  



 

Stadsbyggnadskontoret 
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Tillstyrkande av detaljplan för Gibraltarvallen inom 
stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt  

  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna 
Johanneberg och Krokslätt, upprättad den 7 februari 2020 och reviderad den 23 
november 2021.  
 

2. Översända förslag till detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna 
Johanneberg och Krokslätt, upprättad den 7 februari 2020 och reviderad den 23 
november 2021, till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Chalmers utbyggnadsbehov över tid och öka 
samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Planförslaget omfattar även 
ombyggnader av stadens gator och en ändrad trafikföring där Eklandagatan förlängs till 
Sven Hultins gata och Engdahlsgatan blir en återvändsgata. En ny samlad busshållplats 
anläggs i planområdets södra del. De överväganden som är gjorda för områdets 
utveckling är framför allt behandlade i det planprogram som ligger till grund för 
planarbetet.  

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden från boende är främst 
att befintliga bostäder och närmiljö påverkas av den nya bebyggelsen avseende dags- och 
solljus, begränsad utsikt och försämrad buller- och luftmiljö. Synpunkter avser vidare den 
nya bebyggelsens utformning, påverkan på boendeparkering och träd. Inkomna 
synpunkter från kommunala instanser och statliga myndigheter gäller främst markmiljö, 
luft, buller, översvämningsrisker och geoteknik.  

Kontoret bedömer att detaljplanen kan antas med kompletterade utredningar och 
ändringar efter granskning. 

Projektet innebär ett överskott för staden på runt 100 mkr. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-11-08  
Byggnadsnämnden 2021-11-23 
Diarienummer 0469/13 
 

Handläggare 
Sandra Trzil 
Telefon: 031-368 15 51 
E-post: sandra.trzil@sbk.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Fastighetskontorets beräkningar visar ett positivt projektnetto i storleksordningen 100 
mkr. Utbyggnad av gatuanläggningar beräknas uppgå till cirka 150 mkr, utbyggnad av 
parkanläggningar (torg och park) ca 15 mkr och skyfallsåtgärder cirka 5 mkr. 
Trafikkontoret och park- och naturförvaltningen får ökade driftkostnader för befintliga 
anläggningar som byggs om och nya anläggningar. Kretslopp och vatten får ökade 
driftkostnader för skyfallsanläggningar. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Flertalet miljömål bedöms inte beröras av ett genomförande av planförslaget eller 
medföra någon skillnad mot dagsläget. Gällande miljömål Begränsad klimatpåverkan och 
Frisk luft, bedöms de inte nämnvärt påverkas då trafiken inte påtagligt ökar. Under 
delmål Förorenade områden bedöms en positiv påverkan ske genom att mark vid behov 
kommer att saneras i samband med byggnation samt bedöms också en positiv påverkan 
ske för miljömålet om Levande sjöar och vattendrag då dagvattnets föroreningsinnehåll 
bedöms minska i och med ett genomförande av detaljplanen. För miljömålet om God 
bebyggd miljö finns en viss målkonflikt då byggnationen kommer att innebära att fler bor 
i miljöer med höga bullernivåer och halter av luftföroreningar som kan överskrida 
miljömålet vilket innebär att dessa mål åtminstone på kort sikt kommer att bli svårare att 
nå. Samtidigt har exploatering i centrala lägen andra och mer positiva effekter på andra 
miljömål.  

Det statliga riktvärdet för buller uppfylls genom tillgång till ljuddämpad sida eller för 
lägenheter mindre än 35 kvm. Det lokala målet om högst 60 dBA vid den bullerutsatta 
fasaden överskrids dock för bebyggelse vid Gibraltargatan. Ljudreflex i de planerade 
byggnaderna åstadkommer marginellt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om 
Gibraltargatan. På grund av trafikomläggning får delar av befintlig bostadsbebyggelse 
norr om Eklandagatan förhöjda bullernivåer som överskrider riktvärdena vid fasad. 
Göteborgs Stad åtar sig att bekosta åtgärder för att inomhusnivåerna ska klaras.  

Planförslaget ianspråktar inte i någon större utsträckning naturmark, dock påverkas 
befintliga uppväxta träd vid planens genomförande varav 75 av dessa är biotopskyddade 
alléer och ska ersättas i enlighet med länsstyrelsens beslut om dispens. 

Chalmers bibliotek med tillhörande kontorslänga och Kopparbunken förses med skydds- 
och varsamhetsbestämmelser. För mötet med funkishusbebyggelsen som ingår i 
riksintresset Övre Johanneberg sätts utformningsbestämmelse för tillkomammande 
bebyggelse på motstående sidan av Gibraltargatan samt regleras byggnadernas tillåtna 
volymer i längd, höjd och uppdelning. 

Bedömning ur social dimension 
Sammanfattningsvis ökar detaljplanen orienterbarheten i området och möjliggör starkare 
gång-, cykelstråk och tvärkopplingar. Planen bidrar till att öppna upp högskoleområdet 
och möta staden genom att öka orienterbarheten och möjliggöra för tydligare stråk genom 
området. Krav på publika verksamheter i bottenvåningarna ut mot Gibraltargatan ställs 
vilket kan stärka Gibraltargatan som stadsrum och ett tillskott av bostäder i området 
hjälper till att stärka mötet mellan staden och högskoleområdet. Detaljplanen utgörs dock 
till stora delar av kvartersmark och en utveckling mot ett öppnare campus kräver arbete 
och insatser utöver de som regleras och går att reglera i detaljplan.  
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Barnkonventionen är svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 
beaktats vid framtagande av planförslaget. Det finns både fysiska och mentala barriärer 
mellan högskoleområdet och övriga stadsdelen idag. De flesta målpunkter och funktioner 
inom planområdet relaterar till högskolan och området upplevs inte som en plats för barn 
idag. Planförslaget bidrar till att öppna upp högskoleområdet och öka orienterbarheten i 
området. Genom detaljplanen säkerställs en parkyta med lekmiljöer i södra delen av 
planområdet, vilket saknas i närområdet idag. Fler gång- och cykelbanor med tydligare 
separeraring kommer att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i området.  

Bilagor 
Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser 
2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 
3. Grundkarta 
4. Illustrationsritning 
5. Samrådsredogörelse 
6. Granskningsutlåtande 
7. Kvalitetsprogram 
8. Fastighetsförteckning (publiceras ej på internet) 
9. Grön Resplan version 2.0, Avsiktsförklaring  
10. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

Utredningar 
11. Avtal gällande bullerdämpande åtgärder (industribuller) 
12. Spridningsberäkningar avseende utsläpp av luftföroreningar från Chalmers 

kraftcentral 
13. Miljöteknisk undersökning avseende klorerade lösningsmedel 
14. Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning avseende klorerade 

lösningsmedel 
15. Solstudie toppvy 
16. Solstudie Engdahlsgatan 
17. Solstudie kv. Grönsiskan 
18. Dagsljusstudie 
19. PM Trafikförslag  
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Ärendet  
Förslag till beslut i byggnadsnämnden är att tillstyrka förslaget till detaljplan för 
Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt samt översända det till 
kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 
Planområdet ligger i Johanneberg och Krokslätt vid Gibraltargatan, ca 2,5 km söder om 
Göteborgs centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Chalmers 
utbyggnadsbehov över tid och öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga 
staden. Områdets kulturhistoriska värden och gröna miljöer ska värnas, skyddas och 
utvecklas.  

Planförslaget innebär att byggnader för utbildning, kontor, service och bostäder medges i 
upp till 11 våningar. Cirka 150 lägenheter varav 10 BmSS, 230 - 670 student- och 
forskarbostäder, 100 000 kvm verksamhetsyta samt nya platser, stråk och grönska 
medges inom planområdet. Planförslaget omfattar även ombyggnader av stadens gator 
och en ändrad trafikföring där Eklandagatan förlängs till Sven Hultins gata och 
Engdahlsgatan blir återvändsgata. En ny samlad busshållplats anläggs i planområdets 
södra del. Gibraltar Herrgård flyttas till ny plats. För Chalmers Bibliotek och 
Kopparbunken införs skyddsbestämmelser. Arkitektoniska kvaliteter i mötet med 
funkisbebyggelsen i Övre Johanneberg säkerställs genom utformningsbestämmelse. 
Planförslaget avser även att en allmän park utvecklas samt att ett allmänt torg tillkommer.   

Utformningen av planförslaget bygger på en värdebaserad stadsutvecklingsmodell som 
syftar till att utveckla en långsiktig värdestruktur för befintliga samt tillkommande stråk, 
platser och bebyggelse i en sammanhängande stadsstruktur där samverkan mellan 
akademi, näringsliv och övriga staden ska öka. Planförslaget utgår från intentionerna i till 
detaljplanen föregående program för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala. Ett 
kvalitetsprogram har tagits fram som beskriver vilka kvaliteter och värden som ska vara 
vägledande vid utvecklingen av området. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Inom planområdet finns elva gällande detaljplaner; akt II-2083, II-2109, II-2583, II-2696, 
II-2977, II-3095, II-3716, II-4411, II-4415, II-4432, II-4969 samt en tilläggsplan; akt II-
4425. Gibraltarvallen omfattas av detaljplan akt II-2696 som avser utvidgning av 
Chalmers med äldre bestämmelsen för allmänt ändamål. Genomförandetiden för samtliga 
detaljplaner har gått ut.  

Detaljplanen innebär att lovplikten ändras genom utökad lovplikt för fällning av träd 
inom del av planområdet. 

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

Bakgrund/bakgrund och förändringar efter samråd/bakgrund och 
förändringar efter granskning 
Byggnadsnämnden beslutade 2020-02-07 att låta granska detaljplan för Gibraltarvallen. 
Granskning har hållits under tiden 2020-02-26 – 2020-03-18. Förslaget till detaljplan har 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 
Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. 

Efter granskning har mindre revideringar, kompletteringar, förtydliganden och 
redaktionella ändringar har gjorts i planhandlingar samt i huvudsak följande ändringar: 

- Användning S har preciserats till högskola och universitet, vuxenutbildning, 
gymnasium. Skola behölls enbart för Gibraltar Herrgård på dess nya plats. 

- En ny miljöteknisk undersökning samt en riskbedömning och åtgärdsutredning 
har tagits fram och kompletterar planhandlingarna. Dessa ersätter undersökningar 
och riskbedömningar avseende klorerade alifater gjorda till och med 
granskningsskedet. Slutsatsen är att det inte behövs några riskreducerande 
åtgärder. 

- Kompletterande spridningsberäkningar avseende utsläpp av luftföroreningar från 
Chalmers kraftcentral har gjorts och biläggs planhandlingarna. 

- Avsiktsförklaring Grön resplan för Chalmers campus Johanneberg, version 2 har 
tecknats och biläggs planhandlingarna.  

- Avtal gällande bullerreducerande åtgärder (industribuller) biläggs 
planhandlingarna.  

- Underlag avseende dagsljusförhållanden har tagits fram samt kompletterande 
solstudier, en toppvy samt gatuvyer avseende kv. Grönsiskan och Engdahlsgatan. 

Ärendets handläggning 
Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900).  

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den är av principiellt intresse, 
omfattar ett stort område, hanterar många motstridiga intressen samt medför större 
ekonomiska åtaganden för kommunen. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2012-10-02 att godkänna produktionsplan för år 2013 där detaljplanen ingår som 
ärende Chalmers Johanneberg Science Park, studentbostäder, dp. 

2013-06-20 att godkänna samrådsredogörelsen för program för Chalmers 
Johanneberg, Mossen och Landala 

2015-08-18 att genomföra samråd om detaljplanen 

2020-02-07 att låta granska detaljplanen 

Program för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala, dnr 0515/10 med 
samrådsredogörelse går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Miljöpåverkan 
Stadsbyggnadskontoret har gjort en behovsbedömning för detaljplanen enligt 4 kapitlet 
34§ plan- och bygglagen (2010:900) och 6 kapitlet 11§ miljöbalken och konstaterade att 
genomförande av detaljplanen inte kan medföra betydande miljöpåverkan, varför en 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte har tagits fram. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
De överväganden som är gjorda för områdets utveckling är framför allt behandlade i det 
planprogram som ligger till grund för planarbetet. En utbyggnad av Chalmersområdet, 
med en breddad användning, medger en utveckling av staden i ett område väl försörjt 
med kollektivtrafik och i ett område som inte ianspråktar tidigare oexploaterad mark. Ett 
kompensationstänkande ska tillämpas när befintliga träd tas ned för att exploatera 
marken. 75 träd inom planområdet omfattas dessutom av det generella biotopskyddet för 
alléer. Dispens från biotopskyddet med villkorad kompensation har beslutats av 
länsstyrelsen 2019-03-25. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs 
påtagligt negativt. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från 
allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande 
behov. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.  

Ambitionen är att tillämpa samnyttjande och en parkeringsnorm som inte tillför nya 
bilplatser till området och ökar trafiken på omkringliggande gator vilket hanteras genom 
Grön Resplan för Chalmers. För tillkommande bostadskvarter åstadkoms ett lågt 
parkeringstal genom mobilitetsåtgärder. Planförslaget bedöms inte föranleda någon 
påtagligt ökad trafik.  

Genomförande av detaljplanen innebär att 214 befintliga bilplatser för boendeparkering 
påverkas. Dessa kommer att ersättas på gatumark inom planområdet. Förslaget på 
parkeringslösning innebär att cirka 226 allmänna parkeringsplatser kan tillskapas. 
Sammantaget innebär parkeringsförslaget vissa avsteg från kommunfullmäktiges 
Parkeringspolicy och Riktlinjer för parkeringsverksamhet. Avstegen gäller såväl var 
parkering ska anläggas som prioritering i användning av parkering. Detta då tillskapade 
parkeringsplatser kommer regleras som boendeparkering (dygn och natt), vilket går emot 
parkeringspolicyns inriktning om att bilparkering på gatumark i första hand bör nyttjas 
för korttids- och halvdagsparkering. Enligt policyn ska också boendeparkering på 
gatumark flyttas över till parkeringsanläggningar på kvartersmark. Detta har utretts och 
inga möjliga lösningar har identifierats. Förslaget följer också vissa riktlinjer i de 
styrande dokumenten, exempelvis prioriteras stadsmiljö före bilparkering och 
bilparkeringen anpassas till stadsbilden. 

Befintliga bostäder i anslutning till planområdet norr om Eklandagatan kommer att 
påverkas av förhöjda bullernivåer till följd av ökad trafik då Eklandagatan förlängs till 
Sven Hultins Gata och Engdahlsgatan stängs av för genomfartstrafik. Inomhusnivåerna i 
befintliga bostäder bedöms klaras genom fasadåtgärder som Göteborgs Stad åtar sig att 
bekosta. 

Planförslaget har anpassats utifrån var bostadsändamål är lämpligt med hänsyn till 
närliggande kraftcentral som bedrivs enligt miljötillstånd med lovgivna utsläppshalter och 
nivåer för buller vid bostäder. Planområdet kommer att drabbas av översvämningar vid 
skyfall och i detaljplanen regleras åtgärder för att säkerställa framkomlighet och skydda 
byggnader. Avtal för att åtgärda bullerkällor utanför planområdet, som gäller delar av 
föreslagen bostadsbebyggelse, har upprättats.  

Planen bedöms generera ett behov av cirka 30 skolplatser och 18 förskoleplatser som inte 
kommer att tillgodoses inom aktuell plan. Detaljplanen tillåter skoländamål preciserat till 
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högskola och universitet, vuxenutbildning, gymnasium, men det är framförallt Chalmers 
högskolas utvecklingsbehov som prioriteras. Områdets utformning och 
verksamhetsinnehåll gör att det är svårt att uppfylla kraven på friyta inom planområdet. 
För skolan finns en befintlig brist i området idag, så förutsättning för tillkommande 
skolplatser är en ny skola på Ebbe Lieberathsgatan som är under planläggning. För 
primärområdet Johanneberg finns ett befintligt underskott, som kompenseras av överskott 
i angränsande primärområden Krokslätt och Landala. Där planeras en tillfällig lösning 
ersättas av en ny förskola på Ebbe Lieberathsgatan. Detta innebär att det inte ännu finns 
någon expansion i området. Nya bostäder inom planområdet har ingen försörjning av 
förskola i närområdet. Vald lösning är avstämd med Stadsledningskontoret, avdelningen 
för planering och analys. 

Planområdet berörs av Förslag till Göteborgs utvidgade innerstad baserat på en historisk 
stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 - 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden 
och Fastighetsnämnden. Kontoret bedömer att planförslaget är avseende vissa väsentliga 
strukturer så som ny kvartersbebyggelse längs med Gibraltargatan, förenligt med 
historisk stadsplaneanalys inom planområdet. Vidare har planförslaget på ett strukturerat 
och relevant sätt anpassats till Chalmersområdets förutsättningar och behov samt 
närmiljöns karaktär och kulturmiljövärden.  

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden från boende är främst 
att befintliga bostäder och närmiljö påverkas av den nya bebyggelsen avseende dags- och 
solljus, begränsad utsikt och försämrad buller- och luftmiljö. Synpunkter avser vidare den 
nya bebyggelsens utformning, påverkan på boendeparkering och träd. Inkomna 
synpunkter från kommunala instanser och statliga myndigheter gäller främst markmiljö, 
luft, buller, översvämningsrisker och geoteknik. Från samrådet finns kvarstående 
erinringar, samstämmiga med de från granskning, främst avseende den nya bebyggelsens 
utformning och därmed påverkan i form av skuggning och begränsad utsikt. 

Mindre revideringar, kompletteringar och förtydliganden samt redaktionella ändringar har 
gjorts i plankartan och planbeskrivningen med anledning av inkomna synpunkter. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 
planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med i huvudsak följande ändringar 
efter granskning: 

- Användning S har preciserats till högskola och universitet, vuxenutbildning, 
gymnasium. Skola behölls enbart för Gibraltar Herrgård på dess nya plats. 

- En ny miljöteknisk undersökning samt en riskbedömning och åtgärdsutredning 
har tagits fram och kompletterar planhandlingarna. Dessa ersätter undersökningar 
och riskbedömningar avseende klorerade alifater gjorda till och med 
granskningsskedet. Slutsatsen är att det inte behövs några riskreducerande 
åtgärder. 

- Kompletterande spridningsberäkningar avseende utsläpp av luftföroreningar från 
Chalmers kraftcentral har gjorts och biläggs planhandlingarna. 

- Avsiktsförklaring Grön resplan för Chalmers campus Johanneberg, version 2 har 
tecknats och biläggs planhandlingarna.  
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- Avtal gällande bullerreducerande åtgärder (industribuller) biläggs 
planhandlingarna.  

- Underlag avseende dagsljusförhållanden har tagits fram samt kompletterande 
solstudier, en toppvy samt gatuvyer avseende kv. Grönsiskan och Engdahlsgatan. 
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Byggnadshöjd

(i meter över nollplanet)

Marknivå

(i meter över nollplanet)

Nockhöjd

(beräknas efter

markens medelnivå)

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas.

Byggnadshöjd

(beräknas efter

markens medelnivå)

Golvnivå

Taklutning i grader

Nockhöjd

(i meter över nollplanet)

Cadritad av: Ami Theleskog

010

Skala 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

50 100m

HUVUDGATA

LOKALGATA

PARK

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Följande gäller inom områden med nedanstående

beteckningar. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela området. Endast angiven

användning och utformning är tillåten.

Trafik mellan områden

Lokal trafik

Parkmark

PLANBESTÄMMELSER

BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN

2. ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

1. ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

B

Egenskapsgräns för t

1

7. PLACERING, UTFORMNING OCH

UTFÖRANDE

Mark där byggnad inte får uppföras

om inget annat anges. Dike samt

magasin för dagvattenhantering får

anläggas på och under mark.

5. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS

BEBYGGANDE

6. MARKENS ANORDNANDE

Körbar utfart får inte anordnas.

n

1

Plantering ska finnas.

n

2

Bostäder

(C) Centrum ovan allmän plats

E Tekniska anläggningar

K
Kontor

(P)

Parkering ovan allmän plats

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet.

Räcken, hisstopp och solpaneler tillåts

utöver högsta nockhöjd.

t

1

Marken ska vara tillgänglig för

allmän tunnel för spårtrafik.

TORG

Torg. Parkering tillåts ej.

Angöring från HUVUDGATA tillåts ej.

S
Skola

3. UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS

Träd ska planteras längs med gatan.

trädplantering

4. UTNYTTJANDEGRAD

e 0000

Största bruttoarea i kvm ovan mark

inom respektive kvarter (se kvarters-

indelning figur 1).

Administrativ gräns

8. SKYDDS-/

VARSAMHETSBESTÄMMELSER

v

3

Gårdsyta på bjälklag ska till minst

50 % vara planterad och får

bebyggas till sammantaget högst

v

4

Minst 30 % av bruttoarean inom

område markerat med v

4

 ska

användas för bostadsändamål.

Byggnader ska huvudsakligen placeras med fasadliv i

gräns mot allmän plats och område betecknat med b

1

.

Parkering med undantag för in- och utfart får inte

placeras mot HUVUDGATA, LOKALGATA eller TORG.

f

1

Byggnader mot HUVUDGATA ska

ha ett arkitektoniskt uttryck som

samspelar med bebyggelsen i riksin-

tresset på motstående sida av gatan.

Se planbeskrivning sid 25.

v

5

Enbart bottenvåning får användas

för centrumändamål.

v

6

Utskjutande balkonger och burspråk

tillåts in mot gård.

För utformning av platser och stråk se till planen hörande

kvalitetsprogram.

För att anslutning med självfall ska tillåtas ska lägsta

golvnivå vara minst 0,3 meter över marknivå i

förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i

allmänt dag- och spillvattensystem.

Dagvatten ska i första hand omhändertas på tomtmark,

annars fördröjas enligt anvisningar från Kretslopp och

Vatten innan avledning till allmänt ledningsnät. Vatten från

trafik- och parkeringsytor ska renas innan avledning till

allmänt ledningsnät.

Placering av träd närmare än 4 meter från VA-ledningar

ska ske i samråd med Kretslopp och Vatten.

Placering av träd närmare än 4 meter från elledningar ska

ske i samråd med Göteborg Energi.

För parkeringstal se Grön resplan för Chalmers

verksamhet samt Mobilitets- och parkeringsutredningar

för bostadskvarteret.

Avtal ska följas avseende åtgärder för industribuller

utanför planområdet. Se planbeskrivning sid 48-50.

Innan nybyggnation, markarbeten och eventuella

avhjälpande åtgärder påbörjas ska en anmälan om

avhjälpande åtgärd i enlighet med 28 § förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

lämnas till miljöförvaltningen.

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen

vinner laga kraft.

9. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

k

1

Byggnaden ska underhållas med

material och metoder så att dess

kulturhistoriska kvaliteter och arkitek-

a

2

Marklovplikt för trädfällning.

a

1

Genomförandetiden är 5 år från

den dag planen vinner laga kraft.

v

7

Entréer ska huvudsakligen placeras

mot allmän plats.

v

8

Entréer ska huvudsakligen placeras

mot område markerat med n

4

.

UPPLYSNINGAR

q

1

Särskilt värdefull byggnad som inte

får rivas. Byggnadens exteriör

(fasader och tak) ska bevaras till

v

2

Minst två gångpassager ska finnas i

öst-västlig riktning till en minsta

bredd av 10 meter för respektive

Marken ska vara tillgänglig för

allmänna underjordiska ledningar.

Kvartersindelning

Marken ska utformas för att

omhänderta en volym om minst

150 m

3

 vatten vid skyfall med 100

års återkomsttid.

Marken ska vara tillgänglig för

gemensamhetsanläggning.

g

Marken ska huvudsakligen vara

planterad.

n

3

Marken ska anpassas till anslutande

marknivå på allmän plats.

n

4

+0.0

v

9

Översta våningen mot allmän plats

ska från yttersida av kvarter vara

indragen med minst 2,0 meter från

fasadliv. Tak får ha en lutning av

högst 10 grader.

v

10

För byggnad får inte öppningsbara

fönster eller luftintag mot väster och

söder placeras på en höjd från

+ 80,0 meter över nollplanet.

Ventilationssystem ska förses med

nödavstängningsåtgärd.

q

2

Särskilt värdefull byggnad som inte får

rivas. Byggnadens exteriör (fasader

och tak) ska bevaras till såväl helhet

u

Schaktning, sprängning, borrning eller

andra ingrepp i undergrunden får inte

utföras som kan skada tunnel för

spårtrafik.

Ingrepp i undergrunden får inte utföras

samt ingen ny eller tillbyggd del av

byggnad får läggas på lägre höjd i meter

över nollplanet än det plan, som fixeras

av de höjder, som anges inom

halvcirklar, varvid höjderna tolkas så

som de tillämpas beträffande gatuhöjder.

+0,0

E

1

Transformatorstation

GC-VÄG
Gång- och cykelväg

Figur 1

v

11

Förbindelsegångar får anordnas

mellan byggnader till en fri höjd om

minst 4,7 meter ovan markyta.

Återvinningsstation

fördröjning

Marken ska utformas för att

omhänderta en volym om minst

300 m

3

 vatten vid skyfall med 100

års återkomsttid.

Mindre skärmtak får uppföras till en

högsta nockhöjd av 3,5 meter.

Mindre skärmtak får inte placeras

närmare än 4 meter från

fastighetsgräns utan grannes

medgivande. Fri vägbredd om minst

3,0 meter ska tillgodoses.

Om eqvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är >60 dBA

ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot

ljuddämpad sida.

För små bostäder med boarea max 35 m

2

 gäller istället

att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot

ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens

fasad är > 65 dBA.

ÅTERVINNING

b

1

passage. Inom passagerna får byggnad inte uppföras

med undantag av mindre skärmtak som får uppföras till

en högsta nockhöjd om 3,5 meter. Samt får två

förbindelsegångar ovan mark anordnas till en bredd av

högst 3,5 meter. För förbindelsegångarna ska en fri höjd

om minst 4,7 meter tillgodoses i markplan.

q

3

Särskilt värdefull byggnad som inte

får rivas. Byggnadens exteriör

(fasader och tak) ska bevaras till

Byggnader och tekniska anlägg-

ningar ska utformas och utföras så

att det vid skyfall med återkomsttid

q

4

Särskilt värdefull byggnad som inte

får rivas. Byggnadens exteriör

(fasader och tak) ska bevaras till

Vid en bygglovpliktig ändrad användning av en

byggnad gäller istället att minst ett bostadsrum ska

vara vänt mot ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå

vid bostadens fasad är > 60 dBA.

Med ljuddämpad sida menas fasad som har en

ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljud-

nivå på högst 70 dBA.

Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån

vid minst en uteplats vara högst 50 dBA ekvivalent

ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Mark får byggas under om inget

annat anges med planterbart och

körbart bjälklag.

Mark får byggas under om inget

annat anges med körbart bjälklag.

10 % med mindre skärmtak och komplementbyggnader

till en högsta nockhöjd av 3,5 meter.

såväl helhet som material och detaljer.

som form, material och detaljer. Enstaka upptagningar i

fasadmur får göras med särskild hänsyn till byggnadens

kulturhistoriska kvaliteter, arkitektoniska egenart och

betydelse i stadsrummet.

såväl helhet som form, material och detaljer. Upptag-

ning av en ny entré medges och ska göras med samma

utformning som befintlig entré med avseende på form,

material och mått.

såväl helhet som form, material och detaljer.

v

1

Minst 50 % av fasadlängd i botten-

våningen som vetter mot allmän

plats samt område betecknat med n

4

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet.

+0.0

ska användas för centrumändamål med publika

verksamheter inklusive entréer till dessa.

C Centrum

(E)

Tekniska anläggningar ovan allmän

plats

P
Parkering

(S

1

)

Högskola och universitet,

vuxenutbildning, gymnasium

ovan allmän plats

f

2

Nya byggnader ska  harmoniera

med sin omgivning.

Se planbeskrivning sid 27.

toniska egenart inte förvanskas. Fasader och tak ska till

form och material vara likt ursprunget.

Arvid Törnqvist

Planchef

S

1

Högskola och universitet,

vuxenutbildning, gymnasium

Göteborg 2020-02-07, rev. 2021-11-23

Sandra Trzil

Projektledare

v

12

100 år finns 0,2 meter marginal till färdigt golv och vital

del nödvändig för byggnadsfunktion. Alternativt ska

byggnaden konstrueras så att den klarar en översväm-

ning upp till planeringsnivån.
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Byggnadshöjd

(i meter över nollplanet)

Marknivå

(i meter över nollplanet)

Nockhöjd

(beräknas efter

markens medelnivå)

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas.

Byggnadshöjd

(beräknas efter

markens medelnivå)

Golvnivå

Taklutning i grader

Nockhöjd

(i meter över nollplanet)

Grundkartan upprättad genom utdrag

ur digitala primärkartans databas.

Referenssystem i plan/ höjd:

SWEREF 99 12 00/ RH 2000

Beteckningar: enligt Lantmäteriets

Handbok i mät- och kartfrågor

(HMK-Ka) med de avvikelser som

redovisats i beteckningarna.
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Kvartersindelning

PLANHANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning
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Planprocessen 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-
ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-
ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-
kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-
jerat i program.  

 

Planarbetet startade 2013-06-20. Detaljplanen är upprättad med normalt planförfa-
rande.  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  
www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 
finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  
 
 
 
 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planhandling  

Antagande 
Datum: 2020-02-07, rev. 2021-11-23  
Aktbeteckning: 2-5541 

Diarienummer SBK: 0469/13  Diarienummer FK: 4204/13 
Handläggare SBK  Handläggare FK 
Sandra Trzil   Malin Lorentsson 
Tel: 031-368 15 51  Tel: 031-368 11 46 
sandra.trzil@sbk.goteborg.se malin.lorentsson@fastighet.goteborg.se  

Detaljplan för Gibraltarvallen 
inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt i Göteborg 
 

Detaljplanen är upprättad med normalt planförfarande enlig PBL (2010:900). 

Planbeskrivning  
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
Planhandlingar: 
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Plankarta med bestämmelser 

Övriga handlingar: 
• Grundkarta 
• Illustrationsritning 
• Fastighetsförteckning (publiceras ej på internet) 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 
• Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 
• Program med samrådsredogörelse 
• Underlag och fördjupning av program 
• Kvalitetsprogram  
• Social och rumslig analys, White arkitekter oktober 2014 
• Kulturmiljö och stadsbild, Stadsmuseet 2014-02-28 
• Inspel Landskap, C-O-M-B-I-N-E 2012-04-20 
• Social- och barnkonsekvensanalys, Norconsult 2016-04-21  
• Grön Resplan version 2.0, Avsiktsförklaring, Göteborgs Stad med flera april 2020   

Buller 
• Trafikbullerberäkningar för detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg 

och Krokslätt i Göteborg, ÅF 2016-06-17  
• Bullerutredning inomhusnivåer, Norconsult 2016-12-21 
• Industribuller Gibraltarvallen, Akustikverkstan 2016-07-14 
• Sammanfattning av hur planerade byggnader runt Gibraltarvallen påverkas av industri-

buller, Akustikverkstan 2016-09-22 
• Industribuller gällande Gibraltarvallen, Akustikverkstan 2017-12-08 
• Avtal gällande bullerdämpande åtgärder, Akademiska Hus AB med flera oktober 2021 
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Dagvatten och klimat 
• Dagvattenutredning, Kretslopp- och Vatten 2015-03-27 
• Dagvatten-PM, Sigma Civil AB 2016-05-20 
• Dagvattenrening för Kopparbunken, Kretslopp och Vatten 2017-11-24 
• Skyfallsutredning Gibraltarvallen, Kretslopp och Vatten 2018-01-08 
• Skyfallsutredning – specifika åtgärder, Kretslopp och Vatten 2019-08-08 
• Skyfallsutredning – sammanfattning rekommendationer, Kretslopp och Vatten 2019-11-

27 

Geoteknik 
• Teknisk PM geoteknik, Norconsult AB 2014-12-19, rev. 2016-09-21 
• Markteknisk undersökningsrapport, Norconsult AB 2014-12-19, rev. 2016-03-31 
• Geotekniskt utlåtande, Fastighetskontoret 2015-02-23 
• Geotekniskt och bergtekniskt utlåtande, Fastighetskontoret 2016-03-03 

Luftmiljö 
• Luftutredning, Miljöförvaltningen 2016:4 

Luftutredning Chalmers kraftcentral 
• Spridningsberäkningar utförda med avseende på plushöjder, Sweco 2016-06-29  
• Spridningsberäkningar, Sweco 2016-08-16 
• Spridningsberäkningar och halter vid byggnad 1-30, Sweco 2016-10-04  
• Spridningsberäkningar med avseende på utsläpp av kväveoxider från Chalmers pannan, 

Sweco 2017-02-02 
• Spridningsberäkningar avseende utsläpp av luftföroreningar från Chalmers kraftcentral, 

Sweco 2020-09-30 

Markmiljö 
• PM miljöteknisk markundersökning, Norconsult AB, 2014-12-12 
• Kompletterande miljöteknisk markundersökning, Norconsult AB 2016-08-28 
• Utökad historisk inventering, Norconsult AB, 2017-04-10 
• Miljöteknisk undersökning avseende klorerade lösningsmedel, Gibraltarvallen; resultat-

rapport, Relement 2021-05-26 
• Fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning avseende klorerade lösningsmedel inom 

planområdet Gibraltarvallen, Relement 2021-06-28 

Miljömedicinsk bedömning 
• Miljömedicinsk bedömning avseende luftföroreningar och buller, Västra Götalandsreg-

ionen Miljömedicinskt Centrum 2017-04-04 

Parkering 
• Parkeringsförslag, Trivector 2014-08-26 
• Parkeringsutredning för trafikförslag, ÅF Infrastructure AB 2014-11-28 
• Parkeringsutredning 2015-05-25, ÅF Infrastructure AB 2015-05-25 
• Parkeringsutredning, ÅF Infrastructure AB 2016-05-30 
• Parkerings PM, arbetsgruppen 2019-12-20 
• Parkerings och mobilitetsutredning HSB, Trivector 2019-11-07 
• Parkerings och mobilitetsutredning Riksbyggen, Trivector 2019-11-07 

Sol- och dagsljusstudier 
• Solstudier, Liljewall 2019-12-09 
• Solstudie toppvy, Liljewall 2019-12-09 
• Solstudie Engdahlsgatan, Liljewall 2021-08-09 
• Solstudie kv. Grönsiskan, Liljewall 2021-08-12 
• Dagsljusstudie, Liljewall 2020-09-24 

Trafik  
• PM Trafikförslag, ÅF 2019-12-20, reviderad 2021-07-07 
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Sammanfattning 
Planens syfte och förutsättningar 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Chalmers utbyggnadsbehov över tid och 
ökad samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Nya verksamheter, 
bostäder, platser, grönska och stråk ska bidra till en sammanhängande stadsstruktur, 
en ökad variation i området och möjligheten att koppla ihop olika delar av staden. 
Chalmers södra entré stärks genom Eklandagatans förlängning mot Sven Hultins gata. 
En samlad hållplats för kollektivtrafiken i planområdets södra del möjliggörs. Områ-
dets kulturhistoriska värden och gröna miljöer värnas, skyddas och utvecklas. Arki-
tektoniska kvaliteter säkerställs i mötet med funkisbebyggelsen i Övre Johanneberg. 
De yttre miljöerna ska gestaltas för att göra området tillgängligt och välkomnande och 
för att stärka gröna stråk och värden vilket beskrivs i till planen hörande kvalitetspro-
gram. Planförslaget utgår från intentionerna i program för Chalmers Johanneberg, 
Mossen och Landala. 
 

 
Bild: Illustration över planförslaget; möjlig utformning inom planområdet. 
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Med planförslaget breddas tillåten användning av området, där byggnader för skola, 
kontor, service och bostäder medges. En högre bebyggelse tillåts jämfört med gäl-
lande detaljplan. Syftet är att tillskapa en generell detaljplan som kan finnas tillgäng-
lig för Chalmers utbyggnadsbehov över tid.  

Kvartersmarken som ingår i planen ägs huvudsakligen av Akademiska Hus. Övriga 
markägare är Göteborgs Stad och Chalmersfastigheter AB. Göteborgs Stad har mark-
anvisat ett bebyggelsekvarter till HSB och Riksbyggen. 

Planens innebörd och genomförande 
Detaljplanen medger ny bebyggelse vid Gibraltarvallen samt en utveckling av om-
kringliggande stråk och platser. Cirka 150 lägenheter varav 10 BmSS (boende med 
särskild service), 230–670 student- och forskarbostäder, 100 000 kvm verksamhetsyta 
samt nya platser, stråk och grönska medges inom planområdet.  

Planförslaget omfattar även ombyggnader av stadens gator och en ändrad trafikföring 
där Eklandagatan förlängs till Sven Hultins Gata och Engdahlsgatan blir en återvänds-
gata. En ny samlad busshållplats anläggs söder om korsningen Gibraltargatan/Eklan-
dagatan. Gibraltar Herrgård flyttas till ny plats. För Chalmers Bibliotek med tillhö-
rande kontorslänga och Kopparbunken införs skyddsbestämmelser. Med planförslaget 
avses även ett allmänt torg tillkomma samt en allmän park utvecklas. 

Boendeparkering utmed Gibraltargatan, sammanlagt 214 bilplatser, påverkas av ge-
nomförandet av planförslaget och behöver ersättas.  

Tankarna kring områdets utveckling och gestaltning presenteras i det till detaljplanen 
tillhörande kvalitetsprogrammet, som med illustrationer, referensbilder och texter ger 
en mer ingående och illustrativ bild av hur området kan utvecklas och som ska använ-
das för tolkning av planens intentioner och planbestämmelsernas syften.    

Planbeskrivningen beskriver förutsättningarna för byggnation i området, intentionerna 
med planregleringarna, samt konsekvenserna av detaljplanens genomförande. 

Göteborgs Stad och medverkande parter utvecklar planen oavhängigt fastighetsgrän-
serna. Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för framtida drift och 
underhåll. 

Överväganden och konsekvenser 
Syftet med detaljplanen är att ge en bredare möjlighet till användning av marken inom 
Chalmersområdet. Området kommer fortsatt att vara en resurs för akademins utveckl-
ing, men det kommer samtidigt att finnas möjligheter att integrera till akademin an-
knutna verksamheter, liksom bostäder. Gällande detaljplan har A-ändamål, vilket är 
en gammal form av planbestämmelse som omfattade all form av bebyggelse som det 
allmänna byggde. Den nya detaljplanen medger en högre bebyggelse än tidigare. Den 
reglerar även stråk och platser inom Chalmersområdet, som inte får bebyggas.  

De överväganden som är gjorda för områdets utveckling är framför allt behandlade i 
det planprogram som ligger till grund för planarbetet. En utbyggnad av Chalmersom-
rådet, med en breddad användning, medger en utveckling av staden i ett område väl 
försörjt med kollektivtrafik och i ett område som inte ianspråktar tidigare oexploate-
rad mark. Ett kompensationstänkande ska tillämpas när befintliga träd tas ned för att 
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exploatera marken. 75 träd inom planområdet omfattas dessutom av det generella bio-
topskyddet för alléer. Dispens från biotopskyddet med villkorad kompensation har be-
slutats av Länsstyrelsen. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen be-
rörs påtagligt negativt. Stadsbyggnadskontoret bedömer att redovisad användning kan 
anses vara den från allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsätt-
ningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnor-
merna överskrids.  

Ambitionen är att tillämpa samnyttjande och en parkeringsnorm som inte tillför nya 
bilplatser till området och ökar trafiken på omkringliggande gator utifrån Grön Res-
plan för Chalmers. Planförslaget bedöms inte föranleda någon påtagligt ökad trafik.  

Genomförande av detaljplanen innebär att 214 befintliga bilplatser för boendeparke-
ring påverkas och behöver ersättas. Det nya förslaget innebär att fler parkeringar än 
tidigare kan tillskapas, totalt bedöms 226 parkeringsplatser kunna tillkomma (talen 
kan variera beroende på utformning och behöver detaljstuderas i projekteringen). 
Dock kommer färre platser än tidigare regleras för boendeparkering dygn då behovet 
av korttidsparkering behöver tillgodoses för tillkommande verksamheter och dessa 
två regleringar inte kan kombineras. Boendeparkering dygn ses som mer värdefulla 
jämfört med boendeparkering natt då boendeparkering dygn gör det möjligt för bo-
ende att låta bilen stå hemma och istället använda andra transportmedel så som gång, 
cykel eller kollektivtrafik.  

Boendeparkering behöver lösas på gatumark inom planområdet eftersom befintlig bo-
endeparkering i nuläget inte kan ersättas genom en privatägd alternativt kommu-
nalägd parkeringsanläggning. Vidare prioriteras en parkeringslösning som inte ska 
ianspråkta befintliga grönytor i någon större utsträckning. Flertalet tillskapade parke-
ringsplatser kommer regleras som boendeparkering (dygn och natt) vilket går emot 
parkeringspolicyns inriktning om att bilparkering på gatumark i första hand bör nytt-
jas för korttids- och halvdagsparkering samt att boendeparkering på gatumark enligt 
policyn ska flyttas över till parkeringsanläggningar på kvartersmark. 

Befintliga bostäder i anslutning till planområdet norr om Eklandagatan påverkas av 
förhöjda bullernivåer till följd av ökad trafik då Eklandagatan förlängs till Sven Hul-
tins Gata och Engdahlsgatan stängs av för genomfartstrafik. Inomhusnivåerna i be-
fintliga bostäder klaras genom fasadåtgärder som Göteborgs Stad åtar sig att bekosta. 

Planförslaget har anpassats utifrån var bostadsändamål är lämpligt med hänsyn till 
närliggande kraftcentral som bedrivs enligt miljötillstånd med lovgivna utsläppshal-
ter. Planområdet kommer att drabbas av översvämningar vid skyfall och i detaljplanen 
regleras åtgärder för att säkerställa framkomlighet och skydda byggnader. Avtal har 
upprättats som reglerar att bullerkällor utanför planområdet åtgärdas för att klara rikt-
värdena för industribuller för berörda byggrätter. 

Avvikelser från översiktsplanen 
Detaljplanen överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg. 
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Bild: Planområdet (röd linje) sett från söder.  
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Planens syfte och förutsättningar 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Chalmers utbyggnadsbehov över tid och 
ökad samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Nya verksamheter, 
bostäder, platser, grönska och stråk ska bidra till en sammanhängande stadsstruktur, 
en ökad variation i området och möjligheten att koppla ihop olika delar av staden. 
Chalmers södra entré stärks genom Eklandagatans förlängning mot Sven Hultins 
Gata. En samlad hållplats för kollektivtrafiken i planområdets södra del möjliggörs. 
Områdets kulturhistoriska värden och gröna miljöer värnas, skyddas och utvecklas. 
Arkitektoniska kvaliteter säkerställs i mötet med funkisbebyggelsen i Övre Johanne-
berg. De yttre miljöerna ska gestaltas för att göra området tillgängligt och välkom-
nande och för att stärka gröna stråk och värden vilket beskrivs i till planen hörande 
kvalitetsprogram. Planförslaget utgår från intentionerna i program för Chalmers Jo-
hanneberg, Mossen och Landala. 

Läge, areal och markägoförhållanden 
 

 
Bild: Planområdets läge i staden (röd yta)  

Planområdet är beläget vid Gibraltargatan, cirka 2,5 kilometer söder om Göteborgs 
centrum och omfattar Chalmers expansionsytor väster om Gibraltargatan, den s.k. 
”Gibraltarvallen” och byggnation utmed Engdahlsgatans norra sida. Kommunala ga-
tor som omfattas är Gibraltargatan, Engdahlsgatan, Eklandagatan och Sven Hultins 
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Gata samt omfattas en parkyta vid Sven Hultins backe och tomtmark för flytt av Gi-
braltar Herrgård. 

Totalt omfattar planområdet cirka 11,6 hektar. Kvartersmarken som ingår i planen ägs 
huvudsakligen av Akademiska Hus. Övriga markägare är Göteborgs Stad och Chal-
mersfastigheter AB. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsför-
teckningen.  

Kommunen har med arrende upplåtit mark för två återvinningsstationer till Kretslopp 
och Vatten, en transformatorstation till Göteborg Energi Nät samt ett parkeringsom-
råde till Parkeringsbolaget.  

 
Bild: Planområdets avgränsning (röd streckad linje). 
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Planförhållanden 

Kommunens översiktsplan 

I översiktsplanen redovisas planområdet som bebyggelseområde med grön- och rekre-
ationsytor (liksom övriga delar av den bebyggda staden). Mossen redovisas som om-
råden med särskilt stora värden för friluftsliv i form av promenad och idrottsområde. 
Inom bebyggelseområdet kan det finnas bostäder, arbetsplatser, service, handel, 
mindre grönytor m.m. En blandning av bostäder och icke störande verksamheter är 
önskvärd. Planområdet gränsar till riksintressen för kulturmiljövården (Landala Egna-
hem, Stenstaden samt Nedre och Övre Johanneberg). Chalmersområdet ingår i kom-
munens bevarandeprogram, med utpekade byggnader som Biblioteket, Kopparbun-
ken, Skeppsprovningsbyggnaden med tillhörande kontorsbyggnad, byggnaden för 
Maskinteknik med tillhörande kraftcentral, byggnaden för Marinteknik och Gustav 
Dahlénsalen. Även Gibraltar Herrgård är utpekad som en värdefull byggnad, liksom 
bebyggelsen utmed Ljungbackegatan. 

Söder om planområdet finns ett utpekat markreservat för kommunikation i tunnel, 
Södra centrumförbindelsen, en vägförbindelse i tunnel mellan Lundbyleden, via Lin-
néplatsen, till Lackarebäcksmotet, med syfte att avlasta befintliga älvförbindelser och 
det centrala gatunätet. Södra centrumförbindelsen kan även trafikeras av nya kollek-
tivtrafikförbindelser. Tunneln kan byggas i etapper där var och en av delarna kan fun-
gera separat och oberoende av varandra. Ett tunnelpåslag (utan exakt läge) är marke-
rat med möjlig på- och avfart till Gibraltargatan/Eklandagatan.  

Det pågår arbete med en ny översiktsplan. I dess granskningshandling har den fram-
tida tunneln Södra centrumförbindelsen fått en utökad avgränsning på utredningsom-
rådet ifall en någon förändrad dragning gör större nytta, vilket framtida analyser får 
visa. Åtgärdens genomförande bedöms vara på lång sikt.  

Förnyelse inom bebyggelseområden och riksintressen 

Förnyelse genom ombyggnad och nybyggnad ska i första hand ske inom områden 
som kan försörjas med god kollektivtrafik. Vid komplettering och nybyggnad ska till-
gång till och kvaliteter i stadens grönområden beaktas liksom ytor för barns lek. Hän-
syn ska tas till den befintliga bebyggelsens karaktär och kulturhistoriska innehåll. Sär-
skild hänsyn måste tas då förändring sker i de delar av staden som är av riksintresse 
för sina kulturmiljövärden. 

Strategier för olika typer av områden i staden 

Fortsatt planering i Göteborg ska i första hand ske med inriktning mot komplettering 
av den byggda staden i kombination med byggande i strategiska punkter. Översikts-
planen delar upp staden i olika typer av stad, med områdesvisa inriktningar. Dessa är 
centrala staden, centrala förnyelseområden, mellanstaden, kustnära områden, yttersta-
den, storindustri/ hamn/ logistik samt naturområden. Chalmersområdet ligger i gräns-
zonen mellan den centrala staden och mellanstaden. Strategier för den centrala staden 
är; skapa god regional tillgänglighet, eftersträva ett levande centrum med attraktiva 
stadsrum, blanda i form och funktion, öka bostadsinnehållet, prioritera kollektivtrafik/ 
gående/ cyklande, värna de kulturhistoriska värdena och ta hänsyn till dem vid ny-
byggnad, samt utveckla parkerna. Strategier för mellanstaden är; komplettera och 
blanda, utveckla stadsdelens kvaliteter, bygg i första hand på ianspråktagen mark, 
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bygg tätare kring bytespunkter och i kollektivtrafikstråk, kraftsamla kring knutpunk-
ter, ta till vara värdefulla grönområden och stråk, samt skapa goda möjligheter att gå 
och cykla. 

Planprogram 

Planarbetet har föregåtts av ett övergripande program för Chalmersområdet, Mossen 
och Landala godkänt av byggnadsnämnden 2013-06-20 med tillhörande samrådsredo-
görelse. Denna detaljplan omfattar en del av det område som ingick planprogrammet. 
De överväganden som är gjorda för planområdets utveckling utifrån kommunens 
översiktliga planering är framför allt behandlade i planprogrammet som ligger till 
grund för planläggningen och dess inriktning. Programmet finns med som en del av 
planhandlingarna. 

Gällande detaljplaner 

Inom planområdet finns det elva gällande detaljplaner; II-2083, II-2109, II-2583, II-
2696, II-2977, II-3095, II-3716, II-4411, II-4415, II-4432, II-4969 samt en tilläggs-
plan; II-4425. Gibraltarvallen omfattas av detaljplan II-2696 som avser utvidgning av 
Chalmers med äldre bestämmelsen för allmänt ändamål. Genomförandetiden för 
samtliga detaljplaner har gått ut. 

Övrigt 

Trädalléer omfattas av ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kapitlet 11§. För 
att få dispens krävs särskilda skäl. Ansökan om dispens från det generella biotopskyd-
det ska göras till Länsstyrelsen som bedömer om dispens och krav på kompensation 
med stöd av Miljöbalken. 

Natura 2000-områden eller mark som omfattas av strandskydd berörs inte.  

Planområdet ligger inom utredningsområde för ansökan om miljödom för grundvat-
tenpåverkan i samband med bygget av Västlänken. Det bedöms inte finnas risk att 
Västlänken påverkas direkt. 

Mark, vegetation och fauna 
Chalmersområdet ingår i ett grönt stadslandskap. Landskapsbilden karaktäriseras av 
de vegetationsklädda branterna, där Chalmersområdet ligger i en dalgång som går i 
nord-sydlig riktning. Gibraltarvallen och de östra delarna av Chalmersområdet ligger 
på en högre platå, medan de södra och västra delarna av Chalmersområdet ligger nere 
i dalgången. Nivåskillnaderna mellan de olika delarna tas upp vid Olgas Trappor samt 
vid Sven Hultins backe. 

Inom Gibraltarvallen finns trädrader utmed parkeringsytor och hörsalsbyggnader, som 
ett påtagligt landskapsbildande inslag i stadsbilden. Huvuddelen av marken är hård-
gjord och används idag för parkering. Det öst-västliga tvärstråket, Chalmers Tvärgata, 
från Gibraltargatan till Chalmersplatsen har även den en påtagligt grön karaktär med 
stora träd som inramar stråket. I slänten mot Högskolans bibliotek finns den enda 
egentliga parkytan inom denna del av Chalmers.  

På motstående sida av Gibraltargatan möter en större parkyta i slänten upp mot Johan-
nebergskyrkan. Denna parkmark har även en grön koppling över berget till Näckros-
dammen.  
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Norr om Engdahlsgatan ligger Gibraltar Herrgård, omgiven av en frodig grönska. I 
slänten ned mot Sven Hultins Plats finns ett grönområde som terränganpassning mot 
byggnaderna på Wallenbergsgatan.  

Inom planområdet finns 75 träd som omfattas av det generella biotopskyddet för träd-
alléer. Övervägande del av trädraderna står på kvartersmark inne på Gibraltarvallen 
vid dagens parkeringsyta. Resterande står främst på gatumark på allmän plats längs 
Eklandagatan samt del av Gibraltargatan. I beslut 2019-03-25 bedömer Länsstyrelsen 
att det finns särskilda skäl att ge dispens från förbudet att ta ned de biotopskyddade 
alléträden. Beslutet förenas med ett villkor för att säkerställa att inga åtgärder sker 
som riskerar påverka skyddade arters bevarandestatus negativt. Enligt anvisningar 
från Länsstyrelsen ska 75 stycken lövträd planteras. 

 

I backen från Eklandagatan ner mot Sven Hultins Plats finns fem oxlar som har ett 
högt ekologiskt värde och som i gällande detaljplan är skyddade genom att marklov 
krävs vid fällning. 
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Marken består inom stora delar av planområdet av berg, som på flera ställen går i da-
gen. För övrigt består marken av jordlager som överlagrar en siltig lera. Djup till berg 
är som mest 13 meter. Grundläggningsförhållandena på Gibraltarvallen bedöms gene-
rellt som goda.   

En fri grundvattenyta beräknas på cirka 1,5–5,0 m under markytan. Grundvattenytan 
fluktuerar under året beroende på nederbördsmängd och påverkas lokalt av topogra-
fiska-, vegetations- och jordlagerförhållanden. Den övre grundvattenytan bedöms un-
der stora delar av året ligga ca 1–3 m under befintlig markyta.  

Marken inom planområdet klassas som normalriskområde för radon. 

Kulturhistoria och befintlig bebyggelse  
Planområdet gränsar till Övre Johanneberg som ingår i riksintresset för kulturmiljö-
vård. Övre Johanneberg är Göteborgs mest utpräglade ”funkisområde” och det första 
området i staden som byggdes helt enligt funktionalismens idéer. Miljön som helhet 
är välbevarad med ett strikt funktionalistiskt stadsplanemönster och ljusa putsade bo-
stadshus omgivna av generösa grönytor. Husen är i 6–8 våningar och enhetligt utfor-
made med bland annat följande karaktärsdrag:  

• Slätputsade ljusa fasader utan dekor 

• Plåttäckta plana tak i två avsatser med ett lodrätt mellanliggande parti  

• Perspektivfönster och tvåluftsfönster utan spröjsar 

• Entrépartier med släta uppglasade entrédörrar och omfattningar av natursten 

• Stora vertikala glaspartier i anslutning till trapphusen 

• Utanpåliggande balkonger 

• Sammanhållen takfot. 

Mot Gibraltargatan vänder området en stadsmässig bebyggelse med butiker och verk-
samhetslokaler i gatuplan samtidigt som gatten mellan husen bjuder på utblickar upp 
mot de generösa naturpartierna mellan byggnaderna. Övre Johannebergs tydliga front 
mot Gibraltargatan möter den föreslagna bebyggelsen inom planområdet. Mot norr 
övergår bebyggelsen i 20-talets kvartersbebyggelse, med en sammanhållen tegelarki-
tektur. För ytterligare beskrivning hänvisas till riksintressebeskrivning och Göteborgs 
Stads bevarandeprogram. Väster om Gibraltargatan, mellan Engdahlsgatan och Eklan-
dagatan, finns tio funkishus uppförda mellan 1935–1948. 
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Chalmers Tekniska Högskola omfattar idag en vidsträckt anläggning som vuxit fram 
utan någon strikt övergripande utbyggnadsplan. Det karaktäristiska för miljön är istäl-
let den delvis mycket komplexa blandningen av gammalt och nytt som tillkommit ge-
nom olika utvidgningsetapper. Några av byggnaderna har en speciell betydelse för 
miljön och bedöms som särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt. 

Gibraltar Herrgård är en träbyggnad från 1800-talet. Herrgården står inte på sin ur-
sprungliga plats utan är flyttad från en plats i planområdets norra del vid Gibraltarga-
tan. Gibraltar Herrgård är trots flyttning ett värdefullt kulturhistoriskt dokument från 
den tid då Chalmersområdet var jordbruksmark. 

 

Biblioteket från 1960 har en officiell karaktär och solitär placering på toppen av en 
grön kulle bortvänd från Gibraltargatan och kan läsas tillsammans med landskapsav-
snittet som sträcker över gatans krön och Johannebergskyrkan på andra sidan gatan. 
Biblioteksbyggnaden har en tydlig uppdelning i dess tre olika funktioner: en uppgla-
sad envånings entréhall och läsesal med avläsbar pelarstomme, bakom den ett helt 
slutet boktorn med ett karaktäristiskt krön i form av en indragning och ett motfallstak 
och vid sidan en enkel kontorslänga i tre våningar med tätt ställda fönster. Allt är, un-
dantagsvis på Chalmers, i gult tegel, kanske som en markering av bibliotekets sär-
skilda betydelse. Biblioteket är senare tillbyggt mot norr.  

Högspänningshallen uppförd 1954 kallad Kopparbunken byggdes för experiment med 
högspänning som gav underlag för utbyggande av det svenska högspänningsnätet. De 
bärande ramarna ligger synliga på utsidan, vilket skapar ett inre rum fritt från kon-
struktioner. Byggnaden är helt inklädd i koppar och utgör ett blickfång som solitär-
med sin säregna form och påkostade material. Idag används byggnaden för klätter-
labb.  

Utmed Chalmers Tvärgata är flera av byggnaderna utpekade som viktiga för bebyg-
gelsekaraktären och för förståelsen av Chalmersområdets framväxt. Dessa är Skepps-
provningen och kontorshuset vid Olgas Trappor, Gustav Dahlénsalen, byggnaden för 
Maskinteknik och tillhörande kraftcentral och byggnaden för Marinteknik. 
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Ljungbackegatan söder om planområdet och öster om Mossen omfattar tre äldre bo-
stadshus av trä uppfört cirka 1910, 1924 respektive 1932. Byggnaderna är välbeva-
rade exempel på den typ av friliggande bostadshus som varit vanliga i ytterområden.  

Göteborgs Stadsmuseum, som tidigare har tagit fram ett kulturmiljöunderlag för pro-
grammet för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala har tagit fram en fördjupad 
kulturmiljöutredning och stadsbildsanalys för detaljplanen för Gibraltarvallen. Utred-
ningen syfte är att fungera som underlag vid bedömning av områdets förutsättningar 
och exploateringsmöjligheter, som kunskaps- och inspirationsresurs vid detaljplane-
ring och projektering samt som stöd till konsekvensanalyser samt utarbetande av kva-
litetsprogram och planbestämmelser. Detta underlag är medtagen som en planhand-
ling och kan användas för att diskutera och pröva framtida byggprojekt. 

Planområdet berör inte område med kända fornlämningar.   

Inom planområdet på norra delen av Gibraltarvallen har ett tidsbegränsat bygglov be-
viljats för studentbostäder där inflyttning har skett under 2019. Ett annat tidsbegränsat 
bygglov finns för HSB Living Lab vid Elektrovägen som stod klart för inflyttning 
2016. Där bor och lever studenter och forskare för att testa innovationer och tekniska 
lösningar för nästa generations bostäder.  

 

Sociala aspekter 
Planområdet omfattar del av Chalmersområdet, utgörande högskolans expansionsytor 
som idag huvudsakligen är obebyggda och används för områdets behov av parkering. 
Chalmersområdet är ett huvudsakligen monofunktionellt område med byggnader för 
undervisning och därtill hörande stödjande funktioner och verksamheter. Bostäder 
finns enbart i mindre omfattning inom området. Omgivande områden består dock hu-
vudsakligen av bostadsbebyggelse, flerbostadshus med en stor andel hyresrätter och 
en dominerande befolkning av 20 till 35-åringar.  

Övre Johannebergs gröna inslag samt Mossens idrotts- och rekreationsområde finns i 
närområdet. Mossen är också utpekad som en tyst plats inom staden. Inom planområ-
det på Chalmersområdet används den gröna kullen vid biblioteket för vila och rekreat-
ion, vilken också visuellt kopplar till parkområdena i Övre Johanneberg. Chalmers 
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Cortègen som är en återkommande tradition byggs på parkeringen på Gibraltarvallen i 
april varje år. 

Stadsbyggnadskontor har med hjälp av White arkitekter inventerat de sociala värdena, 
kvaliteterna, bristerna och behoven i området runt Gibraltarvallen, inom ramen för de-
taljplanearbetet. Materialet kan användas som en gemensam kunskapsgrund för alla 
samarbetspartners i fortsatt arbete. Rapporten syftar till att vara ett viktigt underlag 
för detaljplanearbetet och underlag för kvalitetsprogrammet.  

En social- och barnkonsekvensanalys har tagits fram med syfte att beskriva konse-
kvenserna av planen, utvärdera dem mot de värden och behov som finns i nuläget, 
samt rekommendera åtgärder utifrån ett socialt perspektiv och barnperspektiv. 

Dessa underlag är medtagna som planhandlingar och kan användas för att diskutera 
och värdera utformningen av byggnader och markgestaltning. 

Trafik, parkering, tillgänglighet och service 
Separerad gång- och cykelbana finns utmed Gibraltargatans västra sida, från vilken 
man enkelt kan nå Chalmersområdet. Eklandagatan och Sven Hultins Gata ingår i cy-
kelvägnätet, med blandtrafik. Eklandagatan österut och Fridkullagatan söderut har cy-
kelbanor. Gång- och cykelbana finns även för koppling söderut till Ljungbackega-
tan/Mossen (ingår dock inte i cykelvägnätet). Gibraltarvallen nås med bil från Gibral-
targatan och Engdahlsgatan, Även del av Eklandagatan ingår i planområdet. Inom 
Chalmersområdet finns interna gator där biltrafik är tillåten. Även tung trafik för leve-
ranser och sophantering förekommer inom området.  

Stora delar av planområdet används idag för Chalmers behov av bilparkering, med 
390 parkeringsplatser på ”Gibraltarvallen”. Vid Sven Hultins backe har ett parke-
ringshus för Chalmersområdet nyligen uppförts, med infart både från Sven Hultins 
Gata och från Engdahlsgatan. Eklandagatans södra sida utgörs av kvartersmark, plan-
lagd för parkeringsbehovet inom f.d. Matematiskt Centrum. Söder om korsningen Gi-
braltargatan-Fridkullagatan finns en provisorisk besöksparkering för 20 platser. 

Området Övre Johanneberg har idag många parkerade bilar längs gatorna. Även kvar-
tersmark används för parkering och det är i stor omfattning boendes långtidsparkerade 
bilar (det vill säga både boende natt och boende dygn). Tillgängligheten är låg för an-
göring och korttidsparkering. Det är många grupper som har svårigheter att parkera, 
exempelvis varudistribution, servicefordon, jourläkare, hemtjänst, hemsjukvård, sop-
hämtning, färdtjänst och taxi. Detta leder till en omfattande söktrafik och att många 
felparkerar. Parkeringsplatser längs Gibraltargatan, på Gibraltarvallen och Viktor 
Rydbergsgatan har en beläggningsgrad på i många fall över 90%. Parkeringar med en 
sådan beläggning upplevs som fullbelagda ur kundens perspektiv. Chalmers erbjuder 
idag boende att köpa parkeringskort utanför verksamhetstid vilka inte räknas in i de 
platser som Göteborgs Stad erbjuder.  

På kommunens fastighetsinnehav har trafikkontoret idag två parkeringsytor med totalt 
160 parkeringsplatser på Gibraltarvallen. Parkeringsplatserna är reglerade som boen-
deparkering dygn det vill säga parkeringsplatser som får användas av boende hela 
dygnet och är kombinerat med avgiftsparkering. Längs Gibraltargatans finns ytterli-
gare 120 parkeringsplatser på gatumark. Av dessa är 48 platser reglerade som boende-
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parkering dygn kombinerat med avgiftsparkering och 69 platser reglerade som boen-
deparkering natt kombinerade med avgifts- eller korttidsparkering, två är PRH-platser 
(parkering för rörelsehindrade) samt finns en lastzon. Sammanlagt inom planområdet 
finns idag totalt cirka 280 platser för allmän gatuparkering.  

Kollektivtrafikresenärer har stombuss 19 tillgänglig genom hållplatserna Chalmers 
Tvärgata och Engdahlsgatan. Vid hållplats Pilbågsgatan tillkommer även stombuss 18 
och 52 som även stannar vid hållplats Bergsprängaregatan.  

En förutsättning för att möjliggöra en expansion av Chalmers Johanneberg är att det 
sammanlagda resandet med bil till området inte får öka då miljösituationen på det an-
slutande gatunätet är hårt belastad. En överenskommelse i form av en Grön Resplan 
har tagits fram mellan aktörer på Chalmers och Göteborgs Stad. Den Gröna Respla-
nen innehåller mobilitetsåtgärder som innefattar förändringar i kollektivtrafiken, par-
keringsstyrning och olika typer av informations- och påverkansåtgärder. Kontinuerlig 
uppföljning av den Gröna Resplanen görs och en version 2.0 är under framtagande. I 
Grön Resplan konstateras utöver att det sammanlagda resandet med bil inte får öka 
också att inga nya bilplatser får tillföras Chalmers verksamhet i området. Detta var en 
förutsättning för att ett detaljplanearbete skulle kunna startas och ska tillämpas i plan-
förslagets framtagande.  

Den fysiska tillgängligheten inom planområdet är god för de delar som är plana. Ni-
våskillnaderna gör dock att gång- och cykelstråken västerut från Engdahlsgatan och 
Eklandagatan har en sämre tillgänglighet. Stora nivåskillnader finns även mot öster 
till bebyggelsen i Johanneberg. Högskolebibliotekets entré är placerad på en högre 
nivå och har haft en dålig tillgänglighet, varför en ny entré uppförts i väster.  

Kommunal grundskola finns genom Johannebergskolan. Skolan ligger nära planområ-
det, men det är stora nivåskillnader. Det finns även ett flertal fristående grundskolor i 
centrala Göteborg. Det finns dock en befintlig brist på skolor i centrum. Förutsättning 
för tillkommande skolplatser är en ny skola på Ebbe Lieberathsgatan som är under 
planläggning. 

Det finns flera förskolor i planområdets närhet, bland annat inom f.d. Matematiskt 
Centrum. För primärområdet Johanneberg finns ett befintligt underskott, som komp-
enseras av överskott i angränsande primärområden Krokslätt och Landala. Där plane-
ras en tillfällig lösning ersättas av en ny förskola på Ebbe Lieberathsgatan. Detta inne-
bär att det inte ännu finns någon expansion i området. Nya bostäder inom planområ-
det har ingen försörjning av förskola i närområdet.  

En bostadsnära parkyta saknas idag i planområdets närhet. Gröna stadsrum finns ge-
nom de vegetationsklädda slänterna mot både Johanneberg och Landala egnahem, lik-
som vid Sven Hultins backe. Chalmers Tvärgata har en grön karaktär med stora soli-
tära träd.  

Tillgången till service inom Chalmers område är begränsat. Utmed Gibraltargatan 
finns ett utbud av restauranger och mindre butiker. 

Teknisk försörjning 
Allmänt ledningsnät finns förlagt inom den kommunala gatumarken samt delvis inom 
Chalmers område. Chalmers har även ett internt ledningsnät för el respektive vatten- 
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och avlopp. En transformatorstation finns väster om Engdahlsgatan i backen ner mot 
Sven Hultins Plats.  

Två återvinningsstationer finns belägna vid befintlig parkeringsyta väster om Gibral-
targatan. Den norra av dessa har tillfälligt tagits bort i samband med byggnation i när-
heten.  

Störningar 

Buller från trafik och verksamheter 

Utifrån översiktliga trafikbullerberäkningar (utan planförslagets bebyggelse) för be-
fintliga byggnader vid Gibraltargatan överskrids 60 dBA vid fasad med dagens trafik-
mängder. För byggnader söder om Engdahlsgatan överskrids riktvärdet på norra fasa-
derna (gavlar) mot Engdahlsgatan samt ut mot Gibraltargatan. För bebyggelsen norr 
om Eklandagatan klaras 60 dBA förutom för byggnaden närmast Gibraltargatan. Inne 
på Chalmersområdet ger buller från biltrafiken nivåer under riktvärdena. Inne på 
Chalmers finns verksamheter som bidrar med buller, framförallt från fläktar. 

 
Bild: Beräkningssituation för år 2016 för ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik.  
 
För bedömning i detaljplanen av buller från trafik respektive buller från verksamheter 
tillämpas riktvärdena från Förordning (SFS 2015:216, ändrad SFS 2017:359) om tra-
fikbuller vid bostadsbyggnader samt Boverkets vägledning (Rapport 2015:21) gäl-
lande industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning 
av bostäder. 

Luftmiljö 

Luftkvaliteten inom planområdet bedöms i nuläget klara samtliga miljökvalitetsnor-
mer. Detaljplanens genomförande kommer innebära att gaturummet runt Gibraltarga-
tan blir mer slutet än i nuläget. En fördjupad luftkvalitetsutredning har tagits fram för 
att bedöma planförslagets påverkan på luftkvaliteten. 
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I de mer centrala delarna av Göteborg är miljömålen svåra att klara, även i områden 
utan någon stor trafikled i sin direkta närhet. För att förbättra luftkvaliteten i innersta-
den behöver trafikarbetet minska och/eller emissionsfaktorerna förbättras. Att bygga i 
centrala lägen kan skapa förutsättningar för att boende i mindre utsträckning åker bil 
än om bostäderna placeras perifert. 

Miljöståndspliktig verksamhet 

Vid Chalmers Tvärgata, kopplat till byggnaden för Maskinteknik, finns en kraftcen-
tral med användning som testförbränningsanläggning. 

För verksamheten finns tillstånd enligt miljöbalken med lovgivna beslut för vad som 
får släppas ut till luft. Tillståndet reglerar även bullernivåer vid bostadsfasad. I början 
av 2017 gavs beslut om anmälan om ändring för att ersätta en av två befintliga ång-
pannor inom ramarna för befintligt miljötillstånd. Vid utformning av detaljplanen ska 
inga inskränkningar göras avseende verksamhetens gällande miljötillstånd. 

Markmiljö 

Det undersökta området består av fyllnadsmassor som överlagrar lera eller berg. En 
fri grundvattenyta beräknas på cirka 1–3 meter under befintlig markyta under större de-
len av året.  

I nordvästra delen av planområdet vid Chalmers Tvärstråk har provpunkter med halter 
av PAH (tjärämnen polycykliska aromatiska kolväten) och metaller över KM (känslig 
markanvändning) i jord och halter av PAH över MKM (mindre känslig markanvänd-
ning) påträffats. I övrigt har planområdet till största delen halter av PAH och metaller 
över eller under KM i jord. Undantaget två provpunkter på gräsytor väster respektive 
norr om Gibraltar Herrgård. Dessa provpunkter visar båda på halter av PAH över 
MKM. Tjärämnen och metaller är vanligt förekommande i stadsmiljöer och härrör 
vanligen från byggnadsmaterial, äldre asfaltsytor, atmosfäriskt nedfall och dagvatten.  

Flera miljötekniska undersökningar avseende klorerade lösningsmedel har utförts 
kring en tidigare kemtvätt uppströms planområdet. Undersökningarna har omfattat ett 
stort antal provtagningspunkter i jord, grundvatten, porluft, berg, inomhusluft, led-
ningssystem och träd från 2014 och fram till 2021. Klorerade lösningsmedel har på-
träffats i grundvatten i jord och berg huvudsakligen kring en markförlagd äldre kom-
biledning i Gibraltargatan som tidigare använts av den f d kemtvätten. Halterna av 
klorerade lösningsmedel underskrider med god marginal hälsoriskbaserade jämförvär-
den för nuvarande och blivande markanvändning. Något källområde med höga halter 
av klorerade lösningsmedel i jord eller grundvatten har inte kunnat påvisas kring den 
tidigare kemtvätten. Halterna förväntas därför minska över tiden och planerade arbe-
ten riskerar inte heller att öka spridning eller risker.   

Skyfall 

En skyfallsutredning har tagits fram för att säkerställa att planerad bebyggelse klarar 
gällande dimensioneringskriterier för skyfall vid ett 100-års regn samt att framkom-
ligheten klaras inom planområdet. För befintlig bebyggelse utanför planområdet får 
inte situationen försämras på grund av planens genomförande. Aktuellt planområde 
består huvudsakligen av hårdgjord yta och nästan ingen yta är idag utformad för att 
magasinera skyfall eller dagvatten. 
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Kartering över befintlig situation vid skyfall med 100 års återkomsttid visar att pro-
blematiska nivåer ansamlas på Gibraltargatan, Professorstråket, Eklandagatan samt 
vid Sven Hultins Plats. Eftersom planområden är på toppen av avrinningsområdet, är 
det inte möjligt att öka dagvattennätets kapacitet utan att överföra problemet ned-
ströms. Skyfallet bör därför tas omhand inom området. 

I det tematiska tillägget till översiktsplanen avseende översvämningsrisker anges de 
planeringsnivåer och säkerhetsmarginaler som ska tillämpas i planeringen. Vid skyfall 
med återkomsttid 100 år gäller följande: 

• Framkomlighet - nybyggnad, högprioriterade vägar och utrymningsvägar: 
maximala djupet får inte överskrida 0,2 m  

• Byggnader och byggnadsfunktion - nyanläggning: marginal om minst 0,2 m 
till färdigt golv och vital del nödvändig för byggnadsfunktion. 

• Befintlig bebyggelse: ska inte försämras till följd av exploatering. 
 

 
Bild: Befintlig situation vid 100-års regn.  
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Detaljplanens innebörd och genomförande 
Detaljplanen medger en utbyggnad av Chalmersområdet på Gibraltarvallen. Konkreta 
byggprojekt finns inte framme vid planläggningen, utan syftet med planen är att ge en 
generell bebyggelsestruktur som medger en utveckling för Chalmers behov av bygg-
nader för utbildning, kontor, service och bostäder över tid.  

Akademiska Hus är markägare och kommer tillsammans med Chalmersfastigheter att 
styra över vilken användning byggnaderna får och vilken utbyggnadstakt det blir.  

Med planförslaget breddas tillåten användning av området med bland annat bostäder. 
En högre bebyggelse tillåts jämfört med gällande detaljplan.  

Detaljplanen är i stort generell men den har vissa styrande bestämmelser om utform-
ning i förhållande till omgivande riksintressant och kulturvärdefull bebyggelse, för lo-
kaler i bottenvåningar och andel bostäder samt bevarande eller återplantering av 
grönska. Den reglerar även en struktur av platser och stråk inom området, utifrån tan-
kar redovisade i kvalitetsprogrammet.    

Bebyggelsen vid högskolebiblioteket ingår i planområdet. De centrala delarna av bib-
lioteksbyggnaden ska bevaras inklusive tillhörande kontorslänga. Genom detaljplanen 
tillåts nya tillbyggnader norr och öster om biblioteket. Kopparbunken ska värnas som 
solitär byggnad och omgivande mark kan utvecklas till en parkmiljö som ger gröna 
kvaliteter till området och låter den speciella byggnaden få en framträdande placering 
i bebyggelsestrukturen. Herrgården avses flyttas från sin nuvarande plats. Detaljpla-
nen omfattar en fastighet vid Orrspelsgatan, som är planlagd för bostäder och kontor, 
men för att rymma herrgårdens byggnadsvolym behövs mindre ändringar av planbe-
stämmelserna. Användningen ändras till bostäder, skola och centrumverksamhet och 
byggnaden får möjlighet till olika placeringar för att passa en ”herrgårdsbyggnad”. 
Hörsalslängan som integrerar den nivåskillnad som finns till Hörsalsvägen, kan med 
planförslaget byggas på alternativt ersättas med nya byggnader.  

Kompletterande byggnation norr om Engdahlsgatan möjliggörs. Inom området möj-
liggörs också för parkeringsanläggningar. Dessa får inte placeras mot allmän plats och 
ska huvudsakligen angöras från Chalmersområdet. 

Kommunens markinnehav utmed Gibraltargatan samlas till en fastighet för bostadsex-
ploatering vid korsningen med Engdahlsgatan. Detta kvarter är mer genomritat och 
detaljplanen mer styrande. Fastighetsnämnden har markanvisat kvarteret. En förutsätt-
ning för kvarteret är att Gibraltar Herrgård flyttas. 

Kommunala gator ingår i planområdet. Gibraltargatan får en ny gatusektion och en 
upprustad gatumiljö. Engdahlsgatan blir en återvändsgata för bostäderna i området 
och för angöring till Chalmersområdets interna körvägar och den parkeringsanlägg-
ning som är belägen vid Sven Hultins backe. Eklandagatan förlängs och blir den nya 
gatukopplingen med Sven Hultins Gata som tillsammans med ny utformning av Sven 
Hultins Plats ska stärka Chalmers södra entré. Allmänna funktioner förbi platsen för 
bil, cykel och gång säkras genom allmän plats.  

Söder om Eklandagatan ingår Gibraltargatan samt Fridkullagatan för att ge planstöd 
för ny gatuutformning och en samlad busshållplats. Planlagd mark för bostadsända-
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mål mellan gatorna ändras samtidigt till gatumark för parkering. Parkeringsytan kom-
mer att byggas om för att utöka antalet parkeringsplatser. På ytan kommer även en 
återvinningsstation att uppföras som ersätter befintliga väster om Gibraltargatan. 

Allmän gatuparkering för boende och besökande längs Gibraltargatan, Engdahlsgatan 
och Eklandagatan tillsammans med parkeringsytan söder om korsningen Gibraltarga-
tan/Fridkullagatan kommer att ersätta den parkering som idag finns väster om Gibral-
targatan. 

En målsättning för planarbetet och för det planförslag som utarbetas har formulerats: 

• Lyft fram och utveckla befintliga värden för att skapa en självklarhet i den 
tillkommande bebyggelsen och de publika rummen. 

• Nyttja kraften i mötet mellan akademi och den övriga staden.  

• Etablera en stark, sammanhängande stadsstruktur, vilken kopplar ihop olika 
delar av staden.  

• Hitta en struktur som är generell för bostäder, verksamheter och akademi, i en 
plan som tål att utvecklas över tid. 

Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas med Akademiska Hus 
samt Riksbyggen och HSB (markanvisade parter). Kommunen är huvudman för all-
män plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Respektive 
exploatör ansvarar för utbyggnad inom respektives kvartersmark. 

 

Kvalitetsprogram 
Ett kvalitetsprogram har tagits fram inom ramen för detaljplanearbetet med syfte att 
beskriva de kvaliteter och värden som ska vara vägledande vid utformningen av om-
rådet. Kvalitetsprogrammet ger en bild av hur området kan utvecklas och vilka kvali-
teter som ska eftersträvas vid planens genomförande. Kvalitetsprogrammet vänder sig 

Bild: Volymmodell som visar                              
möjlig utbyggnad inom planområdet.                              
Föreslagen bebyggelse i blått (Liljewall arkitekter). 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  25 (68) 

till tjänstemän, fastighetsägare och fastighetsutvecklare samt övriga intresserade. Alla 
som är inblandade i utvecklingen av planområdet har ett ansvar att säkerställa att kva-
litetsprogrammets intentioner efterlevs. Kvalitetsprogrammet ska ses som en överens-
kommelse mellan de i planprocessen medverkande parterna. Fokus för kvalitetspro-
grammet är Chalmers möte med staden och hur bebyggelse och offentliga rum kan ut-
formas i detta möte; staden möter campus samt campus roll i framtiden. 

Bebyggelse 

Detaljplanen medger användning för utbildning, kontor, bostäder och service. Den 
inre strukturen har en varierad höjdskala mellan 4–11 våningar beräknat på en vå-
ningshöjd av 3,5–4,0 meter. Höjden sätts i relation till funktion, potentiella sollägen, 
siktlinjer och lokalklimat. För kvarteren på Gibraltarvallen finns begränsning av brut-
toarean reglerad för att åstadkomma en variation, där inte hela byggnadsarean kan be-
byggas i full höjd och där ambitioner finns om att skapa uppdelade fasader och voly-
mer som bryter ned skalan. Planförslaget tar upp strukturen i området, med en form 
av intern gatu- och kvartersstruktur inom Chalmersområdet.  

Föreslagen bebyggelse längs Gibraltargatans västra sida ska samspela med bebyggel-
sen på motstående sida gatan som ingår i riksintresse för kulturmiljövård Övre Johan-
neberg. Planen reglerar den nya bebyggelsens skala, längd och höjd utifrån ett förhåll-
ningssätt till dessa funkishus. Gatten mellan byggnaderna ska stärka de gröna kopp-
lingarna och utblickarna. En utformningsbestämmelse (f1) är införd avseende utform-
ningskraven på de nya byggnaderna mot Gibraltargatan. Den nya bebyggelsen ska ge 
ett arkitektoniskt bekräftande möte med motstående byggnader som har en samman-
hållen och lugn karaktär och färgskala. Solida byggnadskroppar med hög detaljerings-
grad i utförandet och gedigna, väletablerade material ska eftersträvas. Byggnaderna 
ska gestaltas på ett genomtänkt sätt med god helhetsverkan och hög igenkännings-
grad, vilket åstadkommes genom en materialverkan och ett formuttryck som på ett 
kreativt sätt bekräftar motstående funkisbyggnader utmed Gibraltargatan. Ett oroligt 
uttryck i fasaden, som stora och slumpvis placerade balkonger kan ge, ska undvikas. 
Indragna balkonger förespråkas som i sin placering och form bejakar funkishusens 
lugn. Värden och karaktärsdrag för bebyggelsen inom riksintresset beskrivs under av-
snittet Kulturhistoria och befintlig bebyggelse. 

Beroende på att marknivån skiljer sig längs med Gibraltargatan och utifrån befintlig 
bebyggelses höjd på östra sidan gatan varierar tillåten nockhöjd för att följa gatans 
och bebyggelsens nivåer för de nya byggrätterna mellan + 76 och + 81 meter i nock-
höjd över nollplanet vilket motsvarar 7–8 våningar (beräknat på en våningshöjd på 
3,5 meter). Detta innebär i genomsnitt att ny bebyggelse närmast Gibraltargatan tillåts 
vara en våning högre än befintlig bebyggelse där översta våningen ska vara indragen 
med minst två meter från fasadliv. Solstudier har tagits fram och bifogas planhand-
lingarna samt beskrivs längre fram i planbeskrivningen. Detaljplanen reglerar högsta 
nockhöjd vilket motsvarar yttertakets högsta del. Delar som sticker upp över taket 
som skorstenar och antenner räknas utöver nockhöjd. Utöver högsta nockhöjd tillåts 
även räcken (takterrass), hisstopp och solpaneler. 
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Bild: Principsektion för Gibraltargatan med tillåten höjd för föreslagen bebyggelse på västra sidan av 
gatan (vänster i bilden) och befintlig öster om gatan (höger i bilden). Sektionen är tagen vid Gibraltar-
gatan 46-48. 

Byggnaderna behöver aktivera de offentliga rummen, både mot allmänna gator och 
mot de interna gatorna/stråken/platserna. Stor potential finns att med de nya byggna-
derna skapa mer aktiva och levande bottenvåningar och göra Chalmersområdet till en 
mer levande offentlig miljö. Mot Gibraltargatan och del av Engdahlsgatan ställs krav 
på att publika lokaler ska finnas som aktiverar bottenvåningen och gatan motsvarande 
minst 50 % av fasadlängd mot allmän plats inklusive hörn/passager in mot Chalmers. 
Även entréer regleras ut mot allmän plats samt bestämmelse som reglerar att parke-
ring inte får placeras mot allmän plats. För västra byggrätten på Engdahlsgatan tillåts 
en in-/utfart mot allmän plats. 

På mark inom kvartersmark där byggnad inte får uppföras tillåts mindre skärmtak 
såsom väderskyddad cykelparkering. 

Två gångpassager ska finnas genom byggrätten för dagens Hörsalslängor oavsett om 
det är befintliga byggnader eller om nya uppförs. Uppförs nya byggnader kan gång-
passagerna med fördel anpassas till övrig struktur för att få till tydligare passager ge-
nom området. I gångpassagerna får förbindelsegångar anordnas till en minsta fri höjd 
av 4,7 meter. Då nivåskillnaden är stor mellan östra och västra sidan av gångpassa-
gerna är fri sikt från båda håll i passagerna viktiga för att stråken ska vara visuellt tyd-
liga och trygga. Förbindelsegångar får också anordnas över Hörsalsvägen mellan 
byggnader till en fri höjd om minst 4,7 meter ovan markytan för möjlighet att sam-
mankoppla funktioner för verksamheten mellan olika byggnader. 

Närmast korsningen med Engdahlsgatan finns ett mer renodlat bostadskvarter som har 
markanvisats för flerbostadshus i trä. Här regleras kvarterets utformning mer än för 
övriga kvarter och högsta tillåtna bruttoarea behövs därmed inte regleras. Här finns 
även lokalkrav i bottenvåning, men för övrigt ska byggnaderna användas för bostäder. 
Även större lägenheter, vilket är en brist i området idag, kommer att uppföras samt tio 
lägenheter för BmSS (boende med särskild service). Parkeringsgarage avses uppförs 
under kvarteret.  
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Ramp till parkeringsgaraget får anordnas under gårdsbjälklaget. Exempel ges i skis-
serna nedan. Gemensamhetsanläggning ska bildas för parkeringsgarage och gårdsyta. 

 
Bild: Principskisser på tak över garagerampen genom till exempel trappning eller släntning som en 
fortsättning på gården. 

Bevarande, rivning  

Byggnader kan komma att rivas eller byggas om med anledning av de byggrätter som 
planen innehåller. Huvudsyftet är dock att medge byggnation på tidigare ej bebyggda 
ytor som fristående nya ”kvarter” eller som till-/påbyggnader av befintliga hus. Kon-
kreta byggprojekt finns inte framme vid planläggningen utan detaljplanen ska möjlig-
göra en framtida utveckling av Chalmersområdet efter hand som exploateringsbehov 
finns från fastighetsägaren/verksamheten på Chalmersområdet.  

Inom planområdet är Biblioteket, Kopparbunken och Gibraltar Herrgård upptagna i 
Göteborgs Stads bevarandeprogram för kulturmiljöhistoriskt intressanta byggnader. 
Strax utanför planområdet är befintliga byggnader utmed Chalmers Tvärgata utpe-
kade som viktiga byggnader för Chalmersområdets karaktär och förståelsen av områ-
dets framväxt. Befintliga byggnaders karaktärer och kulturhistoriska värden ska beak-
tas. Nya byggnader behöver inte underordna sig de äldre byggnaderna, men de behö-
ver medvetet förhålla sig till dem och gestaltas så att de tydligt skapar ett nytt tidsla-
ger i bebyggelsen. Det kulturhistoriska underlaget från Stadsmuseet bör tillämpas vid 
nybyggnation, för förståelse av områdets befintliga värden. 

De centrala delarna av biblioteksbyggnaden inklusive kontorslängan skyddas, får inte 
rivas eller förvanskas. Upptagning i fasadmur tillåts för kontorslängan om behov finns 
att tillgängliggöra byggnaden med någon mer entré. Tillkommande byggrätter anpas-
sas i höjd för att harmoniera med bibliotekets komposition och sin omgivning med en 
lägre höjd ut mot Gibraltargatan och en högre höjd längre in i området. Vid biblio-
teket varierar höjderna mellan 3 och 5 våningar ut mot Gibraltargatan och upp till 10 
våningar in mot Chalmers i norr. Utformningsbestämmelse (f2) för de nya byggrät-
terna införs där de nya byggnadernas fasader ska ge ett lugnt och sammanhållet ut-
tryck som harmoniera med bibliotekets komposition och uttryck, vari också material-
val och färgskala ska uppmärksammas. För västra sidan in mot Chalmers är det viktig 
hur byggnaden anpassas till befintlig platsbildning (Kemigården) och bebyggelsens 
skala genom exempelvis indragning av den övre delen av byggnaden. Uppdelning av 
volymer utöver det som regleras i plankartan är ett annat sätt att arbeta med att har-
moniera med biblioteksbyggnaden. Möjlighet till en ny tydlig och inbjudande entré 
mot Gibraltargatan ges med de nya byggrätterna. En utkragning av byggrätten medges 
i samband med entrén. Norra byggrätterna vid biblioteket behöver inte placeras direkt 
i fasadliv mot allmän plats utan kan med fördel dras in något för att skapa en tydlig 
entréplats på kvartersmark. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  28 (68) 

 

Illustration: Vy mot norr över föreslagna byggrätter vid biblioteket (Liljewall arkitekter). 

 

 
Illustration: Vy mot söder för Gibraltargatan med föreslagna byggrätter vid biblioteket med förslag på 
uppdelning av volymer mellan gatuhus och hödgdel (Liljewall arkitekter). 

 
Illustration: Fågelvy mot väster inifrån Chalmers med föreslagna byggrätter vid biblioteket med för-
slag på indragning av högdelen mot Kemigården (Liljewall arkitekter). 
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Planförslaget illustrerar även en möjlig påbyggnad av hörsalslängorna, men planen 
hindrar inte att dessa byggnader ersätts med nya byggnader. 

Enligt den kulturmiljö- och stadsbildsanalys som tagits fram beskrivs platsen där 
Kopparbunken är belägen som otydlig med spridda solitärbyggnader utan samspel. 
Vidare beskrivs att Kopparbunken är ett intressant stadsbildsmässigt inslag som ge-
nom en mer gestaltad inramning kan bli en mer tillgänglig och integrerad del av stads-
bilden. Det förslag på park som finns för platsen som beskrivs i kvalitetsprogrammet 
tillhörande detaljplanen ger en grön inramning och kan bidra till att framhäva Koppar-
bunkens säregna form.  

Kopparbunken skyddas med detaljplanen och får inte rivas eller förvanskas. För en 
tydligare annonsering utåt medges att en ny entré får upptas i Kopparbunkens fasad. 
Ny entré ska göras med samma utformning som befintlig entré med avseende på 
form, material och mått. En ny entré bedöms inte påverka byggnadens helhetsgestalt 
och byggnaden som blickfång. Byggnadens bevarande säkerställs genom skyddsbe-
stämmelse som särskilt värdefull byggnad som inte får rivas och som exteriört ska be-
varas. Genom varsamhetsbestämmelser beskrivs hur tillåtna förändringar får göras.  

Den byggnad som förbinder Kopparbunken med övriga utbildnings- och forsknings-
lokaler för elektronik har idag inte kvar sin funktion som förbindelsegång då Koppar-
bunken inte längre används för högspänningsforskning. Kopplingen är intressant och 
visar på det funktionella sammanhanget för tidigare verksamhet. Det är dock Koppar-
bunkens säregna form som solitär som utgör det stora kulturhistoriska värdet. Om för-
bindelsegången tas bort ska varsamhet gällande Kopparbunkens form, uttryck och 
materialval beaktas.  

Gibraltar Herrgård ska även den exteriört bevaras, men den kommer att flyttas till ny 
placering vid Orrspelsgatan. Byggnaden är redan flyttad en gång och står inte på sin 
ursprungliga plats. Byggnadens gestaltning och historik som herrgårdsbyggnad kräver 
dock att den även på den nya tomten kan få en placering och inramning som passar 
byggnadens karaktär. Planen medger fri placering på tomten för att som idag få en so-
litär placering och en inramning med vegetation. I detaljplanen kan dock inte skydd 
ges då byggnaden ännu inte står på sin nya plats. Skydd och flytt av byggnaden regle-
ras genom avtal. När Gibraltar Herrgård står på sin nya plats föreslås att i samband 
med kommande planläggning omfatta Herrgården och ge den skyddsbestämmelse. 

Trafik och parkering  

Gator, GC-vägar 

Inom planarbetet har ett trafikförslag tagits fram med omgestaltning av Gibraltarga-
tan, Engdahlsgatan och Eklandagatan samt Sven Hultins Plats som bifogas planhand-
lingarna.  

Omläggning i trafikföring sker genom att Engdahlsgatan blir en återvändsgata för an-
göring till bostadshus utmed Wallenbergsgatan och Lindströmsgatan samt till interna 
körvägar inom Chalmersområdet liksom till infart till parkeringshuset. Befintlig kopp-
ling ner mot Sven Hultins Gata görs om till gång- och cykelväg och grönområdet ut-
vecklas till en parkyta med lekmiljöer. Eklandagatan förlängs till Sven Hultins Gata 
och blir den nya gatukopplingen till Chalmersområdets södra och västra delar. Eng-
dahlsgatan som har 2200 fordon/dygn (år 2014) får istället 500 fordon per dygn. 
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Eklandagatan väster om Gibraltargatan som har 700 fordon/dygn (år 2014) får 3500 
fordon/dygn. Gällande detaljplan från år 2000 möjliggör redan trafikomläggningen. 
Dock har förändringen inte genomförts även då genomförandetiden gick ut 2015-02-
03.  

Ny utformning av Sven Hultins Plats ska bidra till att stärka Chalmers södra entré. 
Platsen kan fungera som ett rum för samverkan och möte som speglar vad som händer 
inne i Science Parkens byggnader. Allmänna funktioner ska fortsatt finnas förbi plat-
sen för bil, cykel och gång. Övrig mark blir kvartersmark och ger möjligheter för 
möblering och för att kunna verka som en demosite för olika innovativa lösningar i 
utemiljön. Det är viktigt att platsen upplevs sömlös och bryter av den genomgående 
rörelsen och därmed upplevs som en plats, ett rum där hastigheterna på förbipasse-
rande hålls nere.  

Södra sidan av Eklandagatan är i gällande detaljplan avsatt som kvartersmark för par-
kering till f.d. Matematiskt Centrum med en intern körväg som delvis är enkelriktad 
och delvis dubbelriktad som medför att gatusektionen för Eklandagatan består av två 
körbara vägar.  Med detaljplanen utformas hela sektionen för allmän gata där den in-
terna körvägen tas bort till förmån för mer utrymme för gång och cykel med dubbel-
riktad cykelbana. Kvartersmarken kommer att regleras till allmän plats. Det krävs 
även en justering av fastigheten vid korsningen med Gibraltargatan, då delar av be-
fintlig gång- och cykelbana idag ligger på kvartersmark i gällande detaljplan.  

Gibraltargatan, mellan Chalmers Tvärgata och Engdahlsgatan, har 5700 fordon/dygn 
(år 2018) och detaljplanen förväntas inte på något påtagligt sätt förändra denna trafik-
mängd. Gatan får en miljöupprustning, men den kommer som idag att ha två körfält 
och kantstensparkering. Infart till Gibraltarvallen och den nya bebyggelsen som de-
taljplanen omfattar kommer som idag att ske i två punkter, vid Chalmers Tvärgata 
samt via Engdahlsgatan. Fastighetsägaren styr över de interna körvägarna (gatorna) 
inom Chalmersområdet. Servitut eller gemensamhetsanläggning behöver bildas för 
Chalmers Tvärgata samt för gatan genom Gibraltarvallen (Professorstråket) för att 
möjliggöra fordonstrafik till fastigheter som bildas inom området, till exempel om en 
separat bostadsfastighet tillkommer genom avstyckning. Den allmänna torgytan nås 
från de interna gatorna för angöring, då ingen korsning på Gibraltargatan planeras i 
detta läge.   

Planområdet omfattar allmän gatumark fram till Helenebergsgatan, för att släcka ut ej 
använda byggrätter för bostäder som finns i gällande detaljplan från 1946. Den parke-
ringsyta som idag finns här byggs om och utökas för boende- och besöksparkering.   

Gång- och cykelvägnätet behålls som idag. Komplettering görs med separata gång- 
och cykelbanor utmed Eklandagatan väster om Gibraltargatan. Befintliga övergång-
ställen på Gibraltargatan behålls och ett nytt förhöjt övergångställe tillkommer i läge 
med det nya föreslagna torget. Ett gång- och cykelstråk, som inte ingår i det primära 
gång- och cykelvägnätet, finns via Sven Hultins backe till Ljungbackegatan. Detta 
stråk flyttas något västerut för att skapa tydligare passager i samband med utform-
ningen av Sven Hultins Plats och Eklandagatans förlängning. 

Gällande detaljplan från 1949 har en bestämmelse om att Chalmers Tvärgata ska vara 
tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. Denna koppling mellan Johanneberg och 
Landala har fortsatt stor betydelse som tvärkoppling i staden, även för andra än de 
som studerar, bor eller är verksamma inom Chalmersområdet. Det bedöms dock att 
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denna koppling fortsatt kan ligga på kvartersmark och ändå vara tillgänglig, utan be-
hov av reglering i detaljplanen. Gällande detaljplan som omfattar sträckan från Olgas 
Trappor till Chalmersplatsen har heller ingen reglering. Även andra interna stråk inom 
Gibraltarvallen kan användas av gående och cyklister för att passera genom området 
men är fortsatt reglerat som kvartersmark.  

Kollektivtrafik 

Söder om Eklandagatan byggs Gibraltargatan och Fridkullagatan om så att en samlad 
busshållplats kan etableras. Denna hållplats blir en sammanslagning och ersättning av 
de hållplatser som idag finns vid Engdahlsgatan, Pilbågsgatan och Bergsprängarega-
tan. 

Tillgängligheten med kollektivtrafik är god och det finns inget behov av utökad kol-
lektivtrafik eller nya linjesträckningar med anledning av detaljplanens genomförande. 
Dock skulle utökad kollektivtrafik till Chalmers södra delar gynna verksamheten och 
arbetet med att minska biltrafiken i området. Detaljplanen möjliggör även för trafike-
ring med buss på Eklandagatan om det skulle vara aktuellt i framtiden. Då skulle det 
vara möjligt att skapa nya hållplatslägen på Sven Hultins Plats samt på Eklandagatan 
direkt väster om korsningen med Gibraltargatan, i nära anslutning till den samlade 
hållplatsen söder om Eklandagatan.  

Gatuplantering 

Inom planområdet ska de allmänna gatorna planteras med träd. En bestämmelse om 
detta införs för att stärka gröna kopplingar i området utifrån ambitionerna i kvalitets-
programmet. För Gibraltargatan norr om korsningen med Engdahlsgatan och för Eng-
dahslgatan blir trädrader längs med gatan ett nytt inslag. För Eklandagatan finns idag 
dubbla trädrader som behöver ersättas framförallt på grund av Eklandagatans nya ut-
formning. I den nya utformningen ersätts befintliga träd med nya genom dubbla träd-
rader längs gatan. Del av Gibraltargatan har idag träd vilka bedöms behöva ersättas då 
de är i dåligt skick.  

Cirka 107 träd bedöms kunna nyplanteras och det avses planteras nya trädarter. Att 
inte återplantera lindar baseras på en vilja att skapa en variation av arter som komplet-
terar den stora mängden lindar som redan finns, och därmed skapa ett robustare eko-
system i Göteborg. Förslag på arter är platan och berlineral, som ska passa i gatubil-
den. Plataner blir breda och höga medan berlineralen blir lite smalare. Berlineralen 
kan jämföras med lind och platanen blir större än de träd som finns där idag. De träd 
som planeras kommer inte bli mindre i storlek utan snarare större än det som finns 
längs Gibraltargatan idag. Målet är att träden ska få bättre växtbäddar och därmed 
bättre förutsättningar än träden som finns där idag. 

Befintliga träd med 100–120 cm i stamomfång är de största som är rimliga att flytta. 
Det kan finnas enstaka träd som går att flytta och plantera tillbaka i parken eller på 
torget, övriga kommer att ersättas. 

Inne på Chalmers område föreslås framförallt den interna gatan Professorstråket plan-
teras med trädrader. 
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Allmän parkering på gatumark 

Boendeparkering för omgivande bostadsområden som idag finns inom planområdet 
behöver ersättas när området bebyggs. Sammantaget innebär detaljplanens genomfö-
rande att 214 befintliga parkeringsplatser på gatumark berörs av det totala 280 
stycken som finns inom planområdet.  

Ett antal parkeringsutredningar har tagits fram för att bedöma var parkeringsplatserna 
kan ersättas. I PM om allmän parkering, som är bilagt planhandlingarna, föreslås att 
längsgående parkeringsplatser tillskapas på Gibraltargatan, Engdahlsgatan och Eklan-
dagatan samt genom att utöka befintlig parkeringsyta söder om korsningen Gibraltar-
gatan-Fridkullagatan. Förslaget på parkeringslösning innebär att cirka 226 parkerings-
platser kan tillskapas vilket behöver detaljstuderas i projekteringen. Detta framförallt 
tack vare att viss privat parkering görs om till allmän gatuparkering, att markparke-
ringen söder om korsningen Gibraltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till 
allmän parkering samt att ytterligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän 
gatuparkering. Det sistnämnda ökar spridningen av den allmänna gatuparkeringen i 
området. 

Majoriteten av parkeringsplatserna som utgår är reglerade som boendeparkering dygn 
vilket ses som mer värdefulla jämfört med boendeparkering natt. Detta eftersom bo-
endeparkering dygn gör det möjligt för boende att låta bilen stå hemma och istället 
använda andra transportmedel så som gång, cykel eller kollektivtrafik. De nya parke-
ringsplatserna bör så långt som möjligt regleras på samma sätt som de befintliga, det 
vill säga till största delen dygnsparkering för boende kombinerat med avgiftsparke-
ring. Dock kommer parkeringsbehovet i området att förändras i och med de verksam-
heter längs Engdahlsgatan och Gibraltargatans västra sida som planeras i detaljplanen. 
Detta kommer medföra ett ökat behov av korttidsparkering längs gatorna, vilket är en 
reglering som inte kan kombineras med dygnsparkering för boende. Totalt bedöms att 
antalet boendeparkering dygn komma att minska.  

Sammantaget innebär parkeringsförslaget vissa avsteg från kommunfullmäktiges Par-
keringspolicy och Riktlinjer för parkeringsverksamhet. Avstegen gäller såväl var par-
kering ska anläggas som prioritering i användning av parkering. Detta då tillskapade 
parkeringsplatser kommer regleras som boendeparkering (dygn och natt), vilket går 
emot parkeringspolicyns inriktning om att bilparkering på gatumark i första hand bör 
nyttjas för korttids- och halvdagsparkering. Enligt policyn ska också boendeparkering 
på gatumark flyttas över till parkeringsanläggningar på kvartersmark. Detta har utretts 
och inga möjliga lösningar har identifierats. I och med att befintlig boendeparkering i 
nuläget inte kan ersättas genom en privatägd alternativt kommunalägd parkeringsan-
läggning behöver därför parkeringsplatserna lösas på gatumark.  

Förslaget följer också vissa riktlinjer i de styrande dokumenten. Parkeringspolicyn har 
tydliga mål att prioritera stadsmiljö före bilparkering och att anpassa bilparkeringen 
till stadsbilden. På Engdahlsgatan och Eklandagatans förlängning ses gatusektionerna 
över i sin helhet för att anpassas till befintlig och kommande bebyggelse samt skapa 
tydliga gång- och cykelstråk. Flera markparkeringsytor ersätts av parkering längs ga-
torna i samband med detaljplanens genomförande. Träd avses planteras längs med ga-
torna för ett grönare gaturum och kopplingar till omgivande grönstruktur.  

Trafikstrategins mål om att trafiken ska minska i staden samt att området är centralt 
beläget och välförsörjt med kollektivtrafik och serviceutbud anger en inriktning om 
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att behovet av parkeringsplatser i framtiden kommer att minska. Dock bedöms att en 
ökad söktrafik utifrån dagens situation kan komma att ske då närområdet idag har en 
hög beläggningsgrad på parkering.  

Parkering för tillkommande bebyggelse 

En Grön Resplan för Chalmers campus Johanneberg har tagits fram utifrån förutsätt-
ningen att det sammanlagda resandet med bil till området inte ska öka. Inriktningen är 
att tillämpa samnyttjande, mobilitetsåtgärder och en parkeringsnorm som inte tillför 
nya bilplatser till området. Det motiveras av stadens politiska mål att staden ska växa 
och förtätas och att biltrafiken ska minska, stadens parkeringspolicy, regionens mål 
för ökad kollektivtrafik och miljösituationen på omgivande gator. Arbetsprocessen 
med Grön Resplan bedrivs i nära samarbete med trafikkontoret, stadsbyggnadskon-
toret och aktörerna på Chalmers; Chalmers tekniska högskola, Johanneberg Science 
Park, Chalmersfastigheter och Akademiska Hus.  

Genom Grön Resplan förbinder sig aktörerna på Chalmers att inte öka det totala anta-
let bilparkeringsplatser på Chalmers campus Johanneberg jämfört med 2012 års antal 
(1250 platser), även vid en utveckling eller förtätning av området. Kommande bild vi-
sar Chalmers campus Johannebergs avgränsning samt den del som denna detaljplan 
omfattar. Grön Resplan version 1.0 bifogas planhandlingarna. En ny avsiktsförklaring 
undertecknades i april 2020 vilken aktualiserar och ersätter den tidigare avsiktsförkla-
ringen för området från 2013. Avsiktsförklaringen ska underlätta arbetet med mobili-
tetsåtgärder och tydliggöra de inblandade parternas åtaganden. 

Vid bygglov inom detaljplanen ska aktörerna redovisa antal platser för hela campus 
Johannebergs område där 1250 platser är ett maxtal. Möjlighet finns att antalet platser 
kan reduceras om aktörerna kan motivera det vid bygglov.  

Göteborgs Stad har antagit nya riktlinjer och anvisningar för mobilitet och parkering, 
beslutade i byggnadsnämnden 2018-02-06 respektive 2018-04-24, som ska gälla vid 
detaljplanering och bygglov. Riktlinjerna bygger på att tillämpa flexibla parkeringstal 
genom att beroende på läge, projektspecifika förutsättningar och frivilligt arbete med 
mobilitetsåtgärder kunna anpassa parkeringstalen i varje enskilt projekt. Grön Resplan 
bedöms uppfylla stadens riktlinjer för parkering och mobilitet och ligger till grund för 
hur parkeringstalen ska behandlas inom Chalmers verksamhetsområde inom detaljpla-
nen (område markerat med rött i bild på föregående sida).  

För bostadskvarteret (område markerat med gult i bilden på nästa sida) har mobilitets- 
och parkeringsutredningar tagits fram enligt stadens riktlinjer där exploatörerna har 
förbundit sig att arbeta med olika sorters mobilitetslösningar. Parkeringstalet för kvar-
teret blir utifrån genomförda analyssteg och valda mobilitetslösningar för bostäder in-
klusive besöksparkering 0,2 bilplatser per lägenhet och för BmSS 0,03 bilplatser per 
lägenhet. Inga parkeringsplatser skapas för tillkommande verksamheter i bottenvå-
ningarna. Utifrån antal lägenheter som utredningarna bygger på motsvarar detta 32 
bilplatser för hela kvarterets behov, vilka avses förläggas i garage under kvarteret. 
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Bild: Orange linje visar avgränsning för Chalmers campus Johanneberg vilket är synonymt med det 
område som omfattas av Grön Resplan. Gul färg är byggrätter som medges inom planområdet som 
omfattas av Grön Resplan. Rosa färg är det bostadskvarter inom detaljplanen som omfattas av parke-
ring- och mobilitetsutredningar. 
 
Genom detaljplanen möjliggörs för etablering av parkeringshus inom delar av plan-
området där fristående parkeringsanläggningar som kan försörja verksamheten får an-
läggas. Bilparkering kan också förläggas i parkeringsgarage under de föreslagna 
byggnadskvarteren. I planen regleras att parkering med undantag för in- och utfart 
inte får placeras mot allmän plats. Det torg som ska tillkomma vid Gibraltargatan ska 
inte användas för parkering. 

Parkeringsplats för personer med funktionsnedsättning ska kunna anläggas vid entréer 
inom området. Detta måste särskilt uppmärksammas om avstyckning sker av fastig-
het, till exempel för bostadsändamål.   

Grön Resplan anger inte något tal för cykelparkering utan detaljplanen utgår från sta-
dens riktlinjer för parkering och mobilitet. Antalet tillkommande cykelparkeringar be-
ror på hur många på hur många studentbostäder och hur mycket verksamhetsyta som 
uppförs. Behovet av cykelparkering bedöms slutligen i bygglovet. Uppskattningsvis 
kommer 1,5 cykelplatser att behövas per lägenhet för studentbostäder. För högskolan 
ska antalet cykelplatser möjliggöra att 40% av antalet anställda och besökare vid en 
verksamhet ska kunna parkera sin cykel samtidigt. 

Cykelparkeringsplatser för anställda avses lösas inomhus/under tak. Studenternas be-
hov avses lösas inomhus/under tak och utomhus i närheten av framtida entréer. Vid 
varje bygglov kommer det att redovisas hur cykelparkeringsbehovet för den aktuella 
byggrätten kan hanteras. Planbestämmelse n4 möjliggör att väderskyddad cykelparke-
ring kan uppföras på gator och stråk inom Chalmers.  
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För bostadskvarteret ska 2,55 cykelplatser per lägenhet anordnas samt för BmSS 0,2 
cykelplatser per lägenhet. För verksamheterna gäller att cykelparkeringsplatser för 30 
% av antalet samtidiga besökare till och anställda vid verksamheten ska finnas. Detta 
skulle innebära 396 cykelparkeringsplatser utifrån vad som beräknats i utredningarna 
för kvarterets behov. 

Spårtrafik i tunnel 

Planområdets norra del korsas av en spårvägstunnel, ”Chalmerstunneln”, vilken är 
planlagd genom en tilläggsplan som säkrar tunneln med avseende på schaktning, 
sprängning, borrning eller andra ingrepp i undergrunden. Planbestämmelser som säk-
rar tunnelns läge och konstruktion har överförts till detaljplanen.  

Reservat för järnvägstunnel finns i gällande detaljplaner (DP4411 och DP4415) med 
sträckning norr om Sven Hultins Plats i öst-västlig riktning. Detta reservat berör all-
män plats i denna detaljplan och behöver därför inte säkras med planbestämmelse.  

Tillgänglighet och service 
Tillgängligheten med kollektivtrafik är god. Genom detaljplanen möjliggörs en sam-
lad busshållplats i södra delen av planområdet och att kollektivtrafiken i framtiden 
även kan utökas förbi Chalmers södra delar. 

Efterfrågan på service ökar med en ökad exploatering och den nya bebyggelsen ger 
möjligheter till att med lokaler i bottenvåningar erbjuda ett ökat och breddat service-
innehåll till boende, studerande och verksamma i området. Krav ställs på publika 
verksamheter i bottenvåning för tillkommande bebyggelse ut mot Gibraltargatan. 

För planområdet kommer tillkommande bostadsbebyggelse till övervägande del utgö-
ras av studentbostäder samt beräknas en tillkomst av cirka 150 ”vanliga” lägenheter 
vilket kommer att innebära en ökad efterfrågan på förskole- och skolplatser för pri-
märområdet. Grovt räknat kan den nya bebyggelsen inom detaljplanen generera cirka 
18 förskoleplatser vilket motsvarar en förskoleavdelning samt cirka 30 skolplatser. 
Detaljplanen tillåter skoländamål preciserat till högskola och universitet, vuxenutbild-
ning, gymnasium, men det är framförallt Chalmers högskolas utvecklingsbehov som 
prioriteras. Områdets utformning och verksamhetsinnehåll gör att det är svårt att upp-
fylla kraven på friyta inom planområdet. 

Alla nybyggnationer inom planområdet kan uppföras så att byggnadernas tillgänglig-
het säkerställs för personer med funktionsnedsättning. Fortsatt ger dock nivåskillnader 
för kopplingar mellan Sven Hultins Plats och Engdahlsgatan respektive Eklandagatan 
en mindre god tillgänglighet. Vid förlängningen av Eklandagatan ska vilplan skapas i 
backen. Utformningen av park- och lekmiljöer ska tillgodose tillgängligheten i den 
mån det är möjligt utifrån områdets naturliga topografi och kravet på att fördröja sky-
fall. 

För att kunna ta hand om dagvatten vid skyfall reglerar detaljplanen att vissa ytor ska 
sänkas och kunna översvämmas. En god tillgänglighet ska vid utformning av dessa 
ytor säkerställas. 
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Friytor 
Behov finns av park- och rekreationsytor av en hög kvalitet, både för studenter och 
verksamma inom Chalmersområdet och för boende i stadsdelen. Stråk och platser 
med vistelsekvaliteter inom Chalmersområdet kan bli en resurs för alla och ett sätt att 
integrera campus i staden. Intentionerna i planförslaget är att skapa stråk och platser 
med kvaliteter så som gröna rum för avkoppling, lek och rekreation. Ambitionerna 
kring detta finns mer utvecklade i kvalitetsprogrammet, liksom att de interna struk-
turer av stråk och platser som finns inom Chalmersområdet ska utformas för att vara 
av offentlig karaktär, med syftet att vara inkluderande för alla, även för dem som inte 
studerar eller är verksamma på Chalmers; att vara en ”stad” i staden. Områden som 
berörs i denna detaljplan är de nya tvärstråken som kopplar Gibraltargatan med Gi-
braltarvallsvägen samt områdena på plankartan markerade med planbestämmelser n1 
eller n2 som anger att plantering ska finnas eller att marken huvudsakligen ska vara 
planterad för att bevara befintliga gröna miljöer.  

Utöver kvalitetsprogrammet, som ska vara vägledande vid genomförandet av planens 
friytor, så finns det två till underlag som ska beaktas:  

• Inspel landskap, ett underlag till planprogrammet som vägleder i utformningen 
av området och de gröna kvaliteterna  

• Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, som beskriver planför-
slaget och dess genomförande ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. 

En parkmiljö kan utvecklas i Sven Hultins backe när biltrafiken försvinner. Bostads-
nära park med möjlighet för lek saknas idag för de boende i området och detta kan 
vara en lämplig plats. Parken avses utformas för en lekvänlig miljö och för att kunna 
hantera vatten vid skyfall. 

Planbestämmelse finns som anger att gårdsbjälklag för bostadskvarter till minst 50 % 
ska vara planterad, för en kvalitativ boendemiljö. Ljudkraven för uteplats om 50 dBA 
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå uppnås på gårdsytor.        

Naturmiljö  

Omkringliggande slänter utanför planområdet ger en karaktärsfull grönska till stads-
bilden som karaktäriserar Chalmersområdet och dess omgivningar. Inom planområdet 
finns dock få naturområden. Grönytan norr om Eklandagatans förlängning säkerställs 
som park och får en mer vårdad skötsel. 

Flera befintliga uppväxta träd påverkas vid planens genomförande, av dessa omfattas 
75 träd av det generella biotopskyddet för trädalléer och ska ersättas i enlighet med 
Länsstyrelsens beslut om dispens. Alléer med minst 75 träd kommer att planteras 
längs Gibraltargatan, Engdahlsgatan och Eklandagatan. För Eklandagatan avses dub-
bel trädrad planteras. Inne på Chalmers område (kvartersmark) avses också träd plant-
eras. 

Av de dubbla trädraderna som finns på Eklandagatan idag är en i bra skick medan den 
andra är i sämre skick. Befintliga träd längs del av Gibraltargatan bedöms vara i dåligt 
skick och behöver bytas ut.  
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Sociala aspekter 
Som underlag till detaljplanen har en social och rumslig analys tagits fram, med re-
kommendationer för planutformningen, kopplat till rum, rörelse, plats och förändring 
över tid. Rekommendationerna har även påverkat arbetet med kvalitetsprogrammet, 
vars syfte är att ge en mer ingående och illustrativ bild av hur området kan utvecklas 
och som ska vara vägledande för tolkning av planens intentioner och planbestämmel-
sernas syften. Även den socialt och rumsliga analysen bör användas vid genomföran-
det av detaljplanen för att få med rekommendationerna i utformningen och för att 
medvetet arbeta med de kvaliteter och värden samt de brister och behov som lyfts i 
detta dokument.   

En social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys har tagits fram som konse-
kvensbeskriver planförslaget och ger rekommendationer på åtgärder utifrån ett socialt 
perspektiv och barnperspektiv. Sammanfattningsvis ökar detaljplanen orienterbar-
heten i området och möjliggör starkare gång- och cykelstråk samt tvärkopplingar. Pla-
nen bidrar till att öppna upp högskoleområdet och möta staden, men utgör ingen ga-
ranti då planen till stora delar utgörs av kvartersmark och att en utveckling mot ett 
öppnare campus kräver arbete och insatser utöver de som regleras och går att reglera i 
detaljplan. Krav på publika verksamheter i bottenvåningarna ut mot Gibraltargatan 

Bild: Minst 75 
träd kommer att 
planteras som 
alléträd inom 
gulmarkerade 
områden längs 
Gibraltargatan, 
Engdahlsgatan 
och Eklandaga-
tan.. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  38 (68) 

ställs vilket också stärker Gibraltargatan som stadsrum och ett tillskott av bostäder i 
området hjälper till att stärka mötet mellan staden och högskoleområdet. 

Med detaljplanen genomförs en parkyta med lekmiljöer, vilket saknas i närområdet 
idag samt ett allmänt torg på Gibraltarvallen 

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

Idag avleds dagvattnet från planområdet till kombinerad ledning och Ryaverket. Efter 
planens genomförande så kommer dagvattnet att fördröjas och renas inom detaljpla-
nen, vilket innebär att lägre mängder föroreningar kopplas på ledningsnätet än idag.  

Då planområdet till stor del består av hårdgjorda ytor kommer dagvattenflödet inte att 
öka nämnvärt vid en utbyggnad enligt planförslaget. Beroende på slutgiltig utform-
ning av området kan det till och med minska efter exploateringen, detta utan att några 
fördröjningsåtgärder utförs om grönska tillförs området enligt ambitionerna i kvali-
tetsprogrammet.  

I framtagen dagvattenutredning föreslås att dagvattnet från planområdets nyanlagda 
ytor fördröjs så nära källan som möjligt. Utredningen visar att ett fullständigt lokalt 
omhändertagande av dagvatten är svårt att realisera. Dock kan en omfattande fördröj-
ning och viss infiltration av dagvattnet möjliggöras inom planområdet så att flödet av 
dagvatten som leds vidare till det allmänna avloppssystemet minskas betydligt. 

Inom allmän platsmark föreslås dagvattenfördröjning och rening ske via växtbäddar 
med biokol. För allmän plats behöver cirka 310 m3 dagvatten fördröjas. Om 20 cm 
nedsänkta växtbäddar placeras längs med trädraderna på Gibraltargatan, Engdahlsga-
tan och Eklandagatan uppfylls fördröjningsbehovet för allmän platsmark. 

Inom kvartersmark föreslås dagvattenfördröjning och rening ske via växtbäddar och 
underjordiska magasin enligt utförda dagvattenutredningar där behovet på fördröjning 
är cirka 400 m3. Dessutom föreslås nya byggnader förses med gröna tak och som till-
sammans med växtbäddar mellan byggnader och utmed gator fördröjer dagvatten och 
bidrar till en grön miljö i området. De träd och den grönska som finns på området 
idag är viktigt att bevara eller ersätta så att inte hårdgöringsgraden ökar.  

Dagvattnet från trafikytor och parkeringsplatser behöver genomgå någon form av re-
ning innan anslutning till ledningssystemet för avledning till reningsverket. 

Koppartak är känt för att bidra till höga halter av metaller i dagvatten och därmed har 
ett PM tagits fram för rening av dagvatten för Kopparbunken. Dagvattnet från koppar-
bunken har idag mycket höga halter av koppar, zink och andra metaller. Någon typ av 
rening behöver genomföras och i detta PM föreslås filterlösning. Ytterligare underlag 
bör tas fram i samband med projekteringen för att klargöra om dessa alternativ är full-
goda eller om det finns nya bättre lösningar eftersom utvecklingen går snabbt inom 
detta område. Dagvattenanläggningar som hanterar vatten från koppartak är anmäl-
ningspliktiga. Fastighetsägaren ska göra anmälan till miljöförvaltningen. 

Anläggningar för omhändertagande av dagvatten från andra ytor än tak är också en 
anmälanspliktig åtgärd och hanteras av miljöförvaltningen.  
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Ledningssystemet inom planområdet kommer att separeras. Dagvattenledningen kom-
mer dock att kopplas på en kombinerad ledning igen. Dagvattnet kommer därmed att 
huvudsakligen avledas till Ryaverket och inte påverka någon recipient direkt. Vid 
mycket stora flöden bräddar vattnet till Fattighusån både idag och efter planens ge-
nomförande. Både fördröjning och rening inom planområdet bör ha en positiv effekt 
på bräddningen (minskade toppflöden och lägre mängd föroreningar). Eftersom dag-
vattnet i första hand avleds till Ryaverket bedöms planen inte påverka MKN för vat-
ten. 

Skyfall  

Olika skyfallsutredningar har genomförts för att säkerställa att planerad bebyggelse 
inom detaljplanen klarar gällande dimensioneringskriterier för skyfall vad gäller 
framkomlighet och skydd av byggnader. Utredningarna bifogas planhandlingarna. 

Vid skyfall strömmar vattnet till lågpunkter och modellen nedan visar att vattennivån 
blir problematisk på tre olika platser inom planområdet. För dessa områden finns en 
kombination av framkomlighetsproblem och en risk för översvämning vid byggnader.  

 
Bild: De områden som inom planområdet påverkas av översvämning vid skyfall med 100-års åter-
komsttid med föreslagna åtgärder. 

Gibraltarvallen 

För att minska vattennivån på Gibraltargatan föreslås att avledningen förbättras norrut 
på Gibraltargatan genom att utjämna gatans lutning. Uppskattningsvis behöver 100 
m3 material tas bort för att förbättra översvämningssituation med 8 cm jämfört med 
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dagens situation. För att skapa samma situation som idag, vilket enligt stadens riktlin-
jer är det som minst krävs, behövs något mindre volym tas bort.  

Med föreslagen åtgärd förbättras situationen för befintlig bebyggelse lokalt vid åtgär-
den och det innebär samtidigt att flödet norrut längs Gibraltargatan reduceras något. 

Lågpunkt väster om Professorstråket mot Hörsalslängorna kommer att översvämmas 
vid 100 års regn. Framkomligheten kan lösas genom att byggnaderna kan evakueras 
västerifrån, men byggnaderna behöver skyddas med lämpliga dörrar och fönster. Hu-
vudentréer ligger på västra sidan om byggnaderna. 

För att klara situationen på Gibraltarvallen och framkomligheten på Gibraltargatan 
behöver också föreslagen torgyta samt de två andra utrymmena mellan byggnaderna 
mot Gibraltargatan utformas för att kunna ta emot en beräknad vattenmängd om 600 
m3 vid ett 100 års regn. Förslaget är att ytorna sänks ned cirka 0,5 meter. Det är vik-
tigt att ytorna gestaltas för att bidra till stadsmiljön även då de inte är vattenfyllda, vil-
ket är normalsituationen samt att tillgängligheten säkerställs. Ytorna föreslås utformas 
genom gradänger med sittmöjligheter, genomsläppligt material och grönska som tål 
att översvämmas. För torget införs en utformningsbestämmelse med fördröjningskrav 
på minst 300 m3. För de övriga två ytorna (på kvartersmark) införs en bestämmelse 
med fördröjningskrav på minst 150 m3 vardera. 

 
Bild: Sektion över torg med nedsänkt yta för att hantera översvämning.  

För att ytterligare hantera vatten på Gibraltarvallen föreslås på kvartersmark ett dike 
längs med Professorstråket med breddavlopp som kan hantera dagvatten och förbättra 
situationen vid skyfall.  

För byggrätten för dagens hörsalslängor gäller att byggnader ska utformas och utföras 
så att det finns 0,2 meter marginal mellan skyfallsytan till färdigt golv och vital del 
nödvändig för byggnadsfunktion. Med vital del nödvändig för byggnadsfunktion me-
nas till exempel byggnadens grundkonstruktioner och väsentliga tekniska anlägg-
ningar i byggnaden. Om detta inte kan uppfyllas krävs objektsskydd av byggnader.  

Vid konstruktionslösningar, som exempelvis inte är vattentäta, är det inte tillräckligt 
att nivån för färdigt golv är belägen ovanför den angivna nivån. Även grundkonstrukt-
ionen behöver placeras på sådant sätt att den inte riskerar att hamna under den rekom-
menderade nivån och ta skada vid översvämning. Väsentliga tekniska anläggningar 
bör ligga på samma lägsta planeringsnivå för att upprätthålla nödvändiga byggnads-
tekniska funktioner. Antingen ska grundläggningsnivån placeras ovan gällande plane-
ringsnivå eller så ska byggnaden konstrueras så att den klarar en översvämning upp 
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till planeringsnivån. Grundläggningsnivå avser lägsta nivå för underkant på grundsula 
eller platta. 

Sven Hultins Plats  

Flera lösningar behöver kombineras för att lösa situationen. Dessa lösningar innefattar 
att platsen och vägen utformas så att lågpunkten på platsen höjs till nivån på Sven 
Hultins Gata, öppen avledning till magasinsyta i parken, utgrävning av dike vid Sven 
Hultins Gata och avledning till grönytan vid Mossen. Resterande vattenmängd skulle 
kunna utjämnas genom underjordiskt magasin, dräneringsledning alternativt genom 
sänkning av gatunivå från Betongvägen så att vatten kan rinna fritt mot Mossen. Sist-
nämnda lösningen presenteras i PM för trafikförslaget. Slutlig lösning studeras vidare 
i projekteringen. 

Fotbollsplanen vid Mossen får redan idag vatten stående vid skyfall, med föreslagen 
lösning kommer vattenmängden vid skyfall att öka något. 

För att parken ska kunna fördröja vatten vid större skyfall kommer den behöva terras-
seras och innehålla stödmurar. Dessa åtgärder ska ses som en möjlighet att skapa lek-
fulla element och informella sittplatser i parken. 

Diket som ska grävas ut ligger på kommunens mark och kommer att genomföras av 
park- och naturförvaltningen.  

Om dräneringsledning eller magasinering kommer behöva hanteras på privat mark 
kommer en rättighet för detta att bildas. 

Eklandagatan 

Genom höjdsättning klaras framkomligheten för norra körbanan. Situationen för be-
fintlig byggnad söder om gatan försämras inte men påverkas redan med nuvarande si-
tuation av stående vatten vid skyfall med återkomsttid 100 år. Framkomlighet till 
byggnaden finns söderifrån 

Vatten och avlopp 

Det allmänna ledningsnätet är kombinerat vilket kan innebära risk för uppdämning i 
ledningsnätet i samband med häftig nederbörd. Kombinerade dag- och spillvattenled-
ningar, liksom vattenledningar, finns förlagda i Gibraltargatan, Engdahlsgatan, Frid-
kullagatan och Wallenbergsgatan. Systemet i Gibraltargatan är idag underdimension-
erat med breddningar och källaröversvämningar som följd. Kretslopp och vatten ska 
därför bygga om det kombinerade avloppssystemet i Gibraltargatan till separerade sy-
stem för dag- respektive spillvatten. Anslutning av fastigheter/byggnader inom plan-
området bedöms därmed fullt ut kunna ske till det allmänna ledningsnätet. Ny dricks-
vattenledning med större dimension avses anläggas i Gibraltargatan. 

Vid ombyggnad av gatorna enligt planförslaget behöver VA-ledningarna beaktas. För 
sträckan mellan Eklandagatan och Sven Hultins Gata behöver en vattenledning flyttas 
på grund av den nya dragningen av vägen. Kretslopp och vatten vill även passa på att 
lägga om hela sträckan av vattenledningar där vägen ska göras om i Eklandagatan och 
Sven Hultins Gata. Detta för att förstärka kapaciteten och säkra tillförseln av vatten.  

Kretslopp och vatten ser även ett behov av att lägga om vattenledningen i Engdahls-
gatan när vägen ska byggas om.  
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Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten mot-
svarande områdestyp A;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i förbin-
delsepunkt motsvarar nivån +110 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta ord-
nas och betalas av fastighetsägaren. 

Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda led-
ningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Spillvattenanslutning kan 
ske till allmänt ledningsnät och kapaciteten bedöms vara god.  

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten 
för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutning. 

Värme 

Planområdet kan försörjas med fjärrvärme. Frågan om eventuella andra lösningar för 
uppvärmningen hanteras av fastighetsägaren vid genomförandet. 

Befintlig fjärrvärmeledning som är placerad inom parkeringsområdet längs med 
västra sidan av Gibraltargatan kommer att flyttas ut i Gibraltargatan. 

El och tele 

För att tillgodose transformatorstationer och andra tekniska anläggningar på kvarters-
mark för den nya bebyggelsen medges att dessa får uppföras i stora delar av området. 
Placering bestäms inte närmare i detaljplanen mer än att utrymme medges för att sä-
kerställa elförsörjning för ny bebyggelse. Placering av transformatorstationer och 
andra tekniska anläggningar är initialt tänkta att integreras med den byggnation som 
planen medger.  

Befintlig transformatorstation vid Engdahlsgatan har ett tidsbegränsat bygglov och 
ska flyttas för att kunna utveckla park. Nytt läge för transformatorstation blir strax 
nordväst om dagens läge i anslutning till parkeringshuset, vilket säkerställs genom de-
taljplanen.  

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 
Energi Nät AB i god tid innan arbetena påbörjas. Vid utförande av arbeten i närheten 
av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten vid el-
kablar följas. 

Befintlig trafiksignalsanläggning vid Gibraltargatan kan vid behov flyttas. 

Ledningar inom kvartersmark  

Delar av de allmänna ledningar som är placerade inom kvartersmark kommer att be-
röras av planförslaget. Fjärrvärme och opto behöver flyttas ut i Gibraltargatan. All-
män fjärrvärmeledning som är förlagd i Chalmers Tvärgata behöver delvis läggas om. 
Befintlig gasledning inom kvartersmark i norra delen av planområdet behöver lyttas 
vilket initieras av Akademiska Hus. Allmänna ledningar (befintliga och nya lägen) 
inom Chalmersområdet (kvartersmark) säkerställs genom u i plankartan.  

Interna ledningar som finns inom Chalmersområdet och som kan påverkas av en ex-
ploatering enligt planförslaget har inte studerats, vilket istället får ske vid genomfö-
randet.  
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Avfall  

Två återvinningsstationer finns belägna på parkeringen väster om Gibraltargatan 
(varav en tillfälligt tagits bort till följd av byggnation av Chalmers Guesthouse). 
Dessa kan inte vara kvar vid ett genomförande av detaljplanen. En ny placering kom-
mer att säkerställas i södra planområdet i närhet till den samlade busshållplatsen söder 
om korsningen Gibraltargatan/Fridkullagatan. 

För tillkommande bebyggelse bör fastighetsnära avfallshantering möjliggöras samt 
placering ske åt gata som går att angöra med sopbil. Vid avfallshantering inom bygg-
nader ska yta finnas för möjlighet till sortering. 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

För stora delar av Gibraltarvallen bedöms inte någon rasrisk föreligga ur geoteknisk 
synpunkt, då marken består av små nivåskillnader eller berg i dagen. Det föreligger 
ingen risk för blockutfall/bergras inom planområdet. 

Stabiliteten inom planområdet är tillfredställande med god marginal för befintliga för-
hållanden. Den geotekniska utredningen visar att marken är lämplig med avseende på 
jord-, berg- och vattenförhållanden och att ett genomförande av detaljplanens innehåll 
är möjligt utan att stabiliteten inom området äventyras. För detaljplanen planeras inga 
ytterligare laster påföras då samtliga planerade byggnader kommer att grundläggas 
med pålar till berget eller direkt på berg. Inga markhöjningar planeras. I bygglovspro-
cessen kommer specifika geotekniska utredningar att krävas som visar att stabiliteten 
är tillfredställande enligt gällande krav. Vidare har den befintliga utredningen visat att 
laster väl överstigande uppfyllnad på 0,5 meter är fullt genomförbara med bibehållen 
stabilitet. Alla eventuella laster överstigande 0,5 meter omhändertas i marklovspro-
cessen eller i bygglovsprocessen.  

En kompletterande undersökning för södra delen av planområdet har genomförts där 
detaljplanen främst reglerar allmän plats i form av gator och park. Då ingen ny bebyg-
gelse planeras bedöms att inga geotekniska restriktioner eller förstärkningsåtgärder 
behövs för området.  

När exakta lägen för planerade byggnader/anläggningar är bestämda rekommenderas 
att kompletterande geoteknisk undersökning och utredning utförs med avseende på 
grundläggning och markarbeten. Vid omfattande schaktningsarbeten/sprängning i ber-
get rekommenderas dock att en ny bedömning genomförs av bergsakkunnig. 

Planområdet ligger i närheten av en berganlägning. Eventuell sprängning ska utföras 
så att skador ej uppkommer på berganläggningen och i dess installationer. Förbesikt-
ning av berganläggning och installationer ska utföras innan sprängning påbörjas.  

Markmiljö 

Undersökningar och utredningar avseende markens miljöstatus har utförts i och i an-
slutning till aktuellt planområde vilka bifogas planhandlingarna. Marken utgörs av 
fyllnadsmaterial som överlagrar lera eller berg. En fri grundvattenyta beräknas på 
cirka 1–3 meter under befintlig markyta under större delen av året. 
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Markarbeten inom delar av aktuellt område bör betraktas som anmälningspliktig verk-
samhet enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 
1998:899), eftersom föroreningar har påträffats tidigare på fastigheten (i grundvatten 
liksom jordmassor). En anmälan ska göras till aktuell tillsynsmyndighet innan eventu-
ella markarbeten påbörjas. I anmälan beskrivs planerade arbeten, åtgärdsmål, mass-
hantering samt erforderliga skyddsåtgärder och miljökontroll.   

Metaller och PAH 

Tjärämnen (PAH) och olika metaller har konstaterats i fyllnadsmassor inom planom-
rådet som troligen härrör från rivningsrester och dylikt. Överskridanden av Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för bostäder, KM (känslig markanvändning) och 
verksamheter motsvarande MKM (mindre känslig markanvändning) föranleder behov 
av åtgärder för att möjliggöra markanvändning enligt detaljplanen. Analyserna av ut-
tagna asfaltsprov visade på låga PAH-halter under 70 mg/kg, dvs. ingen tjärasfalt har 
påvisats vid provtagningarna.   

Fyllnadsmassor med metaller och PAH är vanligt förekommande i stadsmiljöer och 
hanteras lämpligen i samband med kommande tekniska schaktarbeten för grundlägg-
ning, ledningsomläggning, nya markytor osv. Merparten av fyllnadsmassorna kom-
mer att omfattas av teknisk schakt. I det fall fyllnadsmassor med rivningsrester kvar-
lämnas inom planområdet ska detta göras efter beslut av tillsynsmyndigheten och vid 
behov en fördjupad riskbedömning utföras. Eventuella kvarlämnade fyllnadsmassor 
ska inte utgöra några oacceptabla miljö- eller hälsorisker.    

Klorerade lösningsmedel 

Omfattande undersökningar avseende klorerade lösningsmedel har utförts inom plan-
området Gibraltarvallen och kring en tidigare kemtvätt utanför planområdet. Kemtvät-
ten har varit belägen i bottenvåningen av ett flerbostadshus med källare på Gibraltar-
gatan 54 och var i drift mellan åren 1971–1994. Undersökningarna har omfattat ett 
stort antal provtagningspunkter i jord, grundvatten, porluft, berg, inomhusluft, led-
ningssystem och trädkärnor.   

Klorerade lösningsmedel, tetrakloreten samt dess nedbrytningsprodukter, har påträf-
fats i grundvatten, i jord och berg, kring en markförlagd äldre kombinerad spill- och 
dagvattenledning, se figuren nedan. 

Uppmätta halter underskrider med god marginal hälsoriskbaserade jämförvärden för 
nuvarande och blivande markanvändning inom Gibraltarvallen. Något källområde 
med fri fas eller rester av fri fas finns inte, mängden lösningsmedel är liten och käll-
styrkan därmed mycket svag. Mängderna förorening i grundvattnet är så små, <10 kg, 
att hälsorisker via inträngning av ångor i befintliga eller nya byggnader inte förväntas. 
Mängderna i grundvattnet räcker helt enkelt inte för att hälsoriskbaserade lågriskvär-
den för inomhusluft i bostäder ska överskridas.    

Sammantaget bedöms riskerna med påvisade klorerade lösningsmedel inom planom-
rådet Gibraltarvallen vid nuvarande och planerad användning vara små och accep-
tabla. Något behov av riskreducerande åtgärder finns inte.  
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Då ett källområde inte finns i marken är det även osannolikt att halterna ökar med ti-
den eller att framtida markarbeten så som grävning, spontning, temporära avsänk-
ningar av grundvatten, grundläggningsarbeten och dylikt skulle innebära väsentligt 
ökade risker. Halterna förväntas i stället långsamt minska med tiden.   

Det kan inte helt uteslutas att det finns kontaminerat slam i de äldre ledningarna för 
dag- och spillvatten i Gibraltargatan. Ledningarna har skador och vid framtida separe-
ring av dag- och spillvatten bör nuvarande kombiledning i första hand rivas och tas 
bort alternativt, om så inte är tekniskt möjligt, bör ledningen spolas och det bör säker-
ställas att något slam inte finns kvar. Vid markarbeten ska det även beaktas att grund- 
och länsvatten är lätt kontaminerat av klorerade lösningsmedel.  

 
Bild: Kontaktvatten från kemtvätten har släppts till den otäta kombiledningen och orsakat 
förorening i grundvattnet längs ledningen (se orange illustration). Periodvis läcker troli-
gen även förorenat grundvatten in i ledningen och kan då läcka ut längre nedströms 
längs ledningssystemet (Relement, 2021).  

Radon 

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon och därmed rekommenderas att 
radonmätningar utförs. Nybyggnation som medger stadigvarande vistelse inom detalj-
planen rekommenderas att utföras radonskyddade. 
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Luft 

En luftutredning har tagit fram för att undersöka luftkvaliteten vid Gibraltarvallen. 
Byggandet av nya hus i enlighet med detaljplanen för området kommer att öka hal-
terna av luftföroreningar utmed Gibraltargatan. Risken för överskridanden av miljö-
kvalitetsnormerna är dock liten och luftkvaliteten bedöms klara samtliga miljökvali-
tetsnormer med god marginal. Däremot kommer det lokala miljömålet för kvävedi-
oxid troligtvis att överskridas. Utförda beräkningar överskattar dock sannolikt hal-
terna något.  

Vid Chalmers Tvärgata, kopplat till byggnaden för Maskinteknik, finns en kraftcen-
tral med användning som testförbränningsanläggning. Verksamheten bedrivs med till-
stånd enligt miljöbalken med lovgivna beslut för vad som får släppas ut. Tillståndet 
omfattar även förbränning av avfall i forskningssyfte. Den totalt lovgivna mängden 
avfall uppgår till 200 ton per år. 

Luftutredningar för utsläpp från kraftcentralen har tagits fram för att bedöma påver-
kan på planförslaget utifrån människors hälsa. Den markanvändning som föreslås i 
detaljplanen ska inte heller ge inskränkningar i befintligt miljötillstånd. I spridnings-
beräkningarna antas det att panncentralen har utsläpp enligt tillståndsgivna mängder 
och att den drivs kontinuerligt året runt, ett värsta scenario, vilket innebär att halterna 
överskattas något mot de verkliga utsläppen. Metrologisk inverkan är medräknat med 
bland annat markinversion. Bedömningsgrunder har varit exponering av luftförore-
ningar där exponeringen av kvävedioxid bedömts vara dimensionerande. Spridnings-
beräkningarna är utförda för olika receptorhöjder för att kartlägga höjd och utbred-
ning på rökgasplymen. Med spridningsberäkningarna identifieras höjd och utbredning 
på var miljökvalitetsnormer för kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar överskrids re-
spektive klaras. De redovisade haltnivåerna avser generellt de högsta nivåerna i rök-
gasplymens centrum. De övriga utsläpp som denna förbränning kan ge upphov till är 
sannolikt så låga att de inte bör innebära höga halter av exempelvis tungmetaller och 
dioxiner, dock är det väsentligt att poängtera att oro kring att det överhuvudtaget före-
kommer måste beaktas.  

Bedömningen baseras också på var en synbar rökgasplym förekommer. Synligheten 
beror på fukthalt och vattenånga och har ingen koppling till föroreningshalten men en 
synlighet kan upplevas som oroande eller störande. 

Västra Götalands Miljömedicinska Centrum (VMC) har genomfört en miljömedicinsk 
bedömning avseende eventuella hälsoeffekter av luftföroreningar. Deras sammanfat-
tade bedömning är att rökgasplymen som bildas till största delen kommer att transpor-
teras ovanför både befintliga och planerade byggnader. Dock bedömdes av VMC att 
utomhushalterna av luftföroreningar vid tre föreslagna punkthus tidvis blir så höga att 
personer med befintliga luftvägssjukdom som exponeras kan få ökade besvär och att 
man genom olika åtgärder bör säkerställa att luftföroreningarna inte tränger in i bostä-
derna. Sedan bedömningen gjordes har ett av husen tagits bort och de andra två sänkts 
för att klara miljökvalitetsnormerna.  

Med andra ord, resultaten från framtagna luftutredningar och miljömedicinsk bedöm-
ning har lett till att anpassningar av planförslaget har gjorts med utgångspunkten att 
rökgasplymen inte ska träffa någon byggnad med förhöjda värden oavsett använd-
ning. Som en extra säkerhetsåtgärd ställs krav på tekniska åtgärder och ventilation för 
de två byggrätterna som ligger närmast kraftcentralen på en höjd från + 80 meter över 
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stadens nollplan. För övriga planerade byggnader inom detaljplanen bedöms risken 
för träff som mycket liten.  

Spridningsberäkningar med utgångspunkt i meteorologiska data för en femårsperiod 
visar att rökgasplymen kan synas genomsnittligt vid 101 timmar per år av de totalt 
1160 timmarna rökgasplymen kan träffa någon av byggnaderna (av årets 8760 tim-
mar). Med det justerade planförslaget minskar sannolikheten för träff ytterligare.  

Utifrån en sammanvägning av luftmiljön avseende utsläpp från trafik respektive kraft-
central bedöms inte miljökvalitetsnormerna överskridas. Den mätmetod som genom-
förts för Gibraltargatans gaturum inkluderar bakgrundshalter från vägar, industrier, 
skorstenar mm i närområdet. Det har även bedömts att plymen från kraftcentralen säl-
lan tränger ner till marknivå med förhöjda värden. VMC bedömer att medelbidraget 
från kraftcentralen under ett år inte kommer att innebära något markant tillskott till 
årsmedelvärdena vid marknivå. Det är inte heller vid samma tillfällen som markin-
version med högre värden från kraftcentralen sammanfaller med de högsta utsläppen 
från trafiken.  

Spridningsberäkningar har även tagits fram för olika scenarier utifrån nuvarande an-
läggning, där tidigare ångpanna (panna 2 av två pannor) om 10 MW har ersatts med 
en ny ångpanna om 6 MW. Ett av scenarier är utsläpp och drift enligt villkor med full 
effekt och kontinuerlig drift och visar att för de mest exponerade byggnader under-
skrids samtliga miljökvalitetsnormer förutom för timmedelvärdet som 98 percentil 
som tangeras i nivån med ett av de mesta exponerade byggnadens maximala höjd. Det 
andra scenariot utgår ifrån utsläpp och drift enligt verkliga uppgifter från år 2019 (be-
tydligt lägre antal drifttimmar för båda pannor) och visar att samtliga miljökvalitets-
normvärden underskrids med marginal. Det tredje scenariot visar på att man behöver 
minska utsläppen generellt med 30% utifrån villkorsvärdet för att klara miljökvalitets-
normer vid alla byggnader (samstämmigt med de verkliga uppgifterna från 2019 för 
panna 2). Då det inte är aktuellt från verksamhetsutövaren att ändra lovgivet tillstånd 
är det fortsatt de lovgivna mängderna och utsläppsvillkoren som det tas hänsyn till i 
utformningen av detaljplanen i ett värsta scenario med full effekt under årets alla tim-
mar.  

Trafikbuller 
Utredning av buller från trafik har tagits fram för att bedöma påverkan på planförsla-
get. En utredning för att bedöma inomhusnivåer har också tagits fram för befintlig be-
byggelse vid Eklandagatan.  
 
Planerad byggnation 

Fasaderna mot Gibraltargatan på de planerade byggnaderna blir utsatta för ekvivalent-
ljudnivå mellan 60–65 dBA. Detta innebär att hälften av bostadens rum måste ha till-
gång till en ljudskyddad sida på högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt maximal ljud-
nivå vid fasad på högst 70 dBA nattetid. Detta innebär vidare att minst en uteplats i 
bostadens närhet måste placeras på ljudskyddad sida av husen. Enligt beräkningarna 
för 1 000 fordon/dygn på Professorstråket klaras 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå på 
fasader mot Professorstråket. Fasader mot Engdahlsgatan på de planerade byggna-
derna får beräkningsmässigt ekvivalenta ljudnivåer som inte överskrider 60 dBA. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  48 (68) 

Små lägenheter som är högst 35 kvadratmeter kan placeras där fasadnivån är högst 65 
dBA ekvivalent ljudnivå vilket bedöms klaras inom hela planområdet. Även på hör-
nen klaras små lägenheter. Annars kommer stora hörnlägenheter att krävas för att 
hälften av bostadsrummen ska kunna placeras mot den skyddade gårdsmiljön. 

Ljudkraven för uteplats om 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå uppnås 
på gårdsytor.       

Befintliga byggnader 

Ljudreflex i de planerade byggnaderna åstadkommer marginellt högre ljudnivå vid 
befintliga byggnader öster om Gibraltargatan (0-1 dBA).  

Vägtrafikens förväntade förändrade flöden i planområdets södra del till följd av änd-
rad trafikföring förbättrar ljudmiljön på Engdahlsgatan men åstadkommer en betydlig 
försämring längs Eklandagatan för flera av gavellägenheterna. I de fall som utomhus-
nivån inte kan reduceras till att hamna under riktvärdena, till exempel i stora tätorter 
med stadsstruktur, bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. En utred-
ning har tagits fram för att klarlägga inomhusnivåerna med förslag på åtgärder för att 
klara riktvärdena för trafikbuller inomhus. Göteborgs Stad åtar sig att bekosta åtgär-
der där inomhusnivåerna överskrids med minst 1–2 dBA. Det handlar om fönsteråt-
gärder för cirka 10 lägenheter och förbättring av ventilation för cirka 25 lägenheter 
fördelat på fem bostadsfastigheter som är belägna direkt norr om Eklandagatan. Avtal 
kommer att tecknas med berörda fastighetsägare. 

 
Bild: Beräkningssituation för år 2035 för ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik. 

Buller från verksamheter  

På Chalmers område i direkt anslutning till planområdet bedrivs olika verksamheter. 
Utredning för industribuller har tagits fram för att klarlägga hur bullerkällorna påver-
kar planförslaget med hänseende till möjligheten för bostäder. Riktvärdena klaras 
inom planområdet med undantag för de två översta våningsplanen på det högre nord-
västra hörnet av det norra av de fyra kvarteren längs Gibraltargatan samt för översta 
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våningsplanet mot väster på dagens hörsalslängor för norra byggnaden. Riktvärdena 
för natt (45 dBA) överskrids med 1–2 dBA.  

  
Bild till vänster: Riktvärdet nattetid överskrids med 1 dBA på det nordvästra hörnet på det norra kvar-
teret (46 dBA). Bild till höger: Riktvärdet nattetid överskrids med 1–2 dBA på västra fasadens översta 
våningsplan (46–47 dBA). 
 

 
Bild: Bullerkällor som behöver åtgärdas, källornas beteckning markerat med gult. 

Tabell: Bullerkällor som behöver åtgärdas.  
 
Ett avtal har upprättats där åtgärder och ansvar regleras mellan de två berörda fastig-
hetsägarna på Chalmers, Akademiska Hus och Chalmersfastigheter. Bullerkällorna 
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ska ha åtgärdats innan startbesked kan ges för berörd bostadsbebyggelse. Bild och ta-
bell ovan visar bullerkällor som behöver åtgärdas. Läses tillsammans med bilagda 
rapporter för industribuller.  

Det finns ett visst lågfrekvent innehåll i bullret utomhus. Dock ger det inte alarme-
rande höga nivåer inomhus. Vid projektering rekommenderas att titta på val av ytter-
vägg och fönster för att inte underdimensionera dessa konstruktioner. 

Samlad bedömning av buller från trafik och verksamheter 

Buller från trafik medför att ljuddämpad sida behövs för bostäder mot Gibraltargatan i 
de fall de är större än 35 kvadratmeter. Om små lägenheter byggs klaras riktvärdena 
utan ljuddämpad sida. Det bidrag som kommer från verksamhetsbuller från Chalmers 
överskrider inte riktvärdena för att klara ljuddämpad sida eller uteplats. Det är dock 
viktigt hur gårdsytorna utformas eller hur balkonger placeras för att kunna åstad-
komma ljuddämpad uteplats. 

Utemiljöerna i området bedöms som relativt goda ur bullerhänsyn. Det är framförallt 
Gibraltargatan men även Eklandagatan där trafiken bidrar till högre bullervärden. En 
bit in från de större gatorna kan goda ljudmiljöer uppnås. Avstängningen av trafik på 
Engdahlsgatan förbättrar ljudmiljön i den park som ska utvecklas i backen. Närheten 
till Mossen som är utpekat som ett tyst område bidrar också till en närmiljö med goda 
ljudmiljöer.  

Västra Götalands Miljömedicinsk Centrum (VMC) har genomfört en miljömedicinsk 
bedömning avseende eventuella hälsoeffekter av buller. Deras sammanfattade bedöm-
ning är att bullernivåerna vid de planerade bostäderna längs Gibraltargatan bedöms 
kunna orsaka betydande störning hos framtida boende om inga bullerdämpande åtgär-
der vidtas. Tillgång till tyst sida kommer att minska förekomsten av störning hos bo-
ende men även andra typer av åtgärder som kan förbättra de boendes ljudmiljö bör 
övervägas. Bedömningen grundar sig på den vetenskapliga litteraturen om hälsoeffek-
ter och inte regelverkets riktvärden. 

Sol- och dagsljus, utblick och insyn 

De regelstyrda kraven på dagsljus, eller ”naturligt ljus” enligt BBR (Boverkets bygg-
regler) innebär att: Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än 
tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, 
om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning. Samt för sol-
ljus: I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vis-
tas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. Studentbostäder om högst 35 m2 be-
höver dock inte ha tillgång till direkt solljus. Det allmänna rådet för att nå tillräckligt 
dagsljus i ett rum är att fönsterarean ska vara minst 10% av golvarean, vilket motsva-
rar en så kallad dagsljusfaktor på cirka 1 %.  

För befintlig bebyggelse är det flera lägenheter som är enkelsidiga med fönster enbart 
ut mot Gibraltargatan. För genomgående lägenheter på de nedre våningsplanen påver-
kar befintlig slänt i öster ljusinsläppet i lägenheterna. I bottenvåningarna finns även 
butiker och restauranger med mindre uteserveringar. Befintlig bebyggelse har en 
högsta nockhöjd som varierar på mellan cirka 75–78 meter över stadens nollplan mot-
svarande 6–7 våningar samt en indragen vindsvåning. På några ställen har vindsvå-
ningen byggts om till lägenheter. 
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Genom detaljplanen föreslås att ny bebyggelse direkt väster om Gibraltargatan får ha 
en högsta nockhöjd om + 81 meter över nollplanet vilket motsvarar 7–8 våningar 
(räknat på 3,5 meter per våningshöjd för bostäder) där översta våningen ska vara in-
dragen minst 2 meter från fasadliv. Ny bebyggelse tillåts därmed i snitt bli en våning 
högre än befintlig. Bebyggelse inne på Gibraltarvallen tillåts som högst att bli + 91 
meter i nockhöjd över nollplanet vilket motsvarar upp till 11 våningar (räknat på 3,5 - 
4,0 meter per våningsplan). Gatubredden för Gibraltargatan föreslås till cirka 26 me-
ter och ny bebyggelse därmed 26 meter ifrån befintlig i västlig riktning. Gällande 
stadsplan från 1949 medger också att området får bebyggas men inte lika högt (+65 
till +77 för Gibraltarvallen).  

Dagsljus 

En dagsljusstudie har tagits fram för att kunna bedöma i vilken grad befintlig bebyg-
gelse påverkas av föreslagen bebyggelse.  

Studien visar att gavlarna på de befintliga bostadshusen söder om Engdahlsgatan 
kommer att påverkas negativt av föreslagen bebyggelse enligt detaljplanen, men att 
dagsljusfaktorn på 1,0 % fortsatt klaras för alla berörda rum. 

Gällande befintliga bostadshus öster om Gibraltargatan är det idag två lägenheter som 
enligt dagsljusstudien inte uppfyller kravet på dagsljusfaktor av totalt 210 lägenheter. 
Efter full utbyggnad enligt planförslaget blir det 31 lägenheter som får rum med dags-
ljusfaktor under 1%, vilket motsvarar ca 15% av det totala lägenhetsantalet. Tar man 
bort lägenheterna med dagsljusfaktor på strax under 1 % (0,94 %) minskar antalet till 
20 lägenheter, vilket motsvarar ca 10% av det totala lägenhetsantalet. För merparten 
av de lägenheter med ett rum som inte uppfyller dagsljusfaktorn klarar dock de andra 
rummen i lägenheterna dagsljusfaktorn. Det är totalt fyra lägenheter som inte klarar 
att minst hälften av rummen uppfyller dagsljusfaktorn. Dessa fyra lägenheter, två 
stycken 2 rok samt två stycken 1 rok, får ett märkbart sämre dagsljus i lägenhetens 
enda rum.  

 

 
Bild: Störst påverkan för dagsljuset på befintlig bebyggelse fås på de nedre våningsplanen längs Gi-
braltargatan 36-52. Orange färg indikerar att dagsljusfaktorn på 1,0 % kan vara svår att uppnå. 
 
Sammanfattningsvis bedöms inte påverkan vara av den grad att det ger en betydande 
olägenhet och påverkan bedöms som acceptabel utifrån det centrala läget i staden. Det 
är en relativt liten andel av lägenheterna som påverkas av föreslagen bebyggelse och 
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av dessa är det endast fyra lägenheter som inte har något rum som uppfyller dagsljus-
faktorn.  

Det finns också några lokaler i bottenvåningarna längs med Gibraltargatan där en på-
verkan bedöms ske. Utifrån det centrala läget bedöms detta dock som acceptabelt när 
en stad förtätas. 

För att klara kraven för den nya föreslagna bebyggelsen behöver rumsdisposition, 
fönstersättning med mera studeras. Detta hanteras slutligen vid bygglov. 

Solstudier 

Solstudier har tagits fram för att visa på hur befintlig bostadsbebyggelse öster om Gi-
braltargatan påverkas av föreslagen bebyggelse väster om Gibraltargatan. Följande 
bilder visar solstudier för december, mars/september och juni vilket motsvarar mörk-
aste tiden på året, när dag och natt är lika långa samt ljusaste tiden på året (vintersol-
stånd, vår- och höstdagjämning samt sommarsolstånd). Samtliga solstudier går att se 
som större bilder i separat dokument tillhörande planhandlingarna. 

På förmiddagen när solen står i öster skuggar befintliga byggnader sin västra sida. 
Från ungefär mitt på dagen och framåt börjar föreslagen bebyggelse skugga gata och 
befintliga byggnader. Skuggningen varierar i tid och varaktighet beroende på årstid. 
Ju högre solen står desto senare skuggas befintlig bebyggelse av den nya. 

Mörkaste tiden när solen står som lägst har nedersta våningsplanen på befintlig be-
byggelse ungefär en timme solljus mellan klockan 10 och 11 innan ny bebyggelse 
börjar skugga. Övre våningsplanen nås av solljus i ytterligare någon timme. Den 
högre bebyggelsen längre in på Gibraltarvallen ger en mycket liten påverkan nu. Gi-
braltargatan 54–62 påverkas vid denna tid av befintlig bebyggelse söder om Eng-
dahlsgatan och inte av den föreslagna bebyggelsen. Även den nya bebyggelsen norr 
om Engdahlsgatan påverkas då till viss del av den befintliga bebyggelsen söder om 
Engdahlsgatan. Kvarteret Grönsiskan, nordost om planområdet påverkas istället 
främst av skuggning från den föreslagna bebyggelsen vid den mörka tiden på året då 
solen står lågt och skuggan når längre.  

Vid vår- och höstdagjämning nås nedersta våningsplanen av solljus mellan cirka 
klockan 11 till klockan 14 och de övre till runt klockan 17. Från klockan 15 ger den 
högre bebyggelsen längre in på Gibraltarvallen en viss påverkan. Vid denna tid ger 
släppen mellan de nya byggnaderna ett visst ljusinsläpp in på Gibraltargatan och be-
fintliga fasader. Kvarteret Grönsiskan får viss skuggning mellan klockan 13 och 15. 
De befintliga byggnaderna söder om Engdahlsgatan får en viss påverkan av den nya 
bebyggelsen en kort stund efter klockan 17, men skuggas då även av sig själva eller 
av varandra.   

Ljusaste tiden på året nås nedersta våningsplanen av solljus mellan cirka klockan 11 
till klockan 16 och de övre till runt klockan 19. Vid 16-tiden ger den högre bebyggel-
sen längre in på Gibraltarvallen en viss påverkan. Släppen mellan de nya byggnaderna 
ger visst ljusinsläpp på gata och fasader. Kv. Grönsiskan påverkas inte av den nya be-
byggelsen ljusaste tiden på året. Den nya bebyggelsen längre in på området norr om 
Engdahlsgatan börjar skugga de befintliga byggnaderna och gårdarna söder om Eng-
dahlsgatan mellan klockan 17–18 och framåt kvällen. 
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December (vintersolstånd) kl. 11, 13, 15 (vy mot norr)  
 

  

  

 
 
Mars/september (vår- och höstdagjämning) kl. 11, 13, 15, 17 (vy mot norr) 
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Juni (sommarsolstånd) kl. 13, 15, 17, 19 (vy mot norr) 
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Påverkan på befintlig bostadsbebyggelse 

Förslaget till detaljplan medför en försämring för befintliga bostäder öster om Gibral-
targatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad skuggning. Kontorets bedömning är 
att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en betydande olägenhet gällande 
dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget till detaljplan medför också en 
försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom begränsad utsikt 
och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på föreslagen bebyggelse bedöms 
dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel utifrån det centrala läget i 
staden. 

Vind 

Vindförhållandena har översiktligt studerats för området. Bebyggelsen och gatorna, 
de interna stråkens orientering i nordvästlig riktning, är positiv ur vindsynpunkt då 
den förhärskande vindriktningen är sydväst. Under sommaren är den huvudsakligen 
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väst och under vintern är den huvudsakligen syd-sydväst. Höga byggnader som 
sticker upp ur bebyggelsemassan kan dock dra ner vindar lokalt och skapa turbulens. 
Där vinden trycks genom trängre passager (än i omgivande bebyggelse) kan även lo-
kalt högre vindhastigheter och turbulens uppstå. Borttagande av befintlig trädvegetat-
ion kan göra att vinden lättare kommer ned till marknivån, vilket behöver kompense-
ras. Ny bebyggelsestruktur ger en viss inverkan på vindförhållandena, framförallt vin-
tertid. Bebyggelsens orientering är fördelaktig i förhållande till de förhärskande vin-
darna. Ett bra lokalklimat bedöms kunna skapas genom trädplanteringar och utform-
ning av fasader. För det södra bebyggelsekvarteret regleras i detaljplanen att det syd-
östra hörnet av kvarteret inte kan bebyggas ut mot hörnet vilket bedöms positivt ur 
vindsynpunkt då skarpa hörn kan skapa turbulens.  

Det rekommenderas att vindförhållanden studeras vidare vid genomförandet av pla-
nen så att det skapas ett bra lokalklimat inom området. Utformning av fasader, 
grönska på fasader och tak, liksom grönska i de yttre miljöerna kan vara ett bra sätt att 
hindra vind från att nå ned till marknivån. Vindanalyser kan med fördel göras för de 
enskilda byggprojekten.  

 
Bild: Översiktlig vindberäkning vintertid med syd-sydvästliga vindar. 

Kompensationsåtgärder 

Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensat-
ionsåtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekre-
ationsområden. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som 
går förlorade genom exploatering ersätts genom åtgärder i närområdet i första hand. 
Dessa åtaganden är frivilliga åtgärder som kommunen eller exploatören åtar sig utö-
ver vad som krävs enligt miljöbalken. 

I backen där Eklandagatan ska förlängas växer fem oxlar som är gamla och grova och 
har ett högt ekologiskt värde. Vid utbyggnad av Eklandagatan kommer sannolikt end-
ast en oxel att kunna vara kvar. Det kommer då att krävas beskärning för del av trädet. 
Park- och naturförvaltningen ska vara med vid genomförandet av Eklandagatans ut-
byggnad för att bidra med rätt kompetens till att skydda de träd som är möjliga att be-
vara. 

Om träden tas ner ska stockarna placeras så hela som möjligt (med grenar kapade) i 
intilliggande naturområde. Grenar och kvistar läggs lämpligen i högar i närheten av 
stockarna. Kompensation som kan bli aktuell kan vara nyplantering av oxlar (eller an-
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nat blommande träd som ger bär med ekologiskt sammanhang, huvudsakligen in-
hemska trädslag) i närheten, uppsättande av fågelholkar med mera. Kompensation av-
ses göras i parken strax norr om backen. 

I övrigt bedöms kompensationsåtgärder inte vara aktuella för detaljplanen då inga 
andra platser med ekologiska eller rekreativa funktioner ianspråktas för annan an-
vändning. Trädrader som omfattas av det generella biotopskyddet kommer att ersättas 
(ej frivillig kompensation). Detaljplanen föreslår utveckling av befintlig miljö i form 
av etablering av park och torg med plantering på allmän plats samt gröna stråk och 
platser på kvartersmark. Det ska finansieras av exploatörerna dvs. Akademiska Hus 
och fastighetskontoret. 

 
Sjustammig oxel som bedöms kunna bevaras. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Respektive exploatör ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom respektives kvar-
tersmark. 

Anläggningar utanför planområdet 
Befintligt dike utmed Sven Hultins Gata ska grävas ut. Kommunen ansvarar för ut-
byggnad samt framtida drift och underhåll. 
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Drift och förvaltning 

Trafikkontoret har förvaltningsansvaret för allmän platsmark benämnda som huvud-
gata och lokalgata. 

Park- och Naturförvaltningen har förvaltningsansvaret för allmän platsmark benämnd 
som park och torg samt för diket utmed Sven Hultins Gata. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Delar av Johanneberg 31:9 blir planlagda som allmän platsmark, torg, huvudgata samt 
lokalgata och ska lösas in av kommunen. 

En mindre del av Krokslätt 185:2 blir planlagd som allmän platsmark, park samt 
lokalgata och ska lösas in av kommunen. 

Del av Krokslätt 109:20 blir planlagd som allmän platsmark, Lokalgata och ska lösas 
in av kommunen. 

Del av Krokslätt 109:27 blir planlagd som allmän platsmark, Huvudgata och ska lösas 
in av kommunen. Överenskommelse om fastighetsreglering är tecknad med fastig-
hetsägaren.  

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen.  

En del av Johanneberg 31:9 ska överföras till Johanneberg 707:11. 

En del av Johanneberg 707:11 ska överföras till Johanneberg 31:9. 

Avstyckning ska göras från Johanneberg 707:11 för att bilda en fastighet för bostads-
ändamål. 

En mindre del av Krokslätt 185:2 ska överföras till Krokslätt 708:513. 

En mindre del av Krokslätt 708:513 ska överföras till Krokslätt 185:2. 

Avstyckning ska göras från Krokslätt 708:591 för att bilda en fastighet. 

En del av Krokslätt 110:3 ska överföras till nybildad fastighet. 

Före beviljande av bygglov skall bildning av fastigheter vara genomförd.  

Avstyckning kan göras från Johanneberg 31:9 för att bilda en eller flera fastigheter. 

Gemensamhetsanläggning och Servitut 

Servitut ska bildas för in- och utfart till förmån för blivande fastighet för bostadsända-
mål vid korsningen Gibraltargatan/Engdahlsgatan och belasta Johanneberg 31:9. 

Gemensamhetsanläggning bör bildas för parkeringsgarage och gårdsmiljö som ska 
samnyttjas av de två blivande bostadsfastigheterna i korsningen Gibraltargatan/Eng-
dahlsgatan. 

Påverkan på befintliga rättigheter: 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  59 (68) 

Befintligt utfartservitut (1480K-1998F83.1) till förmån för Johanneberg 109:21 bör 
upphävas då Eklandagatan kommer att byggas om på ett sådant sätt att fastigheten 
kommer att få utfart direkt till allmän plats GATA. 

Befintligt servitut för soprum (1480K-2011F289.1) till förmån för Johanneberg 
109:20 bör få ändrad utsträckning då del av upplåtet område överförs till fastigheten 
Krokslätt 708:682 och blir allmän plats GATA.  

Ledningsrätt 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt 
omprövas att gälla ledningens nya läge. De delar av befintliga allmänna ledningsom-
råden som hamnar på kvartersmark till följd av den nya detaljplanen ska säkerställas 
med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare. 

Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i genomförandeavtalet att exploatören 
utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstationer 
inom kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata led-
ningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa 
kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive 
ledningsägare ansöker om ledningsrätt. 

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas 
med ledningsrätt. 

Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar place-
ras. Dessa ska säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter. 

Göteborg Energi ansvarar för E-området vid Sven Hultins Gata. 

Akademiska Hus ansvarar för E-områden inom Johanneberg 31:9. 

Påverkan på befintliga ledningsrätter: 

Befintlig ledningsrätt (1480K-2011F289.1) för spill- och kallvattenledningar till för-
mån för Göteborgs Kommun kommer att få ändrad utsträckning. De två ledningsrätts-
områdena utmed Eklandagatan kommer att upphävas då markområdena regleras över 
till den kommunala fastigheten Johanneberg 707:11. Justeringar behöver ske av led-
ningsrättsområdet utmed Gibraltargatan då viss markreglering kommer att ske till den 
kommunala fastigheten Krokslätt 708:682. 

Befintlig ledningsrätt (1480K-1995F78.1) för tele till förmån för Telia AB utmed Gi-
braltargatan kommer att få ändrad utsträckning då del av belastad fastighet ska regle-
ras över till den kommunala fastigheten Krokslätt 708:682. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 
ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter.  

Kommunen ansvarar för att ansöka om lantmäteriförrättning för reglering av allmän 
platsmark, avstyckning från Johanneberg 707:11 inklusive bildande av servitut och 
avstyckning från Krokslätt 708:591. 

Akademiska Hus ansvarar för övriga delar. 
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Fastighetsrättsliga konsekvenser  

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning 

Johanneberg 31:9  Ca 1050 kvm Lokalgata 

Johanneberg 31:9  Ca 1200 kvm Torg 

Johanneberg 31:9  Ca 40 kvm Park 

Johanneberg 707:11  Ca 240 kvm Torg 

Krokslätt 109:20  Ca 2000 kvm Lokalgata 

Krokslätt 109:27  Ca 260 kvm Huvudgata 

Krokslätt 185:2  Ca 80 kvm Park 

Krokslätt 185:2  Ca 25 kvm Lokalgata 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Befintliga arrendeavtal för återvinningsstationer med Kretslopp och vatten kommer 
att sägas upp. 

Transformatorstation tillhörande Göteborg Energi inom området märkt med ”park” 
mellan Engdahlsgatan och Sven Hultins Gata ingår i det övergripande markupplåtel-
seavtalet mellan kommunen och Göteborg Energi. Transformatorstationen kommer 
att flyttas till nytt läge vid korsningen Rännvägen och Engdahlsgatan. 

Befintligt arrendeavtal med Parkeringsbolaget kommer att sägas upp. 

Avtal mellan kommun och exploatör  

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan kommunen och Akademiska Hus 
angående genomförande av planen som t.ex. exploateringsbidrag för gatuombyggnad, 
markregleringar, avstående av ersättningskrav på kommunen p g av att skyddsbestäm-
melser och rivningsförbud införs för fastigheten Johanneberg 31:9 m.m. 

Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare 

Avtal om fastighetsbildning ska tecknas mellan kommunen och Chalmersfastigheter 
innan planen antas. 

Avtal om fastighetsreglering är tecknat mellan kommunen och Stiftelsen Göteborgs 
Studentbostäder. 

Avtal om bullerdämpande åtgärder ska tecknas med fastighetsägaren till Johanneberg 
43:3 och 43:6, Bostadsaktiebolaget Poseidon, och med fastighetsägaren till Johanne-
berg 44:5, 45:1 och 45:2, HSB Bostadsrättsförening Johanneberg 1936. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelse-
avtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikon-
cernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  
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Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen 
och exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid 
omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen 
samt exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt 
ledningsrätt. 

Dispenser och tillstånd 
Trädalléer omfattas av ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kapitlet 11§. För 
att få dispens krävs särskilda skäl. Kommunens ansökan om dispens från det generella 
biotopskyddet har beslutats av Länsstyrelsen 2019-03-25. Beslutet gäller endast under 
förutsättning att detaljplanen antas och vinner laga kraft. Åtgärderna ska vara utförda 
inom detaljplanens genomförandetid annars upphör dispensen att gälla. Beslutet är 
förenat med villkor om kompensation och tillvägagångssätt.  

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Enligt Kulturmiljölagen 
(1988:950) erfordras tillstånd av Länsstyrelsen om det i samband med markexploate-
ring påträffas fornlämningar och man avser rubba, förändra eller ta bort dem. 

Åtgärder som innebär bortledning eller tillförsel av grundvatten utgör vattenverksam-
het som regleras i 11 kap miljöbalken, och är tillståndspliktiga. Detta gäller även tem-
porära grundvattensänkningar.  

Tidplan  
Samråd:         4e kvartalet 2015 

Kompletterande samråd: 1a kvartalet 2019 

Granskning:   1a kvartalet 2020 

Antagande:    1a kvartalet 2022  

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: tidigast 2022 

Genomförandetid 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-
lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-
ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 
fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-
detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-
sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är 15 år från det datum då planen vunnit laga kraft.  

För gatumark söder om Eklandagatan är genomförandetiden 5 år. Detta område är 
inte beroende av helheten av områdets omvandling utan kan utföras relativt snart efter 
planens laga kraft. För kvartersmarken för Herrgårdens nya placering är genomföran-
detiden 5 år då skyddsbestämmelse inte kan sättas i denna detaljplan utan avses göra 
vid kommande detaljplanering. 
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Överväganden och konsekvenser 
Överväganden har gjort mellan olika intressen; 

Nollalternativet 
Gällande detaljplaner medger en exploatering av Gibraltarvallen och en förtätning av 
befintliga bebyggelsemiljöer vid Chalmers Tvärgata samt vid Engdahlsgatan. Även 
gatukopplingen mellan Sven Hultins Plats och Eklandagatan finns med i gällande de-
taljplan, men då reglerad som gårdsgata (gångfartsgata). Det som nollalternativet 
medför är dock att nya byggnader endast får användas för allmänt ändamål, en gam-
mal form av planbestämmelse som omfattade all form av bebyggelse som det all-
männa byggde. Byggnationen skulle ha blivit lägre än vad som planförslaget medger. 
Styrningen av bebyggelsestrukturen och områdets kvaliteter samt införandet av lokal-
krav, varsamhets- och skyddsbestämmelser sker ej heller med gällande detaljplaner.  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 
Det finns både fysiska och mentala barriärer mellan högskoleområdet och övriga 
stadsdelen idag. De flesta målpunkter och funktioner inom planområdet relaterar till 
högskolan och området upplevs inte som en plats för barn idag. I närområdet finns ett 
gott serviceutbud och goda kollektivtrafikförbindelser.  

Detaljplanen ökar orienterbarheten i området och möjliggör starkare gång- och cykel-
stråk samt tvärkopplingar. Planen möjliggör de ambitioner som finns om att öppna 
upp högskoleområdet och möta staden, men utgör ingen garanti då inga allmänna pas-
sager säkerställs genom Chalmers område förutom tillkomsten av ett allmänt torg. 
Chalmers äger i huvudsak den mark som omfattas i detaljplanen och en utveckling 
mot ett öppnare campus kräver arbete och insatser utöver de som regleras eller går att 
reglera i detaljplanen. En gemensam ambition mellan Chalmers och Göteborgs Stad 
att utveckla campusområdet och stärka kopplingarna presenteras i det kvalitetspro-
gram som tagits fram i detaljplanearbetet. Kvalitetsprogrammet ligger till grund för 
hur allmänna platser och kvartersmark ska utformas. 

Med detaljplanen utvecklas en parkyta med lekmiljö i södra delen av planområdet, 
vilket saknas i närområdet idag.  

I program för Chalmers, Mossen, Landala med flera står det att en aktiv kant mellan 
Chalmers och staden ska skapas mot Gibraltargatan, för att bjuda in stadens invånare i 
området. I detaljplanen säkerställs att minst 50% av bottenvåningarna ska användas 
för centrumändamål. En allmän plats i form av ett torg säkerställs längs Gibraltarga-
tan in på Chalmers område. Ett bostadskvarter med centrumändamål i bottenvåning-
arna samt ett bostadskrav ökar bostadsinnehållet i området. Bostadsgården ger en 
skyddad plats för mindre barns lek. I övrigt är detaljplanen flexibel och medger till 
stora delar att bostäder får byggas på området. 

Även Chalmers Tvärgata lyfts i programhandlingen som ett viktigt stråk för att bjuda 
in staden i området genom att tillföra ett blandat innehåll med funktioner som befol-
kar stråket, till exempel bostäder och service. I samrådsförslaget presenterades ett 
högt hus om 18–24 våningar samt två byggnader på 8 respektive 11 våningar vid 
Tvärstråket. På grund av befintlig kraftcentral med tillhörande miljötillstånd bedöms 
inte dessa lägen som lämpliga för bostadsbebyggelse. Krav på publika verksamheter i 
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bottenvåningarna kvarstår för de byggrätter som behålls i inledningen av stråket. 
Detta är dock en konsekvens för vad samrådsförslaget presenterade och vad program-
met säger i förhållande till de omarbetade planhandlingarna. Detaljplanen medger 
fortfarande bebyggelse som inleder eller kan bli en tydligare entré till Tvärstråket ös-
ter ifrån. 

De bostäder som medges med detaljplanen för Chalmers del avser främst byggas för 
student- och forskarbostäder. Då området idag har övervägande del studentlägenheter 
och mindre lägenheter har det bedömts som viktigt för områdets blandning och be-
folkning att även ett mer renodlat bostadskvarter kan tillkomma. I markanvisningsav-
talet ställs krav på större lägenheter samt kommer tio lägenheter för BmSS (boende 
med särskild service) att uppföras.  

För bygge av Chalmers Cortègen ser Chalmers att det ska kunna vara kvar på Gi-
braltarvallen så länge som möjligt då utbyggnaden kommer ske etappvis och över tid. 
När området byggts ut fullt kommer en flytt behövas. Framtida tankar är att inne på 
Chalmersområdet (utanför denna detaljplan) skapa en rekreationsyta som kan använ-
das för Cortègen de veckor då den byggs och under övrig tid kunna användas för 
andra aktiviteter. 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighets-
prövning enligt 2 kap. Plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 
Miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 
med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen be-
rörs påtagligt negativt. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara 
den från allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och fö-
religgande behov. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids.  

Behovsbedömning 

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

Stadsbyggnadskontoret har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer 
att medföra någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i 
MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplane-
förslaget medger endast en komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. Plan-
förslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i 
PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt 
beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen: 

• Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 
MB 7 kap. 28 §. 
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• Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver 
tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3. 

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 
miljömål. 

• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 
landskap, fornlämningar, vatten etc. 

• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 
internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonse-
kvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är av-
stämd med Länsstyrelsen 10 april 2015. En ny avstämning med Länsstyrelsen gjordes 
14 juni 2019. Följderna av planens genomförande ska dock alltid redovisas enligt 
PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens miljökonsekvenser. 

Miljömål 

Flertalet miljömål bedöms inte beröras av ett genomförande av planförslaget eller 
medföra någon skillnad mot dagsläget. Gällande miljömål Begränsad klimatpåverkan 
och Frisk luft, bedöms de inte nämnvärt påverkas då trafiken inte påtagligt ökar. Un-
der delmål Förorenade områden bedöms en positiv påverkan ske genom att mark vid 
behov kommer att saneras i samband med byggnation samt bedöms också en positiv 
påverkan ske för miljömålet om Levande sjöar och vattendrag då dagvattnets förore-
ningsinnehåll bedöms minska i och med ett genomförande av detaljplanen. För miljö-
målet om God bebyggd miljö finns en viss målkonflikt då byggnationen kommer att 
innebära att fler bor i miljöer med höga bullernivåer och halter av luftföroreningar 
som kan överskrida miljömålet vilket innebär att dessa mål åtminstone på kort sikt 
kommer att bli svårare att nå. Samtidigt har exploatering i centrala lägen andra och 
mer positiva effekter på andra miljömål.  

Nedan följer en sammanfattning av vilka miljömål som berörs av ett genomförande av 
planen baserat på framtagen miljöbedömning. 

Begränsad klimatpåverkan 

Planförslaget syftar till att uppfylla miljömålet begränsad klimatpåverkan. En kom-
plettering av bostäder, verksamheter och kontor i ett centralt läge med god kollektiv-
trafik, befintlig infrastruktur, service och tillgång till rekreationsområden ska bidra till 
ett minskat bilanvändande. En Grön Resplan har tagits fram i samarbete mellan aktö-
rer på Chalmers och Göteborgs Stad för att tillämpa mobilitetslösningar och en parke-
ringsnorm som inte tillför nya bilplatser till området och inte ökar trafiken på om-
kringliggande gator. 

Frisk luft 
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Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms klaras med god marginal. Byggandet av nya 
hus i enlighet med detaljplanen för området kommer dock att öka halterna av luftför-
oreningar utmed Gibraltargatan. Risken för överskridanden av miljökvalitetsnormerna 
är dock liten. Däremot finns en risk att det lokala miljömålet för kvävedioxid kan 
överskridas för gatan. Utförda beräkningar överskattar dock sannolikt halterna något. 
Beräkningarna har inte heller tagit hänsyn till att den nya bebyggelsen är uppbruten 
vilket eventuellt kan göra att miljömålen klaras. I samtliga beräkningar har aktuella 
emissionsfaktorer, bakgrundshalter och trafiksiffror använts. Samtliga dessa faktorer 
förväntas minska i framtiden, vilket kommer påverka luftkvaliteten till det positiva. 

I direkt anslutning till planområdet finns en kraftcentral som bedrivs enligt miljötill-
stånd som bidrar med utsläpp till luft genom två skorstenar. Miljökvalitetsnormerna 
för kvävedioxid, svaveldioxid och partiklar kommer att överskridas på en viss höjd 
över marken. Västra Götalandsregionen Miljömedicinskt Centrum har bedömt påver-
kan ur ett miljömedicinskt perspektiv för detaljplaneförslaget. Ur luftsynpunkt klaras 
årsmedelvärdena vid marknivå. Dock kan utomhushalterna av luftföroreningar på 
cirka 25–60 meter över marken tidvis bli höga. Föreslagen bebyggelse har anpassats i 
höjd för att inte träffas av en rökgasplym med förhöjda värden av luftföroreningar. 

God bebyggd miljö 

Inom målet god bebyggd miljö finns en viss målkonflikt. Planen möjliggör bostäder i 
ett attraktivt läge med god service och goda kommunikationer. Uppförande av nya 
bostäder innebär goda förutsättningar för god inomhusmiljö och hållbara system för 
till exempel avfall och energi. Samtidigt är bullernivåerna höga på grund av omgi-
vande trafik. Statliga riktvärden kan uppfyllas genom tillgång till ljuddämpad sida. 
Det lokala målet om högst 60 dBA vid den bullerutsatta fasaden överskrids dock för 
bebyggelse vid Gibraltargatan. Ljudreflex i de planerade byggnaderna åstadkommer 
marginellt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om Gibraltargatan. På grund 
av trafikomläggning får delar av befintlig bostadsbebyggelse norr om Eklandagatan 
förhöjda bullernivåer som överskrider riktvärdena på fasad. Göteborgs Stad åtar sig 
att bekosta åtgärder så att inomhusnivåerna ska klaras.  

Miljömedicinskt Centrum har bedömt den samlade hälsoeffekten av bullerpåverkan 
för planområdet. Nivåerna vid Gibraltargatan blir höga, tillgången till tyst sida kom-
mer att minska störningarna men rekommendationen är att andra typer av åtgärder be-
hövs för att förbättra ljudmiljön. Bedömningen grundar sig på den vetenskapliga litte-
raturen om hälsoeffekter och inte regelverkets riktvärden.  

Ett genomförande av detaljplanen bedöms medverka till en ökad stadsmässighet och 
ett bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Biblioteket med 
tillhörande kontorslänga och Kopparbunken får skyddsbestämmelser. Stråk, platser 
och parkmiljöer utvecklas.  

Förslaget på detaljplan medför en försämring för befintliga bostäder öster om Gibral-
targatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad skuggning. Dock bedöms föreslagen 
bebyggelse inte påverka befintliga bostäder till den grad att kraven på direkt solljus 
samt kravet på dagsljus inte kan uppfyllas. 

Ett rikt växt- och djurliv 
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Planförslaget ianspråktar inte i någon större utsträckning naturmark, dock påverkas 
befintliga uppväxta träd vid planens genomförande. Frivillig kompensation av de ox-
lar som påverkas samt kompensationsåtgärd för trädalléer begränsar till viss del dis-
pensens negativa effekter på möjligheten att nå miljömålet.  

Giftfri miljö 

Marken kommer att saneras från föroreningar som överskrider Naturvårdsverkets rikt-
värden för bostäder. Åtgärderna ligger i linje med målet om en giftfri miljö.  

Levande sjöar och vattendrag 

Efter exploatering och byggda reningsåtgärder bedöms dagvattnets föroreningsinne-
håll att minska jämfört med det befintliga föroreningsinnehållet, vilket är positivt för 
recipienten. 

Naturmiljö 

Planförslaget ianspråktar inte i någon större utsträckning naturmark, dock påverkas 
befintliga uppväxta träd vid planens genomförande. Av dessa omfattas 75 träd av det 
generella biotopskyddet för trädalléer och ska ersättas i enlighet med Länsstyrelsens 
beslut om dispens. Alléträd med minst 75 träd kommer att planteras längs Gibraltar-
gatan, Engdahlsgatan och Eklandagatan.  

Ett antal bevarandevärda oxlar kommer att behöva tas ner i backen då Eklandagatan 
ska förlängas. Dessa ska kompenseras i den park som ska utvecklas direkt norr om 
gatan i enlighet med frivilliga kompensationsåtgärder. Chalmersområdet omges av ett 
grönt stadslandskap som inte påverkas av planförslaget.  

En utformningsbestämmelse om den grönyta som finns framför biblioteket har införts 
i detaljplanen i syfte att ytan huvudsakligen ska vara grön likt dagens utformning. 
Flera av de andra ytorna ska planteras vilket också beskrivs i det kvalitetsprogram 
som tagits fram under planarbetet.  

Kulturmiljö 

Chalmersområdet har ständigt varit i utveckling med nya byggnader som tillförs de 
gamla, ofta genom att byggnadskropparna byggts samman. Att tillföra ytterligare nya 
byggnader är en naturlig utveckling av den kulturhistoriska miljön i området. De be-
fintliga byggnadernas enskilda karaktärer och den sammantagna bebyggelsemiljön 
ska beaktas, vilket inte ska tolkas som att nya byggnader inte får gestaltas utifrån vår 
tids arkitektur och ideal. Det kulturhistoriska underlaget, framtaget av Stadsmuseet, 
bör tillämpas vid nybyggnation för förståelsen av områdets befintliga värden. Detta 
resonemang gäller även för mötet med den befintliga bebyggelsen på den östra sidan 
av Gibraltargatan som är av riksintresse där en utformningsbestämmelse införs för 
den nya bebyggelsen möte med funkishusbebyggelsen liksom för byggrätterna vid 
biblioteket. 

Gibraltar Herrgård är redan flyttad en gång varför ytterligare en flyttning inte bedöms 
påverka det kulturhistoriska värdet för byggnaden. Placering på den nya tomten har 
sökts för en solitär placering där dess tidigare funktion som herrgårdsbyggnad fortfa-
rande framhävs. Herrgårdens framtida placering kan dock inte skyddas i detaljplanen. 
Avtal har upprättats. Biblioteket med tillhörande kontorslänga och Kopparbunken får 
skyddsbestämmelser i detaljplanen.   



 

Göteborgs Stad, Planhandling  67 (68) 

Påverkan på luft  

Planförslaget bedöms inte ha någon stor påverkan på luftkvaliteten, då en ökad biltra-
fik inte bedöms tillkomma av planens genomförande. Chalmersområdet är välförsörjt 
med kollektivtrafik, varför det finns goda möjligheter till hållbart resande till och från 
området. Det finns dessutom goda möjligheter att cykla och gå till området. Gibraltar-
gatan bedöms dock få förhöjda värden av koldioxid men bedöms klara miljökvalitets-
normen samtidigt som det finns en risk att det lokala miljömålet inte klaras. Se mer 
under delmålet frisk luft. 

Detaljplanen har anpassats efter befintlig kraftcentral som bedrivs enligt miljötillstånd 
för att byggnader inte ska träffas av en rökgasplym där miljökvalitetsnormer för luft 
överskrids. 

Påverkan på vatten 

Påverkan på grundvatten eller på recipient för allmänt ledningsnät ska inte ske, med 
de krav på rening av vatten från trafikytor och parkeringsplatser som redovisas i dag-
vattenutredningen. Efter exploatering och reningsåtgärder bedöms dagvattnets förore-
ningsinnehåll att minska jämfört med det befintliga föroreningsinnehållet. Den totala 
mängden föroreningar som släpps ut kommer även denna att minska. Detta medför att 
miljökvalitetsnormen följs, då statusen i mottagande vatten bör förbättras av mins-
kade mängder föroreningar. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får inkomster från markförsäljning och utgifter för markförvärv, 
gatuombyggnad, torgutbyggnad, parkutbyggnad, anläggande av parkeringsplatser, 
lantmäteriförrättning, ledningsflytt, transformatorflytt, flytt av Gibraltar Herrgård 
m.m. 

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgif-
ter för utbyggnad av anslutningspunkter och dagvattenhantering. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och avskriv-
ningar samt för skötsel och underhåll av huvudgata samt lokalgator. 

Park- och naturnämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och 
avskrivningar samt för skötsel och underhåll av parkmark och torgytan.  

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för 
ränta och avskrivningar samt driften av dagvattenhantering. 

Ekonomiska konsekvenser för Göteborg Energi 
Får inkomster i form av anslutningsavgifter och kostnader för flytt av transformator-
station, ledningsflytt samt för bildande av ledningsrätt. 
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Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Exploatören får inkomster från markförsäljning och utgifter för exploateringsbidrag 
för gata, ledningsflytt, flytt av Gibraltar Herrgård, lantmäteriförrättning, anslutnings-
avgifter m.m. 

Ekonomiska konsekvenser för Chalmersfastigheter 

Chalmersfastigheter får eventuellt en inkomst från markförsäljning. 

Överensstämmelse med översiktsplanen 
Detaljplanen är i överensstämmelse med Översiktsplanen för Göteborgs kommun. 

 

Medverkande handläggare 

Planhandlingar har i samrådsskedet utarbetats av planarkitekterna Hilda Hallén och 
Gunnar Stomrud. I granskningsskedet och antagandeskedet har planarbetet drivits och 
planhandlingar utarbetats i huvudsak av planarkitekt Frida Kjäll samt Sandra Trzil i 
antagandeskedet. I arbetet har övriga enheter på stadsbyggnadskontoret samt övriga 
förvaltningar deltagit. 
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Konnektionslinje

Skala 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

010 50 100m

GRUNDKARTA 2/2

Grundkartan upprättad genom

utdrag ur digitala primärkartans

databas.

Referenssystem i plan/ höjd:

SWEREF99 12 00/ RH 2000

Beteckningar: enligt Lantmäteriets

Handbok i mät- och kartfrågor

(HMK-Ka) med de avvikelser som

redovisats i beteckningarna.

GRUNDKARTAN

Cadritad av: Ami Theleskog

Detaljplan för

GIBRALTARVALLEN

inom stadsdelarna Johanneberg

och Krokslätt i Göteborg

Andreas Johnsson

Avd.chef

Arvid Törnqvist

Planchef

BETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Befintlig byggnad, takkontur resp. fasadliv

Geodataavdelningen  2019-05-08
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Projektledare
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Samrådsredogörelse 
Granskning 
Datum: 2020-02-07 
Diarienummer: 0469/13  

 
Frida Kjäll 
Telefon: 031-368 19 98  
E-post: frida.kjall@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för Gibraltarvallen 
inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt i Göteborg 

 

Samrådsredogörelse  

Handläggning 
 
Byggnadsnämnden beslöt den 18 augusti 2015 att genomföra samråd för detaljplaneför-
slaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, 
under tiden 9 september till 20 oktober 2015. 
Förslaget har varit tillgängligt på kommunens webbplats, på Stadsbyggnadskontoret, 
och på Chalmers bibliotek under tiden 9 september till 20 oktober 2015.  
Ett kompletterande samråd som främst avsåg plangränsändringar genomfördes 9 till 30 
januari 2019, men synpunkter fick lämnas på hela planförslaget. Förslaget till detaljplan 
har under samrådstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt 
på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. 

Sammanfattning 
Inkomna synpunkter från närboende gäller främst att boendeparkering tas bort, att träd 
tas bort och påverkan på befintliga bostäder på Gibraltargatan i form av skuggpåverkan, 
begränsad utsikt och försämrad buller- och luftmiljö. Vidare att återvinningsstationer tas 
bort och att Gibraltar Herrgård ska flyttas. Flera synpunkter handlar också om ombygg-
nation av Eklandagatan med påverkan på närmiljön såsom ökat buller och att gröna vär-
den påverkas. 
Inkomna synpunkter från kommunala instanser och statliga myndigheter gäller främst 
parkering, hur stråk, parker och grönska säkerställs samt att luft, buller, markmiljö, dag-
vatten och geoteknik vidare behöver utredas inför granskning av detaljplanen. 
Kontoret har inför granskning gjort följande bedömningar, övergripande justeringar och 
kompletteringar  

• Nya parkeringsutredningar har tagits fram. Allmän boendeparkering på gatu-
mark föreslås att ersättas på gatumark vilket strider mot parkeringspolicyn. Efter 
genomförda utredningar bedöms att något fler platser kan tillskapas än vad som 
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tas bort. Detta framförallt tack vare att viss privat parkering görs om till allmän 
gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gibraltargatan/Fridkul-
lagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytterligare gator 
inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda be-
döms öka spridningen av allmän gatuparkering i ett större geografiskt område.  

• En trafikbullerutredning har tagits fram samt en utredning för att bedöma inom-
husnivåer. För befintlig bostadsbebyggelse som påverkas av förhöjda bullervär-
den norr om Eklandagatan till följd av ändrad trafikföring åtar sig Göteborgs 
Stad att bekosta fasadåtgärder.  

• En luftutredning har tagits fram för Gibraltargatan som visar att samtliga miljö-
kvalitetsnormer för kvävedioxid kommer att klaras. Utredningar för luft och in-
dustribuller har också tagits fram för att bedöma påverkan från tillståndsgiven 
kraftcentral. En miljömedicinsk bedömning har även tagits fram. Utifrån den på-
verkan som bedöms ske anpassas detaljplanen genom att helt ta bort alternativt 
sänka höjd och ta bort bostadsändamål för de byggrätter som bedöms påverkas. 
Bestämmelser införs om tilluft och andra tekniska åtgärder från en viss höjd. 
Planområdet minskas ner i nordvästra delen vid Chalmers Tvärgata.  

• Några av de föreslagna byggrätterna för bostäder påverkas av buller från verk-
samheter inom Chalmers utanför planområdet. Åtgärder för att sänka bullerni-
våer säkerställs genom avtal. 

• Den höga byggnaden på 18 alternativt 24 våningar som föreslogs i samrådet har 
tagits bort i planförslaget utifrån anpassning till befintligt miljötillstånd för kraft-
centralen. Eventuell påverkan på riksintresset för Landala Egna Hem bedöms 
därmed inte ske och vara aktuell att bedöma. 

• Ny bebyggelse längs Gibraltargatan bedöms ha anpassats i höjd, skala och längd 
för att skapa ett stadsmässigt gaturum och möte med riksintresset på motstående 
sida. Ny bebyggelse närmast mot Gibraltargatan tillåts vara cirka tre meter högre 
än befintlig bebyggelse öster om Gibraltargatan, motsvarande en våning, där 
översta våningen ska vara indragen med minst två meter. Utformningsbestäm-
melse f1 har justerats och beskrivs tydligare. Föreslagen bebyggelses utformning 
har förtydligats i planbeskrivningen. 

• För att göras tydligare har höjdbestämmelsen för ny föreslagen bebyggelse juste-
rats till högsta nockhöjd inklusive indragen våning för byggrätterna ut mot Gi-
braltargatan. Tidigare användes byggnadshöjd som därutöver fick byggas på 
med en indragen våning om 5 meter. Krav på lägsta höjd har utgått.  

• Förslaget till detaljplan medför en försämring för befintliga bostäder öster om 
Gibraltargatan genom bland annat minskat dagljusinsläpp och ökad skuggning. 
Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en be-
tydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Solstu-
dier har kompletterats planhandlingarna och beskrivning av föreslagen bebyg-
gelses utformning har förtydligats i planbeskrivningen. 

• Byggrätterna vid Chalmers bibliotek har anpassats och kontorslängan försetts 
med skyddsbestämmelse. Kopparbunken har försetts med skyddsbestämmelse. 
Skydd för Gibraltar Herrgårds framtida placering kan inte ges skyddsbestäm-
melse i denna detaljplan. Förslag är att reglera skydd i kommande detaljplan. 

• Kompletterande  provtagningar och utredningar gällande markmiljö har tagits 
fram. Planbestämmelse införs som reglerar byggnadstekniska åtgärder avseende 
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klorerade alifatiska kolväten. För PAH och metaller ska fördjupad riskbedöm-
ning tas fram innan genomförandet alternativt ska massor som har halter över 
KM (känslig markanvändning) schaktas bort. Planbestämmelse om avhjälpande 
av markförorening införs. 

• Den marktekniska undersökningen har kompletterats och ett geotekniskt utlå-
tande har tagits fram för allmän plats i planområdets södra del. Maxlaster besk-
rivs i planbeskrivningen men införs inte som planbestämmelse då byggnader kan 
grundläggas direkt på berg eller med pålar till berg.  

• En dispensansökan med tillhörande plan för kompensation för biotopskyddade 
alléer inom planområdet har skickats in till länsstyrelsen som beslutat om bifall 
med villkorad kompensation. Planhandlingarna förtydligas angående biotop-
skydd och annan frivillig kompensation. Oxlar som behöver tas ner då Eklanda-
gatan förlängs ska kompenseras i närheten i parken. 

• En kompletterande dagvattenutredning och skyfallsutredningar har tagits fram 
inför granskning som tydliggör behov av ytor för infiltration, fördröjning och re-
ning av dagvatten samt ger utformningsförslag. Utredningen visar att en godtag-
bar dagvattenhantering kan uppnås inom allmän plats och kvartersmark. Åtgär-
der för att klara framkomlighet och byggnation vid 100-års regn behövs inom 
och utanför planområdet.  

• Ny placering för återvinningsstation säkerställs i planområdets sydöstra del.  

• Ett trafik-PM har tagits fram och bifogas planhandlingarna 
Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 
planhandlingarna. 
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 
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Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 
Yttrande samråd 1 
Tillstyrker planförslaget. Detaljplaneförslaget främjar det bostadspolitiska målet att 
möjliggöra fler bostäder i centrala lägen samt skapar förutsättningar för utbyggnad gäl-
lande både studentbostäder och verksamheter inom Chalmers Johanneberg. 
Dock anser de att finansieringen av kostnaden för ombyggnationen av gatan behöver ut-
redas vidare samt hur kostnaderna ska fördelas mellan staden och exploatören innan ge-
nomförandefrågorna godkänns.  
Kommentar:  
Fastighetsnämndens synpunkter noteras. Kostnaderna för ombyggnation av de all-
männa gatorna har utretts vidare till granskningsskedet. Fastighetskontoret tar frågan 
om kostnadsfördelning vidare genom avtalsförhandling med exploatören. 

2. Göteborg Energi Fjärrvärme AB 
Yttrande samråd 1 
Har önskemål att teknikutrymmet placeras i den södra delen av byggnaden, för att mini-
mera längden på servisledning. 

Yttrande samråd 2 
Göteborg Energi har driftsatta fjärrvärmeledningar längs Gibraltargatan västra sida mel-
lan Engdahlsgatan – Chalmers Tvärgata. Så som detaljplanen ser ut idag så är de nya 
byggrätterna placerade rakt på befintliga ledningar, detta medför att befintlig ledning 
måste flyttas. Det är bra om man redan i utformningen av detaljplanen kan hitta en ny 
placering för fjärrvärmeledningen antingen i Gibraltargatan om plats finns alternativt på 
kvartersmark då vi behöver få planstöd för ledningen i så fall. 
Kommentar: 
Synpunkten om teknikutrymmen meddelas till exploatören. 

Fjärrvärmeledningarna avses i första hand flytta ut i Gibraltargatan. 

3. Göteborg Energi Gasnät AB 
Yttrande samråd 1 
Konstaterat att de har driftsatta ledningar inom planområdet som bör beaktas. Bifogar 
utdrag ur kartverk. 

Yttrande samråd 2 
GEGAB har driftsatta gasledningar längs Gibraltargatan, Engdahlsgatan, Eklandagatan, 
Lindströmsgatan, Wallenbergsgatan, Fridkullagatan och från Gibraltargatan till Chal-
mers Kemihus. Vi vill gärna ha ett u-område för ledningen till Kemihuset. Övriga led-
ningar ligger i gatumark. 



 
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 5 

Kommentar: 
Intern ledning inom kvartersmark till kemihuset i norra delen av planområdet påverkas 
av föreslagen byggrätt och kommer i samband med byggnationen att behöva flyttas. 
Synpunkten har meddelats exploatören. 

4. Göteborg Energi GothNet AB 
Yttrande samråd 1 
Har inget att erinra. Befintliga optokablar och rör behöver dock beaktas om det skall 
schaktas.  
Yttrande samråd 2 
Inom planområdet har Göteborg Energi GothNet AB befintliga ledningar och kanalisat-
ion som måste beaktas och hanteras inom projektet. Dessa är redovisade på samlings-
kartan. Vi är intresserade av att delta i kommande projektering för att tillgodose behovet 
av fibertjänster inom planen och bevaka vad som behöver göras med befintligheterna. 
Kommentar: 
Synpunkten noteras.  

5. Göteborg Energi Nät AB 
Yttrande samråd 1 
Noterar att samrådshandlingen antar att större del av exploateringen ska anslutas till 
Chalmers Tekniska Högskolas interna elnät och att enbart en mindre del av exploate-
ringen ska anslutas till GENAB:s nät, vilket de å det bestämdaste motsätter sig. Hela ex-
ploateringsområdet ska anslutas till GENAB:s elnät. Med den information som GENAB 
har fått så är inte förordningen om undantag från koncessionskravet tillämpbart för pro-
jektet Gibraltarvallen. GENAB:s ställningstagande är grundat på att det på ett internt nät 
inom område för en allmän eller enskild institution endas för överföras el för egen räk-
ning. Överföring av el för annans räkning får dock ske på sådant nät om nätet ursprung-
ligen användes för överföring av el uteslutande för egen räkning. Det är således inte till-
låtet att anlägga ett helt nytt internt nät där överföring av el för annans räkning ska ske. I 
förevarande fall är avsikten att det utöver utbildningsverksamhet även ska etableras 
flera andra verksamheter såsom exempelvis bostäder, studentbostäder, handel och re-
stauranger mm, varför det inte kan bli aktuellt att vare sig utöka befintligt nät eller an-
lägga ett nytt nät för elförsörjningen av området.   
I planhandlingarna finns två E-områden markerade för nya transformatorstationer som 
GENAB ska bygga. Det finns även två befintliga transformatorstationer som är av vikt 
för den nya exploateringen liksom för befintliga byggnader inom/utom planområdet. En 
finns på Engdahlsgatan och byggdes under 2014 och den andra finns på Lindströmsga-
tan. Detaljplanen behöver utökas för att inkludera områden på Lindströmsgatan och 
Engdahlsgatan där transformatorstationer är placerade. För de här befintliga transforma-
torstationerna ska E-områden markeras i planen.  
Övriga E-områden inom planområdet förutsätts även vara avsedda för GENAB:s nya 
transformatorstationer. Exploatören skall kunna upplåta utrymme för en transformator-
station inom dennes fastighet, enligt Elnät allmänna avtalsvillkor, om man avser att an-
vända el för uppvärmning eller om större elbehov föreligger. Transformatorstationerna 
skall utgöras av fristående byggnader. Detta med hänsyn till magnetfältsproblematik, på 
grund av brandsäkerhet och personsäkerhet samt för vår tillgänglighet och möjlighet att 
snabbt kunna återställa elförsörjningen vid störning. Om särskilda krav kommer att stäl-
las på fristående transformatorstationens utformning ska detta anges i planhandlingen 
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och beskrivas i närmare detalj i gestaltningsprogram för detaljplanen eller liknande. Om 
så är fallet vill vi delta i arbetet med gestaltningsprogrammet. 
Göteborg Energi Nät vill delta i planeringen, i ett tidigt skede för utplacering av nätstat-
ioner och ledningsstråk. Då det redan vid byggstart behövs elström, är det synnerligen 
viktigt att stations- och ledningslägen kommer in i planeringen på ett så tidigt stadium 
som möjligt. Ett provisorium för byggström innebär onödiga kostnader.  
Respektive byggherre förutsätts, såvitt inget annat särskilt avtalats med Göteborg Energi 
Nät AB, initiera och bekosta eventuella erforderliga flyttar av befintliga nätstationer och 
elledningar med tillbehör för möjliggörande av förändrad markanvändning enligt för-
slag till detaljplan. Vidare förutsätts att, såvitt inget annat särskilt avtalats med Göteborg 
Energi Nät AB, ledningsrätt erhålls för bolagets nätstationer och ledningar med tillbehör 
inom planområdet.     

Yttrande samråd 2 
I kompletterande samrådshandlingen föreslås ny placering av GENAB:s befintliga 
transformatorstation som står i utkanten av parken i slutet på Engdahlsgatan och Sven 
Hultins Plats till Engdahlsgatan 11. 
Transformatorstationen byggdes under 2014 och GENAB anser fortfarande att stationen 
borde kunna stå kvar för att inte slösa bort pengar och naturresurser. Ett E-område för 
den befintliga transformatorstationen borde reserveras i detaljplanen istället för att 
skrota den nybyggda transformatorstationen och bygga en ny transformatorstation några 
meter längre bort. 
Om stadsbyggnadskontoret/fastighetskontoret ändå väljer att flytta transformatorstat-
ionen från utkanten av parken till Engdahlsgatan 11 ska ni vara medvetna om att en hel 
del av flyttkostnaderna ska tas av stadsbyggnadskontoret/fastighetskontoret. 
Förutsättningen för läget för transformatorstationen har skickats in vid samrådet och 
kommer inte att upprepas igen. 
För befintliga och nya elanläggningar inom kvartersmark skall ledningsrätt upplåtas. 
Kommentar:  
Synpunkten om anslutning till elnät vidarebefordras till exploatören liksom placering av 
transformatorstationer på Chalmers interna område. 
Det E-område i sydvästra planområdet som föreslogs i samrådshandlingarna avsåg ny 
placering för befintlig transformatorstation i parken. Transformatorstationen vid Eng-
dahlsgatan har ett tillfälligt bygglov och intentionen är att flytta transformatorstationen 
för att kunna skapa en sammanhängande park och lekplats. Även skyfall och dagvatten 
kommer att behöva hanteras i parken. Nytt läge för transformatorstation föreslås, i 
samspråk med Göteborg Energi, strax nordväst om dagens läge i anslutning till det par-
keringshus som ägs av Akademiska Hus. Göteborgs Stad kommer att köpa in den mark-
yta som krävs för transformatorstationen och angöringen till denna. Ny transformator-
station ska uppföras på platsen. Planområdet har utökats till att innefatta det nya läget 
för transformatorstationen och föreslaget läge i samrådshandlingarna tas bort. 
Det andra E-område som syftas till strax norr om Gibraltargatan/Eklandagatan är av-
sedd för trafiksignalsanläggning men har till granskningen tagits bort då planstöd inte 
krävs.  
Befintlig transformatorstation vid Lindströmsgatan ligger utanför planområdet och kan 
prövas med bygglov utan att planområdet för denna detaljplan utökas. 

Övriga synpunkter noteras. 
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6. Göteborg Energi Fjärrkyla 
Yttrande samråd 2 

Har inget att erinra. 
Kommentar: 
Noterat. 

7. Göteborgs Stads Parkeringsbolag 
Yttrande samråd 1 
Synpunkter på planen handlar främst om boendeparkeringen som försvinner längs Gi-
braltargatan. Parkeringsutredningen som genomförts föreslår möjliga lägen att ersätta 
den med ny kantstensparkering och markparkering invid gatorna i närområdet. Detta in-
nebär intrång i grönområden, omledningar och försämringar av gång- och cykelbanor 
och tillskapande av ny gatuparkering där det idag inte är tillåtet att parkera. Dessa för-
slag är direkt motstridiga med stadens parkeringspolicy, vilket även utredningen själv 
påpekar. Beläggningsmätning i området pekar samtidigt på att boendeparkeringarna är i 
princip helt fullbelagda nattetid, vilket innebär att behovet av dem är stort. Det finns få 
självklara lösningar, men Parkeringsbolaget ser att det borde finnas förutsättningar att 
samnyttja befintliga och planerade parkeringshus (Chalmers parkeringsplatser är troli-
gen inte använda nattetid). Vi anser att detta bör utredas och prövas vidare trots att svå-
righeter har setts initialt, eftersom det är en mycket bättre helhetslösning för staden än 
de alternativa boendeparkeringar som föreslås av utredningen. Parkeringsbolaget före-
slår att en områdesplan för parkering upprättas för området. 
Övriga mobilitetsfrågor får anses omhändertagna av Grön transportplan Chalmers, som 
berör även aktuell detaljplan.  
Yttrande samråd 2 

Göteborgs Stads Parkering har inga synpunkter på förslaget.  
Kommentar:  
De juridiska förutsättningarna har utretts vidare och möjlighet att samnyttja parkering 
på kvartersmark för de befintliga boendeparkeringarna är i dagsläget inte möjligt. 
Inför granskningen har ytterligare parkeringsutredningar tagits fram varav en omfattar 
ett större område. Den visar hur allmän gatuparkering som tas bort kan ersättas. Stads-
byggnadskontoret och trafikkontoret bedömer att det är lämpligast att erbjuda nya par-
keringar på allmän gatumark för boende, trots att det strider mot parkeringspolicyn. 
Detta då boendeparkering på gatumark inte kan flyttas över till parkeringsanlägg-
ningar på kvartersmark. Förslaget innebär att parkeringar på gatumark ersätts på ga-
tumark. Stadsmiljön anses prioriteras genom att skapa förutsättningar för ökad bland-
ning av funktioner och stadsliv. Dock bör gatumark enligt parkeringspolicyn i första 
hand nyttjas för korttids- och halvdagsparkering, vilket ska prioriteras före boende och 
verksammas behov av heldags- och dygnsparkering. Ett exempel på bortvalt alternativ 
är att ta grönområden i anspråk för parkering vilket strider mot grönstrategin och hade 
bedömts påverka karaktär, natur- och sociala värden i Övre Johanneberg. 

8. Idrotts- och föreningsnämnden 
Yttrande samråd 2 
Idrotts- och föreningsnämnden har inga synpunkter på ärendet. 
Kommentar:  
Idrotts- och föreningsnämndens synpunkter noteras. 
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9. Kretslopp och vatten  
Yttrande samråd 1 
Önskar fortsatt dialog angående ny placering för den ena återvinningsstationen. Det 
finns inte möjlighet att ha kvar båda återvinningsstationerna så som planförslaget är ri-
tat, men eventuellt skulle det kunna gå att flytta den ena till södra delen av planområdet. 
Eventuell ny placering behöver dock studeras i detalj för att se om den är möjlig. Detta 
behöver göras innan granskningen för att, om platsen ar tänkbar, ta med en bestämmelse 
för återvinningsstation på plankartan. Det är önskvärt att befintliga återvinningsstationer 
får vara kvar så länge som möjligt. 
För den planerade exploateringen rekommenderas en avfallslösning som möjliggör fas-
tighetsnära insamling av flera avfallsfraktioner. Sopbil ska kunna köra inom området så 
att det vid kärlhämtning inte är mer an 25 meter mellan avfallsutrymme och angörings-
yta för sopbil. När bostäder och verksamheter blandas i samma kvarter eller hus är det 
viktigt att tänka igenom hur detta hanteras ur avfallssynpunkt. Separata avfallsutrym-
men för bostäder och verksamheter rekommenderas. För insamling av grovavfall är ett 
grovavfallsrum ett bra alternativ då det medför en hög service för de boende samt att det 
även kan användas för återbruk. Om lösning med utplacering av container istället väljs 
behöver det finnas en yta där containern kan stå. Under rubriken Avfall i planbeskriv-
ningen nämns endast återvinningsstationerna. Kretslopp och vatten ser gärna att det 
läggs till någon mening om att avfallshanteringen bör möjliggöra sortering av avfall fas-
tighetsnära samt att avfallshanteringen ska placeras åt gata som går att angöra med sop-
bil. 
Kretslopp och vatten behöver utreda kapaciteten på dricksvattenledningarna i anslutning 
till planområdet då den nuvarande kapaciteten bedöms vara otillräcklig för det ökade 
behovet. Det är troligt att omläggningar av vattenledningar för att öka dimensionen 
kommer vara nödvändiga. Kapaciteten på det kombinerade spill- och dagvattennätet be-
döms vara tillräcklig for den ökade mängden spillvatten. 
Ingen utbyggnad av allmänna VA-ledningar bedöms behövas inom planområdet. Som 
anges i samrådshandlingen finns kombinerade dag- och spillvattenledningar, liksom vat-
tenledningar, förlagda i Gibraltargatan, Engdahlsgatan, Fridkullagatan och Wallenbergs-
gatan. Anslutning av fastigheter och byggnader inom planområdet bedöms i stor ut-
sträckning kunna ske till det befintliga ledningsnätet. Antal förbindelsepunkter och de-
ras läge beror på den slutgiltiga fastighetsindelningen. I dagsläget är privata ledningar, 
vilka kommer att påverkas av detaljplanens genomförande, dragna över planområdet. 
Dessa skall säkerställas av fastighetsägaren. 
Gibraltar Herrgård kan, efter omplaceringen, anslutas till dricks- och kombinerad spill- 
och dagvattenledning i korsningen Orrspelsgatan/Ljungbacksgatan. Kapaciteten på 
dessa ledningar bedöms vara tillräckligt god for det ökade behovet från herrgårdens 
verksamheter. 
Kretslopp och vatten föreslår att följande text bör ersätta befintlig text om dagvatten i 
samrådshandlingen: Dag- och dräneringsvatten skall i första hand tas om hand lokalt 
inom kvartersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas i magasin och vid be-
hov avledas till allmän dagvattenledning. Dagvattenanslutning kan ske till allmänt kom-
binerat avloppsledningsnät men bor minimeras på grund av att ledningssystemet i fram-
for allt Gibraltargatan redan är hårt belastat med källaröversvämningar som följd. Det är 
därför extra viktigt att fördröja dagvattnet innan anslutning. 
En översiktlig dagvattenutredning har tagits fram för det aktuella området. Av denna 
handling framgår de förändringar i dagvattenfloden som planen skapar samt status for 
aktuella recipienter. Den föreslår utjämningsmagasin kombinerat med biofilterdike eller 
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makadamstråk. Enligt plankartan kommer byggnader att placeras på samma ställe som 
några av utjämningsmagasinen och det ar viktigt att hitta en annan yta för dessa maga-
sin. På de delområden där berg inte förekommer medger geotekniken troligtvis lokalt 
omhändertagande av dagvatten till ett djup av en meter. Magasinen måste dock utfor-
mas efter de geotekniska förutsättningarna. 
Chalmersområdet har idag mycket stora träd och grönska vilket är viktigt att bevara och 
förstärka så att hårdgörningsgraden minskar. Nya huskroppar föreslås förses med gröna 
tak och mellan huskroppar och utmed gator föreslås så kallade regnträdgårdar eller bio-
filterdiken/makadamstråk anläggas för att fördröja dagvattnet och samtidigt uppnå en 
grönskande miljö i området. Delar av planområdet kommer att översvämmas vid 100-
årsregn.  
Dagvattnet från trafikytor och parkeringsplatser behöver genomgå enklare rening innan 
anslutning till ledningssystemet för avledning till reningsverket, då eventuell bräddning 
ifrån Kodammarnas pumpstation kan komma att ske till Säveån, som är ett Natura 2000-
område med högt naturvärde. Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg 
om miljön. Till exempel skall oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att 
minska risken för föroreningar i dagvattnet. 
Planområdet ligger i närheten av en berganläggning. Eventuell sprängning skall utföras 
så att skador ej uppkommer på berganläggningen och i berganläggningens installationer. 
Förbesiktning av berganläggning och installationer skall utföras innan sprängning på-
börjas.  
Det bedöms inte krävas några kostnader för utbyggnad inom planområdet. Däremot 
kommer eventuella investeringar i befintligt nät vara nödvanliga. Anläggningsavgifter 
kan beräknas först när fastighetsgränserna är fastställda samt behovet av serviser och 
anslutningspunkter kända.  
Yttrande samråd 2 

Avfall 
Kretslopp och vatten har inga synpunkter på de ändringar som gjorts av plangränsen ur 
ett avfallsperspektiv. 
Utöver vad som framfördes i vårt samrådsyttrande daterat 2015-10-26 så vill vi betona 
vikten av att addera en planbestämmelse för att tillåta en återvinningsstation i södra de-
len av planområdet, som har diskuterats efter samrådet. Planbestämmelse om återvin-
ningsstation behöver finnas med till granskningen och vi önskar att avstämning kring 
val av bestämmelse görs med oss innan granskningen av detaljplanen. 

VA 
Kretslopp och vatten har inga synpunkter på de ändringar som gjorts av plangränsen ur 
ett VA-perspektiv. 
 
Kommentar:  
Ny yta för återvinningsstation har studerats och kommer att säkerställas söder om kors-
ningen Gibraltargatan/Fridkullagatan. 
Synpunkter noteras och planbeskrivningen förtydligas gällande fastighetsnära avfalls-
hantering och dag- och dräneringsvatten.  
Kretslopp och Vatten har utrett befintligt nät ytterligare och ska bygga om det kombine-
rade avloppssystemet i Gibraltargatan till separerade system för dag- respektive spill-
vatten i samband med ombyggnationen av Gibraltargatan. Kretslopp och Vatten avser 
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även anlägga dricksvattenledning med större dimension i Gibraltargatan samt lägga 
om ledningar i Engdahlsgatan och Eklandagatan. 
I en kompletterande dagvattenutredning har ett nytt förslag för omhändertagandet av 
dagvatten på både kvartersmark och allmän plats gjorts. Denna utredning ger även en 
beskrivning av förslagets reningsgrader samt kostnadsbedömning för investering, drift 
och underhåll. Utredningen visar att en godtagbar dagvattenhantering kan uppnås 
inom allmän plats och kvartersmark. Eventuell breddning sker till Göta Älv. 
Tillägg görs i planbeskrivningen angående berganläggningen. 

10.  Kulturnämnden 
Yttrande samråd 1 
Tillstyrker planförslaget. Planen visar sammantaget ett balanserat förslag med komplet-
teringar i lämpliga lägen, där fokus även lagts på att stärka befintliga kvaliteter. Angrän-
sande bostadsområden är så identitetsstarka att de tål ett nytt starkt tillägg såsom planen 
föreslår. Kulturförvaltningen, genom Göteborgs stadsmuseum, har deltagit i planproces-
sen och tagit fram kulturmiljöunderlag för planprogram och detaljplan. De är väl inarbe-
tade i detaljplaneförslaget. Förvaltningen är även positiv till kvalitetsprogrammet, som 
är välarbetat och ger goda förutsättningar för en god stadsutveckling i området. 
Gibraltar herrgård flyttas från sin nuvarande plats söder om Gibraltarvallen, där den va-
rit placerad sedan 1974. Kulturförvaltningen motsätter sig inte planerna på en andra flytt 
av byggnaden. På den nya platsen vid Mossen finns möjlighet till en fri och öppen pla-
cering där byggnaden även kan ses på håll. De arkitektoniska och estetiska värdena i 
herrgården kan tas väl tillvara i det nya läget, och möjlighet finns att på något sätt be-
vara berättelsen om "herrgårdarna" i området. Att herrgården får skyddsbestämmelser i 
planen ses som positivt. 
Planen ger möjligheter till ett stadsmässigt gaturum längs Gibraltargatan. Funkisbebyg-
gelsen i Övre Johanneberg, klassat som riksintresse för kulturmiljövården, har en tydlig 
gräns i Gibraltargatan och kommer inte att påverkas negativt av den föreslagna planen. 
Siktlinjer från planområdet upp mot det lummiga funkisområdet är tillvaratagna i plan-
förslaget, och gröna kopplingar skapas mellan det nya och gamla området. Chalmers 
bibliotek liksom Kopparbunkern får skydd i planen, vilket är positivt.   
Kommentar:  
Kulturnämndens synpunkter noteras. 

11. Lokalförvaltningen 
Yttrande samråd 1 och 2 
Har inga synpunkter på planförslaget men vill framhålla att behovet av förskolor ökar i 
närområdet om bostäder byggs i den omfattningen som planförslaget medger.  
Kommentar:  
Synpunkten noteras. 

12. Miljö- och klimatnämnden 
Yttrande samråd 1 
Tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 
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Miljöförvaltningen anser att planförslaget är bra och i linje med arbetet med en hållbar 
stadsutveckling. Området är ett redan ianspråktaget område och består idag till stora de-
lar av parkeringsytor. Det är centralt beläget och kommer att ha en variation i utbud av 
service och mycket goda förutsättningar vad gäller gång-, cykel- och kollektivtrafik.  
Det är dock olyckligt att flera av de utredningar som behövs för att bedöma hur man i 
planarbetet arbetat för att minimera målkonflikter, som bullerutredning, luftutredning 
och kompensationsutredning skjutits upp till ett senare skede. Det gör att planens inne-
börd är svårbedömd ur miljö- och hälsosynpunkt och kommer att ställa hårda krav på att 
utredningarna utförs på ett acceptabelt sätt. 
Det är mycket positivt att inriktningen i planen är att inga parkeringar ska tillkomma 
och att en grön resplan tagits fram för Chalmersområdet. I det fortsatta arbetet bör möj-
ligheten att samla även boendeparkeringen i parkeringshus utredas.  
Miljöförvaltningen delar bedömningen att miljökvalitetsnormerna för luft sannolikt kla-
ras i området. Eftersom utredningen kommer att ske i ett sent skede av planprocessen 
bör den ske i kontinuerligt samråd med miljöförvaltningen 
Eftersom bullerutredningen kommer att ske i ett sent skede av planprocessen bör den 
ske i kontinuerligt samråd med miljöförvaltningen. Inför den fördjupade bullerutred-
ningen vill de särskilt påtala att det fortsatta arbetet med bullerfrågan bör ske ur ett hel-
hetsperspektiv och förslagsvis tas ett så kallat buller-PM fram. Det är viktigt att till-
gången till goda ljudmiljöer ute, både i anslutning till bostäderna och i närområdet, re-
dovisas. Lägsta möjliga ljudnivåer ska eftersträvas. Minimikravet bör vara de riktvärden 
för bostäder och uteplatser som anges i trafikbullerförordningen. Utredningen ska om-
fatta även nivåer för bostäderna på andra sidan Gibraltargatan. Vid förhöjda nivåer bör 
övervägas att införa en planbestämmelse om att fasaderna inte får reflektera buller. Bul-
lerdämpande fasader och andra innovativa lösningar bör utredas för att se över möjlig-
heten att minimera nivåer inne i området och i gårdsmiljöer. Rimligheten och riktig-
heten avseende beräknade nivåer på den ljuddämpade sidan ska redovisas. En bedöm-
ning av förändrad bullernivå för de boende i området mellan Engdahlsgatan och Eklan-
dagatan (väster om Gibraltargatan) bör ske.  
Det är bra att ytterligare fördjupa arbetet med kompensation av träd och exploaterade 
grönytor och vi förutsätter att miljöförvaltningen är en del i detta arbete. 
Anläggningar för omhändertagande av dagvatten från andra ytor än tak är en anmäl-
ningspliktig åtgärd. Det är viktigt att beakta detta och att ett färdigt förslag till dagvat-
tenlösning tas fram redan i planskedet för att minimera krångel i byggskedet men också 
för att säkerställa att den föreslagna planens markanvändning tillåter och möjliggör en 
sådan anläggning.  
Eftersom området ska omvandlas till bostadsmark bedömer vi att det är viktigt att vidare 
utreda föroreningar i mark och grundvatten inom planområdet i syfte att bättre klargöra 
föroreningssituationen. Den kompletterande undersökningen bör utföras innan gransk-
ning och ska utföras i samråd med miljöförvaltningen. 
Miljöförvaltningen tycker att den beskrivning som gjorts kring påverkan på de lokala 
miljökvalitetsmålen i planhandlingen är alltför enkel och kategorisk. Dessutom missar 
den att lyfta uppenbara målkonflikter.  
Yttrande samråd 2 
Avseende förändringspunkterna 1, 2, och 5 som framgår av bilderna ovan har miljöför-
valtningen inga synpunkter på förändringen av planområdet. Vad avser förändrings-
punkten 3 saknas underlag och bedömning avseende användningen av området för 
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transformatorstation och dess eventuella påverkan på omgivningen. Angående föränd-
ringspunkterna och 4 och 6 som avser en utökning av planområdet med användning 
lokalgata så saknar miljöförvaltningen underlag för att bedöma effekterna av utvidg-
ningen. Det framgår inte om denna ändring kommer att medföra en förändring av trafi-
ken i området som påverkar bullersituationen. Det framgår inte om de befintliga trädra-
derna, som kan vara biotopsskyddade, kommer att påverkas av ändringen. Miljöförvalt-
ningen anser att effekterna av ändringarna behöver beskrivas ytterligare i gransknings-
skedet.  
Kommentar:  
Inför granskningen har ytterligare parkeringsutredningar tagits fram för att utreda hur 
allmän gatuparkering som tas bort kan ersättas De juridiska förutsättningarna har ut-
retts vidare och möjlighet att samnyttja parkering på kvartersmark för de befintliga bo-
endeparkeringarna är i dagsläget inte möjligt. Boendeparkering föreslås ersättas på 
gatumark inom planområdet. 
En luftutredning har tagits fram för planförslaget, utförd av Miljöförvaltningen. Sprid-
ningsberäkningar visar på att samtliga miljökvalitetsnormer för kvävedioxid kommer att 
klaras, trots att halterna av luftföroreningar utmed Gibraltargatan kommer att öka något. 
Däremot kommer det lokala miljömålet för kvävedioxid troligtvis att överskridas. 
En trafikbullerutredning har tagits fram. Ljuddämpad sida och krav på tyst uteplats 
kommer att bli aktuell för bostäder mot Gibraltargatan, här kommer gårdarans utfrom-
ning att bli viktig. Reflektionsbuller på befintliga byggnader öster om Gibraltargatan 
innebär endast en marginell ökning. För befintlig bebyggelse som påverkas av förhöjda 
bullervärden norr om Eklandagatan till följd av ändrad trafikföring åtar dig Göteborgs 
Stad att bekosta åtgärder för att klara inomhusnivåer för de lägenheter som får för-
höjda värden. Berörd uteplats ska i samspråk med Poseidon flyttas. En utredning för in-
dustribuller har också tagits fram. Bullerkällor utanför området kommer att behöva åt-
gärdas för att bostäder ska kunna tillåtas i del av planområdet. Avtal avseende åtgärder 
ska upprättas innan planen antas. Tillgången till goda ljudmiljöer ute beskrivs i planbe-
skrivningen.  
Kompensationsåtgärder har fortsatt studerats. Det finns bevarandevärda oxlar där fler-
talet kommer att behöva tas ned då Eklandagatan förlängs. Dessa ska ersättas i parken 
norr om backen. I övrigt bedöms kompensationsåtgärder inte vara aktuella för detalj-
planen då inga andra platser med ekologiska eller rekreativa funktioner ianspråktas för 
annan användning. Träd i form av alléer kommer att ersättas utifrån det allmänna bio-
topskyddet genom länsstyrelsens bedömning (ej frivillig kompensation). Dispens med 
villkorad kompensation har beslutats av länsstyrelsen. 
En kompletterande dagvattenutredning har tagits fram inför granskning som tydliggör 
behov av ytor för infiltration, fördröjning och rening av dagvatten samt ger utform-
ningsförslag. Utredningen visar att en godtagbar dagvattenhantering kan uppnås inom 
allmän plats och kvartersmark.  
Kompletterande utredningar gällande föroreningssituationen har gjorts i samråd med 
miljöförvaltningen. Gällande förekomsten av klorerade alifatiska kolväten behövs en 
avhjälpandeåtgärd av föroreningen för att kunna garantera en inomhusmiljö som inte 
utgör en risk för människors hälsa. Utförd riskbedömning baseras på en konservativ be-
dömning och med de säkerhetsmarginaler som därmed inkluderats anses en byggnads-
teknisk åtgärd ge en erforderlig riskreducering för byggnation inom detaljplaneområ-
det. En planbestämmelse införs. Även åtgärder som minskar risken för spridning av för-
oreningar i ledningsgravar bör vidtas. En upplysning om detta införs på plankartan. 
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För PAH och metaller ska fördjupad riskbedömning tas fram innan genomförandet al-
ternativt ska massor schaktas bort för att klara tillåten markanvändning. En villkorad 
planbestämmelse införs.  
Planbeskrivningen har kompletterats med slutsatser från de utredningar som har tagits 
fram efter samråd.  
Beskrivning av planförslagets påverkan på miljökvalitetsmålen har utvecklats i planbe-
skrivningen. 
Det blir en bullerpåverkan med förhöjda värden för befintliga bostadsfastigheter norr 
om Eklandagatan i och med ändrad trafikföring av Eklandagatan med att trafiken be-
räknas öka. Göteborgs Stad åtar sig att bekosta fasadåtgärder för de lägenheter som 
påverkas av förhöjda bullervärden över riktvärdena. Själva utökningen av planområdet 
möjliggör dock att bredare gång och cykelväg samt att en ny trädrad kan placeras mel-
lan befintlig bostadsbebyggelse norr om Eklandagatan och bilkörfälten vilket ger en 
viss avskärmning av buller utifrån vad tidigare föreslagen sektion hade. Nya bullerut-
redningar har tagits fram och bullerpåverkan beskrivs i planbeskrivningen.   
Biotopskyddade trädrader längs Eklandagatan påverkas. Eklandagatan kommer att 
öppnas upp ner mot Chalmers och Sven Hultins Plats för att möjliggöra kollektivtrafik-
försörjning. Nya hållplatser anläggs längs det nya busstråket som löper längs gatan till-
sammans med körfält för bil samt gång- och cykeltrafik. Olika utformningsförslag har 
studerats men gatan är idag uppdelad i olika delar med olika höjdsättning, vilket gör att 
träden i allén inte är möjliga att ha kvar på befintlig plats. Ansökan har skickat till läns-
styrelsen med förslag på kompensation genom att två nya trädrader planteras längs ga-
tan. Länsstyrelsen har beslutat bifall på ansökan. Planbeskrivningen har uppdaterats 
Föreslagen placering för transformatorstation avser flytt av befintlig transformatorstat-
ion som idag är placerad en bit sydost om ny föreslagen placering. Flytten föreslås för 
att frigöra yta i det grönområde som ska iordningställas till park med bland annat lek-
möjligheter. Ny föreslagen placering hamnar längre ifrån befintliga bostäder samt den 
parkyta som föreslås utvecklas för utevistelse. 

13. Park- och naturnämnden 
Yttrande samråd 1 
Konstaterar att en tätare och grönare stad betyder att samtidigt som staden byggs tätare 
ska stadens parker, natur- och grönområden utvecklas. För att kunna bygga en tät, grön 
och sammanhängande stad är det viktigt att planera både för det täta och för det gröna. I 
kvalitetsprogrammet finns ambitioner och kvaliteter för bland annat gröna värden be-
skrivet. Dessa ambitioner säkerställs dock inte på plankartorna eller på annat håll i plan-
förslaget. I det fortsatta arbetet är det mycket angeläget att denna fråga utreds vidare och 
det behöver tydliggöras vilka, gröna såväl som andra, kvaliteter som planförslaget sä-
kerställer.  
Chalmers och Gibraltarvallen har ett strategiskt viktigt läge i staden. Området gränsar 
bland annat till Johanneberg, Landala och Guldheden och stråken till och från samt 
inom området är således viktiga för att knyta samman dessa delar av staden. I kvalitets-
programmet står det att ett nätverk inom campusområdet, med både ekologiska och so-
ciala funktioner, förstärker och kopplar samman med staden och naturen i omgivande 
områden. Det står också att Chalmers Tvärgata bjuder in till ett tydligt stråk på de gåen-
des villkor som kopplar ihop Johanneberg med Landala och Guldheden. Förvaltningen 
ser positivt på dessa ambitioner, men kan inte se att de säkerställs i planförslaget. Då 
nätverket och stråken är av stor vikt för att koppla ihop Johanneberg med Landala och 
Guldheden anser förvaltningen att det i det fortsatta arbetet med planen behöver utredas 
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vidare om hela eller delar av nätverket och stråken bör ha beteckningen allmän plats på 
plankartan och inte kvartersmark, som nu är fallet. Detta för att säkerställa deras utform-
ning samt allmänhetens tillgång till dem.  
I en stad behövs grönområden i varierande skala. Göteborgs Stad ska erbjuda götebor-
gare och besökare ett brett utbud av både små och stora parker och naturområden. Ett 
sammanhängande nätverk av mindre parker och naturområden samt gröna länkar utgör 
förutsättningar för att Göteborg ska förbli och fortsätta utvecklas till en stad med gröna 
kvaliteter. I nordost angränsar planområdet till Wijkandersplatsen, som tillsammans 
med Johannebergsparken, Högåsberget och Renströmsparken skapar ett grönt park- och 
naturstråk mellan Gibraltargatan och parken kring Johannebergs landeri vid Korsvägen. 
I söder angränsar planområdet till idrotts- och naturområdet kring Mossen. Planområdet 
är beläget mellan dessa för staden viktiga grönområden och det bör därför framgå i 
planförslaget hur de kopplas samman med varandra. Eftersom detta inte framgår av 
planhandlingarna betonas vikten av att utreda frågan, om ett nätverk av mindre parker 
och gröna länkar genom området, vidare i det fortsatta arbetet med planen. 
Den planerade expansionen av Chalmers innebär att fler människor kommer att arbeta 
och bo i området vilket i sin tur innebär ett ökat behov av parker och andra grönområ-
den. Det är viktigt att det finns tillräcklig mängd användbar park och naturmark i förhål-
lande till antalet invånare i närområdet, att människor har tillgång till parker och natur-
områden i sin närhet och att de är lätta att nå.  
I planbeskrivningen står det att Kopparbunken ska värnas som solitär byggnad och om-
givande mark kan utvecklas till en parkmiljö som ger gröna kvaliteter till området. Mar-
ken kring Kopparbunken är i planförslaget planlagd som kvartersmark vilket innebär att 
den enligt förvaltningen inte kan anses bidra till utbudet av parker i området. Allmän-
hetens tillgång till marken är inte säkrad om platsen planläggs som kvartersmark. Om 
avsikten i arbetet med planen är att säkerställa en parkmiljö, som dessutom är allmänt 
tillgänglig bör marken kring Kopparbunken planläggas som allmän plats. Frågan behö-
ver utredas vidare i det fortsatta arbetet med planen.  
De gröna värden, parker och trädplanteringar, som skapas i planförslaget är en trädrad 
längs med Gibraltargatan, ett torg med trädplantering längs med Gibraltargatan samt en 
mindre park (ca 0,35 hektar stor inklusive gång- och cykelbana) bestående av en befint-
lig grönyta öster om Sven Hultins plats. Då planområdet omfattar ca 9 hektar menar för-
valtningen att de gröna värden som skapas i planförslaget inte står i proportion till plan-
områdets storlek och placering i staden. En avgörande fråga är exempelvis hur befint-
liga större parkrum kan bindas ihop med tydliga stråk, stråk som kan vara gröna och in-
nehålla ett pärlband av små platser som kan ge plats för möten och aktivitet. I det fort-
satta arbetet med planen behöver det utredas hur fler gröna värden kan säkerställas i 
planförslaget.  
I det kvalitetsprogram som hör till detaljplanen presenteras tankar kring områdets ut-
veckling och gestaltning. Avsikten med kvalitetsprogrammet är att med illustrationer, 
referensbilder och texter ge en mer ingående och illustrativ bild av hur området kan ut-
vecklas. I planbeskrivningen står det att kvalitetsprogrammet ska användas för tolkning 
av planens intentioner och planbestämmelsernas syften. Park- och naturförvaltningen 
ser positivt på att ett kvalitetsprogram tagits fram och att det gjorts i bred samverkan 
mellan förvaltningar och exploatörer. Förvaltningen ser också positivt på de ambitioner 
och kvaliteter som lyfts fram i kvalitetsprogrammet. Däremot ställer sig förvaltningen 
frågande till hur kvalitetsprogrammets ambitioner, avsikter och kvaliteter är tänkta att 
säkerställas i planförslaget. För att tydliggöra anledningen till förvaltningens ställnings-
tagande följer fyra exempel på delar i kvalitetsprogrammet som behöver säkerställas vid 
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en utveckling av området, men som förvaltningen inte ser som säkerställda i planförsla-
get: 
1. I kvalitetsprogrammet står det att gröna stråk från Guldheden i väst och Johanneberg i 
öst vävs ihop i Chalmersområdet genom de offentliga rummen. Det står att det kommer 
vara urbana stadsrum med hög andel grönska i form av planteringar i flera skikt. Träd-
planteringarna inom planområdet bör maximeras för att skapa en visuell kvalitet samti-
digt som det gynnar de ekologiska funktionerna. 
2. Kvalitetsprogrammet beskriver att det finns många möjligheter för att integrera eko-
systemtjänster i planeringen av området och att området kan bli en föregångare för att 
testa innovationer inom detta kunskapsområde som är under utveckling, som regnträd-
gårdar, gröna väggar och tak. Det står att en medvetenhet i arbetet med de gröna rum 
som skapas kan kompensera för det bortfall av gröna kvaliteter som följer med exploa-
teringen av området. 
3. Kvalitetsprogrammet beskriver vidare att det ska finnas ett nätverk i staden av små 
parker och naturområden nära människor. Att det ska finnas upplevelserika stadsdels-
parker, stadsparker och större natur- och rekreationsområden, som ger staden identitet 
och attraktivitet, och att Chalmersområdet kan bidra till detta nätverk.  
4. I kvalitetsprogrammet står det även att de offentliga rummen ska binda ihop stråk, 
platser och bebyggelse samt skapa en långsiktig, stark struktur för området. Att sekven-
ser av offentliga rum binder ihop och länkar vidare i staden och i campusområdet.  
Park- och naturförvaltningen kan inte i dessa fyra exempel se att kvaliteterna säkerställs 
på plankartorna eller på annat håll i planförslaget. I det fortsatta arbetet är det mycket 
angeläget att denna fråga utreds vidare och det behöver tydliggöras vilka kvaliteter som 
planförslaget faktiskt säkerställer.  
Planförslaget innebär inte att skyddade områden eller arter påverkas, sett till det 
material och de databaser förvaltningen har att tillgå. Vid ett genomförande av planen är 
det dock viktigt att stor hänsyn tas till de rödlistade ask- och almträd som växer på Wij-
kandersplatsen, längs med Gibraltargatan.  
I planbeskrivningen nämns att de trädrader som finns inom Gibraltarvallen omfattas av 
biotopskydd. Det behöver utredas huruvida även andra trädrader inom planområdet, 
såsom längs Eklandagatan och Engdahlsgatan, omfattas av det generella biotopskyddet 
för alléer. Alla åtgärder som kan skada en allé kräver dispens och det är länsstyrelsen 
som får medge dispens från biotopskyddet.   
Planförslaget anger att funktionen lek ska utvecklas i parken vid Sven Hultins plats. 
Park- och naturförvaltningen ser positivt på detta då förekomsten av lekplatser i området 
behöver öka.  
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i parkplanen för stadsdelsområde 
Centrum. I parkplanen, som är ett strategiskt dokument som visar på prioriteringar i 
stadsdelen, lyfts Johannebergsparken fram som en park att värna och utveckla. Johanne-
bergsparken är stadsdelspark i Johanneberg. Parkens placering gör den till en naturlig 
mötesplats, främst för barnfamiljer i området. Väster om Viktor Rydbergsgatan ligger 
Wijkandersplatsen som en förlängning av Johannebergsparken hela vägen ned till kors-
ningen där Gibraltargatan möter Chalmers Tvärgata. I nordost knyter Johannebergspar-
ken an till Högåsberget, som i sin tur kopplar sig till Renströmsparken med Näckros-
dammen. I det fortsatta arbetet med planen anser förvaltningen att det är viktigt att ut-
reda vidare hur en grön koppling mellan Wijkandersplatsen och Mossen, via den före-
slagna parken vid Sven Hultins plats, kan säkerställas i planförslaget.     
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Träden i planförslaget ska ges nödvändiga förutsättningar för sin utveckling enligt träd-
policyn.  
Park- och naturförvaltningen ser positivt på kreativa och estetiska lösningar gällande 
dagvattenhantering. Förvaltningen tar ansvar för växter och estetiska värden. Driftfunkt-
ionen för öppna diken och dammar som ingår i dagvattensystem tar däremot Kretslopp 
och vatten ansvar för. 
Att kunna gå själv till det lilla, nära grönområdet är ett viktigt steg i ett barns utveckling. 
En förutsättning för detta steg är att stadens grönområden värnas i utvecklingen av sta-
den. Planförslaget föreslår att en bostadsnära park med lek anläggs. Bostadsnära parker 
och lekplatser är en brist i området och därför skulle en ny park vara en tillgång. 
Gibraltargatan och Gibraltarvallen kan idag uppfattas som öde och otrygga platser under 
delar av dygnet. En utveckling av Gibraltarvallen, med fler boende och arbetande i om-
rådet samt fler verksamheter längs Gibraltargatan, kan bidra till att platserna uppfattas 
som mer bebodda och befolkade och därmed som mindre öde och otrygga.  
Fler bostäder och verksamhetslokaler på och i anslutning till Chalmers skapar fler möj-
ligheter till möten mellan staden och akademin vilket bidrar till en mer blandad stad.  
Ambitionen i planförslaget är att tillämpa samnyttjande och en parkeringsnorm som inte 
tillför nya bilplatser till området (och ökar trafiken på omkringliggande gator). Chal-
mers har arbetat med en grön resplan och stadsbyggnadskontoret arbetar med en sär-
skild tillämpning av parkeringstalen för området.  
Chalmers är en viktig del av Göteborg. Det är en stor arbetsplats för bland annat studen-
ter, lärare och forskare. Att Chalmers kan utvecklas är viktigt både för staden och för 
regionen. 
Planförslaget innebär att park- och naturförvaltningen får ökade driftskostnader för den 
mark som överförs till park- och naturnämnden. De ekonomiska konsekvenserna bör 
därför beaktas i den fortsatta beredningen av ärendet. 

Yttrande samråd 2 
De ändringar som berör park- och naturförvaltningen i detta kompletterande samråd är 
dels att en befintlig transformatorstation flyttas till kvartersmark för att frigöra park-
mark, och dels att ett markbyte föreslås som möjliggör för en allmän gång- och cykel-
väg. Detta markbyte medför att ett mindre område planlagd parkmark övergår till kvar-
tersmark i utbyte mot att motsvarande yta kvartersmark övergår till allmän plats. Bytet 
bekräftar pågående markanvändning och drift och skötsel av platsen. 
Park- och naturförvaltningen ser positivt på de ändringar som omfattas av det komplet-
terande samrådet. Ändringarna kan komma att medföra vissa ekonomiska konsekvenser 
för park- och naturnämnden.  De ekonomiska konsekvenserna kommer att redovisas 
mer utförligt när detaljplanen går vidare till granskning. De ekonomiska konsekven-
serna bör beaktas i den fortsatta beredningen av ärendet. 
Kommentar:  
Park- och naturnämndens synpunkter noteras. Chalmersfastigheter liksom Akademiska 
Hus har som ägare och förvaltare av campusområdet ett stort ansvar i att säkerställa 
tillgången till kvalitativa grönytor inom kvartersmarken. Ambitionerna för detta besk-
rivs i kvalitetsprogrammet, som är gemensamt framtaget mellan stadsbyggnadskontoret, 
och Akademiska Hus/Chalmersfastigheter. Även park- och naturförvaltningen m.fl. har 
deltagit i detta arbete. Stadsbyggnadskontoret menar att dessa aktörer kan ta ansvaret 
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för att både tillgängliga och kvalitativa yttre miljöer kan tillskapas inom campusområ-
det utan att det planläggs som allmän plats. På Gibraltarvallen säkerställs en yta som 
allmän plats för torg, i övrigt kvarstår Chalmersområdet som kvartersmark. 
För kvartersmark regleras till viss del markens utformning och att grönska ska finnas. 
Kompensation av borttagna träd som omfattas av det generella biotopskyddet regleras 
genom detta skydd. Ansökan om dispens från biotopskyddet och förslag på kompensat-
ion har skickats till länsstyrelsen som har beslutat om bifall. Träd föreslås planteras på 
samtliga allmänna gator. De oxlar som behöver tas bort vid förlängning av Eklandaga-
tan ska kompenseras i parken i närheten. 
De ekonomiska konsekvenserna för park- och naturförvaltningen har utretts vidare till 
granskningsskedet 

14. Räddningstjänsten Storgöteborg  
Yttrande samråd 1 och 2 
Räddningstjänsten har inget att erinra. 
Kommentar: 
Noteras. 

15. Stadsdelsnämnd Centrum 
Yttrande samråd 1 
Konstaterar att Chalmersområdet har en tydlig högskolekaraktär och idag kan beskrivas 
som ett område med byggnader för undervisning och därtill hörande stödjande verksam-
heter. Ur ett stadsdelsperspektiv är det viktigt att området öppnas upp för att bryta den 
monofunktionella barriär som området utgör. Vill man förändra den utestängande ka-
raktären, behövs komplettering med andra bostadsformer än studentbostäder även på 
campusområdet. Staden och Chalmers behöver mötas i en gemensam zon där verksam-
heter och bostäder som gagnar bägge miljöerna ligger sida vid sida. Randzonen längs 
Gibraltargatan och Chalmers Tvärgata är sådana områden. Det handlar om mer än ak-
tiva bottenvåningar för att livet på gatan ska bli mer varierat och nya möten ska kunna 
uppstå. 
Det är positivt att planen anger att Chalmers Tvärgata förstärks med tydligare vägar och 
möjlighet till verksamheter som vänder sig till fler än dem som arbetar eller studerar 
inom området. Förtätning inom området måste göras så att dagens genomgångsstråk 
Chalmers Tvärgata och entréerna vid Gibraltargatan och Chalmersplatsen upplevs in-
bjudande för alla. Idag är det svårt att röra sig inom detta stråk, då varken strukturen el-
ler skyltar vägleder. Även entrén i nordöst är svårläst som ingång och upplevs snarare 
som baksida. Planförslaget motverkar en ökad öppenhet på flera sätt. Dels smalas det av 
på ett sätt som försvårar genomsikt och överblickbarhet genom sitt innehåll som ensi-
digt tycks vända sig till universitetets egna. Stråket kan därmed komma att uppfattas 
som slutet och otryggt för dem som bara behöver passera på sin väg mellan Landala och 
Johanneberg. Risken finns att icke-chalmerister väljer att gå runt Chalmersområdet i 
högre utsträckning än idag. Om upprustningen görs i enlighet med stadsmiljöpolicyns 
riktlinjer signaleras Chalmers Tvärgata som en stadsgata. 
De planerade bostäderna innebär att människor kommer att röra sig i gatumiljön under 
olika tider på dygnet vilket är positivt för tryggheten i området. Ur trygghetssynpunkt är 
det viktigt att antalet bostäder inom och runt området blir tillräckligt stort och genom-
tänkt fördelat över kvarteren för att säkerställa liv och rörelse.  
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Inom stadsdelsområde Centrum finns mer än hälften av Göteborgs studentbostäder. Fler 
planeras och i detaljplaner i olika skeden finns ytterligare över 800 nya studentbostäder 
i primärområdena runt Chalmers. Segregation handlar bland annat om isolering av och 
en åtskillnad mellan grupper och områden. Det innebär en risk för ökad segregation (ål-
dersrelaterad och utbildningsrelaterad segregation) när fler studentbostäder tillkommer i 
stadsdelen, och då framför allt i primärområdena Johanneberg, Krokslätt och Guld-
heden.  
Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Med fler studentbostäder 
i området bidrar stadsplaneringen till att öka skillnaderna i jämlikhet och hälsa. Därför 
är det att föredra om bostadsinnehållet ger möjlighet för fler grupper att bosätta sig runt 
Chalmers, samtidigt som studentbostäderna kan lokaliseras jämnare över staden.  
Målkonflikten mellan studenternas och forskarnas önskan om närhet mellan arbete/ 
skola och bostad samt stadens strävan att bryta bostadssegrationen blir tydlig när man 
betraktar detaljplanen ur ett bredare perspektiv. Samtidigt som det för studenter är be-
kvämt att under studietiden ha korta avstånd mellan bostad och högskola är det bra för 
staden att studenterna redan under studietiden får en positiv relation också till övriga de-
lar av staden. En jämnare spridning av studentbostäder inom hela staden skulle kunna ha 
en positiv effekt för staden, på både kort och lång sikt. 
Bostadskvarterets gård måste utformas så att barns behov av utevistelse för lek, aktivitet 
och vila kan tillfredställas. Kvarterets gård räcker inte som enda utemiljö för barn och 
ungdomar i olika åldrar. Det är viktigt att även området runt detaljplaneområdet utveck-
las mot kvalitativa utemiljöer. Exempelvis måste den intilliggande parken runt Koppar-
bunken ges ett grönt innehåll som gör den till en mötesplats för boende och studerande.  
Det är positivt med en ny parkyta och lekplats i den sydvästra delen av planområdet då 
det är brist på lekplatser i Johanneberg. Vid gestaltningen behöver särskild hänsyn tas 
till tillgänglighetsaspekter och soliga platser eftersom den placerats i en nordvästslutt-
ning. Det mindre torg som anges bör ligga i anslutning till bostäder för att ge möjlighet 
till naturliga möten mellan boende och verksamma. En annan möjlighet är att ge kvarte-
ret intill biblioteket en tydligare bostadskaraktär i de övre planen. 
Detaljplanens bilaga avseende social och rumslig analys är fyllig och väl formulerad. 
Stadsdelsförvaltningen instämmer i beskrivningar och analyser. Planens bindande doku-
ment behöver tydligt ange vilka åtgärder som ska vidtas, och av vem, för att en socialt 
hållbar miljö ska skapas för de tillkommande bostäderna, verksamheterna och arbets-
platserna, både inom planområdet och i angränsande områden. 
När detaljplaner med bostadsinnehåll genomförs innebär det drifts- och förvaltningseko-
nomiska konsekvenser för stadsdelsnämnden. Detta behöver beskrivas i planbeskriv-
ningen likväl som konsekvenserna för tekniska förvaltningar beskrivs. 
Yttrande samråd 2 
Att Chalmers Tvärgata utgår ur planförslaget innebär att ingen ny bebyggelse kommer 
att tillkomma längs gatan. På så sätt försvinner också möjligheterna att tillskapa nya 
verksamhetslokaler som kunnat skapa nya målpunkter i området. 
Vid genomförande av planen bör planområdets koppling till Chalmers Tvärgata samt 
gestaltningen av stråken särskilt beaktas för att stärka upplevelsen av stråket som inbju-
dande och tillgängligt. Att minska den barriäreffekt Chalmersområdet i vissa avseenden 
har är viktigt för att skapa en sammanhållen stad.  
De synpunkter som stadsdelsnämnden lämnat i tidigare samråd är fortsatt gällande.  
Kommentar:  
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Stadsdelsnämndens synpunkter noteras. Detaljplanen medger en flexibel användning 
som ska vara till för Chalmers utbyggnadsbehov över tid. Bostäder tillåts i stora delar 
av området. För den mark som Chalmers äger är det mest troligt att forskar- och stu-
dentlägenheter byggs. För det föreslagna bostadskvarteret på området kommer vanliga 
lägenheter att uppföras. Fastighetsnämnden har markanvisat kvarteret genom en täv-
ling för flerbostadshus i trä. Tävlingen mynnade i två vinnare som ska bygga hyresrät-
ter respektive bostadsrätter i kvarteret. I markanvisningsavtalet ställs bland annat krav 
på större lägenheter samt åtta lägenheter för BmSS (boende med särskild service).  
Tvärstråket lyfts som ett viktigt stråk i programmet för Chalmers, Johanneberg, Mossen 
och Landala. Utifrån anpassning till befintligt miljötillstånd för den kraftcentral som 
ligger i anslutning till området har dock användningen och minimikrav för bostäder för 
tvärstråket tagits bort. Planområdet har också minskats ner till att inte omfatta hela 
stråket. Programmet och kvalitetsprogrammets ambitioner om ett öppet och grönt stråk 
lever dock vidare.  
Chalmersfastigheter liksom Akademiska Hus har som ägare och förvaltare av campus-
området ett stort ansvar i att säkerställa tillgången till kvalitativa stråk, platser och 
grönytor inom kvartersmarken. Ambitionerna för detta beskrivs i kvalitetsprogrammet, 
som är gemensamt framtaget mellan stadsbyggnadskontoret, och Akademiska 
Hus/Chalmersfastigheter och där övriga berörda förvaltningar har deltagit. På Gi-
braltarvallen säkerställs en yta som allmän plats för torg, i övrigt kvarstår Chalmers-
området som kvartersmark.  
Stadsdelsnämnden får en kostnad för BmSS för att hyra in sig i blivande flerbostadshus. 
Kostnader redovisas enligt gängse rutiner och detta är inget som brukar redovisas sär-
skilt i planbeskrivningen. 

I övrigt noteras synpunkterna. 

16. Trafiknämnden 
Yttrande samråd 1 
Anser att komplettering med bostäder och verksamheter på Gibraltarvallen är positiv då 
det finns bra kollektivtrafik i området. För att lösa parkeringsfrågan så bör man jobba 
tillsammans med Chalmers i att ytterligare stärka alternativ som bilpooler etc. Detta om-
råde kan utgöra pilot för åtgärden att flytta boendeparkering in i parkeringshus istället 
för att ta mer av stadsmiljön i anspråk for nya gatuparkeringar. I dag erbjuds gratis par-
kering i Johannebergs villastad vilket motverkar p-huslösningen. Därför bör boendepar-
kering i hela villastaden utredas som en del av lösningen för området. 
Korsningen mellan Gibraltargatan och Eklandagatan är idag otrygg och ett exempel på 
icke-attraktiv stadsmiljö. I detaljplanearbetet har ett alternativ med cirkulationsplats och 
torgmiljö studerats. Detta bör studeras vidare för att detaljplanen ska vara i linje med 
målen om en trygg och attraktiv stadsmiljö samt sänkta hastigheter i trafiken. 
Målsättningarna i bl.a. Göteborgs cykelprogram måste genomsyra arbetet med detaljpla-
ner. Detta är extra viktigt vid förtätning i stadsmiljöer där konflikterna mellan de olika 
trafikslagen är som mest påtagliga. 
Trafikkontoret stödjer planen men anser att parkeringsfrågan bör utredas vidare i detalj-
planearbetet. Kontoret ser inte att möjlighet finns till att inom planen kunna komplettera 
med fler bilplatser inom eller utanför detaljplaneområdet. Planförslaget kommer att ge 
minskad tillgänglighet till området och skapa söktrafik som försämrar en redan svår tra-
fiksituation. Lägre framkomlighet för kollektivtrafiken. För att lösa parkeringsfrågan 
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vill Trafikkontoret göra en områdesplan för parkering, där även parkeringsbehovet i när-
liggande områden ingår. Studien bör sedan ligga till grund för uppförande av ett parke-
ringshus (de ekonomiska och juridiska förutsättningarna för detta måste utredas vidare.) 
Hållplatserna vid Engdahlsgatan, Pilbågsgatan och Bergsprängaregatan ersätts av en 
samlad hållplats vid Gibraltargatan/Fridkullagatan som bedöms öka möjligheten för 
människor att resa kollektivt.  
Planförslaget skapar tydligare stråk och säkrare passager för oskyddade trafikanter vil-
ket ökar attraktiviteten inom Chalmersområdet. Hänsyn tas till barns behov genom ut-
byggnad och förtydliganden av stråk i området. Styr & Ställstationerna som tas bort 
längs Gibraltargatan bör ersättas på närliggande allmän plats. På plankartan bör cykel-
bana planläggas genom parken vid Sven Hultins gata, istället för att hela gång- och cy-
kelvägen läggs som parkmark. 
Utformningen av Sven Hultins gata vid Chalmers Science Park är inte utredd och det ar-
betas vidare med denna utformning i detaljplanearbetet. Trafikkontoret anser att for-
donstrafik och fotgängare måste skiljas åt genom tydliga markeringar istället för att ett 
torg anläggs på platsen. 
Avseende Gibraltargatan anser trafikkontoret att erforderlig bredd för gång- och cykel-
väg, kantstensparkering, körbana, trädrad i mittrefug och avstånd till fasad ska säkerstäl-
las. Om trädraden anläggs i mitten av gatan ska refugen vara överkörningsbar för rädd-
ningsfordon på flertalet platser på sträckan. Vid val av träd måste hänsyn tas till utbred-
ning av krona och rötter så att dessa inte påverkar gatan. Om dörrar öppnas ut mot gatan 
ska avståndet minst vara 1,5 meter mellan fasad och gångbana, alternativt att det anges i 
detaljplanen att entréerna ska vara indragna. Belysning utmed Gibraltargatan kommer 
att vara linspänd varför detta bör anges på plankartan eller i avtal med exploatör. 
Förslaget om upphöjda passager i korsningarna Gibraltargatan/Engdahlsgatan samt Gi-
braltargatan/Chalmers Tvärgata anser trafikkontoret är bra då det ökar de oskyddade tra-
fikanternas säkerhet och trygghet. För att ytterligare höja säkerheten på ovan nämnda 
gator vill Trafikkontoret att detaljplanen följer de riktlinjer för sikttrianglar som redovi-
sas i teknisk handbok. Detta kan medföra att justeringar på plankartan behöver göras. 
Bullerfrågan är ännu ej utredd och hanteras vidare i detaljplanearbetet. 

Dagvattenfrågan är ännu ej utredd och hanteras vidare i detaljplanearbetet. 
Trafikkontoret har i samband med planen tagit fram en enkel kostnadsbedömning som 
visar att investeringskostnaden för fastighetsnämnden blir ca 80 Mkr. För att få en tydli-
gare kostnadsbild kommer ytterligare kostnadsbedömning göras i nästa skede av detalj-
planearbetet. Trafiknämnden får ökade drift- och underhållskostnader för gator och 
gång- och cykelvägar m.m. i området. 

Yttrande samråd 2 
Trafikkontoret har medverkat i planarbetet och ställer sig positiva till utbyggnad av ru-
bricerat ärende.  
I övrigt gäller de synpunkter som trafikkontoret framförde i det första samrådet, vilka 
trafikkontoret i nära samarbete med stadsbyggnadskontoret, park- och naturförvalt-
ningen samt fastighetskontoret arbetat vidare med. 
Kommentar:  
Trafikkontoret har aktivt deltagit i arbetet och frågeställningarna i nämndens yttrande 
kring korsningen Gibraltargatan/Eklandagatan samt hur intentionerna i cykelprogram-
met har hanterats. 



 
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 21 

Inför granskningen har ytterligare parkeringsutredningar tagits fram varav en omfattar 
ett större område. Den visar hur allmän gatuparkering som tas bort kan ersättas. Stads-
byggnadskontoret och trafikkontoret har gemensamt under det fortsatta planarbetet be-
dömt att det trots allt är lämpligast att erbjuda nya parkeringar på allmän gatumark för 
boende, trots att det strider mot parkeringspolicyn. Detta då boendeparkering på gatu-
mark inte kan flyttas över till parkeringsanläggningar på kvartersmark. Förslaget inne-
bär att parkeringar på gatumark ersätts på gatumark. Stadsmiljön anses prioriteras ge-
nom att skapa förutsättningar för ökad blandning av funktioner och stadsliv. Dock bör 
gatumark enligt parkeringspolicyn i första hand nyttjas för korttids- och halvdagsparke-
ring, vilket ska prioriteras före boende och verksammas behov av heldags- och dygns-
parkering. Ett exempel på bortvalt alternativ är att ta grönområden i anspråk för parke-
ring vilket strider mot grönstrategin och hade bedömts påverka karaktär, natur- och so-
ciala värden i Övre Johanneberg. 
De juridiska förutsättningarna har utretts vidare och möjlighet att samnyttja parkering 
på kvartersmark för de befintliga boendeparkeringarna är i dagsläget inte möjligt. 
Frågan kring boendeparkering i Johannebergs villastad kan inte hanteras inom ra-
marna för detaljplanen. Processen kring att införa nya boendeparkeringsområden där 
det idag är gratisparkering behöver hanteras på en övergripande nivå inom trafikkon-
toret.   
Staden arbetar aktivt tillsammans med Chalmers med Grön Resplan för Chalmers som 
hanterar frågor kring mobilitetsåtgärder och parkeringslösningar.  
De utformningstekniska detaljerna som trafiknämnden nämner i sitt yttrande har hante-
rats av trafikkontoret själva genom upprättande av trafikförslag som underlag för de-
taljplanen.  

Såväl bullerfrågan som dagvattenfrågan har utretts i det vidare planarbetet. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

17. Business Region Göteborg AB 
Yttrande samråd 1 
Anser det utöver att arbetet med detaljplanen sker i samverkan med berörda förvalt-
ningar vara viktigt att en tydlig dialog hålls med berörda verksamhetsutövare och att 
förståelse finns för den komplexa kombinationen av viktiga företag och dess möjlig-
heter till utveckling i Göteborg.  
Det är av yttersta vikt att försörjningen av studentbostäder ytterligare stärks i Göteborg. 
lnflödet av studenter är en starkt bidragande faktor till Stadens och Regionens kompe-
tensförsörjning och utvecklingsmöjligheter. Göteborg hamnar vid sidan av de två andra 
storstadsregionerna och några ytterligare städer bland de rödlistade studieorter som inte 
kan erbjuda studentboende under första höstterminen. Att bidra till att lyfta denna ran-
king skulle vara en konkurrensfördel för Regionen. En högre ambition vad beträffar stu-
dentlägenheter ger fler positiva bieffekter, då området blir levande under fler timmar på 
dygnet och promenadavstånd till skolan minskar det totala transportbehovet. 
Vakansgraden på kontorslokaler i Göteborg är historiskt låg. Regionen riskerar att tappa 
etableringar på grund av bristen på lokaler. Det är positivt att fler verksamhetslokaler 
planeras i anslutning till akademin då näringslivets samverkan uppfylls på flera fronter. 
Praktik, examensarbeten och extrajobb under studietiden underlättas med närheten och 
stimulerar även rekrytering av kompetens. Samverkan mellan näringsliv och akademi 
kring forskningsprojekt och branschspecifika frågor stimuleras och bidrar till starkare 
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klusterinitiativ med bred förankring. Delar av näringslivet kan ha specifika verksam-
hetsbehov som t.ex. faciliteter för mindre tillverkning och produktion vilket bör beaktas 
då mycket av dagens utveckling sker i en glidande skala från enstaka prototyper upp till 
större volymer. 
För att möta framtidens behov av bostäder, lokaler och övriga behov är det centralt att 
behålla en stor flexibilitet i planarbetet. Att redan idag låsa vad specifika byggnader el-
ler våningsplan ska innehålla kan i längden vara kontraproduktivt for områdets utveckl-
ing över tiden. Flexibilitet och anpassningsbarhet bör vara ledord i arbetet.  
Forskning pekar på att samverkan mellan akademi, näringsliv, staden och dess medbor-
gare stärker regionen och lyfter gemensamma branschinitiativ som är relevanta for alla 
parter. Att integrera campusområdet Johanneberg, dess olika verksamheter och indivi-
der med staden och dess medborgare under dygnets alla timmar är positivt och väldigt 
centralt både för stadslivet och för campusområdets attraktionskraft. 
Infrastruktur är en bärande ingrediens for Regionens utveckling och markreservatet för 
kommunikation i tunnel, den s.k. Södra Centrumförbindelsen kan potentiellt förenkla 
trafikförsörjningen till campusområdet och starkare knyta ihop med andra campusområ-
den via sina tilltänkta knytpunkter i Linné (Sahlgrenska) och Lundby (Lindholmen). 
Med stadens och regionens hållbarhetsmål i åtanke är det viktigt att i både planering och 
genomförande ha med hållbara lösningar för framtida energiförsörjning och en minskad 
klimatpåverkan. Exempel på detta är att i tidiga skeden studera och designa tak for sole-
nergilösningar eller gröna tak. Staden kan också i sina exploateringsavtal och markan-
visningar ställa krav på energiproduktion i förhållande till t.ex. BTA- eller Atemp-ytor. 
Övergripande bör ambitionen med exploateringen, i och med närheten till spetskompe-
tensen inom akademin och näringslivet, vara att skapa ett föregångsexempel med hela 
campusområdet. Göteborg har flera besöksobjekt för internationella besökare och det 
här är ett gyllene tillfälle att koppla stadsutvecklingen till forskning, utveckling och de-
monstration. En testarena mitt i staden, vägg i vägg med akademin och med näringslivet 
som aktiv deltagare. 
BRG arbetar for att utveckla näringslivet och bidra till en stark och hållbar ekonomisk 
tillväxt, en hög sysselsättning och ett differentierat näringsliv. Det är for Göteborg och 
för Regionen viktigt att Chalmers campusområde Johanneberg kan utvecklas. I det fort-
satta arbetet med detaljplanen kan BRG, i fall det blir aktuellt, bistå med kontakter och 
rådgivning for att hjälpa till vid eventuella omflyttningar eller nyetableringar. 
Kommentar: 
BRG:s tankar och synpunkter kring utvecklingen och profileringen av campusområdet 
noteras och har vidareförmedlats till Akademiska Hus och Chalmers Fastigheter. 

18. Lantmäterimyndigheten  
Yttrande samråd 1 
Har inget att erinra mot planförslaget. De har dock detaljerade synpunkter på plankar-
tornas tekniska utformning. De undrar även över hur tillfart säkras till parkeringshus i 
norra delen av planområdet och de undrar över om planbestämmelser syftar till allmän 
gång- och cykeltrafik på kvartersmark. 
Yttrande samråd 2 
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Det som redan har yttrats från Lantmäterimyndigheten i det första samrådet komplette-
ras med följande: 
Planbeskrivningen: 

Under servitut på sid 27 står att servitut ska bildas för in- och utfart inom del av område 
märkt med ”y1”. Denna begränsning av markens bebyggande är inte längre möjlig. Ser-
vitut för enskilt ändamål ska föregås av fastighetsindelningsbestämmelse i planen alter-
nativt prövas servitutet först vid en lantmäteriförrättning. Utan fastighetsbestämmelse 
bör det ändå framgå av planhandlingen att frågan är tänkt att lösas med servitut. 
Under ”ansökan om lantmäteriförrättning” på sid 28 bör det framgå vem som ska stå för 
kostnaderna hos lantmäterimyndigheten. 
Plankartan: 

Inom plankartan är användning ”E” utlagd inom stora delar av byggrätterna, det kan fin-
nas anledning att begränsa utrymmet för användningen för att undvika konkurrens med 
annan användning. Det framgår inte heller av planhandlingarna vad dessa tekniska an-
läggningar avser eller vem som kommer vara huvudman för dem. 
Lantmäterimyndigheten vill upplysa om att ändamålet ”S” är ändamål som avser annat 
än enskilt bebyggande. Kommunen är enligt PBL 14 kap 14 § skyldighet att lösa in så-
dan mark eller anläggningar på fastighetsägarens begäran.  
Lantmäterimyndigheten har i övrigt inget att erinra mot förslaget. 
Kommentar: 
En avstämning har gjorts med Lantmäterimyndigheten. Tillfart till parkeringshuset av-
ses ordnas genom angränsande fastighet norr om planområdet. I övrigt har plankartan 
justerats i enlighet med synpunkterna. 
Ambitionen är att stråk och platser på Chalmersområdet ska förbättras för att förstärka 
mötet mellan stad och akademi. Tillgängligheten på kvartersmark säkerställs dock inte 
genom detaljplanen. 

Planbestämmelsen tas bort. Bildande av servitut beskrivs i planbeskrivningen. 
Kostander för lantmäteriförrättning beskrivs i planbeskrivningen under ekonomiska 
konsekvenser.  
Gällande E, tekniska anläggningar, bestäms inte placering i detaljplanen mer än att ut-
rymme medges för att säkerställa elförsörjning för ny bebyggelse. Placering får diskute-
ras vidare mellan fastighetsägare och Göteborg Energi. 
Skyldighet till inlösen för annat än enskilt byggande ses inte som ett problem i prakti-
ken. Fortsatt upphör skyldigheten att gälla när lov ges i privat regi i enlighet med PBL 
9 kap 32 §. 

19. Luftfartsverket 
Yttrande samråd 1 
Konstaterar att de som ägare av CNS-utrustning inget har att erinra mot planförslaget. 
(med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och radar).  
Luftfartsverket har dock inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flyg-
platser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda 
flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter 
ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade 
av en etablering. 
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Kommentar: 
Luftfartsverkets synpunkter noteras. Remiss har även skickats till Göteborg Landvetter 
Airport. 

20. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samrådsyttranden har bilagts. 

Yttrande samråd 1 
Planförslaget ger goda möjligheter till att komplettera området med verksamheter, stu-
dentbostäder och bostäder inom och i anslutning till Chalmers liksom ombyggnad av 
lokalgator och ny busshållplats. Planförslaget ger förutsättningar att ytterligare integrera 
Chalmers verksamheter i staden och förtäta stadsdelen med bra kollektivtrafikförsörj-
ning och annan social service.  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt planförslaget inte kommer 
att prövas.  
Motiven för länsstyrelsens bedömning (prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§):  
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att 
skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med 
gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes 
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  
Länsstyrelsen har följande råd för planläggningen enligt 2 kap. PBL:  
Till planförslaget har ett flertal underlag tagits fram, däribland ett kvalitetsprogram och 
en kulturmiljö- och stadsbildsanalys. De beskriver förtjänstfullt förutsättningar, ambit-
ion och inriktning för utformningen av bebyggelse, gaturum och platser. Vid Chalmers 
Tvärgata planeras en hög byggnad på 18 alternativt 24 våningar. Byggnaden kommer att 
bli ett markant inslag i stadsbilden. Avsikten med planförslaget sägs i planbeskrivningen 
vara att pröva vilken höjd som är lämplig. Länsstyrelsen saknar därför ett bättre illust-
rationsunderlag för att berörda ska kunna bedöma konsekvenserna av det höga huset på 
platsen. 

Länsstyrelsens övriga synpunkter:  
I dagvattenutredningen föreslås flera olika dagvattenlösningar för utjämning och rening 
av dagvattnet. Särskilt fördröjningen framhålls som viktig då ledningssystemet vid Gi-
braltargatan är hårt belastat i nuläget. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att öka kapa-
citeten i systemet för att bygga bort källaröversvämningar.  
Länsstyrelsen anser att planen bör säkerställa att föreslagna dagvattenlösningar kan ge-
nomföras och efterfrågar bestämmelser eller liknande för detta. Det kan vara ytor för in-
filtration och fördröjning, gröna tak etc. alternativt upplysningar på plankartan om beho-
vet av fördröjning och rening. Planbeskrivningen bör kompletteras så att även påverkan 
på miljökvalitetsnormer för vatten beskrivs.  
SGI framför i yttrande att de geotekniska förutsättningarna för ett plangenomförande är 
relativt goda. Länsstyrelsen delar SGI:s rekommendation att utredningen utökas för de 
södra delarna av planområdet, att bestämmelser införs om maxlaster samt att stabilitets-
analysen kompletteras för val av maximala grundvattennivåer och portryck.  
Mer djupgående utredningar kommer att tas fram till granskningsskedet för såväl buller 
som för luftkvalitet. Kommunen behöver i det sammanhanget även belysa påverkan på 
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befintliga bostäder längs Gibraltargatan nordost om planområdet. Länsstyrelsen kan 
med anledning av detta inte ta ställning till om planförslaget med nuvarande bestämmel-
ser blir lämpligt med hänsyn till de boendes hälsa. Länsstyrelsen delar kommunens be-
dömning att Gibraltarvallen är att betrakta som ett område som uppfyller kriterierna för 
avstegsfall enligt Boverkets Allmänna råd.  
Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter beträffande behovet av ett fördjupat un-
derlag för förändringar av trafikmängder och eventuell påverkan på E6/E20 och Väst-
länken samt samråd med Luftfartsstyrelsen om flyghinder.  

Länsstyrelsens synpunkter utifrån annan lagstiftning:  
Grundvattenytan bedöms ligga 1-3 meter under befintlig markyta under större delen av 
året. Om bortledning av grundvatten krävs är det en tillståndspliktig vattenverksamhet.  
Trädrader och alléer som omfattas av biotopskydd påverkas av de planförslaget. För att 
få dispens krävs särskilda skäl. Kommunen måste i god tid söka dispens från biotop-
skyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen ställer alltid krav på kompensation med stöd av 
Miljöbalken. Denna kompensation är inte av frivillig karaktär som övrig planerad kom-
pensation inom området. Kommunen anger i planhandlingen att trädrader ska ersättas 
med gatuplantering. Länsstyrelsen anser att trädrader ska ersättas med trädrader i första 
hand. Om detta, med goda skäl som grund, inte är möjligt att tillgodose inom planområ-
det kan träd i andra formationer accepteras. I det fortsatta arbetet med såväl dispensan-
sökan som övrig frivillig kompensation av träd som ska tas ner måste kommunen ha ett 
helhetstänkt och beakta befintliga grönstrukturers funktion och värden. Syftet med kom-
pensation är främst att ersätta de funktioner och värden som för en tid går förlorad.  

Länsstyrelsens ställningstagande avseende upprättad behovsbedömning:  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länssty-
relsen delar kommunens åsikt.  
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga < >. 

Yttrande samråd 2 
Länsstyrelsen kan, på erhållet underlag, inte se att föreslagna ändring av planområdet 
skulle förändra Länsstyrelsen bedömning från samrådet (daterat 2015-10-20 dnr 402-
30912-2015). 
Länsstyrelsen vill dock uppmana Göteborgs stad att inför granskningen bedöma riskerna 
för och konsekvenserna av översvämning till följd av skyfall inom planområdet. 
Kommentar: 
Den höga byggnad på 18 alternativt 24 våningar som föreslogs i samrådet har tagits 
bort i planförslaget utifrån anpassning till befintligt miljötillstånd för den kraftcentral 
som ligger i anslutning till planområdet. Påverkan på riksintresset för Landala Egna 
Hem bedöms därmed inte ske och vara aktuell att bedöma. 
Systemen i Gibraltargatan ska i och med ombyggnation av gatan byggas om till separe-
rade system för avlopp- respektive dagvatten, vilket bedöms förbättra nuvarande situat-
ion. Dagvatten från kvartersmark kan därmed fortsatt kopplas till Gibraltargatan. 
En kompletterande dagvattenutredning samt skyfallsutredning har tagits fram inför 
granskning som tydliggör behov av ytor för infiltration, fördröjning och rening av dag-
vatten samt ger utformningsförslag. Utredningen visar att en godtagbar dagvattenhan-
tering kan uppnås inom allmän plats och kvartersmark. Påverkan på mkn för vatten ut-
vecklas i planbeskrivningen. 



 
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 26 

Den geotekniska utredningen har kompletterats i enlighet med synpunkter samt har en 
kompletterande undersökning för södra delen av området tagits fram. Planbeskriv-
ningen har uppdaterats angående maxlaster. För delar av planområdet bedöms ingen 
rasrisk förekomma. För övriga delar omfattas inte laster som placeras direkt på berg 
eller med pålar till berg av lastrestriktioner. Lastbegränsningar bedöms inte behöva in-
föras som planbestämmelse. 
Bullerutredning har tagits fram som beskriver planförslaget påverkan på de omgivande 
befintliga bostäderna. Ingen betydande ökning av ljudnivån förekommer vid de befint-
liga byggnaderna som ligger öster om Gibraltargatan. Dock kommer befintlig bebyg-
gelse norr om Eklandagatan påverkas av förhöjda bullernivåer som överskrider riktvär-
dena utomhus vid fasad. En bullerutredning för inomhusnivåer har därmed tagits fram 
som anger att åtgärder krävs för att klara inomhusnivåerna för vissa gavellägenheter 
utifrån propositionen om ombyggnad av väg. Göteborgs Stad åtar sig att bekosta erfor-
derliga åtgärder.  
En utredning för buller från verksamheter har också tagits fram. Åtgärder på befintliga 
verksamheter inom Chalmers men utanför planområdet kommer att behöva genomföras 
för att klara riktvärden vid fasad för del av den bostadsbebyggelse som tillåts i detalj-
planen. En villkorad planbestämmelse införs. 
En luftutredning har tagits fram för planförslaget. Spridningsberäkningar visar på att 
samtliga miljökvalitetsnormer för kvävedioxid kommer att klaras, trots att halterna av 
luftföroreningar utmed Gibraltargatan kommer att öka något. Däremot kommer det lo-
kala miljömålet för kvävedioxid troligtvis att överskridas. Luftutredningar har dessutom 
tagits fram för att bedöma påverkan från tillståndsgiven kraftcentral i anslutning till 
planområdet. Utifrån den påverkan som bedöms ske anpassas detaljplanen genom att 
helt ta bort byggrätter (det höga huset på 24 våningar tas bort) alternativt sänks höjd 
och bostadsändamål tas bort för de byggrätter som påverkas. Dessutom införs bestäm-
melser om tilluft och andra tekniska åtgärder från en viss höjd. 
Planförslaget bedöms inte ha någon betydande påverkan på det statliga vägnätet då en 
ökning av biltrafik inte bedöms tillkomma av planens genomförande som framförallt av-
ser en utveckling av Chalmers verksamhet över tid. I Grön Resplan åtar sig Chalmers 
och Göteborgs Stad att arbeta med mobilitetsåtgärder för att inte öka användandet av 
bil för Chalmers verksamhet. För tillkommande bostadskvarter förbinder sig fastighets-
ägarna att arbeta med olika mobilitetslösningar för att få ner antalet parkeringsplatser. 
Drygt trettio platser bedöms tillkomma. 
Planbeskrivningen förtydligas med om åtgärder som innebär bortledning av grundvat-
ten blir aktuella är det en tillståndspliktig vattenverksamhet. 
Efter samrådet har en biotopskyddsansökan gjorts. Länsstyrelsen har beslutat bifall på 
denna. Planhandlingarna förtydligas angående biotopskydd och annan frivillig kom-
pensation.  
En skyfallsutredning för planområdet har tagits fram där åtgärder föreslås för att 
skydda byggnader och klara framkomlighet utifrån framtagna planeringsnivåer. Plan-
bestämmelser införs.  

21. Polismyndigheten 
Yttrande samråd 1 
Menar att en god överblick mellan stadsrum verkar preventivt och förhindrar överfall, 
men begränsar även annan brottslighet. Vad gäller stora parkeringsgarage och avskilda 
parkeringsområden är bilar ofta drabbade och dessa platser är och upplevs dessutom 
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som otrygga av de boende. Man bör även undvika att placera bostäders bilparkeringar 
utmed genomfartsleder, där tjuven medges möjlighet till en snabb flyktväg. 
För att öka promenadvänligheten och cykelvänligheten i området krävs tydliga och se-
parerade gång- och cykelstråk, större ytor för fotgängare samt starkare kopplingar mel-
lan målpunkterna. 
Det är effektivt att belysa omgivningen till en gång- och cykelväg och inte enbart vägen 
i sig. I samband med bebyggelse måste den kvarvarande grönytan och gångstråken ut-
formas med hänsyn tagen till trygghetsaspekten. Gröna ytor kräver stora insatser i form 
av underhåll och skötsel, inte minst ur perspektivet otrygghet och brott. Buskage skapar 
otrygghet om de inte hålls efter. Växtligheten får inte skymma viktiga siktlinjer.  
Tryggheten kan också förväntas öka tack vare fler aktiva fasader, mer människor i om-
lopp och en blandning av bostäder och verksamheter som bidrar till liv och rörelse un-
der olika delar av dygnet. 
Husens entréer mot gångstråk och trottoarer nås via ”framsidan”. Utryckningsfordon 
skall i en akut situation kunna komma så nära den aktuella byggnaden att avståndet mel-
lan fordon och husets entré inte överstiger 50 meter.   
Kommentar: 
Synpunkter noteras. 

22. Skanova Nätplanering D3N 
Yttrande samråd 1 
Inom planområde har Skanova ett antal kabel-/kanalisationsstråk, inklusive kabelbrun-
nar, innehållande både koppar- och fiberkablar, vilka är markerade på bifogad lä-
geskarta. Stråket utefter Gibraltargatans västra sida kommer i direkt konflikt med före-
slagen exploatering. Kontakt är etablerad mellan Fastighetskontoret och Skanova för 
lösning av detta problem. Skanova har för övrigt, inget att invända mot planförslaget. 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras.  

23. Statens Geotekniska Institut 
Yttrande samråd 1 
Har yttrat sig till länsstyrelsen som vidarebefordrat yttrandet. De geotekniska förutsätt-
ningarna för ett plangenomförande bedöms som relativt goda. Dock rekommenderas att 
kompletteringar genomförs av utredningen i planskedet. 
Den geotekniska utredningen omfattar inte hela planområdet. De södra delarna med ga-
tor och park liksom ny tomt för herrgården ingår inte i utredningen. De geotekniska för-
utsättningarna behöver värderas och redovisas även för dessa delar av planområdet. För-
slagsvis genom en komplettering av den befintliga utredningen. 
Inom den norra delen, som ingår i utredningen, utgörs vissa delar av berg medan andra 
består överst av fyllning som underlagras av siltig lera. Inom några delområden finns 
jordslänter medan övriga jordtäckta delar har små nivåskillnader. Stabiliteten för jord-
slänterna har beräknats vara tillfredsställande för vissa maximala ytlaster. Noteras bör 
dock att dessa maximala laster för tillfredsställande stabilitet inte redovisats i planbe-
skrivningen och inte heller säkerställts på plankartan. Det rekommenderas att lasterna 
redovisas och säkerställs i detaljplanen på ett plantekniskt godtagbart sätt. 
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Stabiliteten har beräknats med antagna grundvatten- och portycksförhållanden baserat 
på iakttagelser vid skruvprovtagning. Mätningar av grundvattennivå och portycksförhål-
landen har inte utförts. Med gjorda antaganden är stabiliteten tillfredsställande. Med en 
högre grundvattennivå blir dock säkerheten otillfredsställande. Känslighetsanalysen vi-
sar att säkerheten är relativt starkt beroende av de antagna grundvattenförhållandena. 
SGI rekommenderar att stabilitetsanlysen kompletteras med ett säkrare underlag (mät-
ningar) för val av maximala grundvattennivåer och portryck. Stabiliteten måste därefter 
verifieras vara tillfredsställande för dessa maximala förhållanden, även om gynnsam-
mare förutsättningar kan förväntas råda i normalfallet. Eventuellt kan ovannämnda max-
imala laster för tillfredsställande stabilitet behöva reduceras. 

Yttrande samråd 2 
SGI har i samrådsskedet (2015-10-14, dnr 5.2-1510-0605) lämnat yttranden på planför-
slaget. I samrådsyttrande framförde vi att det krävs kompletteringar av det geotekniska 
underlaget för att en fullständig bedömning av områdets säkerhet ska varar möjlig. Då 
inga kompletterande uppgifter avseende de geotekniska förutsättningarna har tillkommit 
kvarstår SGI:s tidigare ställningstagande. 
Kommentar: 
Den geotekniska utredningen har kompletterats i enlighet med synpunkter samt har en 
kompletterande undersökning för södra delen av området tagits fram. Planbeskriv-
ningen har uppdaterats angående maxlaster. För delar av planområdet bedöms ingen 
rasrisk förekomma. För övriga delar omfattas inte laster som placeras direkt på berg 
eller med pålar till berg av lastrestriktioner. Lastbegränsningar bedöms inte behöva in-
föras som planbestämmelse. 

24. Svenska kraftnät 
Yttrande samråd 1 och 2 
Har inget att erinra mot upprättat planförslag. Svenska kraftnät har inte några ledningar i 
anslutning till aktuellt område och önskar därför inte medverka i det fortsatta remissför-
förandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras.  

25. Göteborg Landvetter Airport (Swedavia) 
Yttrande samråd 1  

Swedavia konstaterar att de inte har några synpunkter på den rubricerande detaljplanen. 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

26. Trafikverket 
Yttrande samråd 1  
Konstaterar att området är lokaliserat drygt 400 meter från det markreservat för kommu-
nikation i tunnel som finns för Västlänken samt ca 1000 meter från väg E6/E20, Väst-
kustbanan och Kust till kustbanan. Vägarna runt planområdet utgörs av kommunala 
vägar.  
Enligt planhandlingarna bedöms planförslaget inte föranleda någon påtagligt ökad tra-
fik. Trafikverket vill ta del av det underlag som bedömningen grundas på. Kommunen 
måste säkerställa att exploateringen, av såväl bostäder som verksamheter, inte kommer 
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att försämra framkomlighet och trafiksäkerhet längs väg E6/E20. Även om kommunen 
påstår att trafikmängden inte förväntas påverkas kan resenärernas tider, målpunkter 
samt belastningen på befintligt vägnät förändras. Kommunen behöver beskriva områ-
dets trafikrörelsemönster och påverkan på väg E6/E20 för såväl verksamheterna för ut-
bildning, kontor och service som för bostäderna. Trafikverket vill att kommunen beskri-
ver hur trafiken från planområdet tillsammans med övriga exploateringar i området når 
det statliga vägnätet, vid vilka trafikplatser/mot ansluter trafiken från planområdet det 
statliga vägnätet samt hur mycket trafik från planområdet som förväntas tillkomma på 
det statliga vägnätet. 
För att minimera bilberoendet är det viktigt att säkerställa en god tillgänglighet via kol-
lektivtrafik samt trygga och gena gång- och cykelvägar till viktiga målpunkter. Stor 
uppmärksamhet bör ägnas gång- och cykeltrafikanternas behov. Trafikverket ser posi-
tivt på de åtgärder som diskuteras i rapporten Grön resplan för att säkerställa att expans-
ionen av arbetsplatser på Chalmers Campus Johanneberg inte medför ökad biltrafik.  
Reservatet för Västlänken får inte påverkas och fortsatt hänsyn till reservatets läge och 
utbredning ska tas. Trafikverket anser att det bör nämnas i planbeskrivningen att plan-
området ligger inom utredningsområde för ansökan om miljödom för grundvattenpåver-
kan i samband med bygget av Västlänken. 
Trafikverket ser positivt på att inga fler parkeringsplatser för bil planeras tillföras områ-
det och att en hög andel cykelparkeringar ses som en viktig del i planen. Det är ett vik-
tigt arbete för att nå ett lägre bilinnehav.  
Trafikverket kan inte ta ställning till bullerstörning, ej heller till om planförslaget kom-
mer leda till att miljökvalitetsnormer för luft riskerar överskridas, p.g.a. bristande un-
derlag, 
Byggnader högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten. Trafikverket vill därför 
påminna om skyldigheten att samråda med Luftfartsverket i denna fråga samt skyldig-
heten att ansöka om lokaliseringsbedömning. Trafikverket vill även påminna om skyl-
digheten till så kallad hindermarkering och hänvisar till Transportstyrelsens föreskrifter 
om allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten. Sam-
råd bör också göras med Landvetter flygplats för att säkerställa att föreslagen byggnad 
inte påverkar flygtrafiken. 
Yttrande samråd 2  
Trafikverket har lämnat ett remissyttrande i samråd 1, 2015-10-08. Trafikverket har 
inga erinringar mot detaljplaneförslaget. 
Kommentar: 
Planförslaget bedöms inte ha någon betydande påverkan på det statliga vägnätet då en 
ökning av biltrafik inte bedöms tillkomma av planens genomförande som framförallt av-
ser en utveckling av Chalmers verksamhet över tid. I Grön Resplan åtar sig Chalmers 
och Göteborgs Stad att arbeta med mobilitetsåtgärder för att inte öka användandet av 
bil för Chalmers verksamhet. För tillkommande bostadskvarter förbinder sig fastighets-
ägarna att arbeta med olika mobilitetslösningar för att få ner antalet parkeringsplatser. 
Drygt trettio platser bedöms tillkomma. 
I planbeskrivningen läggs till att planområdet ligger inom utredningsområde för ansö-
kan om miljödom för grundvattenpåverkan i samband med bygget av Västlänken.  
En luftutredning har tagits fram som visar att luftkvaliteten bedöms klara samtliga mil-
jökvalitetsnormer för kvävedioxid. Olika bullerutredningar har också tagits fram som 
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visar på hur buller påverkar planförslaget och befintlig omkringliggande bebyggelse 
samt vilka åtgärder som behöver genomföras.  
I samrådet har både Luftfartsverkets och Göteborg Landvetter Airport fått tagit del av 
planhandlingarna och lämnat synpunkter. 

27. Vattenfall Eldistribution AB 
Yttrande samråd 1 och 2  

Har inget att erinra då de inte har några anläggningar i området. 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

28. Västtrafik AB 
Yttrande samråd 1  
Ställer sig positivt till den föreslagna bebyggelsen. Området är väl försörjt med kollek-
tivtrafik. De vill påpeka att den kollektivtrafik som idag går i Sven Hultins gata är en 
testverksamhet under tre år och att det inte finns några garantier för en fortsatt trafike-
ring. Trafiken är dessutom enkelriktad genom området vilket gör att den är till begrän-
sad nytta för resenärerna på hållplatsen Chalmers Tvärgata. 
Idag vänder en stombusslinje vid Pilbågsgatan, i en framtid skulle detta kunna ske inne 
på Chalmersområdet i anslutning till Chalmers teknikpark, i det fall man i planen tog 
upp detta. En eventuell förlängd Eklandagata till Sven Hultins gata behöver i detta fall 
utformas för god framkomlighet för buss samt en vändplats för buss med möjlighet till 
reglering. 
Kommentar: 
Efter samråd har trafiklösningar för hela planområdet studerats vidare och ett revide-
rat trafikförslag har tagits fram, ett arbete där också Västtrafik deltagit. Trafikerings-
frågan har diskuterats vidare med Västtrafik. Vändplats kan lösas vid Chalmershåll-
platsen. I trafikförslaget föreslås möjliga hållplatslägen vid Sven Hultins Plats och vid 
Eklandagatan i nära anslutning till den samlade hållplatsen i södra delen. Eklandaga-
tan utformas för mötande busstrafik. 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 
inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att samrådsredogö-
relsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade 
till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

29. Castellum Krokslätt 102:2 AB/(tidigare Eklandia Fastighets AB), Krokslätt 
102:2, Krokslätt 708:595 

Yttrande samråd 1 
Har tagit del av samrådshandlingen och har inget att erinra sa länge planen inte inkräk-
tar på deras fastigheter Krokslätt 102:2 och 102:9. De ser positivt på att Johannebergs-
området utvecklas med nya byggnader för verksamheter och för bostäder. 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. Den mindre fastigheten Krokslätt 708:595 som idag också ägs 
av Castellum kommer genom fastighetsreglering att övergå i kommunens ägo och regle-
ras till intilliggande allmän platsfastighet. 
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30. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Krokslätt 708:680  
Yttrande samråd 1  
Har nyligen avslutat en omfattande renovering av deras fastighet och förutsätter att 
framtida utveckling av området medger att SP kan fortsätta med att bedriva och ut-
veckla sin verksamhet på fastigheten. Verksamheten består av forskning och teknisk ut-
värdering i laboratorium och kontor. SP hyr också ut del av byggnader till Chalmers för 
deras forsknings- och utbildningsverksamhet.  
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

31. Fastighetsägare, Johanneberg 46:12, Gibraltargatan 
Yttrande samråd 1  
Anser att avståndet på 25 meter mellan dagens hus och de nya husen efter Gibraltarga-
tan med fördel kan vara samma som avståndet, 35 meter, mellan de befintliga husen på 
den södra delen av Gibraltargatan. Eller 40 meter som mellan husen i Johanneberg. 
Höga hus och en smal gata kan ge ett mörkt intryck. Vidare ger det ingen bra möjlighet 
för busstråk, BRT, trådbussar eller spårbunden trafik i framtiden. 
Nya byggnader som tillåts få en byggnadshöjd på 91 meter från normal nivån (vår anm. 
i planen redovisas byggnads- och totalhöjd i meter över nollplanet) kommer att skugga 
befintlig bebyggelse under den senare delen på dygnet och skapa en mörkare miljö. Nya 
byggnader längs Gibraltargatan med en maximal höjd på 75 meter från normal nivån 
bör sänkas till 60 meter med samma argument som för ny bebyggelse mot Guldhedssi-
dan. Övre Johanneberg har tidigare varit ett byggnadsminne p.g.a. funktionalismen med 
ljus och luft.  
Klockan 16:00 på midsommarafton står solen rakt i sydväst. Detta innebär att endast 3 
meter av Gibraltargatan har sol. Gatan kommer att upplevas som mörk och det kommer 
inte gagna uteliv, restauranger och skapa en attraktiv entré till Göteborg. En 40 meter 
bred Gibraltargata skapar förutsättning för att göra en riktigt bra entré till Göteborg med 
alla trafikslag i samverkan med folkliv, uteserveringar och promenadstråk. Gör inte Gi-
braltargatan till en trång bakgata utan till en entré för Göteborg och nyttja gatans hela 
potential. Jämför Lorensbergsgatan med Kungsportsavenyn. En illustrerad redovisning 
är bifogad, med kompletterande synpunkt om att klockan 16:00 vid höst-/vårdagjäm-
ning skuggas halva fasadhöjden på byggnader öster om Gibraltargatan. Med en 40 me-
ter bred gata (som är den standard som råder i Johanneberg) och en lägre byggnadshöjd 
på tillkommande bebyggelse (3-4 våningar) skulle det vid höst-/vårdagjämning itsället 
vara 12 meter bred solbelyst gatumark. Gör en solstudie och jämför t.ex. med Linnéga-
tan.  
Utifrån ”Program för övre Johanneberg” är tydligt att stadsbyggnadskontoret vill bevara 
och förädla Johanneberg med generösa friytor och samspelet mellan bebyggelse och fri 
yta. Man kan också hänvisa till ”Värdefulla miljöer” från 1985, ”Bevaringsprogrammet” 
från 1987 och att området har skydd enligt Miljöbalken som Riksintresse. Vi har ett an-
svar att förvalta och att beakta när det planeras för Övre Johannebergs nya grannar på 
västra sidan av Gibraltargatan. 
För att lösa parkering bör det vara garage i källare på alla bostadshus. Gärna ett djupga-
rage på flera våningar ned i marken. När man bygger detta garage kan man även frigöra 
yta för en bussgata under mark, för en inomhusstation vid Chalmers tvärgata. Detta blir 
Göteborgs första busstunnelbana (med el- och hybridbussar). Jämför med Seattle Down-
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town transit tunnel. Linjesträckning bör då vara på Lidströmsgatan och ned i källarpla-
net vid början av Professorsgången eller mellan husen vid Lidströmsgatan och Gibral-
targatan och ned under Herrgården och genom källarplanet till Chalmers Tvärgata där 
en inomhushållplats kan placeras. Om man tidigt tar med denna källargata i projekte-
ringen kommer man att erbjuda mycket till en marginell kostnad. För att avlasta den 
trängre norra delen av Gibraltargatan kan en elbussgata anläggas inne på Chalmersom-
rådet via Kemivägen och en ny gata till Vasa Sjukhus. 
Yttrande samråd 2 
Husen är ca 24 meter höga och detta ger oss mycket dåliga sol-tal och skapar en trist 
och otrygg atmosfär utan möjlighet att bedriva utomhusservering. Byggnationen bör 
vara maximalt tre våningar. Den smala gatan ökar bullerexponeringen och ökar kon-
centrationen av luftföroreningar.  Ert förslag kommer att öka ljudbilden på grund av re-
flektion. Jämför med mätningar gjorda på Bangatan i Majorna. Ökad ljudbild kan kräva 
bidrag för fönsterbyte för hela Gibraltargatan ca 400 fönster. Idag ligger vi något under 
ersättningsnivån. Gibraltargatans smala bredd gör inte den entré till Göteborg som den 
kan bli om man följer tidigare stadsplaneringsplaner för Johanneberg.  
Vid extrema situation då vi behöver utrymma Göteborg och kanske andra utfarter är 
spärrade kan det bli problem med en smal ventil som Gibraltargatan. Vad tycker rädd-
ningsverket och försvarsmakten om ert förslag? 
Men främst förhindrar dem möjligheten till att göra två egna körfält för bussar spårvagn 
trådbuss eller el buss.  Idealiskt vore ha samma standardmått mellan husen på 40 meter 
som vi har i Johanneberg och utveckla Gibraltargatan till en livfull och fullt funktion-
erande Boulevard som blir en tydlig entré till Chalmers och Göteborg. Men samma tan-
kar som vi har för Dag Hammarsköldsleden i Högsbo. 26 meters alternativet stänger 
denna möjligheten för all framtid! Se exempelvis busstunnlarna som vi har i Seattle, 
Downtown Seattle Transit Tunnel (DSTT), och Boston Harvard Bus Tunnel. Med rätt 
stadsplanering kan två rör enkelt integreras i källarplanet för Gibraltarvalls byggnat-
ionen. Detta alternativet passar för el och trådbussar men dåligt för framtidaspårvagn.  
Vidare motsätter sig ägaren till fastigheten att kommunens tomt om ca 10 meter utefter 
Gibraltargatan säljs för byggnation. 

Kommentar: 
Ambitionen i planförslaget är att skapa en aktiv och attraktiv stadsgata där ny bebyg-
gelse på västra sidan förhåller sig i skala och uttryck till befintlig bebyggelse. För 
byggrätterna direkt mot Gibraltargatan tillåts höjden i snitt en våning högre än befint-
lig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen minst två meter från 
fasadliv. Gibraltarvallen är även i gällande detaljplan ett utvecklingsområde för Chal-
mers, ny detaljplan syftar till att även bostäder och service tillkommer längs med Gi-
braltargatan. Detaljplanen har föregåtts av ett program med ambitioner och förhåll-
ningssätt för områdets utveckling. Utvecklingen ligger även i linje med stadens strate-
giska dokument där en förtätning i centrala delar av staden förespråkas. Aktiva botten-
våningar bidrar till stadslivet och möjliggör för förbättrad service i området. Gibraltar-
gatan rymmer i sin föreslagna bredd utrymme för bil- och kollektivtrafik, förbättrade 
gång- och cykelstråk, längsgående parkering samt trädplantering. Räddningstjänsten 
har i samrådet inte haft något att erinra om planförslaget 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
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betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
En bullerutredning har tagits fram för att bedöma planförslagets påverkan på bland an-
nat befintlig bebyggelse. Ljudreflex i de planerade byggnaderna bedöms inte åstad-
komma påtagligt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om Gibraltargatan (0-1 
dBA).  
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
I detaljplanen möjliggörs att parkeringsgarage kan uppföras under byggnader och i 
parkeringshus.  
Kommunens markinnehav utmed Gibraltargatan samlas till en fastighet för bostadsex-
ploatering vid korsningen med Engdahlsgatan. Inom den föreslagna gatubredden ryms 
alla funktioner som bedöms behövas även på lång sikt.  
Övriga synpunkter noteras. 

32. HSB Göteborg, Krokslätt 110:2 
Yttrande samråd 1 
Önskar fortsatt dialog med stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret om föreslagen 
flytt av Gibraltar Herrgård. Byggnaden har redan flyttats en gång tidigare varför det 
torde vara av yttersta vikt att denna gång hitta en lämplig permanent plats för herrgården 
där byggnaden kommer till sin rätt och får en långsiktig funktion/användning.  
I Fastighetskontorets lokaliseringsutredning för Gibraltar Herrgård har initialt 14 alter-
nativa placeringar studeras varefter 4 tomter studerats vidare. En av de studerade plat-
serna är tillbaka till ursprungligt läge vid Gibraltargatan, en annan vid Mossens idrotts-
plats/grönområde på Orrspelsgatan. HSB äger grannfastigheten Göteborg Krokslätt 
110:2, Orrspelsgatan 14. Vår byggnad är i så dåligt skick att ansökan om rivningslov 
lämnats in till stadsbyggnadskontoret i september 2015. HSB ser en risk i att place-
ringen av herrgården vid Orrspelsgatan hindrar områdets utveckling. Herrgårdens inver-
kan på närmiljön, dess framtida användning och parkeringsbehov behöver därför utre-
das ytterligare.  
Kommentar: 
En fortsatt dialog har skett med HSB. Utgångspunkten när lokalisering undersöktes var 
att Herrgården fortsatt ska vara placerad i närområdet och ha ett sammanhang med 
förträdgård eller annan grönska. Vald placering på den nya tomten vid Orrspelsgatan 
medger att byggnaden kan få en solitär placering där dess tidigare funktion som herr-
gårdsbyggnad fortfarande framhävs och den kompletterar den småskaliga bebyggelsen 
väl. 

33. Stiftelsen Chalmers Studenthem (Chalmers studentbostäder), Krokslätt 
109:21 

Yttrande samråd 1  
Är sedan 1961 aktiv med byggnation och förvaltning av studentbostäder i närheten eller 
inom Chalmers två campusområden. Stiftelsen är stiftad på initiativ av Chalmers Stu-
dentkår och med Göteborgs kommun som medstiftare. Studentbostäder är nödvändiga 
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för Göteborg som kunskapsstad. Studentbostäder är en yteffektiv genomgångsbostad där 
studenternas vardagsrum finns utanför bostaden. Campus erbjuder dessa vardagsrum, en 
förutsättning för framgångsrika studier. I Göteborg ligger campusområdena centralt, 
varför studentbostäderna också behöver ligga centralt.  
Som detaljplanens syfte anges att den medger 200 student- och forskarbostäder. Denna 
begränsning har inte planen utan den kan komma att omfatta fler studentbostäder än så. 
Förstudien pekade på dessa antal men det kan nu, med underlaget till detaljplanen mer 
genomarbetad, konstateras att det finns stora möjligheter att öka antalet student- och 
forskarbostäder.  
Det är mycket positivt på att etablera Chalmers Kårbo vid Olgas Trappor på Chalmers 
Tvärgata. Här kan det med fördel placeras en riktigt hög, ”grön” signalbyggnad för ett 
nytt student- och forskarboende som kan kopplas ihop med nuvarande kårbebyggelse, 
skapa och samordna kontors- och verksamhetslokaler som finns på olika platser runt 
Kårhuset och även lösa en del av de tillgänglighetsfrågor som idag finns i ”Olgas Trap-
por”. Byggnaden skall tydligt signalera huvudentrén till Chalmers Tekniska Högskola 
inom området och mot staden. Förslaget med högre höjd bör vara det som planen möj-
liggör. Omkringliggande bebyggelse störs ytterst lite av detta, och möjligheten att till-
föra bostäder på campus gör att den sociala miljön förbättras, något som många inom 
Chalmerssfären är mycket angelägna om. Dialoger har förts med de inblandade fastig-
hetsägarna för att utveckla detta koncept.  
Prickmark (mark som inte får bebyggas) används i stor utsträckning i planen. Detta ger 
inte tillräckligt med möjligheter för att utveckla omgivningen på campus med byggna-
der för cykelhus, sophantering etc.  
Gibraltargatan behöver utvecklas till en trygg och säker stadsgata med företrädesvis stu-
dent- och forskarbostäder. Ett rikt akademiskt liv är av största vikt för att Chalmers 
Campus skall kunna utvecklas så att attraktiviteten består och att Chalmers förblir en at-
traktiv plats att studera och verka på även i framtiden. Planerad förlängning av Eklanda-
gatan behöver utföras på sätt som inte inbjuder till hög fart för passerande biltrafik. Om 
genomfartstrafik uppmuntras riskerar gatan att bli en genväg förbi vägtullarna. Trans-
porter till kringliggande fastigheter samt bil- och busstrafik måste ske på de gåendes 
villkor. Som fastighetsägare vid Eklandagatan vill de förvissa sig om att kommunen tar 
det ansvar som krävs för eventuella kostnader som kan uppkomma om bullernivåerna 
ökar.  
Yttrande samråd 2 
Det är viktigt att trafikintensiteten vid Sven Hultins gata inte ökar då gatan ansluts med 
Eklandagatan. Det är också viktigt att gatan utförs så att biltrafikanter inte uppmuntras 
till att använda den som en genväg. Ett stort antal in - och uttransporter sker dagligen till 
Kårhuset och dessa får inte påverkas av en ökad trafikintensitet. Gatan bör definieras 
som gångfartsområde så att genomfartstrafik sker på de gåendes villkor dvs:  
- Du får inte köra fortare än gångfart (cirka 7 km/h).  

- Du får endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.  
- Du har väjningsplikt mot gående.  
2. Utveckla Gibraltargatan till en trygg och säker stadsgata med företrädesvis student- 
och forskarbostäder. Ett rikt akademiskt liv är av största vikt för att Chalmers Campus 
skall kunna utvecklas så att attraktiviteten består och att Chalmers förblir en attraktiv 
plats att studera och verka på även i framtiden. Ett öppnare campus får alltså inte åstad-
kommas på bekostnad av ett rikt akademiskt liv.  
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Kommentar: 
Detaljplanen ger i stora delar en flexibilitet för Chalmers att bygga både studentbostä-
der och lokaler för undervisning mm.  
Den höga byggnaden som föreslogs i samrådet har tagits bort i planförslaget utifrån 
anpassning till befintligt miljötillstånd för den kraftcentral som ligger i anslutning till 
planområdet. 
Plankartan har kompletterats med möjlighet att inom prickad mark uppföra mindre 
skärmtak och skyddsbyggnader så som till exempel cykelhus. 
Bullerutredningar har tagits fram för att bedöma påverkan på befintlig bebyggelse. För 
bostadsbebyggelse söder om Eklandagatan bedöms inomhusnivåerna klaras.  
I och med att Eklandagatan förlängs till Sven Hultins Plats och Engdahlsgatan stängs 
av för genomfartstrafik förväntas trafikvolymerna omfördelas på gatorna där en ökning 
är att vänta på Eklandagatan. Gatan ska förstärka Chalmers södra entré. Eklandagtans 
nya utformning medger dubbelriktad cykelbana, gångbanor samt dubbla trädrader och 
längsgående parkering vilket bedöms bidra till att hastigheterna kan hållas nere. Även 
en busshållplats avses förläggas i närheten av korsningen med Gibraltargatan. På Sven 
Hultins Plats föreslås en timglashållplats som gör att bilar behöver vänta då bussen 
stannar. Utformningen innebär enkelriktning förbi hållplatsläget vilket bidrar till låga 
hastigheter över platsen och att för vägsträckan i sin helhet inte uppmuntras till genom-
fartstrafik. Reglering till gångfartsområde i detaljplanen anses inte lämpligt då gatan 
för en överskådlig framtid avses trafikeras av buss i linjetrafik. Åtgärderna skapar 
bättre möjlighet för en effektivare trafikering med kollektivtrafik vilket går i linje med 
Göteborgs Stads trafikstrategi.  
I övrigt noteras synpunkterna. 

34. Emils Kårhus AB, Johanneberg 31:14  
Yttrande samråd 1 
Äger kårhusfastigheten Emils Kårhus. EKAB är ett helägt dotterbolag till AB Chalmers 
Studentkårs Företagsgrupp som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Chalmers Student-
kår. Kårhuset är ett spännande, vackert och användbart hus som skapades för teknolo-
gerna. Här erbjuds ett bra utbud av restauranger, bokhandel, pubar och övrig medlems-
service. Huset skall även fungera som en yta där studenterna kan koppla av från sina 
studier på fritiden genom att föreningarna m fl. inom Chalmers Studentkår erbjuder re-
kreation, arbetsmarknadsdagar, fester m.m.  
När man som besökare kommer från Chalmersplatsen in i Chalmersområdet har det un-
der lång tid diskuterats att utveckla en mer framtidsinriktad och hållbar campusmiljö. 
En miljö som skapar mer i liv över dygnets alla timmar samtidigt som studentservice, 
studentinformation, livsmedelsbutik, gym och liknande verksamheter får en mer fram-
trädande roll.  
EKAB ser positivt på att etablera en ny studentbyggnation vid SSPA:s nuvarande kon-
torsanläggning, söder om Olgas Trappor på Chalmers Tvärgata. Här kan det med fördel 
placeras en riktigt hög, minst 24 våningar, ”grön” signalbyggnad för ett nytt student- 
och forskarboende som kan kopplas ihop med nuvarande kårbebyggelse, skapa och 
samordna en del kontors- och verksamhetslokaler som finns på olika platser runt Kårhu-
set och även lösa en del av de tillgänglighetsproblem som idag finns i ”Olgas Trappor”. 
Byggnaden skall tydligt signalera huvudentrén till Chalmers Tekniska Högskola inom 
området och mot centrala Göteborg.  
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Det är viktigt att trafikintensiteten vid Sven Hultins gata inte ökar då gatan ansluts med 
Eklandagatan. Det är också viktigt att gatan utförs så att biltrafikanter inte uppmuntras 
till att använda den som en genväg. Ett stort antal in- och uttransporter sker dagligen till 
Kårhuset och dessa får inte påverkas av en ökad trafikintensitet. Gatan bör definieras 
som gångfartsområde så att genomfartstrafik sker på de gåendes villkor.  
Gibraltargatan kan utvecklas till en trygg och säker stadsgata med företrädesvis student- 
och forskarbostäder. Ett rikt akademiskt liv är av största vikt för att Chalmers Campus 
skall kunna utvecklas så att attraktiviteten består och att Chalmers förblir en attraktiv 
plats att studera och verka på även i framtiden. Ett öppnare campus får inte åstadkom-
mas på bekostnad av ett rikt akademiskt liv.  

Yttrande samråd 2 
Det är viktigt att trafikintensiteten vid Sven Hultins gata inte ökar då gatan ansluts med 
Eklandagatan. Det är också viktigt att gatan utförs så att biltrafikanter inte uppmuntras 
till att använda den som en genväg. Ett stort antal in - och uttransporter sker dagligen till 
Kårhuset och dessa får inte påverkas av en ökad trafikintensitet. Gatan bör definieras 
som gångfartsområde så att genomfartstrafik sker på de gåendes villkor dvs:  

- Du får inte köra fortare än gångfart (cirka 7 km/h).  
- Du får endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser.  

- Du har väjningsplikt mot gående.  
2. Utveckla Gibraltargatan till en trygg och säker stadsgata med företrädesvis student- 
och forskarbostäder. Ett rikt akademiskt liv är av största vikt för att Chalmers Campus 
skall kunna utvecklas så att attraktiviteten består och att Chalmers förblir en attraktiv 
plats att studera och verka på även i framtiden. Ett öppnare campus får alltså inte åstad-
kommas på bekostnad av ett rikt akademiskt liv.  
Kommentar: 
Den höga byggnaden som föreslogs i samrådet har tagits bort i planförslaget utifrån 
anpassning till befintligt miljötillstånd för den kraftcentral som ligger i anslutning till 
planområdet. 
I och med att Eklandagatan förlängs till Sven Hultins Plats och Engdahlsgatan stängs 
av för genomfartstrafik förväntas trafikvolymerna omfördelas på gatorna där en ökning 
är att vänta på Eklandagatan. Den nya sträckningen ska stärka Chalmers södra entré. 
Eklandagtans nya utformning medger dubbelriktad cykelbana, gångbanor samt dubbla 
trädrader och längsgående parkering vilket bedöms bidra till att hastigheterna kan hål-
las nere. Även en busshållplats avses förläggas i närheten av korsningen med Gibral-
targatan. På Sven Hultins Plats föreslås en timglashållplats som gör att bilar behöver 
vänta då bussen stannar. Utformningen innebär enkelriktning förbi hållplatsläget vilket 
bidrar till låga hastigheter över platsen och att för vägsträckan i sin helhet inte upp-
muntras till genomfartstrafik. Reglering till gångfartsområde i detaljplanen anses inte 
lämpligt då gatan för en överskådlig framtid avses trafikeras av buss i linjetrafik. Åt-
gärderna skapar bättre möjlighet för en effektivare trafikering med kollektivtrafik vilket 
går i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi. 
I övrigt noteras synpunkterna. 

35. Akademiska Hus AB region Väst, Johanneberg 31:9, Krokslätt 109:20, 
Krokslätt 110:3 

Yttrande samråd 1 
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Anser att planförslaget totalt sett ger möjlighet till en positiv utveckling av Chalmers 
högskola upp emot Gibraltargatan, med en bra blandning av verksamhet, bostäder och 
student/forskarbostäder. Gibraltargatan blir mycket mer stadsmässig och trygg när pla-
nen genomförts. 
För att praktiskt möjliggöra byggnation enligt planens avsikt ovan befintliga hörsalar så 
måste planen medge möjlighet att ställa bärande stomme utanför befintliga byggnaders 
fasader och grundläggning mot Hörsalsvägen. Cirka en meter bedöms som behov för att 
lösa detta, vilket påverkar egenskapsgränsen något. För att kunna bygga de byggnadsvo-
lymer som detaljplanen anger, utan att riva befintliga hörsalar, så måste samma höjd 
som Maskinhuset medges och höjas från +76 till +79. De kvadratiska byggnaderna 
längs Chalmers Tvärgata bör vara 19 x 19 meter, alternativt 17 x 17meter eller absolut 
minimum 15 x 15 meter. 
Kommentar: 
Planförslaget har justerats för att möjliggöra påbyggnad av Hörsalslängorna. 

36. Chalmersfastigheter AB, Johanneberg 31:11, Johanneberg 31:13, Krok-
slätt 185:2 

Yttrande samråd 1 
Vi anser att planförslaget i stort är bra och att det bidrar till en positiv utveckling av Campus 
Johanneberg samt stödjer Chalmers ambition att öppna upp campus mot staden, och på så 
sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling genom en bättre integration mellan akademi, nä-
ringsliv och samhälle. 
Det är av stor vikt att den planerade förlängningen av Eklandagatan utförs enligt planen. 
Vi ifrågasätter dock dragningen av planområdets gräns mot Eklandagatan 86. Den lokalgata 
som ligger mot denna fastighet bör också ingå i planområdet, för att därmed ge större möj-
lighet för en utformning av gaturummet med fokus på de gående och cyklande trafikan-
terna, för en trivsam urban miljö med hänsyn till de boende i närområdet. 

Vi vill påpeka vikten av att den plats som planeras i anslutning till det nyss uppförda Johan-
neberg Science Park, Sven Hultins Plats, skall upplevas som ett torg mellan kringliggande 
byggnader. Biltrafik skall kunna passera, inklusive buss och även ett fåtal transporter till 
kringliggande fastigheter, men hela tiden på de gåendes och cyklandes villkor.  

Platsen har potential att bli hjärtat i Johanneberg Science Park. Här finns en möjlighet att 
med hjälp av aktörerna på området skapa en plats där trygghet, upplevelse, social hållbarhet 
går före biltrafikens behov; en ”shared space” som är i framkant ur stadsutvecklingssyn-
punkt.  

I plankartan saknas de nya byggnaderna Johanneberg Science Park samt p-huset, vilket gör 
det svårt att förstå hur den del som markerats med ett E förhåller sig till befintliga byggna-
der. Även den lilla del som har beteckningen K förbryllar. Inför det fortsatta arbetet måste 
alla befintliga byggnader finnas med på plankartan. 

För den byggrätt som illustreras vid Engdahlsgatan (nuvarande läge för HSB Living Lab) 
ifrågasätter vi byggrättens placering i förhållande till gatan. Här ser vi framför oss en le-
vande gata med entréer till denna framtida byggnad från Engdahlsgatan för att skapa en 
dubbelsidig gata med funktioner på båda sidor. Den prickmark som här är markerad (samt 
de p-platser som illustrationsbilden visar) är kontraproduktiva, och riskerar att bli en barriä-
reffekt mellan byggnaderna och gatan. 

Denna yta som markeras n2 i plankartan vid Kopparparken måste tillåta både cykel- och 
gångtrafik för att binda ihop Hörsalsvägen med Engdahlsgatan, samt transporter till och från 
kringliggande fastigheter. 
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Beträffande ”Kårbo” ser vi gärna att förslaget med högre höjd läggs in i planen. Här finns 
ingen anledning att hålla ned höjderna – tvärtom. Omkringliggande bebyggelse störs ytterst 
lite av detta, och möjligheten att tillföra bostäder på campus gör att den sociala miljön för-
bättras vilket vi är mycket angelägna om.  

Angiven höjd för Hörsalslängans påbyggnad bör ändras till +79 för att medge flexibel an-
vändning för bostäder (4 våningar) eller verksamhetsyta (3 våningar).  

Byggnadsvolymen närmast Chalmers Tvärgata och Gibraltargatan har en angiven max/min-
höjd på +75. Vi förordar istället att man här anger högsta totalhöjd för att medge en större 
flexibilitet, både i användande och i utformning.  

Vi vill också påpeka risken med att anpassa detaljplanens höjder alltför väl till de idag an-
vända våningshöjderna, för alla olika användningsområden. Utveckling kring byggnadstek-
nik gör att lämplig våningshöjd förändras över tid, bl a beroende på möjliga stomtekniker, 
installationsbehov osv. Det som idag anses som norm kommer med all säkerhet att ha för-
ändrats innan denna långsiktiga detaljplan är utnyttjad i sin fulla utsträckning. 

Planen innehåller mycket stora mängder prickad mark. Detta inskränker möjligheten till ett 
livaktigt campus, med bra entréer, möjlighet till innovativa cykelparkeringar och andra ut-
vecklingsmöjligheter. Vi anser att markanvändandet inte skall begränsas genom denna klas-
sificering.  

Klassificering n2 används i stor utsträckning. Vi förordar att Tvärgatan och Hörsalsvägen 
får en beteckning n1 istället. 

Gibraltargatans föreslagna sektion innebär att gatan blir mycket bred, och kan upplevas ut-
formad i första hand för bilar. Ytan motsvarande den mittremsa som finns föreslagen med 
en trädrad bör istället nyttjas för att bredda trottoarer och ge möjlighet för verksamheter att 
synas och verka på ytorna, samtidigt som det finns gott om plats kvar för gångtrafikanter 
och cyklister. Gatan bör utformas på ett sätt som underlättar för gående att på ett säkert sätt 
rör sig över gatan - mellan den östra och västra sidan. 

Gibraltar Herrgård är i förslaget flyttad till en plats vid Mossens idrotts- och grönområde. 
En alternativ placering är enligt vår uppfattning på östra sidan Gibraltargatan, mitt emot den 
framtida platsen vid Tvärgatans anslutning till Gibraltargatan. Med en sådan placering bil-
das ett rum i staden, omgärdat av högskolan, bibliotek, bostäder, serviceaktörer och en fan-
tastisk möjlighet till exempelvis ett kvarterscafé i en lummig trivsam miljö, som kan göra 
att många fler kan njuta av denna gamla anrika byggnad. 
Kommentar: 
Planområdet har utökats för att inkludera lokalgatan till allmän plats och utforma en ny 
sektion för Eklandagatan. Sven Hultins Plats har också studerats vidare i trafikförslaget för 
att tillgodose allmänna funktioner över platsen samt för att stärka platsen som ett rum mel-
lan byggnaderna och få ner hastigheterna. 

Grundkartan har uppdaterats. 

Byggrätten på Engdahlsgatan har justerats enligt synpunkt.  

För området runt Kopparparken gäller att byggnader inte får uppföras, vilket innebär att 
det går att anlägga gång-, cykel- samt angöringsvägar. Plankartan har kompletterats med 
möjlighet att inom prickad mark uppföra mindre skärmtak och skyddsbyggnader så som cy-
kelhus. 

Den höga byggnaden som föreslogs i samrådet har tagits bort i planförslaget utifrån 
anpassning till befintligt miljötillstånd för den kraftcentral som ligger i anslutning till 
planområdet. 

Planförslaget justeras för att möjliggöra påbyggnad av Hörsalslängorna. 
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För byggrätterna ut mot Gibraltargatan har vissa justeringar gjorts och regleras ge-
nom högsta nockhöjd. Räcken, hisstopp och solpaneler tillåts utöver högsta nockhöjd. I 
snitt tillåts bebyggelsen bli en våning högre än befintlig bebyggelse, med krav på att 
översta våningen ska vara indragen med minst två meter från fasadliv. 
Gibraltargatans sektion har omarbetats och mer utrymme för trottoar ges. 

 

Utgångspunkten när lokalisering undersöktes var att Herrgården fortsatt ska vara pla-
cerad i närområdet och ha ett sammanhang med förträdgård eller annan grönska. Vald 
placering på den nya tomten vid Orrspelsgatan medger att byggnaden kan få en solitär 
placering där dess tidigare funktion som herrgårdsbyggnad fortfarande framhävs. 

37. Brf Strandpiparen 1934, Landala 27:19, Kolonigatan 9F 
Yttrande samråd 1 
Yrkar på att planförslaget ska revideras i enlighet med det planprogram, som stadsbygg-
nadskontoret och fastighetskontoret presenterade i oktober 2012 och som godkändes av 
byggnadsnämnden i juni 2013: De ser ingen anledning till att man nu ska frångå pro-
grammets ”övergripande förutsättningar, värden och strategier” för områdets utveckling. 
De förutsätter att de kommer att få fortlöpande information och samråd. 
Brf Strandpiparen 1934 konstaterar att Chalmers enligt beskrivning i detaljplanen öns-
kar expandera inom sitt område och öka samverkan mellan akademi, näringsliv och öv-
riga staden. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse vid Gibraltar-
vallen och utveckling av omkringliggande stråk och platser, samt att öka samverkan 
mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Planförslaget ska upprättas utifrån det av 
byggnadsnämnden godkända planprogrammet.  
Planförslaget medger bland annat en högre byggnad vid Olgas trappor, i samrådsskedet 
redovisad som 18 alternativt 24 våningar. Brf Strandpiparen 1934 motsätter sig denna 
del av planförslaget, dels som sakägare, dels som boende i stadsdelen. Ett så stort hus 
som beskrivs i detaljplanen skulle kräva en mycket speciell plats och en "uppbackning" 
från omgivningen. Förslaget går tvärs emot de övergripande förutsättningar, värden och 
strategier, som byggnadsnämnden godkände i planprogrammet. Någon saklig grund för 
att frångå detta finns inte angiven. Byggnaden kommer inte heller att bidra till den öns-
kade koncentrationen av aktiviteter, det kommer genom sin storlek snarare att skrämma 
bort folk från torget och Olgas trappor.  
Med hänsyn till omgivande byggnader är ett höghus främmande och okänsligt. Husets 
storlek och placering förändrar befintlig skyline med gamla tidsenliga landmärken som 
Johannebergskyrkan, vattentornet vid Richertsgatan och F-huset på berget som är det 
äldsta huset på Chalmersområdet.  
I samrådshandling sägs att ”inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- 
eller kulturintressen berörs påtagligt negativt. Brf Strandpiparen 1934 delar inte denna 
uppfattning. Landala Egnahemsområdet med de så kallade ”pepparkakshusen” och det 
gröna funkishuset, Göteborgs första bostadshus i betong ritat av länsarkitekten Erik Fri-
berger, en av stadens mest framstående arkitekter, har sedan 1930-talet utgjort en del av 
stadens ”skyline” sett från öster. Landala Egnahem är av riksintresse med motivering: 
"Stadsplan, byggnader, murar och staket bildar tillsammans med naturen en enhetlig 
miljö, som utgör ett mycket tidstypiskt och välbevarat egnahemsområde från perioden 
1910-1920".  
I planprogrammet understryks bland annat att det är avgörande och viktigt att Chalmers 
får utrymme att utvecklas och att ”den karaktärsskapande topografin inom området, med 
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sprickdalen och höjderna, är strukturerande. Topografin får även fortsättningsvis vara 
dominerande och ny bebyggelse underordnas topografin. . . . Inom Chalmers inre delar 
tillåts en flexibel utveckling vad gäller bebyggelse och användning. Bebyggelsen be-
gränsas dock i höjd och underordnas den karaktäristiska topografin, se sektioner.”  
För en av de två sektionerna, med Johanneberg till höger och Landalahöjd/Guldheden 
till vänster, anges i planprogrammet: ”Begränsning höjd/omfattning för tillkommande 
bebyggelse” markerad av en linje i nivå med toppen på glastaket över A-sektionens in-
nergård. Sektionen och programförslaget som helhet visar en avvägning mellan utbygg-
nadsbehov och hänsyn till topografin och till mänskliga skapelser som Johannebergs-
kyrkan, F-sektionens byggnad, Landala Egnahem etc. Samma sak understryks av Stads-
museet i sitt yttrande: ”Ny bebyggelse bör medvetet förhålla sig i höjdskala och vyer på 
så vis att omgivande monumentalbyggnader och byggnader i strategiska lägen får 
fortsätta vara dominanter.”   
Av samrådsredogörelsen, daterad 2013-06-20, framgår att det bland sakägarna endast är 
Stiftelsen Chalmers Studenthem som invänder mot programmet, när det gäller begräns-
ning av höjd/omfattning för tillkommande bebyggelse. Stiftelsen skriver att ”en hög och 
"grön" signalbyggnad med studentbostäder och verksamheter föreslås vid SSPA:s kon-
torsanläggning. Byggnaden skulle ge mer liv i området och markera huvudentrén till 
Chalmers. Projektet bör prioriteras i kommande detaljplanering.” Nätverket Yimby Gö-
teborg avfärdar begränsning av byggnadshöjden inom området som ”onödig och ses 
som subjektivt nonsens.”  
På Chalmersområdet rör sig människor såväl dag som kvällstid alla dagar i veckan un-
der terminerna. Boende i närområdet påverkas redan idag av höga ljudnivåer vid sena 
aktiviteter många gånger till långt in på natten. Ett höghus kommer att påverka boende i 
närområdet såväl av husets dimensioner som av en ytterligare koncentration av aktivite-
ter och bidra till ännu mer nattliga oljud och ökad trafik på störande avstånd. Detta kom-
mer framförallt att påverka boende i Egnahemsområdet då ljud stiger uppåt.  
Höghuset är feltänkt även ur ett socialt perspektiv. Målet att öka samverkan mellan aka-
demi, näringsliv och övriga staden motverkas snarare genom att låsa in forskare och stu-
denter på området.  
Kommentar: 
Den byggrätt för en byggnad på 18-24 våningar som föreslogs i samrådet har tagits 
bort i planförslaget utifrån anpassning till befintligt miljötillstånd för den kraftcentral 
som ligger i anslutning till planområdet. Då byggrätten helt tas bort föreligger inte 
längre något behov av att utreda påverkan på riksintresse mm. 

38. Statens fastighetsverk (SFV), Johanneberg 31:6 
Yttrande samråd 1 
Enligt detaljplaneförslaget har en byggrätt lagts in på det nordöstra hörnet av fastighet 
Johanneberg 31:6. SFV anser att de, som berörd fastighetsägare, borde ha informerats 
om detta före samrådet.    
Yttrande samråd 2 
SFV konstaterar att de delar av tidigare förslag till detaljplan som anslöt till den av sta-
ten ägda fastigheten Johanneberg 31:6 har utgått. Därmed kan inte några fastigheter som 
SFV förvaltar anses vara berörda av planförslaget och SFV avstår från synpunkter. 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. Föreslagen byggrätt utgår från detaljplanen. Planområdet mins-
kas och berör inte längre fastigheten.  
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39. SSPA Sweden AB, tomträttsinnehavare Johanneberg 31:6  
Yttrande samråd 1 
Anser att det framlagda planförslaget saknar illustrationer som tydligt visar hur deras 
fastighet och dess byggnader påverkas. Deras tolkning är att förslaget skulle få avse-
värda negativa konsekvenser för verksamheten eftersom både tillgänglighet, nyttjande-
möjlighet och funktionalitet till väsentliga delar av byggnaderna skulle riskeras. De an-
ser att förslaget, om det genomförs, potentiellt kan äventyra verksamheten. Detta är inte 
hållbart och SSPA Sweden AB kan inte acceptera det framlagda förslaget till detaljplan.  
De är positiva till en ny detaljplan, med förutsättningen att den främjar alla intressenters 
fastighetsbestånd och utveckling, inklusive SSPA. De ser stora möjligheter till detta, ge-
nom justering av byggrätternas placering och omfattning.  
SSPA Sweden AB är ett forsknings- och utvecklingsföretag, som har en lång historia 
inom Chalmers Campus Johanneberg. Verksamheten bedrivs inom fastigheten Johanne-
berg 31:6 (tomträtt), där byggnaderna används för flera olika funktioner. Verksamheten 
förutsätter god tillgänglighet för skrymmande och tunga godsleveranser till strategiskt 
belägna portar i verkstads- och provningsbyggnader.  
Planförslaget tar inte tillvara verksamhetens intressen på ett balanserat sätt och detta kan 
ytterst riskera hela verksamheten i Göteborg. I planhandlingen pekas Skeppsprovningen 
ut som en (kulturhistoriskt) viktig byggnad. En byggnad är dock väsentligen beroende 
av en livskraftig verksamhet för sin fortlevnad. Skeppsprovningsverksamheten omfattar 
aktiviteter inte enbart i Skeppsprovningsrännan utan också i ett flertal anslutande och 
intilliggande byggnader, inkluderande såväl verkstäder som kontor. Dessa kommer att 
påverkas negativt av ett genomförande av det nu framlagda planförslaget. Bland annat 
kommer den stora porten i kortfasaden på modellhallen att blockeras av ett tilltänkt ny-
bygge, vilket inte kan accepteras. Porten är livlinan för modellbyggnationen, som är en 
nödvändig förutsättning för skeppsprovningsverksamheten. Det kan heller inte accepte-
ras att kontorsbyggnader motbyggs så att de mister sin funktionalitet. SSPA kräver att 
planförslaget revideras så att byggrätter söder om Chalmers Tvärgata antingen utgår, el-
ler förskjuts/minskas så att de hamnar minst 20 meter från byggnaders fasader, alterna-
tivt flyttas till nya placeringar norr om gatan.  
Kommentar: 
Föreslagen byggrätt utgår från detaljplanen. Planområdet minskas och berör inte 
längre fastigheten. 

40. Bostadsrättsföreningen Gibraltargatan 38, Johanneberg 28:9 
Yttrande samråd 2 
Föreningen motsätter sig en byggnation enligt förslaget. Kritiken gäller bristande in-
formation vad gäller den tilltänkta byggnationens inverkan på området i stort men sär-
skilt för föreningens fastighet gällande ljud-, ljus- och bullerpåverkan, bortfall av parke-
ringsplatser och sopstation samt eventuell kompensation på grund av minskat marknads-
värde för berörda fastigheter. 
Vidare anser föreningen att de träd som i dagsläget kantar Gibraltargatan ska bevaras el-
ler återplanteras. De uppvuxna träden tjänar både som insynsskydd och är en uppskattad 
utsikt samt bidrar till en bättre ljudmiljö. Föreningen är rädda att ljudnivån från trafik 
och ny bebyggelse kommer att öka när ljudet från gatan och närliggande fastigheten kan 
studsa mellan husen och förstärkas. Sammantaget anser föreningen att dessa faktorer 
kommer att leda till en sämre boendemiljö och en värdeminskning av deras fastighet. 



 
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 42 

Föreningen saknar en utredning om skuggpåverkan på befintliga byggnader. en majori-
tet av föreningens lägenheter har endast fönster åt väster. De önskar även en utredning 
om hur vindförhållandena kommer påverkas av den föreslagna höjden. Gibraltargatans 
raka utformning gör att det redan idag uppstår kraftiga vindar och borttagning av trädra-
den och avsmalnande av den öppna ytan förväntas öka detta ytterligare. föreningen krä-
ver att byggnadshöjden framgår samt konsekvenser av ljud och vindförhållande av vår 
fastighet. 
Föreningen saknar placering för nya återvinningsstationer och även hur sortering ska 
skötas under byggnadstiden. Den återvinningsstation som idag finns kvar (tidigare fanns 
två) är överbelastad. 
Vidare anser föreningen att man genom att utöka byggområden så att besöks- och boen-
deparkering om cirka 160 platser utmed Gibrlatargatan försvinner ignorerar befintliga 
boende som är beroende av bil antingen yrkesmässigt eller privat. Även detta är en fak-
tor som minskar fastighetens attraktivitet och kan påverka värdet. Föreningen kräver en 
uppföljning av de förslag som tidigare utretts. 
Då det i dagsläget saknas utförliga beskrivningar och illustrationer över hur byggna-
derna på Gibraltarvallen ska utformas är det svårt att avgöra om den nya bebyggelsen 
kommer att harmoniera med befintliga byggnader som uttrycks. Den situation som har 
uppstått med det höga huset vid korsningen Viktor Rydbergsgatan och Eklandagatan 
som har ett helt annat uttryck som inte passar med omgivningen vill undvikas. 
Kommentar: 
Detaljplanen har justerats efter samråd i syfte att göra planbestämmelserna och plan-
beskrivningen tydligare gällande planförslagets utformning och omfattning. Högsta 
nockhöjd regleras och därav kan våningsantalet variera något beroende på vånings-
höjd. Ny bebyggelse längs med Gibraltargatan tillåts till en högst nockhöjd på + 81 m 
över stadens nollplan motsvarande 7-8 våningar (beräknat på en våningshöjd på 3,5 
meter) vilket i snitt är en våning högre än befintlig bebyggelse, med krav på att översta 
våningen ska vara indragen minst två meter från fasadliv. Inne på Chalmers område 
tillåts en högsta nockhöjd på + 91 m över stadens nollplan motsvarande 12 våningar 
(beräknat på en våningshöjd på 3,5 meter). För kvarteren på Gibraltarvallen finns även 
en begränsning av bruttoarean reglerad vilket innebär att kvarteren inte kan bebyggas 
fullt ut. 
En bullerutredning har tagits fram för att bedöma planförslagets påverkan på bland an-
nat befintlig bebyggelse. Ljudreflex i de planerade byggnaderna bedöms inte åstad-
komma påtagligt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om Gibraltargatan (0-1 
dBA).  
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Gällande synpunkt om värdeminskning är ambitionen att det som tillförs i området ska 
hålla hög kvalitet och ge ett utökat utbud av verksamheter och service, vilket ses som 
värdeskapande för området.  
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Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
Karaktären som befintliga träd på dagens parkeringsytor ger kommer att förändras i 
och med planförslagets genomförande där flertalet träd inte bedöms varit möjliga att 
bevara. Ambitionen för utveckling av området med föregående program bedöms i detta 
fall gå före. Det kommer att bli ett tätare område med återplantering av träd längs ga-
tor och med gröna inslag, stråk och kopplingar på Chalmers område.  
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
En översiktlig vindberäkning har gjorts för föreslagen bebyggelse och beskrivs tydli-
gare i planbeskrivningen. Det rekommenderas att vindförhållanden studeras vidare vid 
genomförandet av planen för att åstadkomma ett bra lokalklimat inom området. 
Ny yta för återvinningsstation har studerats och kommer att säkerställas söder om kors-
ningen Gibraltargatan/Fridkullagatan. Påverkan under byggtid studeras vidare inför 
genomförandeskedet. 
Planbestämmelse avseende utformningskrav på de nya byggnaderna mot Gibraltarga-
tan har förtydligats och beskrivs i planbeskrivningen. Bestämmelsen ställer krav på att 
en hög gestaltningsnivå ska eftersträvas vilket sedan hanteras av byggnadsnämnden i 
bygglovsskedet. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende  

41. Boende på Gibraltargatan 21 
Yttrande samråd 1 
Anser förlängningen av Eklandagatan vara helt onödig, då Engdahlsgatan redan har 
breddats för att bussarna ska kunna mötas, och att förstöra den vackra natur som finns 
idag. Det motiverar inte det stora ingrepp som då måste göras, samt att vägsträckan blir 
densamma. 
Kommentar: 
Förlängningen av Eklandagatan syftar till att koppla ihop den nya samlade kollektivtra-
fikhållplatsen vid korsningen Gibraltargatan/Fridkullagatan till Chalmers södra entré 
vid Sven Hultins plats. Den nya gatusträckningen anpassas i möjligaste mån för att be-
hålla en grön karaktär och trädalléer som påverkas kommer att kompenseras med nya 
dubbelradiga trädrader. När genomfartstrafiken tas bort från Engdahlsgatan och er-
sätts med gång- och cykelbana, ges mer utrymme att utveckla parken för lek och vis-
telse. De tidigare genomförda åtgärderna på Engdahlsgatan behövde genomföras för 
att möjliggöra busstrafik. Breddningen kan till viss del nyttjas nu då gatusektionen 
breddas mer för att rymma parkering, träd och trottoarer. Möjligheterna för gående 
och cyklister i området bedöms förbättras då gång- och cykelnätet byggs ut.   
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42. Boende på Gibraltargatan 28 
Yttrande samråd 1 
Vill överklaga de planer stadsbyggnadskontoret har gällande ett stort hus om minst fem 
våningar intill biblioteket på Chalmersområdet. Parkeringen kommer att försvinna och 
ett stort huskomplex kommer istället placeras på denna yta. Kulturutredningen förordar 
inte ett hus på denna plats utan betonar istället att park ska anläggas på båda sidor, där 
bl.a. biblioteket ses som en monumentalbyggnad. Större hänsyn bör tas till såväl kyr-
kan, Chalmers bibliotek, f.d. Elverket, Kopparbunken som Herrgården. 
Kommentar: 
Byggrätterna vid biblioteket har justerats för bättre anpassning till biblioteksbyggna-
den. De centrala delarna av biblioteksbyggnaden skyddas i detaljplanen liksom 
Kopparbunken och Herrgården. Föreslagna byggrätter inom detaljplanen har utfor-
mats med hänsyn till omgivningen och viktiga siktlinjer.  

43. Boende på Gibraltargatan 28 
Yttrande Samråd 1 
Konstaterar att informationen om de samrådsmöten som hållits varit bristfällig och att 
det kan vara förklaringen till att så få kommit till mötena. Många fler hade närvarat om 
de känt till samrådsmötena. Att göra mötet i mingelform, gör dessutom att endast ett få-
tal driftar sig till att ställa frågor i enskildhet. Hade fler berörda nåtts av informationen 
och samrådsmötet varit utformat som ett öppet panelmöte med frågor från medborgare 
och svar från en i ärendet kunnig panel skulle mötet varit mer givande för alla parter.  
Även om man följer lagen när det gäller information till medborgarna vid planarbeten 
med en liten annons under kungörelser i den största lokala tidningen GP är det uppen-
barligen inte tillräckligt. Berörda fastighetsägare ska också informeras. Fastigheten Gö-
teborg Johanneberg 7:9 ligger ca 30 meter från ett framtida tänkt sexvåningshus och en 
parkeringsplats (med 33 platser) som är tänkt att tas bort. Frågan är om bostadsrättsför-
eningar inte räknas som fastighetsägare, eftersom ingen info erhållits? 
Projektet berör tusentals boende i Johanneberg, speciellt om man betänker den tänkta 
framtida parkeringssituationen. De ca 160 parkeringsplatserna som planeras att tas bort 
är unika så tillvida att de inte berörs av den ”hysteriska” nattstädningen en gång per 
vecka. Platsletande trötta boendeparkeringskunder åker runt på kvällarna och letar och 
undrar vad de betalar för. Det är ju inte direkt miljösmart. 
Om parkeringen mellan Chalmers bibliotek och Johannebergskyrkan tas bort (det är 33 
platser och inte 31 platser som det står i utredningarna) så är ett förslag att man fortsät-
ter med den föreslagna kantstensparkeringen på båda sidor av Gibraltargatan, med den 
vackra trädraden i mitten av gatan, hela vägen norrut från Chalmers Tvärgata till Wij-
kanderplatsen. Detta skulle ersätta de borttagna platserna för boende norr om Chalmers 
Tvärgata. Ett annat förslag kan vara att bygga ett parkeringshus på den nuvarande par-
keringen eller ett till två plan i botten på tänkt byggnation. 
Andra funderingar är hur parkeringsfrågan löses under byggnationstiden? Ersättnings-
platserna måste väl iordningsställas innan de andra tas bort? 
Enligt P-utredningen blir det 150 nya bostäder (där herrgården ligger idag) vilket kräver 
83 p-platser enligt parkeringstalen för Göteborg. Detta innebär att med de 633 parke-
ringsplatserna (uppgift i en av p-utredningarna) i Johanneberg skulle det alltså finnas ca 
1140 bostäder i Johanneberg? Med tanke på att det bor ca 6800 vuxna människor i Jo-
hanneberg så måste det ju finnas betydligt fler än 1140 bostäder och därmed också re-
dan idag ett behov av fler parkeringsplatser. 
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Kommentar: 
Informationen har sänts till fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning uti-
från stadsbyggnadskontorets riktlinjer. Fastighetsägare ombeds meddela hyresgäster, 
inneboende eller ny ägare m.fl. om handlingarna.  
Fastigheten Johanneberg 7:9 har lagts till sakägarkretsen till det kompletterande sam-
rådet. 
Parkeringssituationen har utretts vidare inom ett soch antalet parkeringsplatser på all-
män plats i området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss 
privat parkering görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om 
korsningen Gibraltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering 
samt att ytterligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. 
Det sistnämnda innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar 
och allmän gatuparkering sprids över ett större geografiskt område. Parkering under 
byggtid kommer att studeras vidare inför genomförandeskedet. 

Övriga synpunkter noteras. 

44. Boende på Gibraltargatan 46 
Yttrande samråd 1 
Konstaterar att 118 boendeparkeringar kommer att försvinna vid genomförandet av pro-
jektet. Det är självklart att dessa måste ersättas med minst lika många boendeparke-
ringar. Redan som det är saknas parkeringsplatser för boenden, vilket blir synnerligt 
tydligt fredagar 02-07, då parkeringsförbud råder längs efter Gibraltargatans östra sida, 
och folk cirkulerar runt i området på torsdagskvällen för att hitta ny plats, billigare än på 
Chalmers parkering. Det kan inte vara speciellt bra för miljön. 
Chalmers parkering på Gibraltarvallen står öde på kvällar, helger och på sommaren. 
Varför har inte Göteborgs Stad och Chalmers kunnat komma överens så att Stadens par-
keringsvillkor kunde gälla på Chalmers parkering under kvällar, helger och under som-
maren. Då skulle ju problemet ha varit löst för länge sedan.   
Vid byggnation på Gibraltarvallen är det nödvändigt att det finns tillräckligt med parke-
ringsplatser för boenden. Annars blir området helt oattraktivt för människor som arbetar 
utanför centrum, och då i regel är beroende av bil. Att bebygga Gibraltarvallen utan att 
ta hänsyn till problemet med parkeringsplatser, vore högst oansvarigt. 
Ett annat problem är detta med antalet våningar på de hus som är avsedda att uppföras. 
Enligt den beskrivning av projektet som presenterades på samrådsmöte nämndes det att 
antalet våningar i de hus som skulle vetta mot Gibraltargatan, från väster, vore på ”ca 6 
våningar”. Vad betyder det? Betyder det 6 eller 7 eller 8, eller betyder det 5? Det vore 
orimligt att dessa hus byggs högre än 6 våningar, med tanke på att de befintliga husen 
längs Gibraltargatans östra sida är just 6 våningar höga. Det kan väl knappast vara rim-
ligt att bygga högre än befintliga fastigheters höjd, med tanke på dels estetiska skäl, och 
dels beroende på att ju högre fastigheterna blir, i desto högre utsträckning kommer dessa 
lägga befintliga fastigheter i skugga. När det gäller andra fastigheter som skulle byggas 
på Gibraltarvallen, så nämndes det att de där skulle uppgå till ”ca 9 våningar”. Förutom 
det absurda språkbruket med ”cirka”, är 9 våningar naturligtvis för mycket, med tanke 
på de skäl som angivits tidigare. 
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
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ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Trafikkontorets boendeparkering sker i dag uteslutande på offentlig plats. Enligt Lag 
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, 
m.m. (”Avgiftslagen”) får en kommun, i den omfattning som behövs för att ordna trafi-
ken, ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga plat-
ser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parke-
ring. Med dagens lagstiftning kan därmed Staden inte anordna boendeparkering på pri-
vat mark. För den i detaljplanen föreslagna nytillkomna bebyggelsen kommer Staden 
inte erbjuda boendetillstånd för parkering. För tillkommande verksamheter och bostä-
der ska istället parkering ordnas inom den egna kvartersmarken, För den ny föreslagna 
bebyggelsen avses parkering anordnas i parkeringsgarage under byggnaderna eller i 
parkeringshus. Chalmers erbjuder i viss mån boende möjlighet att köpa parkering på 
deras område. 
Parkering under byggtid kommer att studeras vidare inför genomförandeskedet. 
Detaljplanen har justerats efter samråd i syfte att göra planbestämmelserna och plan-
beskrivningen tydligare gällande planförslagets utformning och omfattning. Högsta 
nockhöjd regleras och därav kan våningsantalet variera något beroende på vånings-
höjd. Ny bebyggelse längs med Gibraltargatan tillåts till en högst nockhöjd på + 81 m 
över stadens nollplan motsvarande 7-8 våningar (beräknat på en våningshöjd på 3,5 
meter) vilket i snitt är en våning högre än befintlig bebyggelse, med krav på att översta 
våningen ska vara indragen minst två meter från fasadliv. Inne på Chalmers område 
tillåts en högsta nockhöjd på + 91 m över stadens nollplan motsvarande 12 våningar 
(beräknat på en våningshöjd på 3,5 meter). För kvarteren på Gibraltarvallen finns även 
en begränsning av bruttoarean reglerad vilket innebär att kvarteren inte kan bebyggas 
fullt ut. 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  

45. JoKro hemvärn 
Yttrande samråd 1 
Anser förslaget till detaljplan som mycket omsorgsfullt förberett, men landar trots det i 
ett flertal ogenomtänkta förslag, riktigt dåliga i flera avseenden. Generellt är det oaccep-
tabelt att avverka och ta bort träd på Gibraltarvallen och invid nuvarande Eklandagatan. 
Uppvuxna gröna träd måste bevaras för att ta hand om koldioxid och på andra sätt rena 
luften i staden. Förlängningen västerut av Eklandagatan för anslutning till Sven Hultins 
gata ser inte ut att vara möjlig utan rejäl breddning och utbyggnad på stödjande betong-
fundament och då tycks gatan riskera att stöta i ett av de nybyggda husen för Johanne-
berg teknikpark. Med tanke på detta och på busstrafiken vore det bättre att fortsatt trafi-
kera Engdahlsgatan. 
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Förslaget lyckas med konststycket att både missgynna biltrafik och minska tillgänglig-
heten till bussar och kollektivtrafik. Förträngningen till två enkelfiler för biltrafik på Gi-
braltargatan med en ny enkelallé av träd stoppar effektivt upp trafiken där. Vad säger 
Räddningstjänsten om denna trafiklösning? Den hindrar effektivt framkomligheten för 
alla utryckningsfordon vid räddningsinsatser. 
Att samtidigt dra in hållplatser på Gibraltargatan, Eklandagatan och Pilbågsgatan och 
samla dem till en bussterminal gör att vi som använder kollektivtrafiken när vi ska 
handla och har saker att bära, får längre att gå med varorna. Samtidigt planeras och 
byggs nya bostäder nära de hållplatser, som dras in. 
Gibraltar Herrgård har fått en fin plats där den ligger. Om den flyttas till Orrspelsgatan 
hamnar den i Mossen vilket vore olyckligt. Om så ändå sker bör en ståndsmässig park 
anläggas omkring, kanske på "gödselplan", och Mossen kanske kan skyddas som "jakt-
mark" till herrgården. 
Chalmers behov av fler lokaler måste i nuläget starkt ifrågasättas, då antalet studenter 
inte tycks växa. Vi ifrågasätter också behovet av fler studentbostäder. Det har byggts 
och byggs ett stort antal i Guldheden och Johanneberg under senare år. Eftersom, dels 
antalet studenter inte ökar, dels att nya studentbostäder är så pass dyra att många studen-
ter i ställer köper bostadsrätter och delar dem med vänner. Det verkliga behovet att nya 
studentbostäder behöver utredas. 
Kommentar: 
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. Flertalet befintliga träd har inte be-
dömts vara möjliga att bevara samt för stora och för kostsamma att flytta. En minde del 
av träden är i dåligt skick och är i behov av att ersättas. 
Förlängningen av Eklandagatan syftar till att koppla ihop den nya samlade kollektivtra-
fikhållplatsen vid korsningen Gibraltargatan/Fridkullagatan till Chalmers södra entré 
vid Sven Hultins plats i enlighet med föregående program. Gatukopplingen mellan Sven 
Hultins plats och Eklandagatan finns även i gällande detaljplan men utan att ha genom-
förts. Den nya gatusträckningen anpassas i möjligaste mån för att behålla en grön ka-
raktär och trädalléer som påverkas kommer att kompenseras med ny dubbelradig träd-
rad. När genomfartstrafiken tas bort från Engdahlsgatan och ersätts med gång- och cy-
kelbana, ges parken mer utrymme och möjligheter att utvecklas för lek och vistelse. 
Möjligheterna för gående och cyklister i området bedöms förbättras då gång- och cy-
kelnätet byggs ut. Åtgärderna skapar bättre möjlighet för en effektivare trafikering med 
kollektivtrafik vilket går i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.    
Trafikförslaget har utformats för god framkomlighet för alla trafikslag. Räddningstjäns-
ten har i samrådet inte haft något att erinra om planförslaget.  
Som komplement till den samlade busshållplatsen föreslås även hållplatslägen på 
Eklandagatan väster om korsningen med Gibraltargatan samt på Sven Hultins Plats. 
Gibraltar Herrgård är redan flyttad en gång varför ytterligare en flyttning inte bedöms 
påverka det kulturhistoriska värdet för byggnaden. Utgångspunkten när lokalisering 
undersöktes var att Herrgården fortsatt ska vara placerad i närområdet och ha ett sam-
manhang med förträdgård eller annan grönska. Vald placering på den nya tomten vid 
Orrspelsgatan medger att byggnaden kan få en solitär placering där dess tidigare 
funktion som herrgårdsbyggnad fortfarande framhävs. 
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Med detaljplanen kommer en långsiktig utveckling av Chalmers verksamheter möjliggö-
ras där studentbostäder är ett behov. Planen medger även vanliga lägenheter och ser-
vice som syftar till att skapa ett bättre möte mellan Chalmers och omgivningen och 
stärka Gibraltargatan.  

46. Boende på Wallenbergsgatan 1 
 
Boende anser att detta förslag till detaljplan är mycket omsorgsfullt förberett, men lan-
dar trots det i ett flertal ogenomtänkta förslag, riktigt dåliga i flera avseenden. Boende 
avser komma in med kompletterande synpunkter vilket sedan inte skett. 
Kommentar: 
Noteras. 

47. Boende på Wallenbergsgatan 2 
Yttrande samråd 1 
Är positiva till förslaget om utveckling och förtätning av stadsområdet som ger möjlig-
het till fler bostäder. De vill dock poängtera vikten av bevarandet och utvecklandet av 
lokala trivsamma grönområden för att öka möjligheten till rekreation. Trivsamma grön-
områden är något som saknas i dagsläget. Att bevara tryggheten i området är också nå-
got som behöver tas med i planeringen. Det är viktigt att tryggt kunna vistas i området 
dag- och nattetid. Det ska kännas tryggt att vara i trafiken både, som cyklist och som 
gångtrafikant.  
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. Bland annat avses det grönområde som ligger väster om Wallen-
bergsgatan utvecklas till park för lek och vistelse. Allmänna platser och kvartersmarken 
inne på Chalmers område utformas utifrån att platserna ska upplevas trygga och triv-
samma. 

48. Boende på Wallenbergsgatan 3 
Yttrande samråd 1 
Framför synpunkter på planförslaget utifrån en ekologisk värdegrund och visioner om 
ett rättvisare samhälle. Den planerade förlängningen av Eklandagatan ner till Sven Hul-
tins gata, med mer asfalt, buller, luftföroreningar och motorfordon som följd, skulle yt-
terst påtagligt försämra miljön för de boende, djur och natur i området. Det viktiga stråk 
av grönska som, med en mångfald arter av träd, buskar och blommor samt mossor m.m, 
sträcker sig från Eklandagatan och vidare nedför slänten framför fastigheten på Wallen-
bergsgatan 3 utgör en ovärderlig oas för de boende i fastigheten och närområdet.  
Här leker barn i en unikt levande miljö, boende sitter ofta ute och samspråkar med sina 
grannar och får uppleva en trivsam utemiljö, trots det relativt centrala läget i en storstad. 
Flera utekatter trivs också bra och finner sig till rätta trots närheten till Chalmers.  
Utanför gaveln på Eklandagatan 73 är det ständigt livlig gång- och cykeltrafik, här får 
också hundar och joggare på väg ner till Mossen passera utan att behöva konfronteras 
med motortrafik. Här leker ofta barn och platsen är lämplig för spel av olika slag för 
yngre barn. Under de vackra kastanjeträden väljer många också att slå sig ner. Det este-
tiska och sköna i att ha en grön naturlig omgivning är kanske den allra viktigaste 
aspekten och skapar välmående och livskänsla hos oss människor som bor i området. 
Inte minst för att naturens rytmer står i stark kontrast till den accelerationshets som i öv-
rigt råder i vårt samhälle. 
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Förlängningen av Eklandagatan kommer att gå mycket nära gaveln och västra delen av 
fastigheten Wallenbergsgatan 3. Fastigheterna är byggda med självdrag och balkonger i 
söderläge, samt med lägenheter endast en halvtrappa upp, Lägenheterna är mycket ljud-
känsliga och möjligheterna att ytterligare ljudisolera fastigheterna, mer än vad som re-
dan gjorts, är obefintliga. På den allmänna uteplatsen framför fastigheten på Wallen-
bergsgatan 3 är ljudmiljön idag förvånansvärt bra, tack vare en smart planering.  
Barnperspektivet beaktas inte på ett önskvärt sätt i den nya planen. Det finns inget be-
hov av någon ny välplanerad lekplats och området är fullt av stora tomma trista gräs-
mattor. Barn i stadsmiljöer behöver mer än någonsin uppleva lite mer vildvuxen natur 
och få röra sig fritt utan att behöva vara rädda för bilar. Här finns flera grundskolor i 
närheten, Johannebergskolans Montessorispår finns inhyst i Matematiska institutionen 
och många barn passerar på väg till Mossen och Guldhedsskolan. Dessutom bor många 
äldre och sköra människor med flera olika funktionsnedsättningar i området. Därför är 
det bättre med trafik som går på gator där alla trafikanter har bra sikt.  Eftersom det ty-
värr även finns många cyklister som är en fara för andra trafikanter är det också viktigt 
att fundera över hur man kan trygga miljön för gångtrafikanterna när de blir fler. Det är 
också oerhört betydelsefullt att gång- och cykelbanor vinterhålls. Att Mossen inte vin-
terhålls är rent ut sagt skandalöst. Många har skadat sig p.g.a. detta. 
Situationen försämras för cyklister och gående längs Eklandagatan. Cyklister och gå-
ende får en mycket tuff situation när de ska trängas med mer motorburen trafik. Eng-
dalsgatan fungerar nu utmärkt för motortrafik och är kanske inte är lika inbjudande för 
bilister som en förlängning av Eklandagatan skulle bli. Beaktas bör också att den s.k. 
trängselavgiften medför att bilister smidigt vill kunna ta sig över området för att und-
vika densamma. Trafikforskare är eniga om att mer vägar leder till mer trafik.  
Mängder av ovärderliga träd och buskar m.m. kommer att slaktas hänsynslöst om den 
gröna korridor som sträcker sig från Mossen och bort till Engdahlsgatan klipps av, vil-
ket kommer att påverka de känsliga ekosystemen negativt. Idag får vi då och då glädjas 
åt besök av rödhättade grönjölingar och andra vilda djur. Träden och grönskan är också 
synnerligen värdefull för luftkvalitetens och ljudmiljöns många livsaspekter. Vid 
granskning av flygbilder över området framgår att det är just i det området som vägför-
längningen planeras som de stora träden lever.  Att däremot låta motorfordonen passera 
via Engdalsgatan, som idag, skulle inte behöva betyda några fler ingrepp i grönområdet 
framför fastigheterna på Wallenbergsgatan 3 och 1 eller gaveln Eklandagatan 73.  
I ett långsiktigt perspektiv på 10 till 15 år talar framtidsforskare med en tvärvetenskap-
lig överblick om en kraftigt minskad bilism och betydligt färre transporter över huvud 
taget. Peak oil uppnåddes 2007. Att man från Chalmers sida trots detta och klimathotet 
samt miljöförstöringen i övrigt, som ju till största delen är orsakad av den globalt för-
härskande teknokratin och kortsiktigt tillväxttänkande, vill satsa på ytterligare helt onö-
diga vägsträckningar kan inte uppfattas som annat än ohållbart och kortsiktigt tänkt. Vi 
bör alla betänka vårt ansvar gentemot nästkommande generationer och istället för att 
fortsätta att ta grönområden i anspråk för vägbyggen, värna de få grönområden som 
finns kvar. Att skapa nya spännande gröna ytor och låta nytänkande personer som kan 
t.ex. permakulturens principer skapa allmänna trädgårdar genom att uppodla döda asfal-
terade ytor av olika slag som t.ex. parkeringsplatser skulle ligga mer i fas med vad som 
är intressant för framtiden. Och om man bygger nya bostäder, skapa föredömliga och at-
traktiva ekokvarter för alla med mycket grönska och småskalighet. 
Ett ingrepp i den känsliga miljön kan inte uppfattas som något annat än tygellös utbred-
ningsmani från Chalmers sida. Trafiksituationen i området är idag inte något problem. 
Vi som bor här upplever inte att trafiksituationen på något sätt kräver Eklandagatans 
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förlängning och breddning för att fler motorfordon ska få plats. (Trafikkontorets repre-
sentant berättade tvärtom att man räknar med en kraftig minskning av bilismen om det 
tekniska megaprojektet Västlänken blir verklighet, vilket ju allt i nuläget pekar på.) 
Dessutom är landskapets topografi på Engdalsgatan från det nya garaget och ner framför 
Wallenbergsgatan 1 betydligt mer lämpad för motortrafik. Att man fortfarande, efter 
flera år av skissande på denna detaljplan, från Trafikkontorets sida, ännu inte ens kan 
presentera ett utkast till hur den nya sträckningen planeras bli i den viktiga samrådsfa-
sen vi nu är inne i, säger lite om hur problematisk frågan är. Som cyklande och gående 
kan man intuitivt uppleva landskapets form. 
Vi stackars boende som inte lyckas hitta något nytt tak över huvudet innan det öronbe-
dövande arbetet med gatuförlängningen riskerar börja, kommer att vantrivas, husdjur 
och barn kommer att tvingas att vistas inomhus så mycket som möjligt för att undvika 
en bullrig, förorenad, farlig, ful, illaluktande och steril utemiljö. Och för utekatterna 
väntar ett helt ny “tillvaro”. 
Vi boende finner det häpnadsväckande dåligt att vi inte blev informerade om den nya 
detaljplanen. Ytterst få i området kände till vad som är i görningen och två av oss satte 
själva upp lappar om informationsmötet som ägde rum på Chalmers bibliotek den 7 ok-
tober. Ett möte som efter en mycket kort introduktion helt byggde på att de närvarande 
var aktiva och vände sig till de olika representanterna med sina frågor. Kanske inte helt 
lätt för alla medborgare. Dessutom fanns inte någon modell över den nya detaljplanen 
uppbyggd vare sig på Stadsbyggnadskontoret eller Chalmers, utan vi fick nöja oss med 
ganska abstrakta och synnerligen ungefärliga uppgifter på de få kartor som förevisades. 
Idag borde det ju inte vara särskilt svårt att bygga upp modeller digitalt och visa på en 
stor skärm vad som planeras. Enligt den nya PBL (plan- och byggnadslagen) har man 
från kommunens sida tydligen inte längre skyldighet att samråda med de boende om 
planen inte har uppenbart intresse för dessa. Att tolka lagen så i det här fallet är ju ab-
surt. Lika absurt, i det fall kommunen menar sig ha tagit sitt ansvar för att samråda med 
de boende, är att förlita sig på att fastighetsägaren skall ta sig an kommunens skyldighet 
att informera de boende. PBL som infördes 1987, vilar på tanken om större medborgar-
inflytande. I detta borde också ligga att planera utställningar och information som lätt 
kan förstås av alla medborgare, inte minst med tanke på att en stor del av befolkningen i 
Göteborg inte har svenska som sitt första språk.  
Det finns två gårdsföreningar i området som odlar på Poseidons villkor, därför nu i pall-
kragar bakom Wallenbergsgatan 4. Vi befarar att avgaserna kommer att förstöra våra 
grödor. Chalmers säger sig vilja vara mer levande del av staden under helger och kvälls-
tid, att låta mer motorburen trafik passera riskerar att få motsatt effekt då det skapar en 
otryggare miljö för gångtrafikanter och cyklister. 
Kommentar: 
Förlängningen av Eklandagatan syftar till att koppla ihop den nya samlade kollektivtra-
fikhållplatsen vid korsningen Gibraltargatan/Fridkullagatan till Chalmers södra entré 
vid Sven Hultins plats i enlighet med föregående program. Gatukopplingen mellan Sven 
Hultins plats och Eklandagatan finns även i gällande detaljplan men utan att ha genom-
förts. Den nya gatusträckningen anpassas i möjligaste mån för att behålla en grön ka-
raktär och trädalléer som påverkas kommer att kompenseras med ny dubbelradig träd-
rad. När genomfartstrafiken tas bort från Engdahlsgatan och ersätts med gång- och cy-
kelväg, ges parken mer utrymme och möjligheter att utvecklas för lek och vistelse. Möj-
ligheterna för gående och cyklister i området bedöms förbättras då gång- och cykelnä-
tet byggs ut.  
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För befintlig bebyggelse som påverkas av förhöjda bullervärden norr om Eklandagatan 
till följd av ändrad trafikföring åtar dig Göteborgs Stad att bekosta åtgärder för att 
klara inomhusnivåer för de lägenheter som får förhöjda värden. 
Informationen har sänts till fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning uti-
från stadsbyggnadskontorets riktlinjer. Fastighetsägare ombeds meddela hyresgäster, 
inneboende eller ny ägare m.fl. om handlingarna. 
Gällande störningar under byggtid finns det regelverk som ska följas. Det är inget som 
hanteras och föreskrivs i detaljplanen.  

49. Boende på Wallenbergsgatan 4 
Yttrande samråd 1 
Tolkar det som att planförslaget vill underlätta för bilburna att ta sig till och genom 
Chalmersområdet. Att Eklandagatan öppnas upp och förlängs ner till Chalmersområdet 
måste ses som att man vill leda genomfartstrafiken denna väg. En farhåga är att detta 
kommer resultera i mer avgaser, ökat trafikbuller samt högre hastigheter för bilarna. Det 
är konstigt och nedslående att det återigen är bilismen som sätts i första rummet. Detta 
trots att Göteborgs stad har som vision att minska bilismen och istället satsa på alterna-
tiva, mer hållbara färdmedel. 
Grönområdet mellan fastigheten på Wallenbergsgatan 3 och Sven Hultins Gata skulle 
behöva sprängas bort. Det finns så lite naturlig grönska kvar i området så det är högst 
beklagligt om det sista måste sprängas bort om det verkligen inte behövs. I dagsläget så 
fungerar berget/skogen som en barriär mellan bostadsområdet och Chalmers. Platsen 
fungerar som en naturlig mötesplats för dem som bor i husen i området. Här sitter man 
skyddat mellan hus och grönska på de bänkar som Bostads AB Poseidon tillhandahåller. 
Det är inte ovanligt att det är här som hyresgäster träffas för att grilla eller ta en fika. 
Samtliga husfasader/gavlar som vetter mot Eklandagatan har balkonger. Under årets 
varma månader ger det en extra dimension till boendet, att kunna utnyttja sin balkong 
som ett extra rum. Här är det, än så länge, vilsamt att sitta och beskåda folklivet utanför. 
Då vägen hittills trafikeras i relativt låg grad, är det en väg som används mycket av fot-
gängare med eller utan hund, cyklister, skejtare och sportutövare. På de angränsande 
gräsmattorna är det ofta barn ute och leker. Många är de barn som har lärt sig cykla här 
då de är tryggt förvissade om att det inte kommer dyka upp några bilar. 
Av de fasader som vetter mot Engdahlsgatan, har inte en enda balkonger. Det fanns en 
tanke med placering av balkonger och sträckning av vägar då detta kvarter en gång pla-
nerades och byggdes. De som bor utmed Engdahlsgatan, har flyttat dit i vetskap om tra-
fikläget och då tagit beslut om de kan tänka sig att bo på det viset. För boende utmed 
Eklandagatan blir det med planförslaget en klart försämrad boendemiljö med tätare tra-
fik och ökat buller. Engdahlsgatan har precis breddats för att klara trafikbelastningen 
bättre. 
Om fler bilar kör in i Chalmersområdet via Eklandagatan kommer det bli fler bilar som 
ska passera utfarten nere vid Chalmersplatsen. Med tanke på hur tokig den utfarten har 
blivit efter ombyggnaden är det tveksamt om denna utfart tål högre tryck under högtra-
fik. Här bildas det fort köer även utanför högtrafik, varför avgasutsläppen och trafikbull-
ret kommer öka ännu mer. 
Rännvägen nås via Engdahlsgatan, varför det finns en farhåga om att trafiken kommer 
öka markant även på Wallenbergsgatan då det blir den mest naturliga förbindelsen mel-
lan Eklandagatan och Rännvägen. 
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Trots det påtalade stora behovet av bostäder planeras bara en gård med lägenheter för 
allmänheten på Gibraltarvallen. Ett argument för att bebygga Gibraltarvallen var att öka 
säkerheten för de boende i området. Detta skulle ske genom att bottenvåningarna på de 
nya husen skulle kunna inhysa affärer, restauranger, kaféer med mera. Hur kan ni vara 
säkra på att det kommer ske när ni ännu inte vet vad de hus som förvaltas av Chalmers-
fastigheter ska användas till? 
Det finns harar i området. Det är djur som vi boende är glada att ha här bland husen och 
vi värnar om att de bor kvar. Tidigare höll de till i den vackra grässlänten med björkar 
som gick ner mot Chalmers Betongväg. Denna plats har tyvärr schaktats bort och istället 
ersatts med ett parkeringsdäck. Hararna vistas nu dels bland husen men också i den 
skogsdunge och på den bergsknallen som planeras sprängas bort. Vid ytterligare änd-
ringar i den naturliga miljön är det risk för att de lämnar området. Andra djur som vi 
dras med på gatan är råttor. Dem vill vi inte ha här men min farhåga är att de kommer 
bli ännu fler om det ska sprängas ännu mer i området. 

Var är det tänkt att Chalmerscortègen ska byggas i fortsättningen? 
Tänk om planförslaget istället hade visat att det är de icke bilburna trafikanterna som 
ska gynnas i denna ombyggnad. Min vision är att vägen görs om till ett stensatt gång- 
och cykelstråk, en esplanad som på ett vackert och säkert sätt leder mellan kollektivtra-
fik och Chalmersområdet. Önskvärt är att så mycket av den befintliga grönskan får stå 
kvar och att mötesplatser planeras in i form av fasta bänkar/stenblock. Varför inte pla-
nera in en damm och/eller ett vattendrag som ringlar sig fram över den öppna platsen 
för att ge ytterligare liv till platsen? Inne på området vid f.d. Chalmers Matematiska 
Center, finns det en ”amfiteater”. Denna skulle kunna lyftas fram och åter tas i bruk. 
De fem vackra kastanjeträden ska naturligtvis stå kvar och gångvägen skulle avslutas 
med en breddad trappa i sten med integrerad cykelväg (tänk den trappan som leder upp 
till Pedagogen från Grönsakstorget) vilken leder ner till Chalmersområdet. På så vis 
skulle Eklandagatan flyta ihop med Chalmersområdet på ett vackert och funktionellt 
sätt. 
Enligt detaljplanen skulle det byggas en ny knutpunkt för kollektivtrafiken. Uppställ-
ningsplatsen för Styr & Ställ-cyklarna skulle kunna flyttas till början till den del av 
gångstråket som vetter mot hållplatsen. Allt för att underlätta att ta sig fram snabbt och 
smidigt på ett hållbart sätt. 
Om fler använder gatan som ett gångstråk, kanske det på sikt kan motivera att fler kom-
mersiella verksamheter startas upp i byggnaden som tidigare inhyste Chalmers Matema-
tiska Center. Detta för att ge en ökad trygghetskänsla i utemiljön som åberopas vid be-
byggelse på Gibraltarvallen. 
Även i fortsättningen är det via Engdahlsgatan som man billedes får ta sig till Chalmers. 
Istället för att anlägga ett grönområde där vägen går idag, skulle området längs med 
Engdahlsgatan/Sven Hultins gata planeras på ett vis så att vägen blir mindre iögonfal-
lande. Den kan slingra sig fram mellan grönska och parkeringsdäck. 
Om jag har förstått det hela rätt så är det planerat att Chalmers Herrgård flyttas till en 
tomt som gränsar till Mossens idrottsplats. Varför inte ställa Herrgården på den idrotts-
plan som tidigare hyste en förskola? Här skulle Herrgården komma bättre till sin rätt 
och byggnaden skulle kunna få en trädgård/park som anstår en herrgård. Här skulle det 
kunna planeras in stadsodlingar som kan brukas av boenden i området. 
Linjedragningen för busslinje 55 skulle kunna förlängas. Bussen skulle kunna stanna 
vid den planerade busshållplatsen, fortsätta en bit till på Gibraltargatan och sedan 
svänga in på Borraregatan och vidare på Orrspelsgatan. På så vis nås Chalmers Herrgård 



 
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 53 

även med buss och Herrgårdsområdet knyts ihop med övriga Chalmersområdet. Busstu-
ren kan sedan fortsätta på Ljungbackegatan och en ny vägsträcka skulle kunna byggas 
mellan den stora fotbollsplanen och de två nybyggda kontorshusen utmed Sven Hultins 
gata. Alternativt skulle en ny vägsträcka kunna dras mellan den stora och de små id-
rottsplanerna, mellan Orrspelsgatan och Sven Hultins gata.  
På detta vis skulle det även i fortsättningen vara lite besvärligare för bilisterna att ta sig 
till Chalmers. Dessutom kanske en välkommen bieffekt kan vara lägre hastighet för bi-
larna. 
Dessutom förmodas att det redan nu finns byggplaner för området längs Gibraltargatan, 
från korsningen vid Eklandagatan och upp mot Guldheden. Det vore väldigt tråkigt om 
det gjordes onödig åverkan på naturen om det på sikt visar sig att det kanske kommer 
finnas behov av ytterligare vägar in till Mossen och vidare till Chalmers, från andra håll. 
Då kanske det istället är där som en tillfart bör planeras. 
Kommentar: 
Förlängningen av Eklandagatan syftar till att koppla ihop den nya samlade kollektivtra-
fikhållplatsen vid korsningen Gibraltargatan/Fridkullagatan till Chalmers södra entré 
vid Sven Hultins plats i enlighet med föregående program. Gatukopplingen mellan Sven 
Hultins plats och Eklandagatan finns även i gällande detaljplan men utan att ha genom-
förts. Den nya gatusträckningen anpassas i möjligaste mån för att behålla en grön ka-
raktär och trädalléer som påverkas kommer att kompenseras med ny dubbelradig träd-
rad. När genomfartstrafiken tas bort från Engdahlsgatan och ersätts med gång- och cy-
kelväg, ges parken mer utrymme och möjligheter att utvecklas för lek och vistelse. Möj-
ligheterna för gående och cyklister i området bedöms förbättras då gång- och cykelnä-
tet byggs ut.   
I och med att Eklandagatan förlängs till Sven Hultins Plats och Engdahlsgatan stängs 
av för genomfartstrafik förväntas trafikvolymerna omfördelas där en ökning är att vänta 
på Eklandagatan. Eklandagatans nya utformning medger dubbelriktad cykelbana, 
gångbanor samt dubbla trädrader och längsgående parkering vilket bedöms bidra till 
att hastigheterna kan hållas nere. Även en busshållplats avses förläggas i närheten av 
korsningen med Gibraltargatan. På Sven Hultins Plats föreslås en timglashållplats som 
gör att bilar behöver vänta då bussen stannar. Utformningen innebär enkelriktning 
förbi hållplatsläget vilket bidrar till låga hastigheter över platsen och att för väg-
sträckan i sin helhet inte uppmuntras till genomfartstrafik. Åtgärderna skapar bättre 
möjlighet för en effektivare trafikering med kollektivtrafik vilket går i linje med Göte-
borgs Stads trafikstrategi.  
För befintlig bebyggelse som påverkas av förhöjda bullervärden norr om Eklandagatan 
till följd av ändrad trafikföring åtar dig Göteborgs Stad att bekosta åtgärder för att 
klara inomhusnivåer för de lägenheter som får förhöjda värden. 
I detaljplanen regleras att minst 50 % av fasadlängd i bottenvåning som vetter mot all-
män plats ska användas för publika verksamheter. 
Bygge av Cortègen menar Chalmers ska kunna vara kvar på Gibraltarvallen ett tag 
framöver eftersom utbyggnaden av området ska ske etappvis. När området bebyggts 
fullt ut kommer ny plats behövas. Framtida tankar från Chalmers är att inne på områ-
det (utanför denna detaljplan) skapa en yta som kan användas för Cortègen de veckor 
då den byggs och under övrig tid kunna användas för andra aktiviteter. 
Utgångspunkten när lokalisering undersöktes var att Herrgården fortsatt ska vara pla-
cerad i närområdet och ha ett sammanhang med förträdgård eller annan grönska. Vald 
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placering på den nya tomten vid Orrspelsgatan medger att byggnaden kan få en solitär 
placering där dess tidigare funktion som herrgårdsbyggnad fortfarande framhävs.  

Övriga synpunkter noteras. 

50. Chalmers studentkår  
Yttrande samråd 1 
Vill i egenskap av representant för den största gruppen på Chalmers campus, studen-
terna, bidra med sitt perspektiv på planförslaget. Det är av väsentlig vikt att området kan 
utvecklas på sätt som inte bara gynnar framtida studenter utan även hela staden. Att Gi-
braltargatan utvecklas till en trygg och säker stadsgata med företrädesvis studentbo-
stadsbebyggelse. Studentbostäderna skall byggas så att studentlivet förstärks utan att 
omkringboende blir störda. Med tanke på den akuta brist på studentbostäder som råder 
är detta av högsta prioritet. Närheten till campus är något som studenter värderar högt.  
Ett rikt studentliv är av största vikt för att Chalmers skall kunna bibehålla sin attraktivi-
tet som lärosäte och för att Göteborg på allvar skall kunna vara en kunskapsstad. Ett 
öppnare campus får inte åstadkommas till priset av ett begränsat studentliv. Omkringlig-
gande bebyggelse bör uppföras med ett bibehållet, rikt studentliv i åtanke. Det är oro-
ande att det i planområdets sydöstra del (där nuvarande Gibraltar Herrgård ligger) plan-
eras att bygga bostadshus för den öppna marknaden. Även dessa bostäder bör byggas 
för att främst innehålla student- och gästforskarbostäder. Göteborg måste tydligt visa att 
ett attraktivt Chalmers är önskvärt. Att redan i planen bygga in en konflikt mellan bostä-
der och ett rikt studentliv, genom att bygga dessa på ett område som alla ser som Chal-
mers Campus är att skapa problem i framtiden och ytterligare skapa konfliktområden 
mellan studenter och dess grannar.  
Det höga huset i den nordvästra delen vid Olgas trappor bör byggas minst 24 våningar 
högt, gärna ännu högre. Detta för att skapa ett tillräckligt stort antal boenden så att om-
rådet blir levande vid dygnets alla timmar som möjliggör en trygg och trevlig student-
miljö. Områdets topografi möjliggör att huset tar höjd och blir ett riktmärke för hela 
Chalmers Campus.  
Trafikmängden i området får under inga omständigheter ökas om Eklandagatan kopplas 
ihop med Sven Hultins Gata. Gatan måste utföras så att genomfartstrafik inte uppmunt-
ras och så att vägen inte blir en genväg förbi vägtullarna. Detta måste göras på ett sådant 
sätt så att passage genom området blir möjligt, men att ingen ska välja att köra genom 
för att spara tid.  
Då Chalmers Cortège under en längre tid har byggts på parkeringen vid Gibraltarvallen 
ser kåren att det behövs föras en diskussion kring var bygget kan ske i framtiden. Det 
bör säkerhetsställas att ett nytt byggområde är en hållbar plats även i framtiden och detta 
bör tas i beaktning vid framtagandet av nya detaljplaner. Cortègen är en viktig tradition 
för Göteborg och dess verksamhet bör inte försvåras.   
Kommentar: 
Utöver utveckling av Chalmers verksamhet medges genom detaljplanen bostäder samt 
service längs de viktiga stråken. Det föreslagna bostadskvarteret kan bidra med variat-
ion i bostadsutbudet, inte minst behovet av större lägenheter i stadsdelen.  
Den höga byggnaden som föreslogs i samrådet har tagits bort i planförslaget utifrån 
anpassning till befintligt miljötillstånd för den kraftcentral som ligger i anslutning till 
planområdet.  
I och med att Eklandagatan förlängs till Sven Hultins Plats och Engdahlsgatan stängs 
av för genomfartstrafik förväntas trafikvolymerna omfördelas där en ökning är att vänta 
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på Eklandagatan. Eklandagatans nya utformning medger dubbelriktad cykelbana, 
gångbanor samt dubbla trädrader och längsgående parkering vilket bedöms bidra till 
att hastigheterna kan hållas nere. Även en busshållplats avses förläggas i närheten av 
korsningen med Gibraltargatan. På Sven Hultins Plats föreslås en timglashållplats som 
gör att bilar behöver vänta då bussen stannar. Utformningen innebär enkelriktning 
förbi hållplatsläget vilket bidrar till låga hastigheter över platsen och att för väg-
sträckan i sin helhet inte uppmuntras till genomfartstrafik. Åtgärderna skapar bättre 
möjlighet för en effektivare trafikering med kollektivtrafik vilket går i linje med Göte-
borgs Stads trafikstrategi.  
Bygge av Cortègen menar Chalmers ska kunna vara kvar på Gibraltarvallen ett tag 
framöver eftersom utbyggnaden av området ska ske etappvis. När området bebyggts 
fullt ut kommer ny plats behövas. Framtida tankar från Chalmers är att inne på områ-
det (utanför denna detaljplan) skapa en yta som kan användas för Cortègen de veckor 
då den byggs och under övrig tid kunna användas för andra aktiviteter. 

51. Boende på Gibraltargatan 40 
Yttrande samråd 1 
Hur ska parkeringen för oss som nyttjar boendeparkeringen (160 snedparkeringar mel-
lan Gibraltargatan och Gibraltarvallen) lösas? 
Jag har även en fråga och undran hur tankarna ser ut kring byggnadsdensitet med avse-
ende på täthet och höjd. Efter att ha läst materialet så ser det ut som om den nya detalj-
planen medger för Chalmers att bygga ända fram till Gibraltargatan och mycket högre 
än befintlig bebyggelse. Stämmer detta?  
För övre Johanneberg som består av lamellhus i funkisstil utan egna gårdar så har bygg-
nationen av dessa präglats av rymd och distans mellan husen. Jag skulle vilja be er att 
ha med detta i planläggningen så att den nya byggnationen inte kommer för tätt inpå Gi-
braltargatan utan att det fortfarande finns en rymd mellan existerande östra delen av Gi-
braltargatan och den planerade västra delen. Likaså i höjd har jag svårt att tolka hur hög 
byggnation som är tänkt, men det ser ut som husen kommer att vara c:a 40 meter höga, 
vilket är väldigt högt.  Hur högt och tätt inpå existerande bebyggelse är det planerat? 
Byggs det för tätt och för högt så kommer den ljusa, soliga och härliga Gibraltargatan 
bli väldigt mörk. Har det gjort några studier kring detta?  
Angående parkering, så har jag ett förslag. Jag tolkar nuvarande planläggningsförslag 
som att det planeras att göra kantstensparkering längs Gibraltargatan. Mitt förslag är att 
det istället byggs snedparkeringar på bägge sidor av gatan. Detta gör att det får plats 
med fler bilar och kan ersätta dagens boendeparkering (160 snedparkeringar mellan Gi-
braltargatan och Gibraltarvallen). Dessutom är det lättare att parkera i snedparkeringar 
än fickparkeringar, det minskar risken för parkeringsskador på bilar samt att det är 
mycket säkrare för barn att gå in och ut ur bilen då de slipper stiga rätt ut i gatan. 
Platsmässigt skulle detta vara en möjlig lösning att ha breda trottoarer på bägge sidor 
gatan, cykelbanor, parkering och körfält, även med planerade träd/gräsfält i mitten av 
gatan om planen för byggnationen slutar vid existerande träd mellan Gibraltarvallen och 
parkering idag. Då skulle även den rymd som präglar över Johannebergs funkis-område 
kunna bibehållas. 
Jag bor med min fru och 2 barn på Gibraltargatan och i samma trappuppgång finns 5 
barnfamiljer till. Min uppfattning är att det är en stor fördelning av olika demografiska 
grupper och känner inte igen mig i den sociala beskrivningen att de flesta boende är 
mellan 20-35 år. Jag anser att det är viktig att tänka på alla boende i olika åldrar och fa-
miljekonstellationer som faktiskt bor i Johanneberg och inte enbart tänka att Chalmers 
skall få utrymme att expandera även utanför Chalmers mark. Det behövs utrymme för 
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promenad, parkering, cykel, lek och samvaro för boende i Johanneberg. 
Hur har Chalmers tänkt sig rent praktiskt att interagera och samverka med de boende i 
alla åldrar? Är målgruppen för Chalmers samverkan de boende i alla åldrar eller vilken 
är målgruppen? 
Tyvärr tror jag att väldigt få av de boende på Gibraltargatan är medvetna om planerna i 
och med att informationen inte har gått direkt till de boende utan till fastighetsägaren av 
bostaden, vilket är olyckligt då det säkert skulle genererats mycket dialog, mer kon-
struktiva förslag och kommentarer om information hade skickats direkt till de som är 
folkbokförda på adresserna i området. 
Yttrande samråd 2 

Punkterna 1 och 2 är viktigast från mitt perspektiv. 
1. Parkering 
Att den stora parkeringen mellan Gibraltargatan och Gibraltarvallen som idag fungerar 
som boendeparkering för många boende försvinner är mycket beklagligt, speciellt då 
trycket på parkeringarna har ökat dramatiskt de senaste året. Parkeringen bör finnas 
kvar då det finns ett stort behov av parkering. Ett borttagande leder till ökad cirkulation 
av bilar som letar parkering och därmed till ökad trafik och utsläpp. 
Parkeringsutredningen bör göras om och ta hänsyn till det faktiska ökade behovet av 
parkeringsplatser inkluderad påbörjad och planerad byggnation och tillväxt. 
Det är för mig inte tydligt i byggnationsplanerna hur parkeringssituationen skall lösas i 
framtiden. 
Parkeringen mellan Gibraltargatan och Gibraltarvallen som idag fungerar som boende-
parkering för många boende i området bör antingen vara kvar eller ersättas. Med ökade 
antal människor som kommer att bo och jobba/studera i området kommer parkeringsbe-
hovet att öka (inte minska). 
2. Byggnations täthet och storlek 
Planerade byggnader är högre än existerande fastigheter och byggs närmare Gibraltarga-
tan än den fastighetslinje som redan idag existerar med andra fastigheter på västra sidan 
Gibraltargatan (t ex Gibraltargatan 19-21, Chalmers bibliotek, etc). 
Detta innebär för oss boende minskade soltimmar, ökad insyn i våra bostäder, ökade 
ljudnivåer, sämre luftkvalitet samt även en ökad kompakt upplevelse av miljön. Detta 
innebär en rejäl försämring för oss boende på Gibraltargatans östra sida. 
Övre Johanneberg präglas av lamellhus i funkisstil utan egna gårdar där rummen och 
avstånden mellan fastigheterna har kompenserat för egna gårdar och varit viktiga ele-
ment i områdesbilden. Jag tycker att den planerade byggnationen bör avslutas inom 
Chalmers nuvarande parkeringsområde och att det markeras med ett större utrymme än 
planerat ”gränsen” mellan 30 tals- Johannebergs funkis och övergång till modern aka-
demi.  I detta rum skulle även parkeringen kunna bevaras i någon form för alla de som 
är beroende av boendeparkering och även skapa för alla boende ett andrum mellan fas-
tigheterna. Gibraltargatan idag är en väldigt bred, öppen, solig och varm gata. Med de 
höga och täta byggnader som planeras riskerar Gibraltargatan i framtiden att bli en väl-
digt mörk och dunkel gata.  
Höjden och närheten bidrar till en kompakthet som minskar ljuset, ökad insyn och 
ökade ljudnivåer som kommer att påverka starkt existerande fastigheter. Flertalet fasti-
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heter är byggda på 30-talet och har inte ljudisolering enligt modern standard. Existe-
rande lägenheter är planerade som de är och många inklusive vår har sovrum mot Gi-
braltargatan och ökade ljudnivåer leder till ökade sömnstörningar. 
Höjden och kompaktheten kan också göra att luftföroreningar blir mer koncentrerade i 
ett smalare gatuutrymme än i ett bredare gatuutrymme. 
Den nya byggnationen bör avslutas inom Chalmersparkeringens nuvarande gränser för 
att bibehålla Gibraltargatans öppna och varma karaktär, bibehålla den rymd och öppen-
het som präglar det klassiska funkisområdet Övre Johanneberg samt att skapa en mjuk 
övergång mellan klassiska funkisområdet och modern akademi. Höjden på den nya 
byggnationen bör även anpassas till existerande byggnation för att behålla en harmoni i 
byggnadsbilden och inte ”kväva” existerande byggnation. 
3. Kollektivtrafik 
Med den nya bebyggelsen kommer fler människor att lokaliseras i området, vilket stäl-
ler högre krav på effektiv lokaltrafik och kollektivtrafik. 
Kapaciteten i lokaltrafiken behöver balanseras för detta och redan idag är buss 19 över-
full i rusningstrafik och man kan få ”tränga” sig in i bussen för att komma med. 
Detta är ett generellt problem i hela staden med den förtätningstrend som råder att kol-
lektivtrafiken inte hinner balansera upp mot den ökade folkmängden i rörelse i Göte-
borg. 
Kollektivtrafiken behöver balanseras och planeras med det ökade transportbehovet i 
området som nybyggnationen bidrar till. 
4. Framtida infrastruktur 
Flertalet fastigheter på Gibraltargatan har sophämtning på baksidan av husen. Renova 
driver starkt frågan att sophämtare inte skall behöva gå långa dragvägar med sopkärl. 
Detta kan t ex leda till att flera fastigheter i framtiden behöver lägga om sin avfallshan-
tering och eventuellt ha avfallshanteringen på framsidan fastigheten mot Gibraltargatan, 
antingen via sopsug eller kärlskåp. 
Planeringen för framtida infrastrukturbehov (sophämtning, återvinningsstationer, trans-
porter (även autonoma), kollektivtrafik, biltrafik, cykeltrafik, parkeringar för bilar, mo-
torcyklar, mopeder, cyklar) behöver vara tydlig och behovet skall inte underskattas. 
5. Demografi 

I vår fastighet som består av 21 lägenheter så finns det studenter, förvärvsarbetande och 
pensionärer, även barnfamiljer är ett starkt inslag och i dagsläget bor det ett eller flera 
barn i 7 av 21 lägenheter i vår fastighet. 
Det är viktigt att området planeras väl för alla som bor/lever i området och att inte aka-
demins utbredning/möten får alltför stor fokus. 
6. Planförslag och material 

Jag har tittat på planförslag och material. Jag tycker generellt tyvärr att det är ganska 
svårt att hitta specifik information och att tolka hur förslaget kommer att gestalta sig. 
Via feedback från andra personer vet jag att jag inte är ensam om denna synpunkt. 
Vidare tror jag att det fortfarande finns boende i området som inte är informerade om 
planerna. Jag anser att i framtiden bör denna typ av information adresseras direkt till de 
boende och inte gå via fastighetsägare. 
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Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
En av utgångspunkterna i planarbetet är att skapa möten mellan stad och akademi ge-
nom att arbeta med utformning och gestaltning av bland annat stråk och platser med 
ambitionen att göra området mer tillgängligt. Ett kvalitetsprogram som beskriver vär-
den och kvaliteter har tagits fram för att vara vägledande vid utveckling av området. 
Detaljplanen ställer krav på lokaler i del av bottenvåningar som öppnar upp för mer 
allmänna verksamheter och ska bidra till att de boende kan ta del av Chalmersområdet 
på ett annat sätt. Kvarteret längst i söder vid Gibraltargatan är markanvisat för vanliga 
bostäder. Parken söder om Engdahlsgatan avses utvecklas för lek och vistelse. 
Informationen har sänts till fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning uti-
från stadsbyggnadskontorets riktlinjer. Fastighetsägare ombeds meddela hyresgäster, 
inneboende eller ny ägare m.fl. om handlingarna. 
Ambitionerna för utveckling av Chalmers utgår från föreliggande program där Chal-
mers med sin historia av behovsstyrd utveckling med tillkommande årsringar, som har 
skapat dagens Chalmers och dess karaktär, ska ges utrymme att utvecklas. Byggrät-
terna mot Gibraltargatan regleras för att förhålla sig i skala, höjd och uppdelning med 
befintlig funkishusbebyggelse på västra sidan Gibraltargatan som ingår i riksintresset 
för kulturmiljövård Övre Johanneberg. Höjden tillåts i snitt en våning högre jämfört 
med befintlig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen med minst 
två meter från fasadliv. Längre in i området tillåts en större flexibilitet med upp till +91 
m över stadens nollplan motsvarande upp till 12 våningar (beräknat på en våningshöjd 
på 3,5 meter). För kvarteren på Gibraltarvallen finns även en begränsning av brutto-
arean reglerad för att åstadkomma en variation och innebär att kvarteren inte kan be-
byggas fullt ut. 
Detaljplanen har justerats efter samråd i syfte att göra planbestämmelserna tydligare. 
Planbestämmelse avseende utformningskrav på de nya byggnaderna mot Gibraltarga-
tan har förtydligats och beskrivs i planbeskrivningen.  Bestämmelsen ställer krav på att 
en hög gestaltningsnivå ska eftersträvas vilket sedan hanteras av byggnadsnämnden i 
bygglovsskedet. Gibraltargatan rymmer i sin föreslagna bredd utrymme för bil- och kol-
lektivtrafik, förbättrade gång- och cykelstråk, längsgående parkering samt trädplante-
ring. Ambition är att det som tillförs i området ska hålla hög kvalitet, stärka gatan, ge 
ett utökad utbud av verksamheter och service som skapar förutsättningar för stadsliv.  
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
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En bullerutredning har tagits fram för att bedöma planförslagets påverkan på bland an-
nat befintlig bebyggelse. Ljudreflex i de planerade byggnaderna bedöms inte åstad-
komma påtagligt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om Gibraltargatan (0-1 
dBA).  
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
Detaljplanen möjliggör för kollektivtrafikförsörjning i området men råder inte över ka-
paciteten. En strategi i kommunens översiktsplan för centrala staden är att kollektivtra-
fik ska prioriteras. Målbild Koll2035 har fokus på att öka kvaliteten och kapaciteten hos 
kollektivtrafiken i stadsområdet och att stödja stadsutvecklingen. Västtrafik komplette-
rar trafikutbudet successivt när behov uppstår. 
Trafikkontoret har kontinuerlig kontakt med berörda aktörer gällande driftsfrågor, av-
fall mm.  

Övriga synpunkter noteras. 

52. Boende på Gibraltargatan 40 
Yttrande samråd 1 
I den föreslagna detaljplanen framgår det att avståndet mellan husen på Gibraltargatan 
mellan Chalmers Tvärgatan och Engdahlsgatan ska vara samma som avståndet mellan 
husen på Gibraltargatan från Chalmers Tvärgata norrut. Jag tycker att avståndet mellan 
husen ska i stället vara samma som på Gibraltargatan mellan Engdahlsgatan och Eklan-
dagatan. Det finns två anledningar till detta. Den första är att det möjliggör en snedställd 
boendeparkering längs västra sidan av Gibraltargatan med större kapacitet än den plane-
rade parkeringen längs med gatan (som det framgår i Illustrationsritning 1). Ungefär 
som i dag men med bara en halva av parkeringen kvar där man kör in på varje plats di-
rekt från gatan. Med den nya bredden på Gibraltargatan finns det då plats kvar för cy-
kelbana och gångbana direkt vid de planerade husen. 
Den andra anledningen är insynen för oss som redan bor här. Tittar man längs hela Gi-
braltargatan i dag så är avståndet mellan bebodda hus på varsin sida Gibraltargatan stor 
och husen på västra sidan är lägre också. Framför allt om man tittar från Chalmers Tvär-
gata norrut så finns det inga bebodda byggnader på västra sidan gatan. Söderut om 
Chalmers Tvärgatan så är de bebodda husen fyra våningar höga. Om det i detaljplanen 
tillåts lika höga hus som på den redan bebodda östra sidan då borde avståndet mellan 
husen vara större. Annars finns det risk att gatan blir som Odinsgatan, efter att de nya 
husen byggdes, där känslan blev att gatan är för smal för husen och att det är för trångt. 
Med en bredare huvudgata mellan Chalmers Tvärgatan och Engdahlsgatan i detaljpla-
nen löser vi således både boendeparkeringen och insynen på en och samma gång. 
Kommentar: 
Gibraltargatan rymmer i sin föreslagna bredd bil- och kollektivtrafik, förbättrade gång- 
och cykelstråk, längsgående parkering samt trädplantering. Ambitionen är att det som 
tillförs i området ska hålla hög kvalitet och ge ett utökat utbud av verksamheter och ser-
vice. Planförslagets påverkan på bland annat buller, luft och solljus för Gibraltargatan 
och befintlig bebyggelse har utretts och kompletterats planhandlingarna. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-



 
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 60 

braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 

I övrigt noteras synpunkterna. 

53. Boende på Gibraltargatan 40 
Yttrande samråd 2 
Som boende på Gibraltargatan 40 förlorar jag inte bara min boendeparkering, de gröna 
träden minimal insyn och solljuset från väster. Jag (som har min lägenhet på våning ett) 
kommer nu att helt förlora dagsljus in i bostaden. Till mina fönster på baksidan av vårt 
hus täcks dagsljuset av en brant klippvägg, så det är redan mörkt. Med den utökade de-
taljplanen kommer husfasaden på den nya fastigheten mitt emot närmare, och den är 
också högre än tidigare.  
Eftersom denna nya fasad är helt kompakt mot Gibraltargatan (den täcker hela vår fas-
tighet 28:8) kommer den inte heller ge siktlinjer åt något håll. Det blir bättre boende-
miljö för studenterna på Chalmers, än det blir för oss.  
Fasaden kommer både närmare vår fastighet och blir högre än planerat -och detta inne-
bär en reell boendeförsämring - särskilt för mig och de andra lägenheterna (entréplan, 
våning 1 och 2). 
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Ambitionen i planförslaget är att skapa en aktiv och attraktiv stadsgata där ny bebyg-
gelse på västra sidan förhåller sig i skala och uttryck till befintlig bebyggelse. För 
byggrätterna direkt mot Gibraltargatan tillåts höjden i snitt en våning högre än befint-
lig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen minst två meter från 
fasadliv. Längre in i området tillåts en större flexibilitet och höjd. Gibraltarvallen är 
även i gällande detaljplan ett utvecklingsområde för Chalmers, ny detaljplan syftar till 
att även bostäder och service tillkommer längs med Gibraltargatan. Detaljplanen har 
föregåtts av ett program med ambitioner och förhållningssätt för områdets utveckling. 
Utvecklingen ligger även i linje med stadens strategiska dokument där en förtätning i 
centrala delar av staden förespråkas. Aktiva bottenvåningar bidrar till stadslivet och 
möjliggör för förbättrad service i området.  
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
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till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  

54. Boende på Gibraltargatan 40 
Yttrande samråd 2 
Jag ser fram emot att kvarteret där jag bor får ett nytt utseende, nytt liv och blir attrak-
tivt för alla att leva och verka inom. Så i stort är jag positiv till det som planeras. Jag 
undrar dock hur ni tänkt kring boendeparkering och hoppas att detta även ligger i pla-
nen, att ersätta de parkeringar som jag och andra har god tillgång till idag (jag har zon 
S7). Tänker man ersätta med p-möjligheter i parkeringshus eller liknande inom det ny-
byggda området? Jag är mycket glad och nöjd med den boendeparkering jag idag har 
tillgång till och önskar likvärdig i framtiden, till samma kostnad. Jag har hört talas om 
att de nya byggnaderna kommer att bli väldigt höga och kommer att ligga nära det hus 
jag bor i. Är det så? Har man tagit hänsyn till det fina ljusflöde vi idag har i våra bostä-
der? Det vore önskvärt att få behålla det. Jag önskar också att man bevarar de träd som 
idag utgör en allé längs med Gibraltargatan. Kan man, om man behöver, flytta dessa el-
ler kommer de att få stå kvar?   
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Byggrätterna mot Gibraltargatan regleras för att förhålla sig i skala, höjd och uppdel-
ning med befintlig funkishusbebyggelse på västra sidan Gibraltargatan Höjden tillåts i 
snitt en våning högre än befintlig bebyggelse, med krav på att översta våningen ska 
vara indragen minst två meter från fasadliv. Planbestämmelse avseende utformnings-
krav på de nya byggnaderna mot Gibraltargatan har förtydligats och beskrivs i planbe-
skrivningen. Bestämmelsen ställer krav på att en hög gestaltningsnivå ska eftersträvas 
vilket sedan hanteras av byggnadsnämnden i bygglovsskedet. Längre in i området tillåts 
en större flexibilitet med upp till + 91 m över stadens nollplan motsvarande upp till 12 
våningar (beräknat på en våningshöjd på 3,5 meter). För kvarteren på Gibraltarvallen 
finns även en begränsning av bruttoarean reglerad vilket innebär att kvarteren inte kan 
bebyggas fullt ut. 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
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biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. Flertalet befintliga träd har inte be-
dömts vara möjliga att bevara samt för stora och kostsamma att flytta. 

55. Boende på Gibraltargatan 38 
Yttrande samråd 2 
Det finns redan idag för höga halter av föroreningar på Gibraltargatan. Föroreningar 
som vi vet är skadliga för hälsan och speciellt havande. Byggnationen kommer att öka 
trafiken på gatan och därmed skapa högre halt av föroreningar - vilket är otänkbart. Det 
är redan idag över Riktvärdena vilket är mycket oroande! Hur kommer luftförorening-
arna att minska när ni inte kan säkerställa minskad trafik på Gibraltargatan. Det är spe-
kulationer och önskemål som nämns ingen fakta eller bestämda åtaganden som beskrivs 
för att minska trafiken. Ni skriver att ”en fortsättning för expansionen av området är att 
det sammanlagda resandet med bil till området inte ökar jämfört med dagens nivå”. Jag 
är mycket intresserad av denna undersökning och dess grunder? Om det är en förutsätt-
ning till byggandet måste det betyda att man med all säkerhet och utan tvivel kan säga 
att det faktiskt kommer minska trafik på Gibraltargatan, är det så? 
Något som låter som ren nonsens med tanke på hur många som faktiskt tar bilen till job-
bet till Chalmers. Det vi kan anta att de flesta som tar bilen till jobbet INTE är dem som 
bor i stan utan utanför. Att dessa resenärer skulle ändra sina förutsättningar för att ta sig 
till jobbet är mycket små. Exakt hur kan ni se att resandet och trafiken skall minska på 
Gibraltargatan? Speciellt när vi ser att dessa expansionsplaner medför att ca 4000 nya 
arbetsplatser kommer tillkomma? Åker alla dom också buss? När utfallet blir annat se-
dan vart kan vi då överklaga? Kan någon fällas för felaktig information och 
dåliga gissningar som orsakat vår boendesituation att bli värre?  
 
Att skapa ytterligare hållplatser pratas det om men inte hållplatserna på Gibraltargatan. 
Det faktum att det skall sättas in fler hållplatser gör ingen nytta. Det som spelar roll är 
hur många bussar och hur frekvent de kommer. Redan idag är bussarna smockfulla varje 
morgon. Problemet ligger i mängden resenärer inte antalet hållplatser. 
Tabellen ni hänvisar till med antal på- och avstigande i kollektivtrafiken (Tabell 2-1 An-
tal på- och avstigande per hållplats per dag, Källa: RUS 2006-2007, Västtrafik) 
för närliggande hållplatser är mer än 10 år gammal. Hur kan det ens hänvisas till siffror 
som inte alls är aktuella idag? Det skrivs att den gröna resplanen verkar för att trafiken i 
området inte skall öka. Då antar jag att det antagandet är gjort på att INGEN av de nya 
bonde som bosätter sig i den nya byggnationen skall ha en bil utan den gröna resplanen 
skall kompensera för alla dessa kommande resenärerna? Är detta gissningar tagna ur 
luften? Gemensamt verkar det som det är väldigt många gissningar och uttalanden som 
inte bygger på fakta eller trovärdiga undersökningar. Att ha en intention om saker är 
samma sak som en förhoppning- vilket inte säger något alls. 
 
Ytterligare är det faktum att vi sänker värdet på vår bostad. Färre soltimmar medför att 
våran balkong blir helt utan odlingsläge och utan soltimmar. Buller och hög trafik med-
för att området inte blir lika attraktivt, speciellt för barnfamiljer som idag är vår högsta 
köpgrupp. Föroreningar skapar en boendesituation som är rent skadlig. Vart tar alla våra 
boendeparkeringar vägen? Dessa kompenseras inte heller för. De spekulationer om att 
några platser runt om området kan erbjuda 1-2 parkeringar är inte på långa vägar i när-
heten av dagens parkeringar. Hur kompenseras detta? Inget av era förslag på nya parke-
ringar på de få grönområden som finns är heller godkända och kan även dem bestridas. 
Det är spekulationer och rent av pekande på ”önskade” platser helt utan underlag- vilket 
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är mycket missvisande. Därav varken mängd parkeringar eller säkra platser för parke-
ring som kan täcka upp för dem ni stjäl från oss redan boende. ännu mindre för de kom-
mande boende. Vill se tydligare åtgärder med bättre underlag! 
Kommentar: 
Grön Resplan är en långsiktig och pågående process där Chalmers och Göteborgs Stad 
åtar sig att arbeta med mobilitetsåtgärder för att inte öka användandet av bil för Chal-
mers verksamhet. Första rapporten färdigställdes 2012 och kan innehålla äldre statistik 
vilken förändrats. Flera åtgärder har genomförts, t.ex. ombyggnad av Chalmershåll-
platsen samt har busslinje 55 börjat trafikera området. Utöver pågående arbete och 
uppföljning följs parkeringstal upp vid bygglov. 
Detaljplanen möjliggör för kollektivtrafikförsörjning i området men råder inte över ka-
paciteten. En strategi i kommunens översiktsplan för centrala staden är att kollektivtra-
fik ska prioriteras. Målbild Koll2035 har fokus på att öka kvaliteten och kapaciteten hos 
kollektivtrafiken i stadsområdet och att stödja stadsutvecklingen. Västtrafik komplette-
rar trafikutbudet successivt när behov uppstår. 
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
Gällande synpunkt om värdeminskning är ambitionen att det som tillförs i området ska 
hålla hög kvalitet och ge ett utökat utbud av verksamheter och service, vilket ses som 
värdeskapande för området.  
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
En bullerutredning har tagits fram för att bedöma planförslagets påverkan på bland an-
nat befintlig bebyggelse. Ljudreflex i de planerade byggnaderna bedöms inte åstad-
komma påtagligt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om Gibraltargatan (0-1 
dBA).  
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 

56. Boende på Gibraltargatan 38 
Yttrande samråd 2 
Informationen som presenteras är både missvisande och felaktiga. Mycket har föränd-
rats sedan 2014 när Trivector genomförde mätningar och analyser om parkeringar på 
Gibraltargatan/Gibraltarvallen "Parkeringsförslag för bostäder på Gibraltarvallen". Både 
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Chalmersparkeringen och boendeparkering längst med Gibraltarvallen är numera fulla 
både dag och kväll då över 150 nya bostäder har byggts på Viktor Rydbergsgatan. Nu-
mera är det svårt för barnfamiljer och arbetare som bilpendlar att få tag på en parkering 
på kvällarna då de är oftast fulla. Samtidigt finns det inga konkreta förslag till var 
hushåll som är beroende av bil ska parkera om samtliga parkeringar försvinner. Faktum 
är att efterfrågan på parkering i området har ökat under de senaste 3 åren och inte mins-
kat, vilket presenterades i ert informationsblad. Detta är missvisande. Byggnation på 
Viktor Rydbergsgatan har redan påverkat boenden på Gibraltargatan avsevärt främst ge-
nom genererad trafik (dygnet runt), buller och försämrad luftkvalitet. Nybyggnation av 
höghus längst med Gibraltargatan skulle innebära klart sänkt standard för boenden i 
området. Att bygga fler boenden/studentboenden längst med Gibraltargatan och samti-
digt förbättra levnadsstandarden för bostadsrättsinnehavare är både missvisande och fel-
aktiga. Det finns fler bostadsrätter på Gibraltargatan sedan 2013 när byggnadsnämnden 
godkände byggnadsprogrammet för Chalmersområdet. Plangränsförändringarna som 
presenteras påverkar bostadsrättsinnehavare negativt med mer trafik, försämrad luft, 
högre ljudnivåer samt sänker värdet på bostadslägenheter. 
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
En bullerutredning har tagits fram för att bedöma planförslagets påverkan på bland an-
nat befintlig bebyggelse. Ljudreflex i de planerade byggnaderna bedöms inte åstad-
komma påtagligt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om Gibraltargatan (0-1 
dBA).  
Gällande synpunkt om värdeminskning är ambitionen att det som tillförs i området ska 
hålla hög kvalitet och ge ett utökat utbud av verksamheter och service, vilket ses som 
värdeskapande för området.  

57. Boende på Gibraltargatan 54 
Yttrande samråd 2 
Jag skriver för att protestera mot utbyggnaden av Chalmers på Gibraltargatan samt bo-
städer. Jag har bott på Gibraltargatan 54 i 17 år med utsikt över Chalmers Herrgård och 
mitt vardagsrum och balkong mot Gibraltargatan. Jag har också boendeparkering i om-
rådet och vänder mig starkt emot att de skall tas bort då det redan är begränsat med par-
keringar. Ni nämnde vid något tillfälle att ni ska bygga parkeringshus under Chalmers 
för boende, med det känns mycket otryggt för mig som ibland kommer hem sent på 
kvällen att behöva parkera i ett parkeringshus. 
Det är också redan svårt som det är för besökande att få parkeringsplatser, ser inte hur ni 
ens kan komma på tanken att ta bort fler!! 
Jag vill heller inte ha utsikt över fler Chalmers hus utan nu finns det träd och en öppnare 
vy och det skulle kännas alldeles för nära inpå och trångt att få fler chalmershus där vi 
nu har parkering. Man förstör också charmen med Johannebergs om område om man 
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bygger ut mer hus. Det har redan byggts på Eklandagatan hus som inte passar in och 
förstör utsikten för oss boende. 
Jag vänder mig också emot det enorma väsen och störningen som kommer vara under 
lång tid om nybyggnationer skulle ske. Det är redan mycket väsen med trafik på gatan. 
Jag jobbar hemifrån vissa dagar dagtid och skulle få svårt att kunna fokusera med så 
mycket störningar. 
Ber er att ta hänsyn till oss boende som inte vill ha denna utbyggnad och borttagande av 
våra parkeringsplatser!!! 
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Parkering för tillkommande bebyggelse ska uppföras i parkeringsgarage under byggna-
derna eller i parkeringshus inom den egna kvartersmarken.  
Ambitionerna för utveckling av Chalmers utgår från föreliggande program där Chal-
mers med sin historia av behovsstyrd utveckling med tillkommande årsringar, som har 
skapat dagens Chalmers och dess karaktär, ska ges utrymme att utvecklas. Byggrät-
terna mot Gibraltargatan regleras för att förhålla sig i skala, höjd och uppdelning med 
befintlig funkishusbebyggelse på västra sidan Gibraltargatan som ingår i riksintresset 
för kulturmiljövård Övre Johanneberg. Höjden tillåts i snitt en våning högre än befint-
lig bebyggelse, med krav på att översta våningen ska vara indragen minst två meter 
från fasadliv. Planbestämmelse avseende utformningskrav på de nya byggnaderna mot 
Gibraltargatan har förtydligats och beskrivs i planbeskrivningen. Bestämmelsen ställer 
krav på att en hög gestaltningsnivå ska eftersträvas vilket sedan hanteras av byggnads-
nämnden i bygglovsskedet. Längre in i området tillåts en större flexibilitet med upp till 
+ 91 m över stadens nollplan motsvarande upp till 12 våningar (beräknat på en vå-
ningshöjd på 3,5 meter). För kvarteren på Gibraltarvallen finns även en begränsning av 
bruttoarean reglerad för att åstadkomma en variation och innebär att kvarteren inte 
kan bebyggas fullt ut. 
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
Gällande störningar under byggtid finns det regelverk som ska följas. Det är inget som 
hanteras och föreskrivs i detaljplanen.  

58. Boende på Gibraltargatan 58 
Yttrande samråd 2 
Hur kommer den efterföljande bristen på boendeparkering lösas? Lämnas det utan åt-
gärd? Kommer ingen annan yta göras tillgänglig för oss som bor precis runtomkring? 
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
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braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 

59. Boende på Gibraltargatan 60 
Yttrande samråd 2 
Dum idé att ta bort så många parkeringar utan att ersätta platser! Det finns familjer som 
både behöver sin bil till både barnen och som jag, bilen i jobbet. Anledningen till att vi 
valde att köpa bostad i Johanneberg var bland annat för att slippa betong och ont om 
parkeringar. Det främjar inte heller handeln då de som är beroende av sin bil får flytta 
längre ut, de som har en bil i hushållet har oftast god ekonomi och tar sig då kanske inte 
heller in till centrum. Att försöka göra om Göteborg kan ni väl hålla till kärnan av Göte-
borg då och låta ”yttre centrum” få vara! Det finns en anledning varför många med bil 
väljer att inte bo i tex Haga, Vasa, Linné, Lorensberg. Måste ni göra Johanneberg till 
samma betong!? 
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 

60. Boende på Gibraltargatan 58 
Yttrande samråd 2 
Jag är medlem i föreningen Berglärkan 15 på Gibraltargatan 58 och läser med oro kring 
den byggnation som planeras enligt 0469/13.Detta bygge kommer i stor omfattning och 
drastiskt försämra miljön i området för boende. Framförallt pga  
-Luftföroreningar som redan nu är över skalan mot riktmärken. Detta är allvarligt. 

-Att boende på gatan får drastiskt försämrade villkor med ljusinsläpp då husen kommer 
täcka en längre sträcka av gatan och höjd upp till 11 våningar är inte acceptabelt. Vi 
som investerat i att bo i området skall inte drabbas i denna skala. 11 våningar är inte i 
enighet med resten av området och här ser vi att ni inte kan driva en unik agenda för ett 
projekt.  
Som ett extra tillägg tappar vi parkeringar i en skala som gör att det kan bli problema-
tiskt att bo kvar om inte logistiken fungerar mot rimliga förväntningar. Här behöver ni 
ge en lösning.  
Totalt: Hög risk att våra bostäder tappar i värde då det inte tas ansvar för miljön eller 
befintlig dynamik i området. Vem tar ansvar för helheten? 
Jag som boende lämnar synpunkter ovan och är inte enig i planen som den ser ut.  
Kommentar: 
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
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Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
Byggrätterna mot Gibraltargatan regleras för att förhålla sig i skala, höjd och uppdel-
ning med befintlig funkishusbebyggelse på västra sidan. Höjden tillåts i snitt en våning 
högre än befintlig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen minst 
två meter från fasadliv. Längre in i området tillåts en större flexibilitet och högre höjd. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Gällande synpunkt om värdeminskning är ambitionen att det som tillförs i området ska 
hålla hög kvalitet och ge ett utökat utbud av verksamheter och service, vilket ses som 
värdeskapande för området.  

61. Boende på Gibraltargatan 50 
Yttrande samråd 2 
Jag är boende på Gibraltargatan och jag vill komma med en synpunkt som ni gärna får 
ta hänsyn till gällande parkering. Vi som bor här har skaffat bil för att en av anledningen 
är att det finns parkering. Jag jobbar utanför stan och är beroende av bil vilket gör att jag 
måste ha en parkering hemma. Jag tycker INTE ni ska ta bort boendeparkeringen. Vi 
som bor i centrum är också i behov av bil. Bortsett från den här synpunkten är jag posi-
tiv till att stan förnyas och förtätas men inte när det blir så mycket sämre för oss som re-
dan bor här. Jag kan förstå att jag får minskad utsikt på grund av nybyggnation (jag bor 
ändå i centrala Göteborg) men att inte kunna ta mig till jobbet på ett rimligt sätt känns 
helt absurt. 
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 

62. Boende på Gibraltargatan 58 
Yttrande samråd 2 
Den planerade byggnationen innebär en stor förtätning. Det kommer att öka belast-
ningen på Gibraltargatan som redan nu är hårt trafikerad. Luftföroreningarna kommer 
att öka. De ligger redan nu över gränsvärdet. Ett stort antal boendeparkeringsplatser 
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kommer att försvinna trots att de redan nu är överfulla Detta kommer att innebära stora 
problem för de boende. Träden längst gatan kommer att försvinna när varje grönt blad i 
innerstaden är viktigt. Allt detta gör att jag emotsäger mig nybyggnationen i den plane-
rade formen  

Kommentar: 
Grön Resplan är en långsiktig och pågående process där Chalmers och Göteborgs Stad 
åtar sig att arbeta med mobilitetsåtgärder för att inte öka användandet av bil för Chal-
mers verksamhet. För tillkommande bostadskvarter förbinder sig fastighetsägarna att 
arbeta med olika mobilitetslösningar för att få ner antalet parkeringsplatser. Drygt tret-
tio platser bedöms tillkomma vilka ska lösas inom den egna fastigheten i garage under 
byggnaderna. 
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 

63. Boende på Gibraltargatan 44 
Yttrande samråd 2 
Som boende på Gibraltargatan 44 känner jag och min fru oss starkt oroade över de pla-
ner för byggnation som föreligger. Vi känner stor trivsel i det område vi bor i, en trivsel 
som vi befarar kommer att minska drastiskt om dessa planer genomförs i sin helhet. Gi-
vetvis förstår vi att en stad inte kan stagnera utan måste utvecklas framåt för att kunna 
motsvara de behov och de önskemål som finns. Men en utveckling av en stadsdel måste 
också anpassas för att motsvara även de behov och önskemål som finns hos de som ska 
bo och verka i området. Grönområden med träd och annan växtlighet har absolut en po-
sitiv inverkan på både människor och miljö. Delar av detta kommer att försvinna vid 
den byggnation som föreslås. Byggnationen kommer, för oss som bor på den mest be-
rörda delen av Gibraltargatan, att minska antalet soltimmar och medföra insyn i våra 
hem. Försvinner även den kvarvarande återvinningsstationen från området befarar jag 
att det kommer medföra en ökad nedskräpning och medföra olägenheter för oss boende. 
Men det som oroar än mer är att våra parkeringsplatser kommer att tas bort. Har tittat på 
de förslag som presenterats för att hantera problemet. Nollalternativet är ju direkt horri-
belt och högst förvånande att det över huvud taget kommit på tal. Anläggningen av ett 
antal mindre parkeringsområden, framför allt längs Victor Rydbergsgatan och tvärgator 
från denna, är ju ett bättre om än långt ifrån bra alternativ. Det alternativet skulle med-
föra att de boende tvingas cirkulera runt i området för att leta lediga platser. Något som 
skulle inverka negativt på miljön och skapa en minskad trivsel för all berörda. 
Dessutom tycks den stora Chalmersparkeringen på Gibraltarvallen inte tas med i beräk-
ningen av hur många parkeringsplatser som försvinner. De bilar som står där nu på da-
gar, kvällar och nätter kommer givetvis att finnas med bland de bilar som cirkulerar runt 



 
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 69 

och letar p-platser. Det innebär också att antalet p-platser som finns med i de olika be-
räkningarna har underskattats. 
Så vår bestämda åsikt är att om föreslagna byggnationer skall genomföras så är det ett 
måste att ett parkeringshus som gott och väl täcker det reella behovet av p-platser måste 
byggas inom området. I den bästa av världar kunde det även kompletteras av de tidigare 
nämnda parkeringsområdena på Victor Rydbergsgatan med tvärgator. 
Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
Ny yta för återvinningsstation har studerats och kommer att säkerställas söder om kors-
ningen Gibraltargatan/Fridkullagatan. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Trafikkontorets boendeparkering sker i dag uteslutande på offentlig plats. Enligt Lag 
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, 
m.m. (”Avgiftslagen”) får en kommun, i den omfattning som behövs för att ordna trafi-
ken, ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga plat-
ser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parke-
ring. Med dagens lagstiftning kan därmed Staden inte anordna boendeparkering på pri-
vat mark. För den i detaljplanen föreslagna nytillkomna bebyggelsen kommer Staden 
inte erbjuda boendetillstånd för parkering. För tillkommande verksamheter och bostä-
der ska istället parkering ordnas inom den egna kvartersmarken, För den föreslagna 
bebyggelsen avses parkering anordnas i parkeringsgarage under byggnaderna eller i 
parkeringshus. Chalmers erbjuder i viss mån boende möjlighet att köpa parkering på 
deras område. 

64. Boende på Gibraltargatan 54 
Yttrande samråd 2 
Genomförs detta projekt till fullo förvandlar ni en nu levande och ljus miljö till en 
stenöken. Denna ljusa luftiga stadsdel kommer att bli mörkare leda till ännu mer genom-
fartstrafik med ökat trafikbuller, redan idag högt. Kan mycket väl förstå att man vill ut-
nyttja parkeringsplatserna på Chalmers. Vad vi behöver är parkeringsplatser som ligger 
under de fastigheter ni tänker bygga. Dessutom finns det ingen anledning att bygga så 
nära befintlig bebyggelse, att deras lägenheter blir så mycket mörkare. Vi behöver allt 
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ljus vi kan få. Att bygga farthinder ökar bullret eftersom, när bilisterna bromsar in, drar 
de på efter guppet med ökat buller som följd. Gibraltargatan har blivit en genomfartsled 
på grund av alla byggprojekt i stan, skulle kunna undvikas om gatan enkelriktades åt 
ena hållet och Viktor Rydbergsgatan åt det andra. Vi behöver luftväxling här uppe, vi 
behöver träden här uppe. Vi älskar att kunna se de blommande körsbärsträden på våren, 
det kallas livskvalitet. Ska ni ta upp dem och återplantera dem som vid Haga eller blir 
nya plantor som tar 40 år att bli personliga. Herrgården är en symbol för oss här. Det 
förstår ni nog inte som sitter och planerar. Att stänga Engdahlsgatan för genomfart gör 
att trafiken ökar ännu mer på Gibraltargatan, dessutom alla stackare som letar boende-
parkering, som redan idag kör runt, med mer utsläpp som följd, och letar efter en plats 
att stå på. Jag har inget emot förändringar som tillför området mångfald. Yrkar på att ni 
tänker om och gör rätt. 
Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Trafikkontorets boendeparkering sker i dag uteslutande på offentlig plats. Enligt Lag 
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, 
m.m. (”Avgiftslagen”) får en kommun, i den omfattning som behövs för att ordna trafi-
ken, ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga plat-
ser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parke-
ring. Med dagens lagstiftning kan därmed Staden inte anordna boendeparkering på pri-
vat mark. För den i detaljplanen föreslagna nytillkomna bebyggelsen kommer Staden 
inte erbjuda boendetillstånd för parkering. För tillkommande verksamheter och bostä-
der ska istället parkering ordnas inom den egna kvartersmarken, För den föreslagna 
bebyggelsen avses parkering anordnas i parkeringsgarage under byggnaderna eller i 
parkeringshus. Chalmers erbjuder i viss mån boende möjlighet att köpa parkering på 
deras område. 
En bullerutredning har tagits fram för att bedöma planförslagets påverkan på bland an-
nat befintlig bebyggelse. Ljudreflex i de planerade byggnaderna bedöms inte åstad-
komma påtagligt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om Gibraltargatan (0-1 
dBA).  
Trafiksäkerhet är ett prioriterat område hos Trafikkontoret. Den nya sektionen på Gi-
braltargatan bedöms generellt kunna ge lägre hastigheter och framför allt en bättre 
stadsbild. Dock krävs hastighetssäkring i en punkt på sträckan där trafikkontoret bedö-
mer att många kommer korsa vägen på sträckan. 
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Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
Karaktären som befintliga träd på dagens parkeringsytor ger kommer att förändras i 
och med planförslagets genomförande där flertalet träd inte bedöms varit möjliga att 
bevara. Ambitionen för utveckling av området med föregående program bedöms i detta 
fall gå före. Det kommer att bli ett tätare område med återplantering av träd längs ga-
tor och med gröna inslag, stråk och kopplingar på Chalmers område.  
Gibraltar Herrgård är redan flyttad en gång varför ytterligare en flyttning inte bedöms 
påverka det kulturhistoriska värdet för byggnaden. Utgångspunkten när lokalisering 
undersöktes var att Herrgården fortsatt ska vara placerad i närområdet och ha ett sam-
manhang med förträdgård eller annan grönska. Vald placering på den nya tomten vid 
Orrspelsgatan medger att byggnaden kan få en solitär placering där dess tidigare 
funktion som herrgårdsbyggnad fortfarande framhävs. 

Övriga synpunkter noteras. 

65. Boende på Gibraltargatan 60-62 
Yttrande samråd 2 
Krav på solstudier i planarbetet. De grundläggande förutsättningarna för den framtida 
tillgången till solinfall ges i planarbetet, eftersom planen då bestämmer de nya byggna-
dernas storlek, höjd och placering. 
Då är det viktigt att boende har möjlighet att ta del av detta. Solstudier bör redovi-
sas som underlag för samråd. Enligt plan- och bygglagen skall kommunen samråda med 
alla som kan ha synpunkter på ett nytt planförslag. Under samrådet skall motiven till 
förslaget och de viktigaste följderna av planen redovisas. I detta fall är solstudier 
mycket viktiga. 
Det är viktigt att solstudier redovisas så enkelt och tydligt som möjligt, så att sakägare 
kan förstå och ta ställning till denna aspekt. Kommunen planerar, att i plan ge förutsätt-
ningar för att bygga höga hus på andra sidan av Gibraltargatan vilket kommer medföra 
att befintliga bostadshus därmed blir skuggade. Kommunen (byggnadsnämnden) är 
skyldig att redovisa alla konsekvenser av den nya planen. Krav på solstudier bör då ingå 
i yttrandet. Detta gäller vid olika tidpunkter på dygnet och vid olika årstider. 
Då jag inte kan hitta en redovisning enligt ovan, så begär jag att en sådan utförs. Det är 
möjligt att jag kan ha missat den och ber då att få bli hänvisad till densamma.  
Innehar en lägenhet i Brf Gibraltargatan 60-62 på tredje våningen. Krav på redovisade 
solstudier understryks av att stor majoritet av lägenheterna är enkelsidiga mot väster 
(Gibraltargatan). 
Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
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66. Boende på Gibraltargatan 48 
Yttrande samråd 2 
Finns mycket man kan säga om varför det här absolut inte är någon bra idé. Men huvud-
sakligen, förutom att allt solljus kommer att försvinna från hela framsidan, och att man 
kommer få direkt insyn in i hela lägenheten av skräniga studenter ofta nattettid, så är 
den stora frågan: Vart sjutton ska man ställa bilen? De är helt knökfullt på alla boende-
parkeringar runtomkring i hela området, både dagtid och nattetid. Kom heller inte och 
säg att man ska sälja bilen, för den behövs när man har häst och andra djur! 
Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 

67. Boende på Gibraltargatan 58 
Yttrande samråd 2 
Jag är medlem i bostadsrättsföreningen Berglärkan 15 på Gibraltargatan 58. Jag blir väl-
digt orolig när jag läser informationen kring era planer som berörs enligt 0469/13.Denna 
nybyggnation kommer kraftigt påverka närområdet och drastiskt försämra miljön i om-
rådet. Följande punkter har störst påverkan: 
-Luftföroreningar kommer öka i ett område där riktmärken redan överstigs. Hur skall 
detta hanteras under hela byggprocessen? 
- Försämrat ljusinsläpp då husen kommer täcka en lång sträcka av gatan och husen kom-
mer uppgå till 11 våningar (mycket högre än dagens höjdnivå) 
Det är inte acceptabelt då vi som investerat i att bo i området inte skall drabbas i denna 
skala. 11 våningar är inte i enighet med resten av området och här ser vi att ni inte kan 
driva en unik agenda för ett projekt.  
- vidare undrar jag hur man har tänkt att lösa boendeparkeringsfrågan? Parkeringar 
kommer gå mistes om i en stor skala som gör att det kan bli problematiskt att bo kvar 

https://maps.google.com/?q=bergl%C3%A4rkan+15&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=gibraltargatan+58&entry=gmail&source=g
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pga de drastiska ändringarna. Här behöver ni ge en lösning eftersom det blir fler bilister 
och med mindre antalet parkeringar. 
Sammanfattningsvis löper vi som bor i området en hög risk att våra bostäder tappar i 
värde då det inte tas ansvar för miljön eller befintligt boendeläge. Vidare har den an-
strängda infrastrukturen analyserats? 
Jag som boende ser stora problem med era planer och anser inte att planen är accepta-
bel. Här måste flertalet nämnde faktorer undersökas och presenteras för alla boende i 
området 
Kommentar: 
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
Ambitionen i planförslaget är att skapa en aktiv och attraktiv stadsgata där ny bebyg-
gelse på västra sidan förhåller sig i skala och uttryck till befintlig bebyggelse. För 
byggrätterna direkt mot Gibraltargatan tillåts höjden i snitt en våning högre än befint-
lig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen minst två meter från 
fasadliv. Längre in i området tillåts en större flexibilitet och höjd. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Gällande synpunkt om värdeminskning är ambitionen att det som tillförs i området ska 
hålla hög kvalitet och ge ett utökat utbud av verksamheter och service, vilket ses som 
värdeskapande för området.  
Det framtagna trafikförslaget hanterar även framtida trafik och framtida möjlig kollek-
tivtrafik. Även Grön Resplan för Chalmers hanterar mobilitetsåtgärder för Chalmers-
området med syfte att inte öka biltrafiken. För tillkommande bostadskvarter förbinder 
sig fastighetsägarna att arbeta med olika mobilitetslösningar för att få ner antalet par-
keringsplatser. Drygt trettio platser bedöms tillkomma vilka ska lösas inom den egna 
fastigheten i garage under byggnaderna. 

68. Boende på Gibraltargatan 40 
Yttrande samråd 2 
Jag bor på 1:a våningen och köpte lägenheten framförallt för att den passade i storlek 
men också för att soltimmarna är så många och ljuset är väldigt viktigt för min hälsa. 
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Jag blir bestört när jag läser om höghusen som kommer att avskärma mig helt från so-
len. Jag tycker det är ett övergrepp! Ökad insyn i lägenheten gör också så att man behö-
ver dra för gardiner eller ha persienner upp mitt på dagen och därmed minskas ljuset 
ännu mer. Jag tycker även att det är fel att ta bort alla träd. Träden hjälper oss att få en 
bättre luft och det ökar trevnaden. Redan nu är luftföroreningarna större än rekommen-
derat. Att ta bort träden gör att det kommer att bli ännu värre. Jag vill inte bo i ett be-
tongkomplex utan träd. De har vuxit länge, länge och jag tycker det är fel att skyffla 
bort dem. Att ni också vill ta bort parkeringarna utan att ersätta dem är ansvarslöst och 
ogenomtänkt. Var hade ni tänkt att alla bilar skall parkeras? Med ökad byggnation 
skulle det bli ännu fler bilar. Skall de stå på gatan?? 
Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 

69. Boende på Gibraltargatan 58 
Yttrande samråd 2 
Jag har tagit del av era planer kring projektet Gibraltarvallen och jag har ett par syn-
punkter om detta projekt. Ett höghus som är upp mot 11 våningar högt kommer att 
minska ljusinsläppet för en väsentligt stor del av området. Dessutom kommer det att se 
väldigt märkligt ut då högsta byggnaden i närheten är EDIT-huset på Chalmers som un-
gefär kommer att vara hälften så högt. Projektet innebär dessutom en ökad mängd luft-
föroreningar i området. Just nu är riktmärkena för luftföroreningarna redan över skalan 
och det är varken hållbart eller ansvarigt att ignorera dessa värden. Det kommer att för-
svinna många parkeringsplatser i området som inte kommer att ersättas. Jag läste rap-
porten som handlade om hur man skulle ersätta dessa men det finns inte en rimlig san-
nolikhet att man ska lyckas med det. Dessutom innebär detta projekt att återvinnings-
stationen behöver tas bort. Återvinningsstationer bör vara det sista man som stad vill ta 
bort då det är en otroligt viktig del i det hållbara samhället att återvinna i största möjliga 
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utsträckning för att minska klimatpåverkan. Belastningen på den nuvarande återvin-
ningsstationen som ligger vid korsningen mellan Gibraltargatan och Engdahlsgatan är 
redan hög och stationen är ofta full. Slutligen skulle detta projekt medföra att man behö-
ver fälla de få träd och ta bort den lilla grönskan som Gibraltargatan har. Detta hade bi-
dragit negativt till det sociala perspektivet 
Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Ny yta för återvinningsstation har studerats och kommer att säkerställas söder om kors-
ningen Gibraltargatan/Fridkullagatan. 
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 

70. Boende på Gibraltargatan 42 
Yttrande samråd 2 
Jag undrar hur ni tänker när det gäller parkeringen som försvinner. Det är många med 
mig som behöver bilen i sitt arbete/fritid och som det ser ut nu försvinner dom flesta 
platserna plus att ni bygger mer bostäder. Jag tycker att man tvingar ut folk från stan vil-
ket gör att man kör mer bil då avstånden blir längre. Är det miljövänligt? 
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 

71. Boende på Gibraltargatan 59 
Yttrande samråd 2 
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Tillåten byggnadshöjd är alldeles för hög 75 – 94 m i tillåten höjd accepteras inte, skall 
vara motsvarande befintliga hus på Gibraltargatan. 
Luften kommer att försämras med ökad trafik till och från området. 

Vi motsätter också av flytten av Gibraltar Herrgård då denna byggnad utgör en del av 
områdets historia. 
Kommentar: 
För byggrätterna direkt mot Gibraltargatan tillåts höjden i snitt en våning högre än be-
fintlig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen minst två meter 
från fasadliv. Längre in i området tillåts en större flexibilitet och höjd. Gibraltarvallen 
är även i gällande detaljplan ett utvecklingsområde för Chalmers, ny detaljplan syftar 
till att även bostäder och service tillkommer längs med Gibraltargatan. Detaljplanen 
har föregåtts av ett program med ambitioner och förhållningssätt för områdets utveckl-
ing. Utvecklingen ligger även i linje med stadens strategiska dokument där en förtätning 
i centrala delar av staden förespråkas. Aktiva bottenvåningar bidrar till stadslivet och 
möjliggör för förbättrad service i området.  
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
Gibraltar Herrgård är redan flyttad en gång varför ytterligare en flyttning inte bedöms 
påverka det kulturhistoriska värdet för byggnaden. Utgångspunkten när lokalisering 
undersöktes var att Herrgården fortsatt ska vara placerad i närområdet och ha ett sam-
manhang med förträdgård eller annan grönska. Vald placering på den nya tomten vid 
Orrspelsgatan medger att byggnaden kan få en solitär placering där dess tidigare 
funktion som herrgårdsbyggnad fortfarande framhävs. 

72. Boende på Gibraltargatan 19C 
Yttrande samråd 2 
Här med överklagar jag detta projekt! De föreslagna höga husen kommer skymma efter-
middag- och kvällssol mot våra fastigheter och påverka nuvarande fastigheter negativt. 
Träden försvinner. Ljuset påverkas. Förtätningen av hus påverkar boendemiljön nega-
tivt. Parkeringsplatser försvinner för boende.  
Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
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braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 

73. Boende på Gibraltargatan 40 
Yttrande samråd 2 
Ända sedan tillblivelsen av Övre Johanneberg på 1930-talet har stadsdelen präglats av 
ljus, luftighet och grönska, utan de "dystra gator och kusliga bakgårdar" som stadsplane-
chefen Uno Åhrén avskydde. Att nu bebygga hela västra sidan av Gibraltargatan med 
relativt höga hus, från Chalmers Tvärgata till Engdahlsgatan - efter att ha huggit ner de 
gamla praktfulla lövträden och tagit bort alla parkeringsplatser - är en våldtäkt på områ-
det. Hela syftet med stadsdelens layout och charm raderas ut när moderna sexvånings-
hus (eller högre?) ställs framme vid gatan i en kompakt linje. Boende utmed Gibraltar-
gatan kommer att förlora dagsljus (det finns bestämmelser om sådant) och luft samt na-
turligtvis även parkeringsmöjligheter och stadsdelens särprägel och kultur. Nyetablering 
kan aldrig ersätta det befintliga och inarbetade. Titta bara på alla "nykonstruerade" själ-
lösa områden som vuxit upp på senare år. För att luft skall bli dräglig för människan att 
andas krävs 11 träd per individ. Det finns i Johanneberg nu, men hur blir det sen, i den 
tyvärr spå populära förtätningens anda? Jag ber, tänk om! Det finns andra platser. 
Kommentar: 
Ambitionerna för utveckling av Chalmers utgår från föreliggande program där Chal-
mers med sin historia av behovsstyrd utveckling med tillkommande årsringar, som har 
skapat dagens Chalmers och dess karaktär, ska ges utrymme att utvecklas. Byggrät-
terna mot Gibraltargatan regleras för att förhålla sig i skala, höjd och uppdelning med 
befintlig funkishusbebyggelse på västra sidan Gibraltargatan som ingår i riksintresset 
för kulturmiljövård Övre Johanneberg. Höjden tillåts i snitt en våning högre jämfört 
med befintlig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen med minst 
två meter från fasadliv. Planbestämmelse avseende utformningskrav på de nya byggna-
derna mot Gibraltargatan har förtydligats och beskrivs i planbeskrivningen. Bestäm-
melsen ställer krav på att en hög gestaltningsnivå ska eftersträvas vilket sedan hanteras 
av byggnadsnämnden i bygglovsskedet. 
Längre in i området tillåts en större flexibilitet med upp till + 91 m över stadens noll-
plan motsvarande upp till 12 våningar (beräknat på en våningshöjd på 3,5 meter). För 
kvarteren på Gibraltarvallen finns även en begränsning av bruttoarean reglerad för att 
åstadkomma en variation och innebär att kvarteren inte kan bebyggas fullt ut. 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
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Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 

74. Boende på Gibraltargatan 19 
Yttrande samråd 2 

Jag önskar framföra följande synpunkter; 
1) Enligt följande bild planeras medgivande av en eller flera byggnader nära befintligt 
hus på adressen Gibraltarg 19 (gul- och rödmarkerat område som inte är prickat) och 
även nära bostadsrättsföreningens andra hus. Om sådana nya byggnader orsakar skugga 
och mindre soltimmar över det befintliga huset på Gibraltarg 19 och tillhörande tomt-
mark, så föreslås att planen utformas så att sådana nya byggnaderna inte får förekomma 
och, i händelse byggnader ändå tillåts, att de inte får utformas så att de orsakar sådan 
skugga eller minskning av soltimmar. Det är inte acceptabelt att nya byggnader tillåts 
som orsakar skugga eller mindre soltimmar för de befintligt boende. 
2)  I händelse byggnader tillåts på området enligt 1) ovan, så föreslås att de inte får vara 
högre än de närliggande befintliga byggnaderna på Gibraltarg 19, Engdahlsg och Lind-
strömsg. Detta dels av estetiska skäl dels för att begränsa insynen i bostäderna och till-
hörande balkonger, i de befintliga husen. 
3) Det är mycket beklagligt att befintligt grönområde, som finns nu i det gulmarkerade 
området för bostäder, tillåts minska eller försvinna enligt planen. Viktigt därför att det 
lilla av grönområde som återstår vid Gibraltarvallen, i form av träd längs parkeringen 
och Gibraltargatan, bevaras. Planen bör anpassas till detta. 
4) Var skall alla de bilar som nu parkerar på parkeringsplatserna på Gibraltarvallen + bi-
larna som tillhör de som skall flytta in i det gulmarkerade området, kunna parkeras om 
befintliga parkeringsplatser försvinner enligt planen? Detta måste lösas och beaktas för 
planen, innan planen fastställs. Närmast liggande lokalgator (Engdahlsg, Lindströmsg 
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mfl) är redan hårt belastade av parkerade bilar, och behöver avlastas vilket också bör 
beaktas för planen. 
5) Som vi har förstått det, så överskrider luftföroreningarna på Gibraltargatan riktvär-
dena. Om fler bostäder och arbetsplatser byggs, så kommer trafiken och luftförorening-
arna att öka än mer. Det är inte acceptabelt och bör därför beaktas för planen. 
6) Planen bör även säkerställa att trafiken på Eklandag, vid de befintliga bostadshusen 
längs Eklandag (t ex huset på Lindströmsg 3), inte ökar, utan minskar så att de boende 
där utsätts för mindre ljud, buller och föroreningar från trafiken på Eklandag. 
7) Om planen innebär att befintlig återvinningsstation tas bort i slutet av parkeringen, så 
är det inte acceptabelt om inte planen ordnar en ny närliggande placering för återvin-
ningsstationen.  
Kommentar: 
Ny bebyggelse som föreslås ligger norr om angiven adress och påverkar inte fastig-
heten gällande sol och skuggning. 
Föreslagna byggrätter mot Gibraltargatan och Engdahlsgatan regleras för att förhålla 
sig i skala, höjd och uppdelning med befintlig funkishusbebyggelse på östra sidan Gi-
braltargatan, höjden tillåts i snitt en våning högre där översta våningen ska vara indra-
gen med minst två meter från fasadliv. Befintlig bebyggelse söder om Engdahlsga-
tan/väster om Gibraltargatan har lägre skala. 
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Parkering för tillkommande bebyggelse ska uppföras i parkeringsgarage under byggna-
derna eller i parkeringshus på den egna kvartersmarken. För det tillkommande bostads-
kvarteret avses parkering förläggas i garage under byggnaden. 
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
Förlängningen av Eklandagatan syftar till att koppla ihop den nya samlade kollektivtra-
fikhållplatsen vid korsningen Gibraltargatan/Fridkullagatan till Chalmers södra entré 
vid Sven Hultins plats i enlighet med föregående program. I och med att Eklandagatan 
förlängs till Sven Hultins Plats och Engdahlsgatan stängs av för genomfartstrafik för-
väntas trafikvolymerna omfördelas där en ökning är att vänta på Eklandagatan. Gatan 
är tänkt att förstärka Chalmers södra entré. Eklandagatans nya utformning medger 
dubbelriktad cykelbana, gångbanor samt dubbla trädrader och längsgående parkering 
vilket bedöms bidra till att hastigheterna kan hållas nere. Även en busshållplats avses 
förläggas i närheten av korsningen med Gibraltargatan. På Sven Hultins Plats föreslås 
en timglashållplats som gör att bilar behöver vänta då bussen stannar. Utformningen 
innebär enkelriktning förbi hållplatsläget vilket bidrar till låga hastigheter över platsen 
och att för vägsträckan i sin helhet inte uppmuntras till genomfartstrafik. Åtgärderna 
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skapar bättre möjlighet för en effektivare trafikering med kollektivtrafik vilket går i linje 
med Göteborgs Stads trafikstrategi. För befintlig bebyggelse som påverkas av förhöjda 
bullervärden norr om Eklandagatan till följd av ändrad trafikföring åtar dig Göteborgs 
Stad att bekosta åtgärder för att klara inomhusnivåer för de lägenheter som får för-
höjda värden. 
Ny yta för återvinningsstation har studerats och kommer att säkerställas söder om kors-
ningen Gibraltargatan/Fridkullagatan. 

75. Boende på Gibraltargatan 40 
Yttrande samråd 2 
Yttrandet har inkommit på engelska. I samrådsredogörelsen sammanfattat och översatt 
till svenska: 
Detaljplanens genomförande kommer att negativt påverka närmiljön för boende utifrån 
följande aspekter. 
Träd kommer att tas bort vilket påverkar fågelliv och luftkvalitet då träd bidrar till att 
rena utsläpp från biltrafiken. 
De höga byggnader som planeras kommer att påverka dagsljuset för befintliga bostäder 
öster om Gibraltargatan. det kommer dessutom att påverka värdet på befintliga fastig-
heter negativt. 
Boendeparkering kommer att tas bort med liten eller ingen ersättning.  
Förslaget känns ogenomtänkt och ingen hänsyn tas till närboende. 
Kommentar: 
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
Gällande synpunkt om värdeminskning är ambitionen att det som tillförs i området ska 
hålla hög kvalitet och ge ett utökat utbud av verksamheter och service, vilket ses som 
värdeskapande för området.  
Ny yta för återvinningsstation har studerats och kommer att säkerställas söder om kors-
ningen Gibraltargatan/Fridkullagatan. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
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braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 

76. Boende på Gibraltargatan 40 
Yttrande samråd 2 
Byggnation Gibraltarvallen Övre Johanneberg är ett kulturhistoriskt intressant område, 
det första och mest utpräglade funkisområdet i Göteborg. Utpräglat tack vare enhetlig 
och luftig bebyggelse. Att enligt plan bygga höga täta hus av en helt annan typ utmed 
Gibraltargatan (Gibraltarvallen) förtar hela stadsdelens karaktär, dess ljus och rymd 
samt naturligtvis utblicken för de boende utmed gatans östra sida och ger istället insyn. 
Genom denna förtätning försvinner dessutom nödvändiga parkeringsplatser, de över 80 
år vackra gamla lövträden och grönytor i detta byggprojekt som bara ytterligare belastar 
ett redan hårt ansträngt område. Höga hus på armlängds avstånd - nej tack. Förtätning 
av ett luftigt område - nej tack. Avverkning av oersättliga gamla lövträd - nej tack. Bort-
tagna parkeringsplatser - nej tack. Generellt ökat tryck på området - nej tack. Avveckla 
byggplanerna för Gibraltarvallen.  
Kommentar: 
Ambitionerna för utveckling av Chalmers utgår från föreliggande program där Chal-
mers med sin historia av behovsstyrd utveckling med tillkommande årsringar, som har 
skapat dagens Chalmers och dess karaktär, ska ges utrymme att utvecklas. Byggrät-
terna mot Gibraltargatan regleras för att förhålla sig i skala, höjd och uppdelning med 
befintlig funkishusbebyggelse på västra sidan Gibraltargatan som ingår i riksintresset 
för kulturmiljövård Övre Johanneberg. Höjden tillåts i snitt en våning högre jämfört 
med befintlig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen med minst 
två meter från fasadliv. Planbestämmelse avseende utformningskrav på de nya byggna-
derna mot Gibraltargatan har förtydligats och beskrivs i planbeskrivningen. Bestäm-
melsen ställer krav på att en hög gestaltningsnivå ska eftersträvas vilket sedan hanteras 
av byggnadsnämnden i bygglovsskedet. Vidare in på området tillåts en större flexibilitet 
och höjd. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 

77. Boenden på Gibraltargatan 38 
Yttrande samråd 2 
Vi emotsätter oss all byggnation på Gibraltarvallen. Alla parkeringsmöjligheter försvin-
ner. Läs boken Göteborg ett bildverk Liljeroth Holmström tryckt 1952, där beskrivs den 
unika Gibraltargatan med sina funkishus se bilder. Träden utmed parkeringen försvin-
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ner. Byggnader är planerade vara upptill 11 våningar höga. Återvinningsstationen för-
svinner. Vår balkong kommer att förmörkas. Värdet på vår bostadsrätt kommer sanno-
likt att sjunka i värde. Kommer vi att få ersättning för värdeminskningen?  
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Ambitionerna för utveckling av Chalmers utgår från föreliggande program där Chal-
mers med sin historia av behovsstyrd utveckling med tillkommande årsringar, som har 
skapat dagens Chalmers och dess karaktär, ska ges utrymme att utvecklas. Byggrät-
terna mot Gibraltargatan regleras för att förhålla sig i skala, höjd och uppdelning med 
befintlig funkishusbebyggelse på västra sidan Gibraltargatan som ingår i riksintresset 
för kulturmiljövård Övre Johanneberg. Höjden tillåts i snitt en våning högre jämfört 
med befintlig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen med minst 
två meter från fasadliv. Planbestämmelse avseende utformningskrav på de nya byggna-
derna mot Gibraltargatan finns reglerat i detaljplanen. Längre in i området tillåts en 
större flexibilitet och höjd. 
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
Gällande synpunkt om värdeminskning är ambitionen att det som tillförs i området ska 
hålla hög kvalitet och ge ett utökat utbud av verksamheter och service, vilket ses som 
värdeskapande för området.  

78. Boende på Gibraltargatan 44 
Yttrande samråd 2 
Vi är starkt emot den nya planen att bygga ett höghus på 11 våningar på Chalmers par-
kering. Denna kommer att SKUGGA våra hus, ge avsevärd försämring utav ljusin-
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släpp/solinsläpp samt ge FULL INSYN till våra lägenheter. Skuggningen/insynen inne-
bär en försämrad miljö samt välbefinnande för oss! Ens eget boende är A och O för alla, 
där man ska må bra och inte känna sig ”övervakad” med tanke på insynen!  
Varför ta bort träden längs parkeringen? Låt dem var kvar, tänk på att träden är helande 
o bygg lägre våningshus längre in på parkeringen. Detta förslag ger en bättre samman-
smältning med övrig byggnation på gatan. Planera miljömässigt och etiskt för Göte-
borgs stad!  
Kommentar: 
Ambitionen i planförslaget är att skapa en aktiv och attraktiv stadsgata där ny bebyg-
gelse på västra sidan förhåller sig i skala och uttryck till befintlig bebyggelse. För 
byggrätterna direkt mot Gibraltargatan tillåts höjden i snitt en våning högre än befint-
lig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen minst två meter från 
fasadliv. Vidare in på området tillåts en större flexibilitet och höjd. 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 

79. Boende på Gibraltargatan 36 
Yttrande samråd 2 
Var är tanken att man ska parkera? Ni tar ju bort alla parkeringar längs Gibraltargatan 
och det är, om ni inte visste det, rätt många som bor där och det är inte direkt tomt på 
den parkeringen? Och vad jag ser så har det inte direkt planeras någon plats för detta? 
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
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80. Boende på Gibraltargatan 19B 
Yttrande samråd 2 

Träd 
På Gibraltarvallen idag finns en allé med stora gamla träd. Enligt plankartan försvinner 
dessa träd från området, vilket är mycket tråkigt. Stora träd ger ett gott mikroklimat. 
Med den heta sommaren 2018 nära i minnet, så har många erfarit vad grönska gör för 
att människor ska kunna stå ut med hettan. Gamla träd tar lång tid att växa upp. Där 
gamla träd finns bör de tas tillvara.  
Återvinningsstation 

Som boende intill detaljplanens område är jag väl bekant med Gibraltarvallen. I det syd-
östra hörnet av plankartan, vid herrgården, finns det i dag en återvinningsstation. Vid 
denna återvinningsstation är kärlen ofta överfulla med återvinning redan i dagens läge - 
och när det blir för fullt lämnar människor ofta sitt skräp utanför kärlen. Enligt plankar-
tan ska denna återvinningsstation försvinna. Även om det går att tömma kärlen mer fre-
kvent så finns det en övre gräns för när det inte går att ha fler boende per återvinnings-
station. Jag undrar, hur ser den beräkningen ut? Finns det tillräckligt med återvinnings-
stationer i området när nu denna ska dras in? När det nya området planläggs måste det 
avsättas plats för att ersätta den återvinningsstation som försvinner, och den bör utfor-
mas på ett föredömligt sätt med hänsyn både för de som lämnar och de som tömmer. 
Med ökad befolkningsmängd och konsumtion är det av vikt att vi återvinner vårt avfall, 
om vi inte annars kan minska det. Detta borde kommunen givetvis ta ansvar för att un-
derlätta. Är återvinningsstationen alltför långt bort och kärlen dessutom överfulla, så 
ökar risken att de boende slutar att återvinna. För att istället uppmuntra motsatt trend 
bör man se till att återvinningsstationerna är så trevliga utrymmen som möjligt; ingen 
tycker om att gå till en plats som är undanskymd, mörk och - på grund av underdimens-
ionerad kapacitet - skräpig.  
Parkering 

På f.d. Gibraltarvallen finns idag boendeparkering med X platser. Enligt detaljplanen 
kommer dessa att försvinna. Hur ser planen ut för att ersätta dem? Om parkeringen för-
svinner och inte ersätts i samma grad, innebär det en avsevärd försämring i levnadsstan-
dard för bilburna boende i området. Det riskerar också att öka lokala utsläpp när bilar 
tvingas cirkulera och leta efter parkeringsplats, vilket ytterligare skulle försämra den lo-
kala luftmiljön.  
Gatusektion 
Med avseende på gatusektionen mellan Gibraltargatans östra sida och den planerade 
västra sidan med byggnader: 
Gatusekvensen på Gibraltargatan, där det planeras nya byggnader, planeras att bli snä-
vare än gatusekvensen längre söderut (Gibraltargatan 19 och 21). På Gibraltargatan 19 
och 21 finns det en bra distans mellan 4-vånhus och 6-våningshus, med plats för en träd-
rad och med rymd.  
De nya planerade byggnaderna har inte samma indragning från gatan som längre sö-
derut, utan placeras mycket närmre de motstående husen. Husen planeras dessutom att 
bli mycket högre än bef. hus (21 m mot gatan). Har man gjort solstudier och gatu-
sektioner av denna gatusekvens? Vad blev i så fall utfallet – verkar det som en gata där 
man upplever rymd, skymtar solen, skyddad från insyn mellan boende mm. I en stad där 
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man förtätar är det givetvis viktigt att kvaliteten på gaturummet blir bra. Verkar den nya 
byggnadsstrukturen vara anpassad till befintliga strukturer? 
Kommentar: 
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. Karaktären som befintliga träd på 
dagens parkeringsytor ger kommer att förändras i och med planförslagets genomfö-
rande där flertalet träd inte bedöms varit möjliga att bevara. Ambitionen för utveckling 
av området med föregående program bedöms i detta fall gå före. Det kommer att bli ett 
tätare område med återplantering av träd längs gator och med gröna inslag, stråk och 
kopplingar på Chalmers område.  
Ny yta för återvinningsstation har studerats och kommer att säkerställas söder om kors-
ningen Gibraltargatan/Fridkullagatan. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Gibraltargatan rymmer i sin föreslagna bredd utrymme för bil- och kollektivtrafik, för-
bättrade gång- och cykelstråk, längsgående parkering samt trädplantering. Ambitionen 
i planförslaget är att skapa en aktiv och attraktiv stadsgata där ny bebyggelse på västra 
sidan förhåller sig i skala och uttryck till befintlig bebyggelse. För byggrätterna direkt 
mot Gibraltargatan tillåts höjden i snitt en våning högre än befintlig bebyggelse med 
krav på att översta våningen ska vara indragen minst två meter från fasadliv. Längre in 
i området tillåts en större flexibilitet och höjd.  
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  

. 

81. Boende på Gibraltargatan 
Yttrande samråd 2 
Vi har reda idag problem med parkering och det blir ännu svårare att hitta plats om alla 
de parkeringsplatserna försvinner. När vi köpte vår bostad i Gibraltargatan räknade vi 
med boendeparkeringen vilket nu kommer att bli en besvärlig situation. 2. Träden i ga-
tan är en del av hela charmen i denna gatan som kommer att försvinna. 3. Var kommer 
att finnas närmaste återvinningsstation. Idag använder vi denna dagligen 4. Med 11 vå-
ningar höga kommer bli en kraftigt minskning av soltimmar. I allmänt har man inte 
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mycket sol här och det lilla som man har kommer att minskas. 5. I allmänt kommer att 
den byggnationen att påverka negativt på priset för vår bostad. 
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
Ny yta för återvinningsstation har studerats och kommer att säkerställas söder om kors-
ningen Gibraltargatan/Fridkullagatan. 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
Gällande synpunkt om värdeminskning är ambitionen att det som tillförs i området ska 
hålla hög kvalitet och ge ett utökat utbud av verksamheter och service, vilket ses som 
värdeskapande för området.  

82. Boende på Gibraltargatan 44  
Yttrande samråd 2 

Informationen som presenteras är både missvisande och felaktiga. Mycket har föränd-
rats sedan 2014 när Trivector genomförde mätningar och analyser om parkeringar på 
Gibraltargatan/Gibraltarvallen "Parkeringsförslag för bostäder på Gibraltarvallen". Både 
Chalmersparkeringen och boendeparkering längst med Gibraltarvallen är numera fulla 
både dag och kväll då över 150 nya bostäder har byggts på Viktor Rydbergsgatan. Nu-
mera är det svårt för barnfamiljer och arbetare som bilpendlar att få tag på en parkering 
på kvällarna då de är oftast fulla. Samtidigt finns det inga konkreta förslag till var hus-
håll som är beroende av bil ska parkera om samtliga parkeringar försvinner. Faktum är 
att efterfrågan på parkering i området har ökat under de senaste 3 åren och inte minskat, 
vilket presenterades i ert informationsblad. Detta är missvisande. Byggnation på Viktor 
Rydbergsgatan har redan påverkat boenden på Gibraltargatan avsevärt främst genom ge-
nererad trafik (dygnet runt), buller och försämrad luftkvalitet. Nybyggnation av höghus 
längst med Gibraltargatan skulle innebära klart sänkt standard för boenden i området. 
Att bygga fler boenden/studentboenden längst med Gibraltargatan och samtidigt för-
bättra levnadsstandarden för bostadsrättsinnehavare är både missvisande och felaktiga. 
Det finns fler bostadsrätter på Gibraltargatan sedan 2013 när byggnadsnämnden god-
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kände byggnadsprogrammet för Chalmersområdet. Plangränsförändringarna som pre-
senteras påverkar bostadsrättsinnehavare negativt med mer trafik, försämrad luft, högre 
ljudnivåer samt sänker värdet på bostadslägenheter. 
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
En bullerutredning har tagits fram för att bedöma planförslagets påverkan på bland an-
nat befintlig bebyggelse. Ljudreflex i de planerade byggnaderna bedöms inte åstad-
komma påtagligt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om Gibraltargatan (0-1 
dBA).  
Gällande synpunkt om värdeminskning är ambitionen att det som tillförs i området ska 
hålla hög kvalitet och ge ett utökat utbud av verksamheter och service, vilket ses som 
värdeskapande för området.  

83. Boende på Gibraltargatan 
Yttrande samråd 2 
Informationen som presenteras är både missvisande och felaktiga. Mycket har föränd-
rats sedan 2014 när Trivector genomförde mätningar och analyser om parkeringar på 
Gibraltargatan/Gibraltarvallen "Parkeringsförslag för bostäder på Gibraltarvallen". Både 
Chalmersparkeringen och boendeparkering längst med Gibraltarvallen är numera fulla 
både dag och kväll då över 150 nya bostäder har byggts på Viktor Rydbergsgatan. Nu-
mera är det svårt för barnfamiljer och arbetare som bilpendlar att få tag på en parkering 
på kvällarna då de är oftast fulla. Samtidigt finns det inga konkreta förslag till var hus-
håll som är beroende av bil ska parkera om samtliga parkeringar försvinner. Faktum är 
att efterfrågan på parkering i området har ökat under de senaste 3 åren och inte minskat, 
vilket presenterades i ert informationsblad. Detta är missvisande. Byggnation på Viktor 
Rydbergsgatan har redan påverkat boenden på Gibraltargatan avsevärt främst genom ge-
nererad trafik (dygnet runt), buller och försämrad luftkvalitet. Nybyggnation av höghus 
längst med Gibraltargatan skulle innebära klart sänkt standard för boenden i området. 
Att bygga fler boenden/studentboenden längst med Gibraltargatan och samtidigt för-
bättra levnadsstandarden för bostadsrättsinnehavare är både missvisande och felaktiga. 
Det finns fler bostadsrätter på Gibraltargatan sedan 2013 när byggnadsnämnden god-
kände byggnadsprogrammet för Chalmersområdet. Plangränsförändringarna som pre-
senteras påverkar bostadsrättsinnehavare negativt med mer trafik, försämrad luft, högre 
ljudnivåer samt sänker värdet på bostadslägenheter. 
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
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innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
En bullerutredning har tagits fram för att bedöma planförslagets påverkan på bland an-
nat befintlig bebyggelse. Ljudreflex i de planerade byggnaderna bedöms inte åstad-
komma påtagligt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om Gibraltargatan (0-1 
dBA).  
Gällande synpunkt om värdeminskning är ambitionen att det som tillförs i området ska 
hålla hög kvalitet och ge ett utökat utbud av verksamheter och service, vilket ses som 
värdeskapande för området.  

84. Boende på Gibraltargatan 19A 
Yttrande samråd 2 

Jag ställer mig mycket negativ till den byggnation som skall upprättas på Gibraltarval-
len då det kommer påverka landskapet och den fina miljö som är förknippat med Johan-
neberg (öppet och mycket grönska som finns längs Gibraltargatan idag, även den fina 
Chalmersvillan kommer flyttas vilket ger en unik känsla till området!!) Dessutom så 
kommer tillgängliga parkeringar reduceras kraftigt vilket är mycket negativt då det pre-
cis byggts mycket nya bostäder i området! Det kommer för mig personligen bli mycket 
svårt att hitta p-plats. Det kommer även påverka närliggande hus då antal soltimmar 
kommer minskas med tanke på höjden av de nya husen. 
Kommentar: 
Ambitionerna för utveckling av Chalmers utgår från föreliggande program där Chal-
mers med sin historia av behovsstyrd utveckling med tillkommande årsringar, som har 
skapat dagens Chalmers och dess karaktär, ska ges utrymme att utvecklas. Byggrät-
terna mot Gibraltargatan regleras för att förhålla sig i skala, höjd och uppdelning med 
befintlig funkishusbebyggelse på västra sidan Gibraltargatan som ingår i riksintresset 
för kulturmiljövård Övre Johanneberg. Höjden tillåts i snitt en våning högre jämfört 
med befintlig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen med minst 
två meter från fasadliv. Planbestämmelse avseende utformningskrav på de nya byggna-
derna mot Gibraltargatan har förtydligats och beskrivs i planbeskrivningen. Bestäm-
melsen ställer krav på att en hög gestaltningsnivå ska eftersträvas vilket sedan hanteras 
av byggnadsnämnden i bygglovsskedet. Längre in i området tillåts en större flexibilitet 
och höjd. Karaktären som befintliga träd på dagens parkeringsytor ger kommer att för-
ändras i och med planförslagets genomförande där flertalet träd inte bedöms varit möj-
liga att bevara. Ambitionen för utveckling av området med föregående program bedöms 
i detta fall gå före. Det kommer att bli ett tätare område med återplantering av träd 
längs gator och med gröna inslag, stråk och kopplingar på Chalmers område.  
Gibraltar Herrgård är redan flyttad en gång varför ytterligare en flyttning inte bedöms 
påverka det kulturhistoriska värdet för byggnaden. Utgångspunkten när lokalisering 
undersöktes var att Herrgården fortsatt ska vara placerad i närområdet och ha ett sam-
manhang med förträdgård eller annan grönska. Vald placering på den nya tomten vid 
Orrspelsgatan medger att byggnaden kan få en solitär placering där dess tidigare 
funktion som herrgårdsbyggnad fortfarande framhävs. 
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Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  

85. Boende på Gibraltargatan 40 
Yttrande samråd 2 

Jag är pensionär och har precis köpt mitt boende här och behövt ta mycket lån för att 
kunna bo här. Jag köpte lägenheten för den öppna vyn och den soliga balkongen! Jag 
protesterar mot att bygga höga hus här mittemot som förstör det för mig och alla andra 
som bor här. 
Priset på våra bostadsrätter här kommer att rasa pga insyn från husen mittemot och 
pga minskade soltimmar och ljus! 
Minskade soltimmar på balkongen och minskad ljusinsläpp i bostaden för oss boende 
gör att livskvalitén kommer att försämras! 
Jag har precis flyttat in och fick chockbesked om att det ska byggas höghus mittemot 
min nyköpta dyra lägenhet! Verkar som att varken mäklaren eller säljaren var informe-
rade, eftersom information enbart gått till fastighetsägare och inte till lägenhetsinneha-
vare?  
Att ta bort de många stora vackra träden tycker jag är kriminellt!  Hur kan ni ha fått till-
stånd till det av miljöansvariga?! 
Boendeparkeringar försvinner och det finns ingen ersättningsplan. 
Jag protesterar mot att man bygger för tätt och för högt, Övre Johanneberg funkisom-
råde präglas av rum och utrymme mellan husen och inte en tätbyggnad. 
Man tänker bara och planerar för Chalmers akademi och inte på oss övriga boende, 
barn, ungdomar, familjer, pensionärer.  
Jag har starka synpunkter emot att göra Gibraltargatan smalare. 
Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
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tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
Gällande synpunkt om värdeminskning är ambitionen att det som tillförs i området ska 
hålla hög kvalitet och ge ett utökat utbud av verksamheter och service, vilket ses som 
värdeskapande för området.  
Informationen har sänts till fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning uti-
från stadsbyggnadskontorets riktlinjer. Fastighetsägare ombeds meddela hyresgäster, 
inneboende eller ny ägare m.fl. om handlingarna. 
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
Ambitionerna för utveckling av Chalmers utgår från föreliggande program där Chal-
mers med sin historia av behovsstyrd utveckling med tillkommande årsringar, som har 
skapat dagens Chalmers och dess karaktär, ska ges utrymme att utvecklas. Byggrät-
terna mot Gibraltargatan regleras för att förhålla sig i skala, höjd och uppdelning med 
befintlig funkishusbebyggelse på västra sidan Gibraltargatan som ingår i riksintresset 
för kulturmiljövård Övre Johanneberg. Höjden tillåts i snitt en våning högre jämfört 
med befintlig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen med minst 
två meter från fasadliv. Planbestämmelse avseende utformningskrav på de nya byggna-
derna mot Gibraltargatan har förtydligats och beskrivs i planbeskrivningen. Bestäm-
melsen ställer krav på att en hög gestaltningsnivå ska eftersträvas vilket sedan hanteras 
av byggnadsnämnden i bygglovsskedet. Längre in i området tillåts en större flexibilitet 
och höjd. Gibraltargatan rymmer i sin föreslagna bredd utrymme för bil- och kollektiv-
trafik, förbättrade gång- och cykelstråk, längsgående parkering samt trädplantering.  
En av utgångspunkterna i planarbetet är att skapa möten mellan stad och akademi ge-
nom att arbeta med utformning och gestaltning av bland annat stråk och platser med 
ambitionen att göra området mer tillgängligt. Ett kvalitetsprogram som beskriver vär-
den och kvaliteter har tagits fram för att vara vägledande vid utveckling av området. 
Detaljplanen ställer krav på lokaler i del av bottenvåningar som öppnar upp för mer 
allmänna verksamheter och ska bidra till att boende kan ta del av Chalmersområdet på 
ett annat sätt. Kvarteret längst i söder vid Gibraltargatan är markanvisat för vanliga 
bostäder. Parken söder om Engdahlsgatan avses utvecklas för lek och vistelse. 

86. Boende på Gibraltargatan 40 
Yttrande samråd 2 
Som boende på Gibraltargatan 40 vill jag framföra följande synpunkter. Hur högt skall 
det nya huset bli? Det var oklart presenterat för oss. Hur skall vi lösa parkeringsfrågan? 
Parkeringen mellan Gibraltarvallen och Gibraltargatan som idag fungerar som boende-
parkering för många boende i området behöver antingen vara kvar eller ersättas då 
trycket på parkeringen har ökat och med ökad byggnation kommer parkeringsbehovet 
troligtvis att öka i området. Den planerade byggnationen med höga hus som kommer att 
byggas närmare Gibraltargatan en den naturliga gränsen vid Gibraltarvallens slut / nuva-
rande trädgräns kommer att för oss boende ge minskade soltimmar, ökad insyn i våra 
bostäder, ökade ljudnivåer, sämre luftkvalitet samt även en ökad kompakt upplevelse av 
miljön. Detta innebär en rejäl försämring för oss boende på Gibraltargatans östra sida. 
Den nya byggnationen bör avslutas inom Chalmersparkeringens nuvarande gränser för 
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bibehålla Gibraltargatans öppna karaktär. Höjden på den nya byggnationen bör även an-
passas till existerande byggnation för att behålla en harmoni i byggnadsbilden och inte 
dominera området  
Kommentar: 
Detaljplanen har justerats efter samråd i syfte att göra planbestämmelserna och plan-
beskrivningen tydligare gällande planförslagets utformning och omfattning. Högsta 
nockhöjd regleras och därav kan våningsantalet variera något beroende på vånings-
höjd. Ny bebyggelse längs med Gibraltargatan tillåts till en högst nockhöjd på + 81 m 
över stadens nollplan motsvarande 7-8 våningar (beräknat på en våningshöjd på 3,5 
meter) vilket i snitt är en våning högre än befintlig bebyggelse, med krav på att översta 
våningen ska vara indragen minst två meter från fasadliv. Längre in på Chalmers om-
råde tillåts en högsta nockhöjd på + 91 m över stadens nollplan motsvarande 12 vå-
ningar (beräknat på en våningshöjd på 3,5 meter). För kvarteren på Gibraltarvallen 
finns även en begränsning av bruttoarean reglerad vilket innebär att kvarteren inte kan 
bebyggas fullt ut. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
En bullerutredning har tagits fram för att bedöma planförslagets påverkan på bland an-
nat befintlig bebyggelse. Ljudreflex i de planerade byggnaderna bedöms inte åstad-
komma påtagligt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om Gibraltargatan (0-1 
dBA).  
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
Gibraltargatan rymmer i sin föreslagna bredd utrymme för bil- och kollektivtrafik, för-
bättrade gång- och cykelstråk, längsgående parkering samt trädplantering. Ambition-
erna för utveckling av Chalmers utgår från föreliggande program där Chalmers med 
sin historia av behovsstyrd utveckling med tillkommande årsringar, som har skapat da-
gens Chalmers och dess karaktär, ska ges utrymme att utvecklas. Byggrätterna mot Gi-
braltargatan regleras för att förhålla sig i skala, höjd och uppdelning med befintlig 
funkishusbebyggelse på västra sidan Gibraltargatan som ingår i riksintresset för kultur-
miljövård Övre Johanneberg. Höjden tillåts i snitt en våning högre jämfört med befint-
lig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen med minst två meter 
från fasadliv. Planbestämmelse avseende utformningskrav på de nya byggnaderna mot 
Gibraltargatan har förtydligats och beskrivs i planbeskrivningen. Bestämmelsen ställer 
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krav på att en hög gestaltningsnivå ska eftersträvas vilket sedan hanteras av byggnads-
nämnden i bygglovsskedet. 

87. Boende på Gibraltargatan 54 
Yttrande samråd 2 

Bor på denna härliga gata, mitt i stan och ändå inte mitt i, underbart! Läget är fritt, här-
lig utsikt, sol på eftermiddagen, återvinningscentral precis i närheten och möjlighet att 
parkera bilen. Kan inte bli bättre! 
Men förslaget till bygge av 11 våningshus precis vid vägen så att både återvinningscen-
tralen och parkering försvinner. En av ”våra” både återvinningscentraler är ju redan 
borta, då det byggs ett hus i andra ändan av parkeringen. Dessutom skall ju träden vid 
parkeringen tas bort, samt flytt av den fina, gamla träbyggnaden, ”herrgården”. 
Planerna kommer att förändra jättemycket i vår närmiljö, mer människor, mer bilar som 
behöver parkeras, både våra egna och våra besökare. Dessutom kommer genomfartstra-
fiken att ytterligare öka med allt vad det innebär i form av buller och avgaser. Var skall 
vi som redan bor här, göra av våra bilar då parkeringsmöjligheterna försvinner? Tvingas 
vi flytta? Kanske också svårt att locka nya boende hit då det i stort sett blir omöjligt att 
finna P-plats, samt att det blir väldigt tätt mellan husen.  Vi behöver fortfarande bilar 
och de blir inte färre, även om det önskas. 
Hoppas att planerna kan ändras så vi får behålla Gibraltargatan som den är. 
 Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Ny yta för återvinningsstation har studerats och kommer att säkerställas söder om kors-
ningen Gibraltargatan/Fridkullagatan. 
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. 
Gibraltar Herrgård är redan flyttad en gång varför ytterligare en flyttning inte bedöms 
påverka det kulturhistoriska värdet för byggnaden. Utgångspunkten när lokalisering 
undersöktes var att Herrgården fortsatt ska vara placerad i närområdet och ha ett sam-
manhang med förträdgård eller annan grönska. Vald placering på den nya tomten vid 
Orrspelsgatan medger att byggnaden kan få en solitär placering där dess tidigare 
funktion som herrgårdsbyggnad fortfarande framhävs. 
En bullerutredning har tagits fram för att bedöma planförslagets påverkan på bland an-
nat befintlig bebyggelse. Ljudreflex i de planerade byggnaderna bedöms inte åstad-
komma påtagligt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om Gibraltargatan (0-1 
dBA).  
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
Övriga synpunkter noteras. 
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88. Boende på Gibraltargatan 38 
Yttrande samråd 2 

Jag anser att man inte tar hänsyn till oss som redan bor på Gibraltargatan när man plane-
rar att ta bort alla boendeparkeringar utan att ge några alternativ. Platserna har en väl-
digt hög nyttjandegrad vilket jag tycker visar att det finns ett behov. Inget av de alterna-
tiv som presenterades i parkeringsutredningen kunde fylla behovet så jag anser att det 
bästa vore att flytta den planerade byggnationen till bakom trädraden. Detta anser jag 
också vara det bästa alternativet ur en miljösynpunkt för området då trädraden är den 
enda grönskan åt väster och att ta bort dem skulle försämra områdets miljö avsevärt. Er-
sättningsplanteringarna ni kort nämner fyller inte samma funktion och kommer inte vara 
på plats förrän om tidigast 10 år. Jag saknar en plan för sorteringsstationen vid Gibraltar 
Herrgård. Denna är numera den enda i området sen en togs bort för Gibraltar 
Guesthouse. Den kvarvarande används flitigt av boende i området och jag ser inte att ni 
har tänkt en ny placering. Då det saknas illustrationer och tydligt angivna bygghöjder 
för Gibraltarvallen så är det svårt att ta ställning till utformningen av området. Innan jag 
kan ta ställning till utformning önskar jag se en tydlig skiss av området och hur det ska 
harmonisera med befintlig byggnation (vilket ni har skrivit att ni ska ta hänsyn till). Så i 
nuläget motsätter jag mig en byggnation på Gibraltarvallen då jag tycker att man inte tar 
hänsyn till nuvarande boende och att man borde försöka bevara den grönska som finns i 
området. Saknar även illustrationer och information om utformning av det nya området.  
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. Karaktären som befintliga träd på 
dagens parkeringsytor ger kommer att förändras i och med planförslagets genomfö-
rande där flertalet träd inte bedöms varit möjliga att bevara. Ambitionen för utveckling 
av området med föregående program bedöms i detta fall gå före. Det kommer att bli ett 
tätare område med återplantering av träd längs gator och med gröna inslag, stråk och 
kopplingar på Chalmers område.  
Ny yta för återvinningsstation har studerats och kommer att säkerställas söder om kors-
ningen Gibraltargatan/Fridkullagatan. 
Detaljplanen har justerats efter samråd i syfte att göra planbestämmelserna och plan-
beskrivningen tydligare gällande planförslagets utformning och omfattning. Högsta 
nockhöjd regleras och därav kan våningsantalet variera något beroende på vånings-
höjd. Ny bebyggelse längs med Gibraltargatan tillåts till en högsta nockhöjd på + 81 m 
över stadens nollplan motsvarande 7-8 våningar (beräknat på en våningshöjd på 3,5 
meter) vilket i snitt är en våning högre än befintlig bebyggelse, med krav på att översta 
våningen ska vara indragen minst två meter från fasadliv. Inne på Chalmers område 
tillåts en högsta nockhöjd på + 91 m över stadens nollplan motsvarande 12 våningar 
(beräknat på en våningshöjd på 3,5). För kvarteren på Gibraltarvallen finns även en 
begränsning av bruttoarean reglerad vilket innebär att kvarteren inte kan bebyggas fullt 
ut. 
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89. Boende på Gibraltargatan 54  
Yttrande samråd 2 

Att man bygger hus i stan är egentligen inget jag protesterar mot, men frågan är om det 
är nödvändigt med 11 våningar? Göteborg är av tradition inte en stad av skyskrapor, och 
det finns faktiskt många anledningar till det. 
Och framförallt: det finns en parkering vid Gibraltargatan där det ofta finns platser till 
lite senare på kvällen. Om de nu tas bort, det rör sig om 160 platser (!), har alla boende 
med behov av sina bilar ingenstans att parkera. Det problemet måste lösas innan man 
börjar bygga. Det lär dessutom bli många boende i de nya husen som också har behov 
av bil för sina arbeten, och var ska de göra av fordonet under natten? Det gäller att inte 
skapa problem för vare sig de gamla eller nya boende. Mitt förslag således: se till att 
parkeringsfrågan är helt och permanent löst INNAN byggnationen startar, och det gäller 
även under den tid som bygget pågår, för det kan annars komma att röra sig om flera år 
med totalt kaos för de boende.  
Kommentar: 
Ambitionerna för utveckling av Chalmers utgår från föreliggande program där Chal-
mers med sin historia av behovsstyrd utveckling med tillkommande årsringar, som har 
skapat dagens Chalmers och dess karaktär, ska ges utrymme att utvecklas. Byggrät-
terna mot Gibraltargatan regleras för att förhålla sig i skala, höjd och uppdelning med 
befintlig funkishusbebyggelse på västra sidan Gibraltargatan som ingår i riksintresset 
för kulturmiljövård Övre Johanneberg. Höjden tillåts i snitt en våning högre jämfört 
med befintlig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen med minst 
två meter från fasadliv. Längre in i området tillåts en större flexibilitet och höjd. 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Parkering för tillkommande bebyggelse ska uppföras i parkeringsgarage under byggna-
derna eller i parkeringshus inom den egna kvartersmarken.  

Parkering under byggtid kommer att studeras vidare inför genomförandeskedet. 

90. Boende på Palmstedtsgatan 3B 
Yttrande samråd 2 
Jag anser att vår stad på många håll bara blir tätare och tätare. Vi har redan mycket be-
byggelse i Johanneberg och utsläppsnivån ligger redan i dagsläget högre än rekommen-
derad nivå. Det sista vi behöver är mer trafikering och färre öppna ytor. Det kommer 
dessutom försvinna en stor parkering i samband med bygget. Vart skall alla de bilar som 
kommer till Chalmers ta vägen? Var ska de som bor i området parkera? Resultatet kom-
mer bli oändligt många bilförare som åker runt i området och letar parkering, ännu en 
bidragande faktor till högre utsläpp. Det måste finnas bättre lösningar än att bygga igen 
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minsta lilla fläck som saknar bebyggelse, som att bygga färre men högre/lägre eller att 
utnyttja befintlig bebyggelse bättre. Snälla bygg inte sönder vår stad! 
Kommentar: 
Parkering för tillkommande bebyggelse ska uppföras i parkeringsgarage under byggna-
derna eller i parkeringshus inom den egna kvartersmarken.  
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats utifrån 
föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att öka halterna 
av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms fortsatt klaras. 
Ambitionerna för utveckling av Chalmers utgår från föreliggande program där Chal-
mers med sin historia av behovsstyrd utveckling med tillkommande årsringar, som har 
skapat dagens Chalmers och dess karaktär ska ges utrymme att utvecklas. Utvecklingen 
ligger även i linje med stadens strategiska dokument där en förtätning i centrala delar 
av staden förespråkas. 

91. Boende på Gibraltargatan 64 
Yttrande samråd 2 
Hur höga blir husen som skall byggas på Gibraltarvallen vid Chalmers i förhållande till 
dagens byggnader på östra sidan av Gibraltargatan? Byggnader med ca 23 meters tak-
fotshöjd medger 7 våningshus. Idag finns det bara 6våningshus hittills, så varför bygga 
högre hus som nu skymmer all utsikt och solljus? 
Nu kommer hus byggas ca 25 meter från husen på östra sidan Gibraltargatan. Utmed 
Engdahlsgatan och Viktor Rydbergsgatan ligger husen med 40-50 meters avstånd. Var-
för byggs de nya husen så tätt? Gibraltargatan blir med denna byggnation mer som en 
stadsgata liknande Vasagatan som hittills inte återfinns i Johanneberg. Varför inte bygga 
de nya byggnaderna längre mot väster så luftigheten kring Gibraltargatan bevaras, likt 
samma avstånd som uppe vid Engdahlsgatan – ca 35 meter. 
Boendeparkering försvinner. Var kommer de nya boendeparkeringarna finnas?  
Hur garanterar man att kvalitetsprogram/tankar säkerställs och inte bara är vägledande? 
Det är ju bara planbestämmelser som är bindande. 
Hur höga träd kommer planteras på Gibraltargatan? Dessa träd kommer skymma solen 
som i sin tur gynnar inomhusklimatet och minskar energiåtgång. Kan det inte vara bättre 
att placera dessa väster om Gibraltargatan, ej i mitten.  
Det s.k gröna stadslandskapet försvinner helt kring Gibraltargatan. Hur kompenserar 
man gröna kvaliteter med gestaltning av byggnader och mark? Detta skulle jag gärna 
vilja förstå.  
Hur skall man i framtiden åka från Eklandagatan till Sven Hultins gata när denna väg 
stängs av? Skall man åka runt hela Guldheden?  
Vad händer med buss 55 som idag går ner från Gibraltargatan mot Sven Hultins gata? 
Ökar turtätheten på övriga bussar när det verkar som att denna buss försvinner?  
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Var i planförslaget finns de viktiga rekreationsytorna som det talas om? 
Var går den planerade tunnel med påslag Gibraltargatan/Eklandagatan? Skiss önskas – 
det framgår ej enl. planen.  
Hur säkerställs de nya husens utformning och att de anpassas till Johanneberg? Det nya 
huset som ligger vid Eklandagatan/Viktor Rydbergsgatan är verkligen inte anpassat till 
Johanneberg.  
Varför skall det komma till hastighetsdämning med gupp över Gibraltargatan? Finns 
Inga problem att gå över Gibraltargatan idag med refug i mitten. 
Kommentar:  
Ambitionen i planförslaget är att skapa en aktiv och attraktiv stadsgata där ny bebyg-
gelse på västra sidan förhåller sig i skala och uttryck till befintlig bebyggelse. För 
byggrätterna direkt mot Gibraltargatan tillåts höjden i snitt en våning högre än befint-
lig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen minst två meter från 
fasadliv. Längre in i området tillåts en större flexibilitet och höjd. Gibraltarvallen är 
även i gällande detaljplan ett utvecklingsområde för Chalmers, ny detaljplan syftar till 
att även bostäder och service tillkommer längs med Gibraltargatan. Detaljplanen har 
föregåtts av ett program med ambitioner och förhållningssätt för områdets utveckling. 
Utvecklingen ligger även i linje med stadens strategiska dokument där en förtätning i 
centrala delar av staden förespråkas. Gibraltargatan rymmer i sin föreslagna bredd ut-
rymme för bil- och kollektivtrafik, förbättrade gång- och cykelstråk, längsgående parke-
ring samt trädplantering.  
Planhandlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befint-
lig bebyggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring 
för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Göteborgs Stad ansvarar för utbyggnad och drift av de allmänna platserna. Chalmers-
fastigheter liksom Akademiska Hus har som ägare och förvaltare av campusområdet ett 
stort ansvar i att säkerställa tillgången till kvalitativa stråk, platser och grönytor inom 
kvartersmarken. Ambitionerna för detta beskrivs i kvalitetsprogrammet, som är gemen-
samt framtaget mellan stadsbyggnadskontoret tillsammans med berörda förvaltningar 
och Akademiska Hus och Chalmersfastigheter. Strukturen för området med stråk och 
platser regleras i detaljplanen.  
Trädraden på Gibraltargatan föreslås förläggas väster om gatan i stället för i mitten 
som i tidigare förslag. De träd som planteras kommer att anpassas efter gaturummet 
och närhet till fasader. 
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Eklandagatan ska förlängas och knytas ihop med Sven Hultins gata där även busstrafik 
kan trafikera. Engdahlsgatan stängs av för genomfartstrafik.  
Buss 55 är en testverksamhet med beslutad trafikering fram till och med december 
2020. 
Reservat för Södra centrumförbindelsen finns utpekat i kommunens översiktsplan. I den 
nya översiktsplanen för Göteborg (samrådshandling december 2018) finns Södra cent-
rumförbindelsen med som utredningsområde för kommunikation. Exakt läge för sträck-
ning och påslag är inte utrett. För mer information hänvisas till Översiktsplan för Göte-
borg. 
Planbestämmelse avseende utformningskrav på de nya byggnaderna mot Gibraltarga-
tan ställer krav på att en hög gestaltningsnivå ska eftersträvas vilket sedan hanteras av 
byggnadsnämnden i bygglovsskedet. 
Trafiksäkerhet är ett prioriterat område hos Trafikkontoret. Den nya sektionen på Gi-
braltargatan bedöms generellt kunna ge lägre hastigheter och framför allt en bättre 
stadsbild. Dock krävs hastighetssäkring i en punkt på sträckan där trafikkontoret bedö-
mer att många kommer korsa vägen på sträckan. 

92. Boende på Gibraltargatan 38 
Yttrande samråd 2 

Jag har ett antal synpunkter på planerna: Boendeparkeringar: Förslaget tar inte hänsyn 
till nuvarande boendeparkeringar. Platserna har bevisligen en väldigt hög nyttjandegrad, 
såväl dag samt nattid. Den utredning som ni gjort påvisar inte hur dessa ska ersättas. Låt 
bli parkeringsplatserna och trädallén.  
Trädallén: Detta är det enda gröna inslaget och att ta bort träden skulle försämra områ-
dets miljö avsevärt. Ersättningsplaneringarna, som nämns väldigt vagt, kommer absolut 
inte fylla samma funktion och det kommer ta samma tid, ska vi ta bort den grönskan vi 
har? Jag som trodde vi skulle gå mot en grönare värld?  
Sorteringsstation: En av två sorteringsstationer har redan tagits bort. Den som finns kvar 
är ofta full, vilket tyder på ett miljötänk i området. Jag saknar planer hur denna ska er-
sättas i era planer, och att bygga lägenheter ökar behovet av ytterligare sorteringsstation.  
Tydliga byggplaner: Det saknas tydliga angivelser på bygghöjderna för de planerade hu-
sen. Beroende på utformning kan det ha stora konsekvenser på ljudnivåer etc. Jag vill se 
en tydlig skiss på området och en grundlig utredning av bullereffekter, ljudnivå, saker 
som idag är redan väldigt höga då gatan är hårt trafikerad. Jag motsätter mig starkt 
byggnationen på Gibraltarvallen med nuvarande planer. Jag tycker att planerna inte tar 
hänsyn till nuvarande boende och inte har några tydliga planer på hur grönskan och mil-
jöaspekterna ska tas hand om.  
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, Eng-
dahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det generella 
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biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. Karaktären som befintliga träd på 
dagens parkeringsytor ger kommer att förändras i och med planförslagets genomfö-
rande där flertalet träd inte bedöms varit möjliga att bevara. Ambitionen för utveckling 
av området med föregående program bedöms i detta fall gå före. Det kommer att bli ett 
tätare område med återplantering av träd längs gator och med gröna inslag, stråk och 
kopplingar på Chalmers område.  
Ny yta för återvinningsstation har studerats och kommer att säkerställas söder om kors-
ningen Gibraltargatan/Fridkullagatan. 
Detaljplanen har justerats efter samråd i syfte att göra planbestämmelserna och plan-
beskrivningen tydligare gällande planförslagets utformning och omfattning. Högsta 
nockhöjd regleras och därav kan våningsantalet variera något beroende på vånings-
höjd. Ny bebyggelse längs med Gibraltargatan tillåts till en högst nockhöjd på + 81 m 
över stadens nollplan motsvarande 7-8 våningar (beräknat på en våningshöjd på 3,5 
meter) vilket i snitt är en våning högre än befintlig bebyggelse, med krav på att översta 
våningen ska vara indragen minst två meter från fasadliv. Inne på Chalmers område 
tillåts en högsta nockhöjd på + 91 m över stadens nollplan motsvarande 12 våningar 
(beräknat på en våningshöjd på 3,5 meter). För kvarteren på Gibraltarvallen finns även 
en begränsning av bruttoarean reglerad vilket innebär att kvarteren inte kan bebyggas 
fullt ut. 
En bullerutredning har tagits fram för att bedöma planförslagets påverkan på bland an-
nat befintlig bebyggelse. Ljudreflex i de planerade byggnaderna bedöms inte åstad-
komma påtagligt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om Gibraltargatan (0-1 
dBA).  

93. Boende på Gibraltargatan 40 
Yttrande samråd 2 
Generellt sett är jag mycket positiv till bebyggelse inom Gibraltarvallen. Den föreslagna 
typen av bebyggelse som affärer, restauranger, caféer och liknande i bottenplanen kom-
mer att vara bra för den sociala aktiviteten i området och därmed också öka intresset för 
att bo i området kring Gibraltargatan, Jag är emellertid tveksam/oklar när det gäller 
nedanstående punkter. 
Gibraltargatan: Det är omöjligt att utläsa från den aktuella detaljplanen hur långt avstå-
endet kommer att bli mellan nuvarande och nya hus utefter Gibraltargatan. Kommer det 
att vara det som framgår av illustrationen på sidan 28 i Kvalitetsprogram så kommer det 
vara tillräckligt brett för att minska risken för insyn och förmodligen också för ökat bul-
ler. Jag bor på Gibraltargatan 40, 4:e våningen och bullernivån är redan idag så hög att 
det är näst intill omöjligt att ha fönstren öppna mot gatan. Bredden av gatan och höjden 
på husen närmast gatan kommer att påverka ljusinsläppet i lägenheterna och det är spe-
ciellt viktigt för Gibraltargatan 36-42 eftersom baksidan där är trädbevuxen och marken 
lutar brant upp mot Rosensköldsgatan. Detta medför att på 4:e våningen ligger denna 
sida i skugga redan efter klockan 12-13 på sommaren. Ännu värre är det på vintern och 
längre ner i fastigheten. Om ljusinsläppet från Gibraltargatan skulle minska till följd av 
för smal gata och/eller för höga hus skulle det betyda en klart sämre boendemiljö. När 
man beslutar om höjd av bebyggelse och bredd av gatan måste detta beaktas. 
Parkeringsplatser: Den bästa lösning är parkeringshus och det är också viktigt att Chal-
mers och Gatukontoret samarbetar när det gäller parkeringsfrågan eftersom belägg-
ningen är så olika. Med andra ord borde behovet av parkeringsplatser kunna minskas 
om "icke Chalmerister" fick parkera sina bilar på Chalmers parkeringar kvälls- och nat-
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tetid. Förslaget att ersätta de parkeringsplatser som försvinner genom att ta grönområ-
den framförallt kring Viktor Rydbergsgatan och göra om till parkeringsplatser skulle in-
nebära en klart försämrad social miljö i Övre Johanneberg. Under sommaren utnyttjas 
grönområdena till att umgås på (grilla, leka sola). 
Återvinningsstationer: Den återstående återvinningsstationen vid parkeringen kommer 
att försvinna. Den och också den som försvann då man började bygga Chalmers Guest 
house måste ersättas i området. Om inte detta görs så kommer det att leda till att många 
lägger t.ex. plast, glas och kartonger i restavfallet, vilket är klart dåligt ur miljösyn-
punkt. Mot bakgrund av Göteborgs och Chalmers miljöengagemang så tycker jag att 
man skall överväga att ersätta dem med miljöhus där man även kan lägga olika typer av 
miljöfarligt avfall och kanske också saker för återbruk. 
Kommentar: 
Gatans bredd och avståndet mellan ny och befintlig bebyggelse är cirka 26 meter. Plan-
handlingarna har kompletterats med solstudier för att bedöma påverkan på befintlig be-
byggelse öster om Gibraltargatan. Förslaget till detaljplan medför en försämring för 
befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom minskat dagljusinsläpp och ökad 
skuggning. Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse. Förslaget 
till detaljplan medför också en försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltarga-
tan genom begränsad utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på före-
slagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel uti-
från det centrala läget i staden.  
En bullerutredning har tagits fram för att bedöma planförslagets påverkan på bland an-
nat befintlig bebyggelse. Ljudreflex i de planerade byggnaderna bedöms inte åstad-
komma påtagligt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om Gibraltargatan (0-1 
dBA).  
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 
Trafikkontorets boendeparkering sker i dag uteslutande på offentlig plats. Enligt Lag 
(1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, 
m.m. (”Avgiftslagen”) får en kommun, i den omfattning som behövs för att ordna trafi-
ken, ta ut ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga plat-
ser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har upplåtit för parke-
ring. Med dagens lagstiftning kan därmed Staden inte anordna boendeparkering på pri-
vat mark. För den i detaljplanen föreslagna nytillkomna bebyggelsen kommer Staden 
inte erbjuda boendetillstånd för parkering. För tillkommande verksamheter och bostä-
der ska istället parkering ordnas inom den egna kvartersmarken, För den ny föreslagna 
bebyggelsen avses parkering anordnas i parkeringsgarage under byggnaderna eller i 
parkeringshus. Chalmers erbjuder i viss mån boende möjlighet att köpa parkering på 
deras område. Ny yta för återvinningsstation har studerats och kommer att säkerställas 
söder om korsningen Gibraltargatan/Fridkullagatan. 
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94. Boende på Gibraltargatan 18 
Yttrande samråd 2 
I parkeringsutredning dat. 2014-11-28 beskrivs hur 158 parkeringsplatser bortfaller när 
Gibraltarvallen bebyggs. I utredning dat. 2015-05-25 beskrivs att dessa hur dessa ersätts 
med 118 bilplatser utspridda över Johanneberg. Vad som inte framgår är att de 158 som 
faller bort är tillgängliga samtliga veckans daga och nätter dvs. saknar parkeringsförbud 
för städning. Det är på de platser som bilister parkerar när andra gator har parkeringsför-
bud vid städning. För närvarande är natten till tisdag men också nätterna till onsdag och 
fredag samt dagtid tisdag särskilt utsatta tidpunkter. Föreslagen ersättning är inte till-
räcklig. I utredningen från 2014 sägs det vidare att det i teorin finns 96 platser eller 15 
% färre jämfört med vad det finns parkeringstillstånd. Att ersätta de 158 bortfallande ”7 
dagar i veckan” mot 118 platser med ”förbud för städning” vore att minska utbudet av 
p-platser med ytterligare 20 %. 
Föreslagen minskning av antalet på platser pga nybyggnation på Gibraltarvallen sänker 
boendekvaliteten för redan befintliga boende och besökare. Därutöver drabbas luftkvali-
teten området (avgaser, partiklar mm) då varje bilist som flera kvällar i veckan kör runt 
och letar parkeringsplats. 
De 158 bortfallande p-platserna bör ersättas av 158 nya. tillgängliga En p-plats tillgäng-
lig 7 dagar i veckan ska betraktas som mer värd än de som belastas med parkeringsför-
bud för veckostädning 
Kommentar: 
Parkeringssituationen har utretts vidare och antalet parkeringsplatser på allmän plats i 
området bedöms kunna öka marginellt. Detta framförallt tack vare att viss privat parke-
ring görs om till allmän gatuparkering, att markparkeringen söder om korsningen Gi-
braltargatan/Fridkullagatan kan utökas och övergå till allmän parkering samt att ytter-
ligare gator inom planområdet tas i anspråk för allmän gatuparkering. Det sistnämnda 
innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan minskar och allmän gatu-
parkering sprids över ett större geografiskt område. 

Övriga 

95. Swedegas AB 
Yttrande samråd 1och 2 
Swedegas har inte någon högtrycksledning eller planerad utbyggnad för energigas i an-
slutning till planområdet, därav har Swedegas inget att erinra mot detaljplaneförslaget. 
Kommentar: 
Noteras. 

96. Boende på Lars Kaggsgatan 35 
Yttrande samråd 1 
Anser att planförslaget missat viktiga aspekter vad gäller historisk och social påverkan. 
Det som konkret påverkas är byggnationen av Chalmers Cortègen vilken byggs på par-
keringen på Gibraltarvallen i april varje år. 
Cortègen har en lång historia, Ända sedan 1909 har Cortègen gått genom Göteborg på 
Valborgsmässoafton och den är sedan länge ett självklart inslag i drygt en kvarts miljon 
göteborgares valborgsfirande. Att bebygga parkeringen utan att det finns tillgängligt en 
motsvarande yta på vilken Cortègen kan byggas vore förödande för denna fina tradition. 
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I planhandlingarna redovisas ingen tanke kring hur detaljplanen påverkar Cortègen. 
Detta måste tas i beaktning så att även framtida generationer av göteborgare kan upp-
leva Göteborgs "mest götebosska företeelse", Cortègen, som röstades fram av GP:s lä-
sare 2013. 
Kommentar: 
Bygge av Cortègen menar Chalmers ska kunna vara kvar på Gibraltarvallen ett tag 
framöver eftersom utbyggnaden av området ska ske etappvis. När området bebyggts 
fullt ut kommer ny plats behövas. Framtida tankar från Chalmers är att inne på områ-
det (utanför denna detaljplan) skapa en yta som kan användas för Cortègen de veckor 
då den byggs och under övrig tid kunna användas för andra aktiviteter. 

97. Boende på Hvitfeldtsgatan 2 
Yttrande samråd 1 
Anser det vara tydligt att planen hämmas av höjdrestriktioner från en svunnen tid när 
kilometerlång utsikt för redan boende ansågs viktigare än möjligheten till bostäder för 
så många nya bostadssökande som möjligt. Ändå innehåller planen en läcker skrapa på 
24 våningar. Kreativt och lovvärt. Något som också skulle vara kreativt vore om man 
kringgick byråkratin genom att utmed Gibraltargatan bygga rejält på djupet, en så kallad 
earthscraper. En sådan skulle kunna svälja en hel del studenter, forskare, tjänstemän och 
arbetare samtidigt som den, tack vare sin spektakulära design, via en mängd tidningsar-
tiklar skulle ge gratis reklam globalt för Chalmers och Göteborgs Universitet, vilket 
sannolikt skulle bidra till att vågskålen skulle väga över för fler av världens goda ta-
langer att välja just Göteborg som vistelseort. Ett stadslandskap kan ha alltifrån försum-
bar till enorm betydelse för det samhälle det växer fram inom. Planen är god, men tillåt 
er gärna att vara än mer kreativa med den. Jag är övertygad om att ni har mer att ge.  
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. Bebyggelsen mot Gibraltargatan anpassas i höjd till de befint-
liga byggnaderna på andra sidan gatan. Ny bebyggelse på västra sidan tillåts i snitt en 
våning högre än befintlig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indra-
gen minst två meter från fasadliv. Längre in i området tillåts en större flexibilitet och 
höjd. Den höga byggnaden som föreslogs i samrådet har tagits bort i planförslaget uti-
från anpassning till befintligt miljötillstånd för den kraftcentral som ligger i anslutning 
till planområdet. 

98.  Yimby Göteborg  
Yttrande samråd 1 
Yimby Göteborg är positiva till planförslaget som ger möjlighet för blandstad på Gi-
braltarvallen, ökad service och ett rikligt tillskott av lägenheter i huset vid Olgas trap-
por, en naturlig koppling mellan Eklandagatan och Sven Hultins gata, och en ambition 
om att Chalmers och staden möts i en delvis utsuddad gräns. 
Chalmers har här en möjlighet att visa vägen inte bara när det gäller enskilda isolerade 
byggnader i sig (som t.ex. HSB Living lab) utan även när det gäller byggnader och 
funktioner i ett hållbart sammanhang, d.v.s. visa vägen inom framtidens stadsplanering 
och medföljande fastighetsutveckling. Vi hoppas innerligt att Chalmers tar chansen och 
utnyttjar de möjligheter som denna plan ger till att bättre integrera och blanda Chal-
mersmiljön med den omgivande staden. 
För att nå hela vägen och verkligen göra detta till en bra plan och ett välfungerande om-
råde behöver ett antal mindre och större justeringar göras i detaljplanen och i områdets 
planerade utveckling utifrån Yimbys synpunkter. 
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Placeringen av torget verkar vara styrd av öppningen mellan lamellhusen på andra sidan 
gatan i Övre Johannebergsområdet. Det naturliga vore istället att lägga torget där de 
starkaste stråken möts och det är där Gibraltargatan, Chalmers Tvärgata och gångvä-
garna från Viktor Rydbergsgatan möts. 
Planen arbetar inte tillräckligt mycket med att skapa ett generiskt rutnät för biltrafiken i 
området. Förvisso skapas den nya kopplingen mellan Eklandagatan och Sven Hultins 
gata som är mycket önskvärd, men samtidigt stängs kopplingen mellan Engdahlsgatan 
och Sven Hultins gata av. Vi förespråkar ett mer generiskt gatunät där det är enklare att 
orientera sig och ta sig fram med alla trafikslag. Behåll kopplingen mellan Engdahlsga-
tan och Sven Hultins gata och låt tvärgatorna mellan kvarteren på Gibraltarvallen få 
mynna ut i Gibraltargatan, samtidigt som gatuutformningen görs så att hastigheten hålls 
nere. 
I planen är gatan mellan Engdahlsgatan och Hörsalsvägen borttagen till förmån för en 
park. Ett absolut minimum är en tydlig entré och en logisk bred gata för åtminstone 
gång- och cykeltrafik mellan Engdahlsgatan och Hörsalsvägen genom ”parken”. 
Det är tråkigt att Gibraltar herrgård förpassas bort från området och till utmarkerna vid 
Mossen. Platsen vid Mossen omgärdas av mycket småhusbebyggelse och ett antal bygg-
nader i trä så med herrgården det blir mer av samma. För att skapa en intressantare och 
mer varierad stad borde herrgården snarare behållas på Gibraltarvallen och vid Gibral-
targatan. Den kan flyttas och införlivas i kvartersstrukturen eller placeras på gräsytan 
vid biblioteket ner mot Gibraltargatan eller varför inte som en fristående byggnad som 
ger en vacker fond till det allmänna torgets yta. Tomten vid Mossens rand kan i gengäld 
planeras för ett flerbostadshus förberett för verksamhetslokaler som kan serva den park 
som kan komma att ersätta Mossens IP enligt programplanen för området. 
Den högre byggnaden som föreslås vid Olgas trappor och som tidigare lanserats under 
namnet Kårbo är ett positivt inslag. Det är mycket bra att fler delar av Chalmersområde 
blir befolkade med boende. Bottenvåningarna planeras att husera flera service- och han-
delsfunktioner som idag inte finns i närområdet och därutöver kontor, hotell och fors-
karlägenheter och studentbostäder. Höjden och våningsantalet kommer därför vara 
starkt kopplat till det antal lägenheter. Vi förespråkar starkt att det fortsatta planarbetet 
genomförs med den högre höjden. 
Det är bra att centrumfunktion krävs längs Gibraltargatan, Engdahlgatan, Chalmers tvär-
gata och en av det allmänna torgets sidor. Med att inga övriga krav finns riskerar att per-
manenta parallellgatan till Gibraltargatan som en trött och kanske otrygg(?) bakgata. Vi 
föreslår att kravet på centrumfunktion kompletteras med ett krav på att alla kvarterens 
hörn får centrumfunktion. Vid farhågor om bristande kundunderlag bör exploaterings-
graden och hushöjder justeras uppåt tills tillräckligt kundunderlag bedöms finnas. 
De två nordligaste kvarteren har inget krav på bostäder. Då den västra sidan av Gibral-
targatan generellt har mycket få/inga bostäder bör dessa även kvarter få krav som en 
minsta andel bostäder. Chalmers bör här vara intresserade att visa hur högskolans behov 
av klusterbildning genom smart planering inom fastighet mycket väl kan kombineras 
med en blandstad. 
Planen tillåter endast sju våningar ut mot Gibraltargatan. Högre höjd bör generellt med-
ges i kvarteren för att möjliggöra fler bostäder och mer verksamhetsyta. 
Planen medger inte kontor utan bara utbildningsfunktioner. För maximal flexibilitet och 
ev. framtida kopplingar mellan företag och högskola bör även kontorsytor i dess vidaste 
bemärkelse medges. 
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Vi ser positivt på de två ”infills” som planeras längs Chalmers tvärgata som kräver både 
centrumfunktion och bostäder. Söder om gatan framför panncentralen har det på senare 
tid sats upp ett avskärmande plank som effektivt gör stråket enformigare och mindre in-
tressant. Genom att göra gatan smalare och använda något av marken framför panncen-
tralen skulle här kunna placeras verksamhetslängor med några våningar (student-)bostä-
der ovanpå. 
Mycket av planeringen av den södra delen av området domineras av skrivelser om 
Kopparbunken. Den ska synas från diverse godtyckliga platser. Kopparbunken är så 
pass speciell att den inte behöver ligga som en solitär utan lika väl kan ligga integrerad 
mitt bland annan bebyggelse för att upptäckas runt ett hörn. 
Det saknas bra målbilder från universitetsmiljö i planbeskrivningen och underlaget. Bra 
exempel finns från New York University. 
Kommentar:  
Torgets placering syftar till att föra vidare grönska från öppning mellan lamellhusen. 
Engdahlsgatan stängs av för fordonstrafik och Eklandagatans förlängs till Sven Hultins 
Plats. Gång-och cykelväg kommer fortsatt att finnas genom parken. När genomfartstra-
fiken tas bort från Engdahlsgatan och ersätts med gång- och cykelväg, ges parken mer 
utrymme och möjligheter att utvecklas för lek och vistelse och möjligheterna för gående 
och cyklister i området bedöms förbättras då gång- och cykelnätet byggs ut. Åtgärderna 
skapar också bättre möjlighet för en effektivare trafikering med kollektivtrafik vilket går 
i linje med Göteborgs Stads trafikstrategi.  
Utgångspunkten när lokalisering undersöktes var att Herrgården fortsatt ska vara pla-
cerad i närområdet och ha ett sammanhang med förträdgård eller annan grönska. Vald 
placering på den nya tomten vid Orrspelsgatan medger att byggnaden kan få en solitär 
placering där dess tidigare funktion som herrgårdsbyggnad fortfarande framhävs. 
Den höga byggnaden som föreslogs i samrådet har tagits bort i planförslaget utifrån 
anpassning till befintligt miljötillstånd för den kraftcentral som ligger i anslutning till 
planområdet. 
Krav ställs på 50 %v av fasadens längd i bottenvåning ska användas för publika verk-
samheter för byggrätter ut mot allmän plats. Krav på bostäder ställs på delar av områ-
det. 
Bebyggelsen mot Gibraltargatan anpassas i höjd till de befintliga byggnader på andra 
sidan gatan. Ny bebyggelse på västra sidan tillåts i snitt en våning högre än befintlig 
bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara indragen minst två meter från fa-
sadliv. Längre in i området tillåts en större flexibilitet och höjd. 
Kontor ingår i användningen C (Centrum). 
Den del av Chalmers Tvärstråk som nämns i yttrandet har utgått ur planområdet med 
hänsyn till befintlig kraftcentral. 
Kopparbunkens säregna form lyfts fram som värdefull i de kulturhistorisk underlag som 
är framtagna. Att inrama Kopparbunken med grönska bidrar utöver att stärka byggna-
den också till gröna kvaliteter i området vilket är viktigt när områden förtätas. 
Gällande målbild arbetar Chalmers själva med att ta fram en utvecklingsplan för Chal-
mers Campus Johanneberg. 

Övriga synpunkter noteras. 
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99.          Boende på Harald Stakegatan 38  

100. Boende på Doktor Forselius backe 7 

101. Boende på Linnégatan 52 

102. Boende på Flötevägen 6 

103. Boende i Krokslätt/ Fredriksdal 

104. Boende i Bagaregården 

105. Boende på Färgfabriksgatan 14 

106. Boende på Ahrenbergsgatan 4 

107. Boende på Aschebergsgatan 59  

108. Boende på Ankargatan 14 

109. Boende på Kjellmansgatan 7  
Yttrande Samråd 1 

Yttrandena instämmer i Yimby Göteborgs yttrande. 
Kommentar: 
Se svar till yttrande nummer 98. 

110. Boende på Lotsgatan 5 
Yttrande samråd 1 
Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande. Vill även påpeka att planen skulle må bra av att 
gatustråkens kopplingar till omgivningen tänktes över. Om Chalmersområdet ska inte-
greras med omgivande stad måste det öppna upp sig och vara inbjudande åt fler håll än 
bara Chalmers Tvärgata. Framförallt bör de öst-västliga kopplingarna i södra delen av 
området tänkas igenom. Gatorna borde ligga som naturliga fortsättningar på passagerna 
mellan hörsalarna. Trapporna i de här passagerna borde samtidigt byggas om från sling-
riga betongklossar till raka och breda trappor som tydligt markerar kopplingen mellan 
Hörsalsvägen och Gibraltarvallen, även för dem som inte är vana att röra sig i området. 
En snårig labyrint gör ingen blandstad. Folkliv på gatorna skapas genom intuitiva stråk 
som utgör genaste vägen mellan punkter som folk rör sig mellan, inte genom gator som 
inte leder någonstans eller kräver detaljerad lokalkännedom för att orientera sig. 
För en som är verksam på Chalmers och dagligen rör sig i området blir det positivt med 
en framtida mer levande omgivning. Hoppas att planen kan leva upp till de mycket goda 
intentionerna. 
Kommentar: 
Se svar till yttrande nummer 98. Gällande byggrätten för Hörsalslängorna så har den 
gjorts mer flexibel till granskningen för möjligheten att kunna åstadkomma tydligare 
kopplingar genom området. Krav ställs på två öppningar men inte att de måste finnas i 
befintliga lägen om man väljer att bygga nytt. 

111. Boende på Rosensköldsgatan 5 
Yttrande samråd 1 



 
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 105 

Instämmer i Yimby Göteborgs yttrande. Tycker även att stadsbyggnadskontoret behöver 
ta till sig det faktum att planen som den nu är utformad kommer att befästa Johanneberg 
som "utanför och långt bort" från Göteborg. Inga ytterligare stråk leder mot området och 
inga ytterligare attraktionsvärden kommer tillfalla området. Endast en stor tvåfilig stads-
motorväg genom ett ytterligare utbrutet monotont stadsområde, där naturliga stråk mel-
lan områden ännu mer kommer suddas ut jämfört med dagsläget. Framför allt behövs 
lokaler i bottenplan som kan locka till ytterligare handelsytor istället för att fortsätta 
med den icke fungerande stadsmiljö som finns i Övre Johanneberg. En stadsmiljö som 
enbart skapar ökad biltrafik för ärenden och rörelser som skulle kunna ske i det lokala 
området. Som ett exempel kan nämnas att i Övre Johanneberg tillsammans med Nedre 
Johanneberg, Mossen, delar av Krokslätt och Chalmers finns endast en lokal butik för 
matvaruhandel trots att det bor fler i området än i andra delar med flera handelslokaler. 
Planförslaget kommer ytterligare befästa detta och lägga ytterligare hinder för ett för-
bättrat Johanneberg som skulle komma alla göteborgare till gagn. 
Kommentar: 
Se svar till yttrande nummer 98. Detaljplanen ställer bland annat krav på lokaler i del 
av bottenvåningar som ska bidra till att Gibraltargatan får mer aktiva bottenvåningar. 

112. Inkommen skrivelse utan angiven adress 

113. Inkommen skrivelse utan angiven adress 

114. Inkommen skrivelse utan angiven adress 

115. Inkommen skrivelse utan angiven adress 
Yttrande samråd 1  

Yttrandena instämmer i Yimby Göteborgs yttrande. 
Kommentar: 
Se svar till yttrande nummer 98. 

116. Verksam på Chalmers Tekniska Högskola 
Yttrande samråd 1 
Anser det bra att en stadsplan nu tas fram för Gibraltarvallen och förslaget är ambitiöst 
upplagt. Chalmers Arkitektskola har under flera år arbetat med Gibraltarområdet, också 
i samarbete med Chalmers fastigheter och problematiken är därför väl belyst genom 
dessa studier av lärare och elever. Vi står inför ett paradigmskifte inom stadsplaneringen 
när stadsrummen, lågfartsstråken åter hamnat i fokus och den trafik- och funktionssepa-
rerade staden blivit gammaldags. Åter blir då äldre stadsplanerna moderna igen. 
Med uppgift att skapa nytt men också reparera de tidigare stadsplanemotiven i Vasa, 
Chalmers och Johannebergsplanerna behöver planförslaget utvecklas. Det beaktar inte 
att Vasa plus Chalmersområdet ingår i en större helhet stadsbyggnadsmässigt med Vas-
aplatsen, Vasaparken med Universitetsbyggnaden, Vasakyrkan och Hvitfeldtska. Dessa 
områden är stadsbyggnadsmässigt utformade som en grön kil i staden. De nya byggrät-
terna efter Gibraltargatan bör således stå med förträdgårdsmark mot gatan och helst de-
las upp i något fler element/kvarter för att den ursprungliga stadsplaneintentionen skall 
vara läsbar även i framtiden. Gibraltargatan kan utformas stadsmässigt trots denna juste-
ring. 
Om man studerar stadsplanerna för Chalmersområdet från tidigt 1900-tal till idag så 
framgår tydligt att vissa grundläggande stadsplanemotiv förvanskats under 1950-tal 
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fram till idag. Jag tänker då på Fysikhusets eleganta placering på kullen och den östväst-
liga axel med Gustav den femtes stiliga entrétrappa mot Chalmers f.d. huvudentré i ös-
ter. Chalmers f.d. huvudbyggnad spelar mot Landala höjdområde på nästa kulle mot 
väster och samtidigt mot Johannebergskyrkans torn och fina placering en bit upp i kul-
len mot öster. Det stiliga stadsrummet mellan Fysikhusets huvudfasad och kyrkan är 
idag sorgligt bortglömt och bortbyggt på 1960 och 1980-talet då planerarna antingen 
bröt sönder eller senare inte kände till dessa kvaliteter. När nu stadsrummen och stråken 
åter är i fokus inom planeringen så måste vår generation lyssna väl till Liljenbergs och 
våra föregångares goda råd. Nu har vi möjlighet att reparera de misstag som gjordes då 
en funktionsstyrd planeringsdoktrin bröt tvärt med stadsbyggnadshistorien. 
I denna plan borde vi därför placera nya byggrätter och reparera förstörda stadsrum ge-
nom att riva fram Fysikhusets östfasad och återupprätta Chalmers historiska tväraxel 
mot Gibraltargatan. Därför bör vi också överväga att riva bort delar av bibliotekets se-
nare utbyggnad och sedan åter placera Chalmers ostliga entré mitt i detta stiliga stads-
rum som skapades av Liljenberg och hans efterträdare mellan Fysikbyggnaden och kyr-
kan. Tväraxeln/tvärgatan kan fungera parallellt som ett mjukt parkstråk på båda sidor 
Gibraltargatan. 
Placeringar av byggrätterna bör göras noggrannare så linjering med de befintliga husen 
på Gibraltargatan följs och rumsupplevelsen längs gatan blir tydligare. Till exempel bör 
det första kvarteret efter biblioteket anpassas till funkishuset med ett extra indrag innan 
den raka linjen med kvarter innanför förgårdsmark tar sin början.   
Det föreslagna höghuset vid Kårhuset bryter tvärt mot den småskaliga känslan vid Chal-
mersområdets norra entré. En bättre plats för ett högre hus är uppe på kullen invid Fy-
sikhuset. Denna signalbyggnad visar då precis som vattentornen i Johanneberg och på 
Guldheden områdets topografi. Genom sin placering skulle också en smäcker signal-
byggnad kunna återupprätta den ursprungliga stadsbyggnadstanken med en Central-
byggnad, som en borg på Chalmers egen bergstopp. I samband med stadens jubileum 
1923 föddes tanken på ett bildningens tempel i Aschebergsgatans förlängning i bergen 
ovanför Gibraltar. Gustav den femtes trappor skapades då. Tänk om vi kunde göra upp-
gradera motsvarande tanke i vår tid och skapa Viktoriatrappan från Chalmersentrétorg 
upp till det nya tornet på toppen och fullborda Liljenbergs axel från 1920-talet. Denna 
projektidé ligger utanför planområdet men behöver ändå berättas då idén med att repa-
rera stadsrummet mellan Chalmers och Johannebergskyrkan blir tydligare i detta ljus. 
Med en önskan om att göra våra nya stadsplaner pedagogiska kanske för att vi befinner 
oss på Chalmers så borde vi också kunna finna en bättre och mer pedagogisk plats för 
f.d. Gibraltar Herrgård som ju stod på det f.d. området Gibraltar/Vasa Sjukhus tidigare.   
Kommentar: 
Förutsättningar och strategier för området beskrivs i det övergripande programmet för 
Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala. Strukturen utgår ifrån en värdebaserad 
stadsutvecklingsmodell som syftar till att utveckla en långsiktig värdestruktur för befint-
liga samt tillkommande stråk, platser och bebyggelse där befintliga värden ska lyftas 
fram och utvecklas. 
Utgångspunkten när lokalisering undersöktes var att Herrgården fortsatt ska vara pla-
cerad i närområdet och ha ett sammanhang med förträdgård eller annan grönska. Vald 
placering på den nya tomten vid Orrspelsgatan medger att byggnaden kan få en solitär 
placering där dess tidigare funktion som herrgårdsbyggnad fortfarande framhävs. 
Övriga synpunkter noteras. 
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117. Boende på Paradisgatan 25 
Yttrande samråd 1 
Fritt byggande vs stadsmässighet 
Nuvarande plan för Chalmers ger mycket stor frihet för byggande, dock ej för boende. 
Det är bra att boende möjliggörs, men måste reglerna i övrigt stramas upp? Den lite 
oordnade byggnationen på Chalmers utgör en kontrast mot såväl kvartersstaden i Nedre 
Johanneberg som den tidiga funkisen i Övre Johanneberg och området söder om Gi-
braltarvallen. I synnerhet känns det tveksamt att ställa detaljerade krav på fasaderna mot 
Gibraltargatan, som bara riskerar att leda till ett enformigt intryck längs gatan. Tegel-
traditionen inom Chalmersområdet borde också kunna vara en inspirationskälla, liksom 
att bygga något som representerar utvecklingen idag. Däremot är ett levande gatuplan 
mot Gibraltargatan viktigt. Om något borde regleras, är det kanske snarare gatunätet 
(kallat "körvägar" i planen) inom Chalmersområdet. Det är viktigt med ett finmaskigt, 
gent och orienterbart nät för gående i staden. Om marken ägs av staden eller inte är 
mindre väsentligt, men funktionen bör skyddas. Mindre förändringar i gatusträckningar 
bör vara möjliga för maximal flexibilitet, men den övergripande strukturen skall var 
igenkännbar över tid. 
Värna befintliga öst-västliga stråk 
I planförslaget placeras bebyggelsen på Gibraltarvallen så att några befintliga stråk 
bryts, till synes utan anledning. I bifogad skiss finns ett alternativt förslag till "kvarters-
indelning" som utgår från öppningarna mellan befintliga byggnader. "Professorsvägen" 
skulle eventuellt kunna läggas längre österut om hörsalslängan breddas. 
Eventuell koppling mot Dr Fries torg (Viggeliden) 
Ingår inte i planen, men vilka möjligheter finns? Ramp upp från Sven Hultins gata eller 
bro från Eklandagatan? Bör mark reserveras för något sådant? 
Gibraltar Herrgård 
Flytten är en utgångspunkt i planen, men är en flytt självklar? Herrgården bidrar med ål-
ders-, stil- och skalmässig variation på sin nuvarande plats, samt utgör ett grönt element 
i stadsrummet. Borde inte bostadshusen i princip kunna byggas på tomten dit herrgården 
är tänkt att flyttas? Fördelar med att ha kvar Herrgården i nuvarande läge gentemot de 
skissade byggnaderna i planen är att det bevarar/förstärker stråket från Hörsalsvägen 
mot Övre Johanneberg till Centralgaraget, samt att Kopparbunken (som skall sparas) 
förblir synlig från Gibraltargatan. Kullen som Herrgården ligger på ger omväxling och 
orientering relativt de plana områdena i söder och norr. 
Nackdelar med Herrgårdens nuvarande placering är att det upplevs som en baksida mot 
Engdahlsgatan, och att Herrgården inte har kontakt med Gibraltargatan, där det istället 
är ett otydligt område med återvinningsstationer och parkering. Det kunde hanteras med 
en ny byggnad mot Gibraltargatan. Mot Engdahlsgatan skulle staket kunna avlägsnas, 
buskage tas bort, så att baksidan blir mer av en framsida (markerat med grönt i skissen). 
Engdahlsgatan kan höjas upp (typ 1,5 meter, markerat med rött) för att ansluta till den 
omgivande markens nivå. Att gatan blir lätt backig bör inte vara något problem när 
genomfartstrafiken flyttas till Eklandagatan. Alternativt kan en trappa anläggas från 
Engdahlsgatan mot Herrgården. 
Kommentar: 
Utformningsbestämmelsen som syftar till mötet med funkishusen som ingår i riksintres-
set för kulturmiljövård Övre Johanneberg har justerats. Kontoret håller med om att be-
stämmelsen inte ska detaljstyra fasadernas utformning.  
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Gällande struktur och gatunät har byggrätten för Hörsalslängorna gjorts mer flexibel 
till granskningen för möjligheten att kunna åstadkomma tydligare kopplingar genom 
området om man väljer att bygga nytt. 
Kopplingen mot Guldheden är ett viktigt stråk men ingår inte i planområdet. 
Utgångspunkten när lokalisering undersöktes var att Herrgården fortsatt ska vara pla-
cerad i närområdet och ha ett sammanhang med förträdgård eller annan grönska. Vald 
placering på den nya tomten vid Orrspelsgatan medger att byggnaden kan få en solitär 
placering där dess tidigare funktion som herrgårdsbyggnad fortfarande framhävs. 

Övriga synpunkter noteras. 

118. Boende utan angiven adress 
Yttrande samråd 1 
Bra med ett projekt som inte ger sig på värdefulla grönytor. 
Vägtrafikbuller har ni så här långt tagit lite lätt på vad jag kan förstå efter att skummat 
igenom ert material. Förvisso är det ju inga problem att få till "tysta sidor", ljuddäm-
pande sidor för boende i de nya husen men vad vet ni om "studseffekter" mot befintlig 
bebyggelse? Befintlig bebyggelse längs Gibraltargatans östra funkisfasad, från vån 2 o 
uppåt. Vad gäller? En gata med återkommande "gröna hålrum" mellan husen är "käns-
liga för buller", alltså inte nödvändigtvis detta med uppmätta/beräknade dBA-värden 
utan det "upplevda bullret" i grönområdena. 
Grönytan mellan Johanneberg övre o nedre ligger vidöppen för "nytt buller", studseffek-
ter! Detta för att ni bygger ny fasad fram till Chalmers tvärgata. (en detalj men ni byg-
ger faktiskt lite för långt norrut) Förvisso ser det kanske lite överdimensionerat ut idag 
med tvärgatan men den spelar roll för leveranser, cortege och den nya situationen). 
Hur ser ni till att hantera detta buller? Kanske det jag är mest nyfiken på. Det är jättebra 
att ni är medvetna om värdet av det väst-östliga grönstråket men det ska väl inte utsättas 
för onödigt buller? Hur kommer ni hantera "bullerstuds" från den nya fasaden mot grön-
ytan? Kommer ni jobba med lämpligt fasadmaterial på det nya kvarteret eller kanske 
låga bullerabsorberande skärmar vid gatan? "Hastigheten för bullerkällan" är helt ok vid 
timglasbusshållplatsen när en buss står still men inte annars. 
Vilken planeringstidpunkt gäller för ställningstagande om bullret?  Tidpunkt för färdig-
ställandet av projektet? 2035, är det trafikstrateginivån som ska gälla här kanske? 
Eller när biltrafikförändringarna vid Korsvägen är ett faktum, ca 2025? Gibraltargatan 
har idag cirkum 8-9000 bilar/dygn. Den mycket stora osäkerheten runt Korsvägen och 
förändrade körvanor kan leda till en ökning av trafiken på Gibraltargatan. Hur tänker ni 
här? Hur jobbar ni med "den osäkerheten"? Om ni jobbar efter försiktighetsprincipen o 
barnperspektivet så får ni nog vidta åtgärder. 
Kommentar: 
En bullerutredning har tagits fram för att bedöma planförslagets påverkan på bland an-
nat befintlig bebyggelse. Ljudreflex i de planerade byggnaderna bedöms inte åstad-
komma påtagligt högre ljudnivå vid befintliga byggnader öster om Gibraltargatan (0-1 
dBA). Utemiljöerna på Chalmers bedöms klara riktvärdena. Trafikökningarna på omgi-
vande gatunät till följd av förändrad trafikföring vid Korsvägen bedöms bli utspridda i 
trafiksystemet. Bedömda förändringar innehåller stora osäkerheter vilket är generellt 
för den typen av utredningar. Trafikala åtgärder utanför planen och befintliga situat-
ioner bevakas kontinuerligt.  
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119. Naturskyddsföreningen i Göteborg 
Yttrande samråd 2 
Naturskyddsföreningen i Göteborg är överlag positiv till utveckling kring Chalmers 
högskola Johanneberg och det planerade nybyggnationen Gibraltarvallen.  
Förslaget belyser vikten av att bevara bostadsnära grönområden, gröna stråk, gång- och 
cykelbanor samt att kollektivtrafiken prioriteras framför privat fordonstrafik. Dessutom 
att naturområdet kring Mossen bevaras och dess randzon utvecklas på ett sådant sätt att 
ingen vegetation avverkas.  
Naturskyddsföreningen ser positivt på att kompensationsåtgärder ska utföras för avver-
kade träd och anser att detta ska förtydligas i detaljplanen. Vidare att de markerade pro-
menadstråken bör få en påtagligt grön karaktär med stora träd som inramning och en na-
turlig koppling hela vägen ner mot Mossens grönområde. Förslagsvis används grönyte-
faktor för allmän platsmark för att säkerställa den gröna karaktären.  
Gatuplanteringen på Gibraltarvägen bör få dominera gatubilden, vilket kan leda till att 
Gibraltargatan utvecklas till ett attraktivt promenadstråk som kopplar ihop Götaplatsen 
med Johanneberg/Fredriksdal. Cykelbanorna bör dimensioneras enligt riktvärden i Gö-
teborgs cykelproram.  
Förlängningen av Eklandagatan bör ske utan att befintliga träd på Eklandagatan 
(sträckan mellan Wallenbergsgatan och Gibraltargatan) avverkas. Det skulle ge ett lum-
migare intryck och förhindra att gatubilden domineras av fordonstrafik.  
Naturskyddsföreningen välkomnar förslaget att minimera hårdgjorda ytor och att grö-
natak utformas på en del av de nya fastigheterna. Södervända tak kan med fördel regle-
ras till solceller och norrvända tak till ängs- och biotoptak.  
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. Kompensation av träd som påverkas har förtydligats i planbe-
skrivningen. Träd som tas ner avses kompenseras med trädrader längs med Gibraltar-
gatan, Engdahlsgatan och Eklandagatan. Flera träd inom planområdet omfattas av det 
generella biotopskyddet för alléer och har krav på ersättning. För Eklandagatan kan 
inte befintliga dubbelradiga trädalléer behållas utan föreslås ersättas med nya dubbla 
trädalléer.  
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Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 
med förslaget.  
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• Den höga byggnaden på 18 alternativt 24 våningar som föreslogs i samrådet har 
tagits bort i planförslaget utifrån anpassning till befintligt miljötillstånd för kraft-
centralen. Likaså har bostadsändamål tagits bort i planens norra delar. För bygg-
rätterna närmast befintlig kraftcentral har tillåtna höjder sänkts, byggnadstek-
niska åtgärder införts från en viss höjd samt krav på publika verksamheter tagits 
bort.  

• Höjd på föreslagen bebyggelse har justerats, framförallt vid biblioteket samt uti-
från anpassning till befintlig kraftcentral. För byggrätterna ut mot Gibraltargatan 
har tillåten höjd ökats några meter för de södra kvarteren och sänkts något för de 
norra utifrån anpassning till gatans lutning och befintlig bebyggelse. Utform-
ningsbestämmelse (f1) för mötet med funkishusen i riksintresset Övre Johanne-
berg har förenklats. En utvecklad beskrivning av den nya bebyggelsens kvali-
teter och mötet med funkishusen ges i planbeskrivningen. Utformningsbestäm-
melse (f2) avseende byggrätterna vid biblioteket har införts. Den föreslagna be-
byggelsens utformning har förtydligats i planbeskrivningen.  

• Höjdbestämmelsen för ny föreslagen bebyggelse har justerats för att göras tydli-
gare till att omfatta högsta nockhöjd inklusive indragen våning för byggrätterna 
ut mot Gibraltargatan. Utöver högsta nockhöjd tillåts räcken, hisstopp och solpa-
neler. Samtidigt tas bestämmelse om byggnadshöjd bort och bestämmelsen om 
indragen översta våning för byggrätterna ut mot Gibraltargatan görs om till i en 
ny bestämmelse (v9). 

• Planbestämmelse införs som reglerar byggnadstekniska åtgärder avseende klore-
rade kolväten. För övriga markföroreningar införs en villkorad bestämmelse om 
att markföroreningar ska ha åtgärdats för att klara gällande krav för tillåten mar-
kanvändning. 

• Planbestämmelser för hantering av skyfall införs på plankartan. Dels regleras 
hur byggnader ska utformas och utföras, dels att marken ska kunna omhänderta 
en viss mängd vatten. 

• Användningen torg justeras så att parkering och angöring från huvudgata inte 
tillåts. 

• Ny placering för en återvinningsstation möjliggörs i planområdets sydöstra del.  

• Användning S justeras till skola. 

• Över en del av allmän plats tillåts utkragning genom bestämmelse CEPS (Cent-
rum, tekniska anläggningar, parkering och skoländamål). 

• Reglering för Lek tas bort. Parkyta med lekmiljöer ska uppföras. 

• Lägsta föreskrivna höjd för byggrätter ut mot Gibrlaltargatan tas bort 

• Att marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning läggs till för bo-
stadskvarteret. 

• Bestämmelser för markens anordnande (n2-n3) gällande del som ska vara plante-
rad ändras och preciseras utifrån befintlig och föreslagen karaktär.  
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• Bestämmelser för markens anordnande (n4) läggs till som reglerar att marken 
ska anpassas till anslutande marknivå på allmän plats för det sydöstra hörnet på 
bostadskvarteret. 

• Högsta totalhöjd i meter över nollplanet regleras för förbindelsegången till 
Kopparbunken utifrån befintlig höjd. 

• Byggrätterna för dagens Hörsalslängor höjs och totalt tillåten bruttoarea ökas. 
Dagens passager säkerställs inte men krav ställs på att två gångpassager ska fin-
nas. 

• För gårdsyta till bostadskvarteret läggs till att minst 50 % ska vara planterad och 
får till sammantaget högst 10 % bebyggas med mindre skärmtak och komple-
mentbyggnader till en högsta nockhöjd om 3,5 meter. 

• Bestämmelse (v11) om att förbindelsegångar får anordnas mellan byggnader till 
en fri höjd om minst 4,7 meter ovan markyta införs väster om dagens Hörsal-
slängor. 

• Generell bestämmelse om våningshöjd för lokalyta tas bort. 

• Skyddsbestämmelser för Gibraltar Herrgård, utgår då det inte är möjligt att sätta 
skyddsbestämmelse för en tillfällig placering eller en framtida i detaljplan. 

• Skyddsbestämmelse (q2) tillförs för kontorslängan (vid biblioteket) samt att upp-
tagningar i fasadmur får göras. 

• Skyddsbestämmelse (q3 och q4) tillförs för Kopparbunken och upptagning av en 
ny entré medges. 

• Bullerförordningen för trafikbuller tillämpas retroaktivt och därmed justeras 
planbestämmelserna  

• Plushöjder för marknivå på allmän plats tas bort. Vid projektering ska marknivå 
sättas utifrån bland annat skyfallshantering som beskrivs i trafikförslag och sky-
falls-PM. 

• Del av byggrätt längst i norr övergår till allmän plats gata (Gibrlatargatan). 

• Bestämmelse om att träd ska planteras läggs till även längs Engdahlsgatan och 
Eklandagatan. 

• Parkeringsändamål läggs till för byggrätterna öster om biblioteket. 

• Parkeringsändamål läggs till för de tre kvarteren ut mot Gibraltargatan. 

• Krav på publika verksamheter läggs till för byggrätten söder om torget. 

• Utfartsförbudet förlängs längs Engdahlsgatan. Lägen för utfarter regleras. 

• Västra byggrätten mot Engdahlsgatan tillåts fram till allmän plats lokalgata. 

• Läge för gång- och cykelväg genom parken fastställs.  

• Transformatorstation flyttas till nytt läge nordväst om parken. 

• Område för lokalgata har utökats i förlängningen mot Sven Hultins Plats. 

• För Sven Hultins plats har del av allmän plats överförts till kvartersmark. All-
männa funktioner säkerställs fortsatt förbi platsen och kvartersmark får ej be-
byggas.  
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• Upplysning om ledningsgravar läggs till utifrån förekomsten av klorerade alifa-
tiska kolväten. 

• Upplysning om hur parkeringstal ska tillämpas läggs till. 

• Upplysning om avtal för att åtgärda bullerkällor utanför planområdet läggs till. 

Kompletterande utredningar och underlag: 

• Nya parkeringsutredningar. 

• Trafikbullerutredning samt utredning för att bedöma inomhusnivåer. 

• Luftutredning  

• Utredningar för luft för att bedöma påverkan från tillståndsgiven kraftcentral 

• Industribullerutredningar  

• Miljömedicinsk bedömning 

• Solstudier 

• Beskrivning av föreslagen bebyggelses utformning förtydligats i planbeskriv-
ningen. 

• Kompletterande provtagningar och utredningar gällande markmiljö och specifikt 
förekomsten av klorerade alifatisk kolväten. 

• Den marktekniska undersökningen har kompletterats och en geotekniskt utlå-
tande har tagits fram för allmän plats i planområdets södra del.  

• En kompletterande dagvattenutredning samt skyfallsutredningar. 

• Social- och barnkonsekvensanalys 

• Trafik-PM  

• Kvalitetsprogrammet har uppdaterats  

• Anpassning till kulturmiljö och stadsbild har studerats vidare. Beskrivning av fö-
reslagen bebyggelses utformning har förtydligats. 

• En dispensansökan med tillhörande plan för kompensation för biotopskyddade 
alléer inom planområdet har skickats in till länsstyrelsen som beslutat om bifall 
med villkorad kompensation. 

• Planbeskrivningen har uppdaterats utifrån kompletterande utredningar och un-
derlag. 

 

 
Arvid Törnqvist 
Planchef 

Frida Kjäll 
Planarkitekt

 
Bilagor 

• Lista över samrådskrets   

• Länsstyrelsens yttranden med dess bilagor 
 



Bilaga 1. Lista över samrådskrets - samråd 
Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetsnämnden 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborgs Stads Parkerings AB 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Kretslopp och vattennämnden 
Kulturnämnden 
Lokalnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Namnberedningen 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden i Centrum 
Stadsledningskontoret 
Trafiknämnden 
Utbildningsnämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Business Region Göteborg AB 
Göteborgsregionen (GR) 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Luftfartsverket 
Länsordningspolisen 
Länsstyrelsen 
Skanova Nätplanering 
Svenska Kraftnät 
Trafikverket, Region Väst 
Vattenfall Eldistribution AB 
Västfastigheter, Distrikt Göteborg 
Västtrafik Göteborgsområdet AB 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
Hyresgästföreningen Region V Sverige 
Chalmers studentkår 

Övriga 
Fortum 
Göteborgs kyrkonämnd 
Handikappfören. Samarbetsorgan 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
Svensk Handel 
Swedegas 
Tillgänglighetsrådgivare 
Västfastigheter, Distrikt Göteborg 



Lista över samrådskrets - kompletterande samråd 
Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetsnämnden 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborgs Stads Parkerings AB 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Kretslopp och Vatten 
Kulturnämnden 
Lokalnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Namnberedningen 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden i Centrum 
Stadsledningskontoret 
Trafiknämnden 
Utbildningsnämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Business Region Göteborg AB 
Göteborgsregionen (GR) 
Lantmäterimyndigheten 
Luftfartsverket 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen  
Skanova Nätplanering D3N 
Statens Geotekniska Institut 
Svenska Kraftnät 
Swedavia AB 
Trafikverket 
Vattenfall Eldistribution AB 
Västtrafik AB 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
De som tidigare yttrat sig i ärendet samt  
Hyresgästföreningen Region V Sverige 
Chalmers Studentkår 

Övriga 
De som tidigare yttrat sig i ärendet, samt 
Fortum 
Johannebergs församling 
Funktionsrätt Göteborg 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
Svensk Handel 
Tillgänglighetsrådgivare 
Västfastigheter, Distrikt Göteborg 
Riksbyggen 
HSB 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
Ekelundsgatan 1 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl)
010 22 44018 (fax)

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post:
samby.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsavdelningen 

Jens Rasmussen  

Arkitekt 

jens.rasmussen @lansstyrelsen.se 

Stadsbyggnadskontoret 

Göteborg Stad 

sbk@sbk.goteborg.se 

Förslag till detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Jo-
hanneberg och Krokslätt i Göteborg Stad, Västra Götalands län 
Handlingar daterade 2015-08-18 för samråd enligt 5 kap 11 § /15 § plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900) 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Planförslaget ger goda möjligheter till att komplettera området med verk-

samheter, studentbostäder och bostäder i inom och i anslutning Chalmers 

samt ombyggand av lokalgator och ny busshållplats. Planförslaget ger förut-

sättningar  att ytterligare integrera Chalmers verksamheter i staden och för-

täta stadsdelen med bra kollektivtrafikförsörjning och annan socialservice. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt för-

slaget inte kommer att prövas. 

Motiv för bedömningen  

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt 

kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att mil-

jökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 

kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller 

att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa 

eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Till planförslaget har ett flertal underlag tagits fram, däribland ett kvalitets-

program och en kulturmiljö och stadsbildsanalys. De beskriver förtjänstfullt 

förutsättningar, ambition och inriktning för utformning av ny bebyggelse 

och gaturum och platser. Längs Chalmers Tvärgata planeras en hög byggna-

der på 18 altenativt 24 våningar. Byggnaden kommer att bli ett markant in-

slag i stadbilden. Avsikten med planförslaget sägs i planbeskrivningen vara 

att pröva vilken höjd som är lämplig. Länsstyrelsen saknar därför ett bättre 

illustrationsunderlag för att berörda ska kunna bedöma konsekvenserna av 

det höga huset på platsen. 

Bilaga 2.

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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Vatten 

I dagvattenutredningen, 2015-03-27, föreslås flera olika dagvattenlösningar 

för utjämning och rening av dagvattnet. Särskilt fördröjningen framhålls 

som viktig då ledningssystemet vid Gibraltargatan är hårt belastat i nuläget.  

 

Länsstyrelsen uppmanar kommunen att öka kapaciteten i systemet för att 

bygga bort källaröversvämningar.  

  

Länsstyrelsen anser att planen bör säkerställa att föreslagna dagvattenlös-

ningarna kan genomföras och efterfrågar bestämmelser eller likande för 

detta. Det kan vara ytor för infiltration och fördröjning, gröna tak etc alter-

nativt upplysningar på plankartan om behovet av fördröjning och rening.  

 

Planbeskrivningen bör kompletteras så att även påverkan på miljökvalitets-

normer för vatten beskrivs.  

 
 

Stabilitet 

SGI framför i yttrande att de geotekniska förutsättningarna för ett plangenom-

förande är relativt goda. Länsstyrelsen delar SGI`s rekommendation at utred-

ningen utökas för de södra delarna av planområdet, att bestämmelser införs om 

maxlaster samt att stabilitetsanalysen kompletteras för val av maximala grund-

vattennivåer och portryck. 

 

Buller och luft 

Mer djupgående utredningar kommer att tas fram till granskningsskedet för 

såväl buller som för luftkvalité. Kommunen behöver i det sammanhänget även 

belysa påverkan på befintliga bostäder längs med Gibraltargatan nordost om 

planområdet. Länsstyrelsen kan med anledning av detta inte ta ställning till om 

planförslaget med nuvarande bestämmelser blir lämpligt med hänsyn till boen-

des hälsa. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att Gibraltarvallen är att 

betrakta som ett område som uppfyller kriterierna för avstegsfall enligt Bover-

kets Allmänna råd. 
 

Trafikfrågor 

Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter beträffande behovet av ett 

fördjupat underlag för förändringar av trafikmängder och eventuell påver-

kan på E6/E20 och Västlänken samt samråd med Luftfartsstyrelsen om 

flyghinder. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Vatten 

Grundvattenytan bedöms 1-3 m under befintlig markyta under större delen 

av året. Om bortledning av grundvatten krävs är det en tillståndspliktig vat-

tenverksamhet.  

Naturmiljö 

Trädrader och alléer som omfattas av biotopskydd påverkas av de planerade 

planerna. För att få dispens krävs särskilda skäl.  
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Kommunen måste i god tid innan söka dispens från biotopskyddsbestäm-

melserna. Länsstyrelsen ställer alltid krav på kompensation med stöd av 

Miljöbalken. Denna kompensation är inte av frivillig karaktär som övrig 

planerad kompensation inom området. Kommunen anger i planhandlingen 

att trädrader ska ersättas med gatuplantering. Länsstyrelsen anser att trädra-

der ska ersättas med trädrader i första hand. Om detta, med goda skäl som 

grund, inte är möjligt att tillgodose inom planområdet kan träd i andra form-

ationer accepteras. I det fortsatta arbetet med såväl dispensansökan som 

övrig frivillig kompensation av träd som ska tas ner måste kommunen ha ett 

helhetstänkt och beakta befintliga grönstrukturers funktion och värden. Syf-

tet med kompensation är främst att ersätta de funktioner och värden som för 

en tid går förlorad. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på mil-

jön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.  

 

Beredning 

Ärendet har handlagts av Jens Rasmussen och granskats av Nirmala Blom-

Adapa. I handläggningen av ärendet har Patrik Jansson, enheten för skydd 

och säkerhet, Lena Niklasson, miljöskyddsavdelningen, Lena Emanuelsson, 

kulturmiljöenheten och Aster Asgedom, vattenavdelningen deltagit. Vad 

som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid en 

avvägning mellan olika framförda synpunkter. 

 

Detta beslut har signerats elektroniskt i Länsstyrelsens diariesystem. 

 

 

Jens Rasmussen                       Nirmala Blom-Adapa  

 

 

Bilaga för kännedom: 

Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2015-10-18 

Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2015-10-14 

 

Kopia till: 

Trafikverket 

SGI 

Patrik Jansson, enheten för skydd och säkerhet 

Lena Niklasson, miljöskyddsavdelningen 

Lena Emanuelsson, kulturmiljöenheten 

Aster Asgedom, vattenavdelningen 
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Trafikverket 

405 33 GÖTEBORG 

Besöksadress: Kruthusgatan 17 

 

Texttelefon: 0243-750 90 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Hanna Dahlqvist 

Planering - Samhällsplanering 

Direkt: 010-123 62 90 

hanna.dahlqvist@trafikverket.se 
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Göteborg Stad 

Stadsbyggnadskontoret 

sbk@sbk.goteborg.se 

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Samhällsbyggnadsenheten 

vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 

Kopia till: 

Diariet – Avslut 
 

Trafikverkets synpunkter angående detaljplan för Gibraltarvallen, 
inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt i Göteborg 

 

 

Göteborgs Stad har översänt rubricerat ärende daterad 2015-09-08 till Trafikverket för 

samråd (normalt planförfarande). 

 

Ärendet 

Detaljplanen medger ny bebyggelse för cirka 150 lägenheter, 200 student- och 

forskarbostäder (totalt cirka 350 bostäder) samt 75 000 kvm verksamhetsyta. 

Verksamhetsytan avser utbildning, kontor och service. Planförslaget omfattar även 

ombyggnader av stadens gator. En ny samlad hållplats för alla busslinjer anläggs söder 

om Eklandagatan. 

Området är lokaliserat drygt 400 m från det markreservat för kommunikation i tunnel 

som finns för Västlänken samt ca 1000 meter från väg E6/E20, Västkustbanan och Kust 

till kustbanan. Vägarna runt planområdet utgörs av kommunala vägar.  

 

Tidigare samråd 

Trafikverket har tidigare yttrat sig angående Program för Chalmers, Johanneberg, 

Mossen och Landala (TRV 2012/74454 daterat 2012-11-30) där planområdet för 

detaljplanen ingår. Trafikverket påpekade att programmet har beröringspunkter med 

Västlänken genom markreservat för kommunikation i tunnel inom planområdet. 

Trafikverket hade inga synpunkter under förutsättning att reservatet för Västlänken inte 

påverkas.  

 

Infrastruktur 

Västlänken, Västkustbanan, Kust till kustbanan och väg E6/E20 utgör riksintressen för 

kommunikation i enlighet med § 3:8 miljöbalken.  

Väg E6 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-T. 

Infrastrukturen som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg E6 genom 

Västra Götalands län utgör en viktig väg för långväga resor och transporter. Det är ett 

viktigt stråk för näringslivets transporter då den bl.a. är betydelsefull för internationella 

godstransporter via Göteborgs Hamn. Vägen är utpekad som primär transportled för 

farligt gods. 

mailto:sbk@sbk@goteborg.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Trafikverket 

405 33 GÖTEBORG 

Besöksadress: Kruthusgatan 17 

 

Texttelefon: 0243-750 90 
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trafikverket@trafikverket.se 
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Hanna Dahlqvist 
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Västkustbanan och Kust till kustbanan har stor regional betydelse och trafikeras av såväl 

person- som godstrafik. Västkustbanan har även internationell betydelse och ingår i TEN-

T nätet samt ingår i det utpekade strategiska godsnätet.  

Västlänken är av särskild regional betydelse. Det är en planerad tågtunnel under 
Göteborg som kommer förbättra kapaciteten i järnvägssystemet eftersom den möjliggör 
genomgående trafik. 

 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikalstring 

Enligt planhandlingarna bedöms planförslaget inte föranleda någon påtagligt ökad trafik. 

Trafikverket vill ta del av det underlag som bedömningen grundas på. Kommunen måste 

säkerställa att exploateringen, av såväl bostäder som verksamheter, inte kommer att 

försämra framkomlighet och trafiksäkerhet längs väg E6/E20. 

För att få en uppskattning av hur mycket trafik som kommer att genereras 

rekommenderar Trafikverket att man använder sig av Trafikalstringsverktyget som finns 

på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se 

Även om kommunen påstår att trafikmängden inte förväntas påverkas kan resenärernas 

tider, målpunkter samt belastningen på befintligt vägnät förändras. Kommunen behöver 

beskriva områdets trafikrörelsemönster och påverkan på väg E6/E20 för såväl 

verksamheterna för utbildning, kontor och service som för bostäderna. Trafikverket vill 

att kommunen beskriver hur trafiken från planområdet tillsammans med övriga 

exploateringar i området når det statliga vägnätet, vid vilka trafikplatser/mot ansluter 

trafiken från planområdet det statliga vägnätet samt hur mycket trafik från planområdet 

som förväntas tillkomma på det statliga vägnätet.  

För att minimera bilberoendet är det viktigt att säkerställa en god tillgänglighet via 

kollektivtrafik samt trygga och gena gång- och cykelvägar till viktiga målpunkter. Stor 

uppmärksamhet bör ägnas gång- och cykeltrafikanternas behov. Trafikverket ser positivt 

på de åtgärder som diskuteras i rapporten Grön resplan för att säkerställa att 

expansionen av arbetsplatser på Chalmers campus Johanneberg inte medför ökad 

biltrafik. 

Västlänken 

Reservatet för Västlänken får inte påverkas och fortsatt hänsyn till reservatets läge och 

utbredning ska tas. Trafikverket anser att det bör nämnas i planbeskrivningen att 

planområdet ligger inom utredningsområde för ansökan om miljödom för 

grundvattenpåverkan i samband med bygget av Västlänken. 

Parkering 

Trafikverket ser positivt på att inga fler parkeringsplatser för bil planeras tillföras 

området och att en hög andel cykelparkeringar ses som en viktig del i planen. Det är ett 

viktigt arbete för att nå ett lägre bilinnehav. 

Buller 

Trafikverket kan inte ta ställning till bullerstörning pga. bristande underlag.  

  

http://www.trafikverket.se/
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Trafikverket kan inte ta ställning om planförslaget kommer leda till att 
miljökvalitetsnormer för luft riskerar överskridas pga. bristande underlag.  

Flyghinder 

Byggnader högre än 20 meter kan komma att påverka luftfarten. Trafikverket vill därför 

påminna om skyldigheten att samråda med Luftfartsverket i denna fråga samt 

skyldigheten att ansöka om Lokaliseringsbedömning. Mer information samt 

ansökningsblankett finns på Luftfartsverkets hemsida.  

Trafikverket vill även påminna om skyldigheten till så kallad hindermarkering och 

hänvisar till Transportstyrelsens föreskrifter om allmänna råd om markering av föremål 

som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155). Så länge ett föremål markeras 

enligt föreskriften behövs inte ett beslut om markering från Transportstyrelsen i varje 

enskilt fall.  

Samråd bör också göras med Landvetter flygplats för att säkerställa att föreslagen 

byggnad inte påverkar flygtrafiken. 

 

Övrigt 

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Hanna Dahlqvist   

Samhällsplanerare   
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Besöksadress: Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Torun Signer 

Planhandläggare
010-2245494

torun.signer@lansstyrelsen.se

Göteborgs Stad
sbk@sbk.goteborg.se 
Ert diarienummer 0469/13

Kompletterande samråd om förslag till detaljplan för 
Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg och 
Krokslätt  i Göteborgs kommun, Västra Götalands län

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen kan, på erhållet underlag, inte se att föreslagna ändring av 
planområdet skulle förändra Länsstyrelsen bedömning från samrådet 
(daterat 2015-10-20 dnr 402-30912-2015). 

Länsstyrelsen vill dock uppmana Göteborgs stad att inför granskningen 
bedöma riskerna för och konsekvenserna av översvämning till följd av 
skyfall inom planområdet. 

Detta yttrande har planhandläggare Torun Signer beslutat. 

Torun Signer 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2021-10-29  Sandra Trzil 
Diarienummer: 0469/13  Telefon: 031-368 15 51  
Aktbeteckning: 2-5541  E-post: sandra.trzil@sbk.goteborg.se 
 

Detaljplan för Gibraltarvallen 
inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt i Göteborg  

Granskningsutlåtande  
 

 
 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 7 februari 2020 att skicka ut detaljplaneförslaget för 
granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden  26 februari 2020 – 18 
mars 2020. Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 
Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak att befintliga bostäder och närmiljö påverkas 
av den nya bebyggelsen avseende dags- och solljus, begränsad utsikt och 
försämrad buller- och luftmiljö. Synpunkter avser vidare den nya bebyggelsens 
utformning, påverkan på boendeparkering och träd. Inkomna synpunkter från 
kommunala instanser och statliga myndigheter gäller främst markmiljö, luft, 
buller, översvämningsrisker och geoteknik. Allvarligaste invändningen gäller 
osäkerheten kring klorerade alifaters påverkan på planområdet. 
Kontoret har bedömt att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring 
av planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med i huvudsak följande 
ändringar efter granskning: 

• Användning S har preciserats till högskola och universitet, 
vuxenutbildning, gymnasium. Skola behölls enbart för Gibraltar Herrgård 
på dess nya plats. 

• En ny miljöteknisk undersökning samt en riskbedömning och 
åtgärdsutredning har tagits fram och kompletterar planhandlingarna. Dessa 
ersätter undersökningar och riskbedömningar avseende klorerade alifater 
gjorda till och med granskningsskedet. Slutsatsen är att det inte behövs 
några riskreducerande åtgärder.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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• Kompletterande spridningsberäkningar avseende utsläpp av 
luftföroreningar från Chalmers kraftcentral har gjorts och biläggs 
planhandlingarna. 

• Avsiktsförklaring Grön resplan för Chalmers campus Johanneberg, version 
2 har tecknats och biläggs planhandlingarna.  

• Avtal gällande bullerreducerande åtgärder (industribuller) biläggs 
planhandlingarna.  

• Underlag avseende dagsljusförhållanden har tagits fram samt 
kompletterande solstudier, en toppvy samt gatuvyer avseende kv. 
Grönsiskan och Engdahlsgatan. 

I övrigt har mindre revideringar, kompletteringar och förtydliganden samt 
redaktionella ändringar har gjorts i plankartan och planbeskrivningen med 
anledning av inkomna synpunkter.  
Kvarstående erinringar finns från boende främst avseende den nya bebyggelsens 
utformning och därmed påverkan i form av skuggning och begränsad utsikt. 
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, 
fastighetsägare och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid 
planens genomförande. 

 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 
Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 
Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget och godkänner genomförandet av 
exploateringen. 
Kommentar: 
Noteras. 

2. Göteborg Energi Fjärrvärme samt Signalkablar 
Befintlig fjärrvärmeledning behöver läggas om ifrån Engdahlsgatan i söder fram 
till Chalmers Tvärgata. Befintlig fjärrvärmeledning behöver även läggas om i 
Chalmers Tvärgata. Befintlig ledning längs Gibraltargatan ska enligt förslaget 
förläggas i Gibraltargatan. En förutsättning för detta är att ni redan nu i 
detaljplaneskedet kan säkerställa att plats finns för de ledningsslag som redan 
finns i gatan samt de som ska tillkomma. Det u-område som finns med i 
plankartan ser de som svårt att ha ihop med bestämmelsen n5. 
Göteborg Energis bestämmelser vid markarbeten ska följas och arbeten ska 
utföras på ett sådant sätt att befintlig fjärrvärmeledning och signalkabel inte 
kommer till skada. 
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Kommentar: 
Bestämmelsen n5 blir n4 och justeras. Det kommer inte längre vara tillåtet att 
uppföra komplementbyggnader, enbart mindre skärmtak. Vidare förtydligas i 
bestämmelsen att fri vägbredd om minst 3,0 m ska tillgodoses. Kommunen 
bedömer att dessa justeringar gör att eventuella konflikter med u-område på 
samma yta minimeras. 

Övriga synpunkter noteras. 
3. Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) 

GEGAB har driftsatta gasledningar i Gibraltargatan och Engdahlsgatan samt 
mellan kemihuset och biblioteket som måste beaktas. Det vore bra om vi kan få 
ett u-område för gasledningen mellan kemihuset och biblioteket. 
Göteborg Energis bestämmelser vid förläggning nära gasledning samt vid 
markarbeten ska följas.  
Kommentar: 
Intern ledning inom kvartersmark till kemihuset i norra delen av planområdet 
påverkas av föreslagen byggrätt och kommer i samband med byggnationen att 
behöva flyttas utanför detaljplanen. Synpunkten har meddelats exploatören.  

4. Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi GothNet AB har befintliga ledningar och kanalisation inom 
planområdet som måste beaktas och hanteras inom projektet och är intresserade 
av att delta i kommande projektering för att tillgodose behovet av fibertjänster 
inom planen och bevaka vad som behöver göras med befintligheterna. Det är 
viktigt med en korrekt utsättning 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

5. Göteborg Energi Nät AB 
Anser fortfarande att transformatorstationen som byggdes under 2014 som står i 
utkanten av parken i slutet på Engdahlsgatan och Sven Hultins Plats borde kunna 
stå kvar för att inte slösa bort pengar och naturresurser. Ett E-område för den 
befintliga transformatorstationen borde reserveras i detaljplanen istället för att 
skrota den nybyggda transformatorstationen och bygga en ny transformatorstation 
några meter längre bort. Göteborgs Stad väljer att flytta transformatorstationen 
från utkanten av parken till Engdahlsgatan 11 och kommer att ta större del av 
flyttkostnaderna. Flytt av transformatorstationen måste beställas så snabbt det går. 
För befintliga och nya elanläggningar inom kvartersmark ska ledningsrätt 
upplåtas.   
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 

6. Göteborg Energi Fjärrkyla 
Har inget att erinra. 
Kommentar: 
Noteras. 
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7. Göteborgs Stad Parkerings AB 
Bolaget ser positivt på att Chalmersområdet utvecklas och att kopplingarna mot 
övriga staden stärks.  

Bolaget konstaterar att detaljplanen i hög utsträckning innebär att ytor som idag 
används för parkering för såväl boende som verksamma tas i anspråk. Ett 
genomförande av detaljplanen har därmed stor påverkan på tillgång och 
efterfrågan på parkering både inom detaljplaneområdet och i kringliggande 
områden och behöver hanteras.  

I planarbetet har konstaterats, och bolaget delar den uppfattningen, att det finns ett 
tydligt behov av att ersätta den parkering för boende som försvinner i området. 
Den föreslagna lösningen för allmän parkering på gatumark innebär en 
utspridning av parkeringsmöjligheterna och färre platser för boendeparkering 
dygn. Söktrafiken kan därmed förväntas öka och det är rimligt att anta att 
människors vardagsliv påverkas negativt i betydelsen att den upplevda 
tillgängligheten försämras. Lösningen strider även mot inriktningen i stadens p-
policy som istället förordar att parkering på gatumark flyttas in i 
parkeringsanläggningar. 

I planhandlingen konstateras att boendeparkering behöver lösas på gatumark inom 
planområdet eftersom denna i nuläget inte kan ersättas genom en privatägd 
alternativt kommunalägd parkeringsanläggning.     

När det gäller parkering för befintlig och tillkommande bebyggelse konstaterar 
bolaget att det i högre utsträckning borde skapas förutsättningar för att samnyttja 
befintliga och planerade parkeringshus.  

Enligt bolagets uppfattning bör en övergripande strategi upprättas som visar hur 
behovet av parkering för bilar, cyklar och ytor för olika mobilitetstjänster kan 
tillgodoses över tid på ett framåtsyftande och resurseffektivt sätt.  

Det nya bostadskvarteret omfattas inte av Grön resplan och föreslagen 
parkeringslösning innebär parkering under kommande kvarter. Det innebär att 
dessa parkeringsplatser inte kan nyttjas av andra än de som bor i det kvarteret. 
Bolagets synpunkt är att de 32 parkeringsplatserna för bil kunde utgjort en del av 
en större samlad parkeringsanläggning. En sådan strategi skulle kunna innebära en 
långsiktigt mer hållbar lösning och skapa förutsättningar för ett ökat 
samnyttjande.  

Kommentar: 
Trafikkontoret har under planarbetet studerat möjligheterna till samnyttjande 
men konstaterat, precis som Göteborgs Stads Parkerings AB skriver, att befintlig 
parkering måste ersättas på gatumark då en kommunalägd parkeringsanläggning 
ej ryms i planen.  
Chalmers Fastigheter och Akademiska Hus har i denna plan varit väldigt 
drivande gällande mobilitetsåtgärder i Grön Resplan som arbetats fram av ett 
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flertal aktörer parallellt med planarbetet. Anledningen till att bostadskvarteret 
inte omfattas av den, är att bostäderna inte ingår i Chalmers verksamhet.  
Trafikkontoret ser generellt positivt på ett samnyttjande av parkeringsplatser där 
så är möjligt. 
Övriga synpunkter noteras.  

8. Idrotts- och föreningsnämnden 
Noterar att aktuell detaljplan kommer att medföra ytterligare vattenansamlingar 
kring Mossens idrottsplats (Mossens IP). Området kring Mossens IP, i synnerhet 
naturgräsplanen och omklädningsbyggnaden, har successivt fått ökad problematik 
med vattenansamling. De ökade problemen kan antas kopplas samman med 
förtätning och ett flertal antagna detaljplaner med bebyggelse och hårdgjorda ytor. 
Det innebär att förutsättningarna för de aktiviteter som pågår på planen försämras, 
vilket inte får anses acceptabelt. Mossens naturgräsplan är en lågpunkt där 
utredningar visar att ytan ska utgöra ansamlingsyta vid stora regnmängder, skyfall 
och hundraårsregn. Om fotbollsplanen också ska kunna fungera som idrottszon 
måste åtgärder för hantera vattenmängderna vidtas.  

Området är en viktig resurs för ett flertal föreningar och boende i Guldheden, 
Landala och Johanneberg. Den aktuella detaljplanen behöver, tillsammans med 
kommande detaljplaner som är aktuella inom programområdet, beakta den totala 
påverkan på Mossenområdet. Åtgärder behöver samordnas i ett större område, då 
det inte är tillräckligt att frågan hanteras inom respektive detaljplan, även i 
kommande planering. 

Kommentar: 
Åtgärderna som föreslås i detaljplanen är åtgärder för att hantera skyfall med 
100-års återkomsttid. Mossen med fotbollsplan är utpekat i stadens strukturplaner 
som ett område som ska kunna hantera vattenmängder vid dessa sällsynta skyfall. 
Enligt idrott- och föreningsförvaltningen blir vatten stående på fotbollsplanen vid 
vanliga återkommande regn vilket försvårar användandet av planen. Problemet 
som nämns är inte kopplat till de sällanhändelser som skyfall med 100-års 
återkomsttid innebär, som är anledning till behovet planen pekat ut, eftersom det 
enligt uppgift inträffar mycket frekvent och att problemet kan bero på befintlig 
dränering, dagvattensystem eller liknande. Förvaltningen föreslås 
kontakta Kretslopp och vatten i frågan.  

9. Kretslopp och vatten 
Kretslopp och vatten anser att det är positivt att det skapats en ny placering för en 
återvinningsstation i planens södra del, som ersättning för de två 
återvinningsstationer som måste plockas bort på parkeringen vid 
Gibraltarvallsvägen/Gibraltargatan. Det kommer behöva skrivas ett 
markarrendeavtal för den nya platsen. Tre månader innan de befintliga 
återvinningsstationerna behöver plockas bort så behöver vi få reda på det. Tiden 
behövs för att informera boende i området om att stationerna ska plockas bort 
samt för att förbereda det praktiska kring flytten.  
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Kretslopp och vatten har ett antal medskick avseende avfallshantering till 
trafikkontoret som omfattar utrymme och tillgänglighet för sopbilar. Medskick till 
exploatörerna omfattar placering av avfallsutrymmen, att restauranger behöver 
fettavskiljare, tillgänglighet för sopbilar och hänsyn till befintliga byggnaders 
avfallshantering. Till bygglovet ska exploatörerna redovisa en fungerande 
avfallshantering. 

Enligt föreslaget trafikförslag kommer det att placeras träd mycket nära Kretslopp 
och vattens befintliga ledningar vid Eklandagatan och södra delen av 
Gibraltargatan. Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 
minst 4 m mellan trädets rothals och ytterkant ledning ska hållas.  

Kommentar: 
Synpunkten noteras och meddelas trafikkontoret och exploatörerna. 

10. Lokalförvaltningen 
Lokalförvaltningen har inga synpunkter på rubricerade detaljplaneförslag. Dock 
vill lokalnämnden genom förvaltningen framhålla att behovet av grundskola och 
förskola ökar i närområdet om bostäder byggs i den omfattning som planförslaget 
medger. 

Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

11. Miljö- och klimatnämnden  
Markmiljö: Miljö- och klimatnämnden avstyrker planförslaget utifrån bedömning 
att åtgärdsmålen, att människors hälsa inte ska påverkas negativt av föroreningar i 
samband med vistelse på området och att den planerade markanvändning inte ska 
öka risken för spridning av föroreningar till och från området, inte tillgodosetts 
genom de byggnadstekniska skyddsåtgärder som föreslås i planen. Marken kan 
därför inte anses vara lämplig för de ändamål som föreslås i detaljplanen.  

Det finns stora osäkerheter gällande hur klorerade kolväten, inom och i närheten 
av planområdet, kommer att påverkas av en utbyggnad av planen. Osäkerheterna 
innebär att byggnationen kan innebära att föroreningarna sprids och att det inte 
kan säkerställas på lång sikt att människor kan vistas i planerad bebyggelse utan 
risk för negativa hälsoeffekter.  

Om källan till klorerade kolväten avgränsas och saneras bedömer 
miljöförvaltningen att det kan finnas möjlighet att bygga bostäder över 
föroreningsplymen. Men det innebär att det ställs stora krav på att 
skyddsåtgärdernas funktion, att förhindra gasinträngning, bibehålls under mycket 
lång tid. Kontroll av de byggnadstekniska åtgärderna behövs under hela den tid 
som förorening finns kvar och under hela byggnadernas livslängd. Ansvaret för 
kontrollen och eventuella extra skyddsåtgärder bör klargöras, samt även hur 
byggnation ska genomföras för att säkerställa att föroreningar inte sprids genom 
ändrade förhållanden i marken.  
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Industribuller: Det är viktigt att planen innehåller en planbestämmelse som 
reglerar utformningen av bostäder med beaktande av Boverkets riktvärden för 
industribuller. Angående ljuddämpad sida behöver det framgå att den ska vara 
ljuddämpad både med avseende på trafikbuller och verksamhetsbuller.  

Miljöförvaltningen noterar att planen är påbörjad före den 2 januari 2015. Detta 
innebär att tillsynsmyndigheten inte är bunden att tillämpa den 
olägenhetsbedömningen (enligt 26 kapitlet 9a § miljöbalken), som gjorts i planen. 
Detta kan således innebära att det i ett framtida tillsynsärende avseende klagomål 
på industribuller kan komma att ställas högre ljudkrav på verksamhetsutövaren än 
de som anges i denna detaljplan. 

Kommentar: 
Planhandlingarna har kompletterats med en ny miljöteknisk undersökning samt 
en riskbedömning och åtgärdsutredning avseende klorerade lösningsmedel. Det 
framkommer tydligt att riskerna med påvisade klorerade lösningsmedel inom 
planområdet Gibraltarvallen vid nuvarande och planerad markanvändning är 
små och acceptabla. Något behov av riskreducerande åtgärder finns inte. 
Plankarta och planbeskrivning har justerats. 
Planbestämmelse för att åtgärda bullerkällor utanför området kan inte införas då 
detaljplanen startade innan 2 januari 2015. Därmed behöver avtal upprättas.  
Det bidrag som kommer från verksamhetsbuller från Chalmers överskrider inte 
riktvärdena för att klara ljuddämpad sida eller uteplats.  

Övriga synpunkter noteras. 
12. Park- och naturnämnden 

Park- och naturnämnden/förvaltningen ser positivt på de ändringar som omfattas 
av granskningen och ser positivt på att det i planförslaget finns en ambition att 
åstadkomma tydliga och gröna stråk som binder samman Mossens naturområde 
med Johannebergsparken och Renströmsparken. Både park och torg kommer att 
samnyttjas för hantering av skyfall och det är av stor vikt att detta kombineras 
med god tillgänglighet och högt användarvärde. Detta är viktigt eftersom stadens 
offentliga platser ska kunna användas av alla människor. 

En hög nivå på gestaltningen av Professorstråket (kvartersmark) är av stor vikt för 
att säkerställa en attraktiv och grön koppling mellan Mossens naturområde och 
parkerna Johannebergsparken och Renströmsparken. Detta behöver regleras i 
genomförandeavtal som tecknas mellan staden och aktuella exploatörer. 

Planförslaget innebär att förvaltningen får ökade driftskostnader för den mark som 
överförs till park- och naturnämnden. De ekonomiska konsekvenserna bör därför 
beaktas i den fortsatta hanteringen av planen. Kostnaden för att gestalta och bygga 
parken så att den kan användas för hantering av skyfall i den omfattning som 
föreslås i skyfallsutredningen är osäker. Frågan behöver utredas ytterligare i syfte 
att få en mångfunktionell park. Förvaltningen ser positivt på den föreslagna 
lösningen under förutsättning att projektets budget gör det möjligt att tillgodose 
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både sociala och tekniska behov. Föreslagna skyfallsåtgärder i parken behöver 
därför studeras och beräknas på en mer detaljerad nivå i det fortsatta arbetet. 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. Fokus i framtaget kvalitetsprogram är Chalmers möte med 
staden och hur bebyggelse och offentliga rum kan utformas i detta möte där 
exploatörerna ansvarar för utbyggnad av kvartersmark och Göteborgs Stad för 
utbyggnad av allmän plats. Parterna har ett ansvar att se till att 
kvalitetsprogrammets intentioner efterlevs. 

13. Stadsdelsnämnd Centrum 
Anser att det vid genomförande av planen är viktigt att Chalmers Tvärgata fortsatt 
ges en öppen karaktär för att minska områdets barriäreffekt och bidra till en 
sammanhållen stad. De åtgärdsförslag och rekommendationer som framkommit i 
den sociala konsekvensanalysen och i barnkonsekvensanalysen behöver 
konkretiseras och ansvarsfördelas mellan involverade parter.  

De synpunkter som stadsdelsnämnden lämnat i tidigare samråd är fortsatt 
gällande. Förvaltningen vill särskilt betona att en lekplats behövs i området och att 
aktiviteten lek behöver få sätta en tydlig prägel på platsen. Vid gestaltning 
behöver även särskild hänsyn tas till tillgänglighetsaspekter. Det pågår flera 
förtätningsprojekt i Johanneberg som ökar trycket på kommunal service och 
offentliga ytor. Att fler och kvalitativa vistelseytor för boende och studenter 
tillkommer i och med planen blir därför viktigt. Särskilt att de tillkommande 
bostadskvarterens gårdar måste utformas så att barns behov av utevistelse för lek, 
aktivitet och vila kan tillfredsställas. I ett genomförandeskede behöver detta 
bevakas.  

Det är positivt att även större lägenheter ska tillkomma vilket är en brist i området 
idag samt att lägenheter för BmSS (bostad med särskild service) ska uppföras. Det 
är viktigt att de centrumverksamheter som tillkommer också riktar sig till boende 
och verksamma utanför campusområdet för att området ska uppfattas som mer 
öppet än idag. 

Kommentar: 
Synpunkterna noteras. Arbetet med social- och barnkonsekvensanalys är beskrivet 
i handlingarna och har varit till grund för arbetet med utformning av 
planområdet samt framtaget kvalitetsprogram. Fokus i kvalitetsprogrammet är 
Chalmers möte med staden och hur bebyggelse och offentliga rum kan utformas i 
detta möte där exploatörerna ansvarar för utbyggnad av kvartersmark och 
Göteborgs Stad för utbyggnad av allmän plats. Parterna har ett ansvar att se till 
att kvalitetsprogrammets intentioner efterlevs. 

14. Trafiknämnden 
Trafikkontoret tillstyrker planförslaget utan ytterligare synpunkter. 

Kommentar: 
Noteras. 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

15. Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen har sammanfattningsvis följande synpunkter för att planen ska 
kunna accepteras och inte överprövas:  

• Reglera maxlaster för att inte äventyra stabiliteten.  
• Förtydliga och komplettera reglering av översvämningsåtgärder.  
• Redovisa avtal som säkerställer industribulleråtgärder.  
• Förtydliganden och reglering krävs avseende MKN luft och luftkvaliténs 

påverkan på människors hälsa.  
• Klorerade alifaters påverkan på planområdet måste klargöras och regleras. 

Kommunen behöver bland annat tydliggöra att och hur:  
o det övergripande åtgärdsmålet, om att människors hälsa inte ska 

påverkas negativt av föroreningar, kan uppnås på lång och kort sikt  
o osäkerheter kring föroreningen är hanterbara inom projektet  
o det går att bygga bostäder där inomhusmiljön inte påverkas av 

klorerade alifater. 
 

Länsstyrelsen anser dessutom att vattenförekomstens förutsättningar och vart 
dagvattnet kommer att ledas behöver förtydligas samt att bestämmelser avseende 
dagvattenhantering behöver förtydligas. 
Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen förhåller sig väl i relation till omgivande 
kulturmiljövärden vad gäller skala och utformning. Planen hanterar riksintresse 
för kulturmiljö på ett bra sätt då planbestämmelsen f1 syftar till att den 
tillkommande bebyggelsen utmed Gibraltargatan arkitektoniskt ska samspela med 
funkisbebyggelsens karaktär. Även planbestämmelserna för de kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader som berörs av planen är väl utformade.  

Ur fornlämningshänseende har länsstyrelsen inget att erinra. 
Det bedöms inte längre finnas risk att Västlänken påverkas direkt. 
Länsstyrelsen har under 2019 beviljat biotopskyddsdispens för nedtagning av 
alléträd. Beslutet innehåller villkor om kompensationsplantering, vilka beskrivs i 
planhandlingarna. 
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 
Kommentar: 
Stabiliteten inom planområdet är tillfredställande med god marginal för befintliga 
förhållanden. Den geotekniska utredningen visar att marken är lämplig med 
avseende på jord-, berg- och vattenförhållanden och att ett genomförande av 
detaljplanens innehåll är möjligt utan att stabiliteten inom området äventyras. 
För detaljplanen planeras inga ytterligare laster påföras då samtliga planerade 
byggnader kommer att grundläggas med pålar till berget eller direkt på berg. 
Inga markhöjningar planeras. I bygglovsprocessen kommer specifika geotekniska 
utredningar att krävas som visar att stabiliteten är tillfredställande enligt 
gällande krav. Vidare har den befintliga utredningen visat att laster väl 
överstigande uppfyllnad på 0,5 meter är fullt genomförbara med bibehållen 
stabilitet. Alla eventuella laster överstigande 0,5 meter omhändertas i 
marklovsprocessen eller i bygglovsprocessen. Det innebär att det inte finns någon 
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risk att laster som skulle innebära att stabiliteten äventyras kommer att tillåtas. 
Det är varken nödvändigt eller lämpligt att införa lastrestriktioner i plankartan 
då det skulle innebära att detaljplanen begränsas i onödan.  
Hur översvämningsåtgärder kopplat till skyfall ska hanteras har förtydligats i 
planhandlingarna. 

Avtal gällande industribuller är framtaget och biläggs planhandlingarna.  
Avseende luftkvalitet på Gibraltargatan är det viktigt att notera att gatan behåller 
plushöjder från cirka 56 meter vid Engdalsgatan till cirka 52 meter vid Chalmers 
Tvärgata bortsätt en mindre sänkning av höjdryggen strax söder om Chalmers 
Tvärgata. Detta innebär att de nya byggnaderna mot Gibraltargatan kommer att 
vara upp mot 25–26 meter höga. Den översta våningen mot allmän plats, 
Gibraltargatan, ska genom planbestämmelse vara indragen 2 meter från fasaden. 
Norr om biblioteket blir byggnaderna ännu lägre mot gatan, 12 och 22 meter. I 
luftutredningens figurer 3 – 5 visas hur halterna i gaturummet beror på 
fasadhöjden sydväst om Gibraltargatan. Lutningarna på kurvorna visar att det är 
osannolikt att halterna skulle komma nära miljökvalitetsnormerna även om en 
hushöjd på 30 meter eller mer skulle antas. De byggnadsvolymer som tillåts i 
detaljplanen är dessutom uppbrutna på ett sådant sätt att ventilationen blir bättre 
i verkligheten än vad som räknas för i modellen med sammanhängande fasader. 
Gällande trafikmängder så har trafiken minskat sedan utredningen togs fram. 
När det gäller Chalmers kraftcentral, kompletterar de olika 
spridningsberäkningarna som biläggs varandra och tillsammans med den 
miljömedicinska bedömningen utgör ett täckande underlag som utgår ifrån det 
allra värsta scenariot. Scenariot baseras på gällande tillstånd och förutsätter att 
båda pannorna drivs med tillåtna utsläppshalter årets samtliga timmar, vilket är 
långt ifrån den verkliga användningen. Den meteorologiska data avser en 
femårsperiod med parametrar som lufttryck, temperatur, vindhastighet, 
vindriktning och relativ fuktighet; hela 43 848 timmar för åren 2009–2013. Alltså 
en relativ bild av hur exempelvis vindförhållandena kan te sig i området, trots att 
de kan variera från år till år. Därmed bedömer kontoret att förutsättningarna i 
spridningsberäkningar utförda 2016–2017, ett värsta scenario, gäller även idag. 
Vidare har en ny utredning tagits fram 2020 med utgångspunkt i en ny panna med 
lägre effekt och bättre teknikspecifikation, som installerades efter ett beslut om 
anmälan om ändring enligt 1.kap. 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251). 
Utredningen innehåller även ett scenario utifrån utsläpp och drift enligt verkliga 
uppgifter år 2019. De nya spridningsberäkningarna bekräftar att 
miljökvalitetsnormerna klaras med god marginal utifrån ett verkligt scenario samt 
tangeras för timmedelvärdet som 98 percentil i takhöjd för endast ett av de mest 
exponerade husen.  
Det är vidare viktigt att ha i åtanken att sedan de första spridningsberäkningarna 
och den miljömedicinska bedömningen gjordes, har planförslaget justerats just på 
grund av slutsatserna i dessa utredningar. Av de tre höghus, som i den 
miljömedicinska bedömningen befaras enstaka timmar kunna få höga eller mycket 
höga halter av luftföroreningar (NO2 mellan 250 och 1400 μg/m3), på framförallt 
40–60 meter höjd ovan mark, har ett tagits bort helt och de andra två sänkts till 
en höjd om maximalt 30 meter ovan mark. Därmed har sannolikheten för 
exponering med hälsofarliga halter minimerats betydligt.  
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Avseende olika åtgärder som tas upp i rapporterna, har planförslaget anpassat 
med bland annat justerade hushöjder samt punktvis icke öppningsbara fönster och 
luftintag åt rätt håll. Vidare har även den nya pannan 2 med lägre effekt som 
installerades häromåret bidragit med lägre utsläpp av samtliga luftföroreningar, 
genom bland annat högre rökgastemperatur vilket innebär bättre plymlyft och 
därmed generellt lägre halter. Det är sannolikt att den tekniska utvecklingen och 
ambitionerna för denna anläggning som drivs i forskningssyfte kommer att gå åt 
rätt håll.  
Rökgasplymen från kraftcentralen ”påverkar” mer eller mindre samtliga 
byggnader inom beräkningsområdet, detta då rökgasplymens influensområde 
täcker i stort sett samtliga vindriktningar (0 – 360 grader) som kan förekomma 
under ett år. Dock är effekterna/halterna som rökgasplymen kan få på 
byggnaderna starkt skiftande, allt från <1 µg/m3 till högre halter, beroende på 
byggnadens placering, avstånd/riktning från kraftcentralen. Byggnader som lyfts 
fram i utredningarna är enligt resultaten från spridningsberäkningarna mest 
utsatta att träffas av rökgasplymen. Övriga byggnader träffas också av 
rökgasplymen men då med mycket låg till försumbar effekt som inte kräver vidare 
åtgärder. Resultaten från spridningsberäkningarna 2016-10-04, utifrån det värsta 
scenariot, visar att de byggnader där halten enlig miljökvalitetsnormen överskrids 
är 1, 4, 5 och 15. Halten överskrids över höjd om cirka 85 meter över nollplanet 
för byggnader 4 och 5 och över cirka 91 meter för byggnad 15. I enlighet med 
detta har byggnader 4 och 5 sänkts till höjd om maximalt 85 meter över 
nollplanet. Byggnad 1 har helt tagits bort. Övriga byggnader är så låga eller i ett 
gynnsammare läge i förhållandet till kraftcentralen att rökgasplymen passerar 
över dessa, även med de under planarbetets gång justerade hushöjder.  
Vidare visar spridningsberäkningar med utgångspunkt i meteorologiska data för 
en femårsperiod att rökgasplymen kan synas genomsnittligt vid 101 timmar per år 
av de totalt 1160 timmarna rökgasplymen kan träffa någon av byggnaderna (av 
årets 8760 timmar). Med det justerade planförslaget minskar sannolikheten för 
träff ytterligare och inte minst för träff med halter över miljökvalitetsnormer. I 
sammanställningen av meteorologiska data framkommer det även förekomst av 
olika stabilitetsklasserna för vind, där stabilitetsklassen G, där omblandningen av 
luften är låg och markinversioner kan förekomma med stagnation och förhöjda 
luftföroreningshalter till följd, utgör enbart 6,2 %. I den nya 
spridningsberäkningen visar analys av rökgasplymen att de högsta halterna vid 
de studerade byggnaderna förekommer när vindhastigheten ligger på mellan 3 – 
5 m/s samt att rökgasplymen ändrar sin struktur, fluktuerar, timma för timma och 
att det inte kan påvisas några ackumuleringseffekter vid byggnaderna när de 
högst beräknade halterna har konstaterats. Sannolikheten bör kunna bedömas 
som väldigt liten för ett scenario Länsstyrelsen befarar. Vidare bedöms 
skyddsåtgärd för byggnaderna 4 och 5 innehålla tillräckligt med marginal utifrån 
det värsta scenariot. För dessa hus riktas luftintag åt det håll där plymen inte 
riskerar att träffa fasaderna.  
Sammanfattningsvis bedömer kontoret att planförslaget har anpassats på ett 
relevant sätt, då hushöjder i de mest exponerade lägen klarar 
miljökvalitetsnormerna även för det värsta scenariot. Vidare bidrar tekniska 
åtgärder med en säkerhetsmarginal för de två mest exponerade byggnaderna. 
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Planhandlingarna har kompletterats med en ny miljöteknisk undersökning samt 
en riskbedömning och åtgärdsutredning avseende klorerade lösningsmedel. Det 
framkommer tydligt att riskerna med påvisade klorerade lösningsmedel inom 
planområdet Gibraltarvallen vid nuvarande och planerad markanvändning är 
små och acceptabla. Något behov av riskreducerande åtgärder finns inte. 
Plankarta och planbeskrivning har justerats. 
Vattenförekomstens förutsättningar och vart dagvattnet leds har förtydligats 
liksom planbestämmelserna avseende fördröjning av vatten vid skyfall med 100 
års återkomsttid. 

Övriga synpunkter noteras. 
16. Lantmäterimyndigheten 

Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter: 
Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar i plankartan syns knappt eller inte 
alls. Grundkartan ger i princip ingen information. Det går exempelvis inte att 
utläsa utgående eller nya användningsgränser. Ett förslag är att tona ner 
höjdkurvor och byggnader samt stärka användnings- och fastighetsgränser. 
På plankartan sida 1/2 finns ett (q), inom det gula BC området, vad innebär 
parentesen? 
Markens anordnande, beteckningen n2 innebär att marken ska utformas för publikt 
tillgängliga platser och stråk. Lantmäterimyndigheten vill förtydliga att 
beteckningen inte ger någon rätt för allmänheten att beträda området även om det 
sannolikt inte kommer bli ett praktiskt problem. 

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inget att erinra mot förslaget. 
Kommentar: 
Plankarta och grundkarta har tydliggjorts i enlighet med synpunkter. 
(q) har tagits bort från plankartan då det inte går att skydda en byggnad tillfälligt 
i detaljplan. 
Bestämmelsen n2 har justerats; delen som syftar till utformningen av kvartersmark 
utifrån intentionerna i föreliggande kvalitetsprogram om att Chalmers ska vara 
öppet mot staden har tagits bort. En upplysning med hänvisning till 
kvalitetsprogrammet har införts istället. 

17. Statens Geotekniska Institut (SGI) 
SGI noterar att planen har kompletterats med underlag med hänsyn till tidigare 
synpunkter. Stabiliteten i delområde 3 har visats vara tillfredställande för vissa 
maximala ytlaster. SGI vill dock uppmärksamma på att dessa laster för 
tillfredsställande stabilitet inte säkerställts på plankartan. SGI överlämnar till 
Länsstyrelsen att avgöra om dessa lastrestriktioner behöver säkerställas på 
plankartan.  
I övrigt ser SGI ur geoteknisk säkerhetssynvinkel inga hinder för fortsatt 
planläggning. 
Kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
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18. Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät har inte några synpunkter och har inte några anläggningar i 
anslutning till aktuellt område. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta 
remissförfarandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras.  
Kommentar: 
Noteras. 

19. Trafikverket 
Trafikverket har inga kvarvarande synpunkter. Sedan samrådet så har reservatet 
för Västlänken förtydligats och byggnation har påbörjats. Det bedöms inte längre 
finnas risk för att Västlänken påverkas direkt. Trafikverket anser att det är positivt 
att låga bilparkeringstal ska hållas vilket också leder till låg biltrafikalstring.  
Kommentar: 
Noteras. 

20. Vattenfall Eldistribution 
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför 
inget att erinra. 
Kommentar: 
Noteras. 

21. Västtrafik 
Västtrafik är positiva till den föreslagna planen. Det finns goda möjligheter att 
resa hållbart till och från området. 
Västtrafik vill säkerställa att vänd- och reglerplats vid Chalmersplatsen byggs ut 
innan möjligheten att vända vid Pilbågsgatan tas bort. Om så inte skulle ske måste 
det till en temporär lösning i närområdet. Framkomlighet för buss som ska köra i 
Sven Hultins gata måste säkerställas så att det går att mötas med bussar i eller i 
anslutning till kurvor. Ytmått bör utgå ifrån att gatan ska kunna trafikeras med 
ledbuss och boggiebuss. Detta gäller särskilt i kurvan vid Johanneberg Science 
Park. 

Västtrafik har i övrigt inget att invända emot den föreslagna planen. 
Kommentar: 
Synpunkter noteras. Trafikkontoret har tagit hänsyn till Västtrafiks yttrande 
gällande utformning. Det kan dock konstateras att sedan yttrandet skrevs, så har 
beslut tagits av Västtrafik att förändra linjenätet jämfört med vad som diskuterats 
i detaljplanearbetet. Planen möjliggör fortsatt utbyggnation av busshållplatser 
vid bland annat Sven Hultins Plats i framtiden. Om ett beslut framgent tas av 
Västtrafik som aktualiserar frågan kring kollektivtrafikering av Sven Hultins 
Plats, bör fortsatt dialog föras med Västtrafik för att säkerställa ovanstående 
synpunkter.  

Sakägare  
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. 
Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 
möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 
personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  
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22. Statens fastighetsverk, Johanneberg 31:6 
Statens fastighetsverk avstår från att lämna synpunkter då de inte förvaltar några 
fastigheter som blir direkt berörda av planförslaget. 
Kommentar: 
Noteras. 

23. Chalmersfastigheter AB, Johanneberg 31:11, Johanneberg 31:13 och 
Krokslätt 185:2 

Chalmersfastigheter anser att det primära syftet för att förlänga Eklandagatan ur 
Chalmers perspektiv är att möjliggöra kollektivtrafik till Sven Hultins Plats. 
Chalmersfastigheter vill att det utges en garanti för att Sven Hultins Plats 
trafikeras med relevanta busslinjer i båda riktningar, inklusive Chalmersplatsen.  
Längs Sven Hultins Gata ligger några av Campus Johannebergs viktigaste 
rekreationsmiljöer. Chalmersfastigheter ser därför helst att genomfartstrafik 
förbjuds. Om det inte är möjligt vill de att hastigheten begränsas för att inte 
riskera ökad genomfartstrafik. 
Cykel- och gångbanan genom Sven Hultins park kommer att utgöra en del av det 
nord-sydliga huvudstråket genom campusområdet, och det är därför viktigt att 
denna ges en tillräcklig bredd för såväl cyklister som gående. 
Chalmersfastigheter förordar att namnet Gibraltarvallsvägen behålls. Under 
planarbetet har gatan fått arbetsnamnet Professorstråket. 
Antalet cykelplatser måste revideras beroende på hur många bostäder som byggs 
bör därför inte bestämmas till ett fast tal i detaljplanen – färre bostäder, färre 
cykelplatser. Hänsyn bör också tas till att behovet av cykelparkeringsplatser är 
mindre än normalt här. Ett stort antal av de boende kommer studera på Chalmers 
och Chalmersfastigheter vet av erfarenhet att det leder till mindre behov av 
cykelparkering. 

Bullerdämpande åtgärder bör vidtagas även på södra sida av Eklandagatan. 

Kommentar: 
Detaljplanen möjliggör för kollektivtrafikförsörjning i området men råder inte 
över kapaciteten. Genom Grön Resplan förbinder sig Göteborgs Stad genom 
trafikkontoret att verka för förbättringar av utbudet och kapaciteten av 
kollektivtrafiken till och från Chalmers. 
Synpunkten om förbud för genomfartstrafik alternativt hastighetssänkning är inget 
som kan regleras i en detaljplan. Synpunkten meddelas trafikkontoret. 

Gång- och cykelväg genom parken breddas i enlighet med synpunkt. 
Arbetsnamnet kommer att behållas i planhandlingarna för att inte orsaka 
otydlighet då det hänvisas till i olika utredningar. Det riktiga namnet 
Gibraltarvallsvägen står angivet på plankartan. 
Behovet av cykelparkeringar bedöms först i bygglovet, vilket nu har förtydligats i 
handlingarna. Antalet kan variera då detaljplanen medger en flexibel 
användning. 
Bostäder söder om Eklandagatan klarar inomhusnivåerna enligt framtagen 
utredning och bedöms därmed inte behöva åtgärdas. 
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Övriga synpunkter noteras. 
24. Bostadsrättsföreningen BRF Gibraltargatan 38, Johanneberg 28:9 

Sammanfattningsvis anser föreningen inte att förslaget tar i beaktande de åsikter 
som kommit in i samrådet. De tror fortfarande att alla boende i området hade 
gynnats av att bebyggelsen flyttas bort från gatan, så att trädraden och den 
befintliga boendeparkeringen får finnas kvar. De ser att risken för värdeminskning 
av deras fastighet hade minskat avsevärt då skuggning och insyn hade minskat, 
vilket också hade gett en bättre boendemiljö. Träden bidrar även till en grönare 
och mer blandad stadsdel. 
Förslaget nämner att ett antal parkeringar ska göras om för att kompensera för de 
som försvinner. Dock verkar detta fortfarande vara oklart och inget man förbinder 
sig till. Då det dessutom kommer att tillkomma många boende i området så kan 
man anta att behovet av parkeringar kommer öka snarare än minska. Föreningen 
är därför orolig för att detta förslag inte kommer att realiseras och att 
boendesituationen för sina medlemmar, som är beroende av bil, kommer att bli 
ohållbar varpå de kommer att tvingas flytta. 
Tretton av föreningens tjugotre lägenheter har endast fönster mot Gibraltargatan. 
De fullvuxna träd som i dagsläget kantar Gibraltargatan tjänar både som 
insynsskydd och en uppskattad utsikt. Dessa lägenheter kommer få full insyn i 
alla rum, och dessutom få kraftigt begränsat ljusinsläpp, vilket er utredning visar. 
Att hävda att detta inte kommer påverka värdet på dessa lägenheter är naivt. 
Föreningen anser därför att bebyggelsen ska flyttas bakom befintliga trädraden. 
I förslaget ligger det även kvar att de två sorteringsstationerna i området tas bort. I 
dagsläget används båda dessa flitigt och föreningen anser att sopsortering ska 
uppmuntras och inte försvåras. Speciellt när ännu fler boende tillkommer i 
området. 
Kommentar: 
De allmänna parkeringar som påverkas av planförslagets genomförande bedöms 
kunna ersättas. För den i detaljplanen föreslagna nytillkomna bebyggelsen 
kommer Göteborgs Stad inte erbjuda boendetillstånd för parkering. För 
tillkommande verksamheter och bostäder ska istället parkering ordnas inom den 
egna kvartersmarken.  
Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse även 
om det innebär en försämring. Förslaget till detaljplan medför också en 
försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom begränsad 
utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på föreslagen bebyggelse 
bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel utifrån det 
centrala läget i staden. 
Ny yta för återvinningsstation har studerats och yta i detaljplanen kommer att 
säkerställas söder om korsningen Gibraltargatan/Fridkullagatan.  

25. Fastighetsägare Johanneberg 46:12, Gibraltargatan 46 
Fastighetsägare motsätter sig försäljning av kommunens tomt om ca 10 meter 
utefter Gibraltargatan för byggnation på Gibraltarvallen på grund av fem orsaker: 
de försämrade solförhållandena för Gibraltargatan, gaturummet blir för smalt och 
inte kommer att klara framtida trafikmängder, det saknas förberedelser för 
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enskilda kollektivfiler, alla trafikslag och passager för gående innebär sämre 
framkomlighet för kollektivtrafik samt en ökad trafikintensitet med ljud och 
föroreningar.  
Vidare anser fastighetsägare att byggnationen ska vara maximalt tre våningar för 
att säkerställa solljuset på Gibraltargatan och anslutande byggnader.  
Fastighetsägare har också bifogat presentationer som visar solstudier och lyfter 
fram problem kring ljus, ljud, luft samt föreslår kollektivtrafik i separata körfiler 
alternativt tunnel under den nya byggnationen. Fastighetsägare lyfter också att 
ökad ökade ljudnivåer kan kräva bidrag för fönsterbyte för hela Gibraltargatan ca 
400 fönster. Fastighetsägare skriver att de idag ligger något under 
ersättningsnivån, att en förtätning och ökning av trafiken kommer att ytterligare 
miljöbelasta Gibraltargatan samt att Gibraltargatan kan bli för smal vid utrymning 
och undrar vad Räddningsverket och Försvarsmakten säger om förslaget. 
Kommentar: 
Inom den föreslagna gatubredden på Gibraltargatan ryms alla funktioner som 
bedöms behövas även på lång sikt. 
Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse även 
om det innebär en försämring. Avstånd från och tillåten höjd på föreslagen 
bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel 
utifrån det centrala läget i staden. 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte öka trafikmängden påtagligt. 
Chalmers, Göteborgs Stad och de aktörer som ska utveckla området arbetar med 
mobilitetsåtgärder och att inte öka antalet parkeringsplatser för Chalmers 
verksamhet. Befintliga byggnader öster om Gibraltargatan bedöms inte påtagligt 
påverkas av förhöjda bullernivåer. 
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats 
utifrån föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att 
öka halterna av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms 
fortsatt klaras. 
Övriga synpunkter noteras. 

26. Bostadsrättsföreningen HSB Brf Johanneberg 1936, Johanneberg 
45:1, Johanneberg 45:2 Johanneberg 44:5. 

Föreningen har synpunkter på att tre av de föreslagna träden längs Eklandagatan 
påverkar dagsljus och solinstrålning för några av lägenheterna, för uteplatsen vid 
restaurangen och för del av föreningens egen uteplats. Vidare är dessa föreslagna 
träd även till nackdel gällande säkerhet för gång- och cykeltrafik. 
I trafikförslaget ges ett förslag på hur fem av föreningens bilplatser på egen mark 
tillhörande HSB Brf Johanneberg 1936 kan flyttas. Föreningen anser att 
bilplatserna behöver disponeras på annat sätt samt att föreningen ska få 
ekonomiskt bidrag vid flytt av bilplatserna. Bostadsrättsföreningen har bilagt 
förslag på hur parkeringsplatserna kan lösas. 
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Kommentar: 
Synpunkterna noteras och skickas vidare till trafikkontoret och park- och 
naturförvaltningen. Trafikförslaget har till viss mån justerats, men 
detaljutformningen studeras vidare i genomförandeskedet. 

27. Fastighetsägare Johanneberg 46:13, Gibraltargatan 44 
Fastighetsägare anser att det föreslagna avståndet mellan de nya och de befintliga 
husen bör vara minst 35–40 meter, samma avstånd som det finns mellan befintlig 
bebyggelse utefter gatan och som mellan husen i Johanneberg. Det bör vara 
samma avstånd mellan alla hus utmed gatan då höga hus och en smal gata ger ett 
mörkt intryck. 
Gällande stadsplan medger att området får bebyggas, men inte så högt som i 
denna detaljplan. Att bygga de nya husen högre än vad gällande stadsplan medger 
innebär avgörande nackdelar på dagsljus, solljus, buller, luftkvalité, utsikt och 
insyn för alla husen längs Gibraltargatan. 
Eftersom de nya husen kommer att bli högre än husen öster om Gibraltargatan så 
är det rimligt att det inom planen tas beslut om att husen öster om Gibraltargatan 
ska få byggas på, 2–3 våningar på befintliga fastigheter för att de inte ska kvävas 
av de nya husen. 
Kommentar: 
Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse även 
om det innebär en försämring. Förslaget till detaljplan medför också en 
försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom begränsad 
utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på föreslagen bebyggelse 
bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel utifrån det 
centrala läget i staden. 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte öka trafikmängden påtagligt. 
Chalmers, Göteborgs Stad och de aktörer som ska utveckla området arbetar med 
mobilitetsåtgärder och att inte öka antalet parkeringsplatser för Chalmers 
verksamhet. Befintliga byggnader öster om Gibraltargatan bedöms inte påtagligt 
påverkas av förhöjda bullernivåer. 
En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats 
utifrån föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att 
öka halterna av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms 
fortsatt klaras.  
Bedömning av en eventuell påbyggnad av omgivande bebyggelse hanteras inte i 
denna detaljplan.  

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
28. Boende på Gibraltargatan 54 

Boende motsätter sig byggnation utifrån kulturmiljö, utsikts-, miljö- och 
parkeringsaspekter. Parkering behöver vara nära bostaden och 
parkeringssituationen är redan idag begränsad för både boende- och 
gästparkeringar. Mer byggnation kommer även skapa buller och mer trafik på 
Gibraltargatan. De gröna träden som står på Gibraltarvallen behöver vara kvar. En 
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byggnation kommer dessutom förstöra all utsikt både från balkongen och från 
vardagsrummet. 
Kommentar: 
Den nya bebyggelsen mot Gibraltargatan regleras i skala, uppdelning och 
utformning för att den ska förhålla sig till befintlig funkishusbebyggelse på västra 
sidan Gibraltargatan.  
Förslaget till detaljplan medför en mer begränsad utsikt för befintliga bostäder 
öster om Gibraltargatan. Avstånd från och tillåten höjd på föreslagen bebyggelse 
bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel utifrån det 
centrala läget i staden.  
De allmänna parkeringar som påverkas av planförslagets genomförande bedöms 
kunna ersättas. Dagens koncentration vid Gibraltargatan kommer att spridas över 
ett större geografiskt område längs Gibraltargatan, Engdahlsgatan, 
Eklandagatan samt vid dagens parkeringsyta söder om korsningen 
Gibraltargatan/Fridkullagatan. I stadens riktlinjer för parkering anges ett 
avstånd upp till 500 meter mellan parkering och bostad som lämpligt 
gångavstånd, vilket innefattar flertalet av de parkeringar som föreslås inom 
området. 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte öka trafikmängden påtagligt. 
Chalmers, Göteborgs Stad och de aktörer som ska utveckla området arbetar med 
mobilitetsåtgärder och att inte öka antalet parkeringsplatser för Chalmers 
verksamhet. Befintliga byggnader öster om Gibraltargatan bedöms inte påtagligt 
påverkas av förhöjda bullernivåer. 
Karaktären som befintliga träd på dagens parkeringsytor ger kommer att 
förändras i och med planförslagets genomförande där flertalet träd inte bedöms 
varit möjliga att bevara. Ambitionen för utveckling av området med föregående 
program bedöms i detta fall gå före. Det kommer att bli ett tätare område med 
återplantering av träd längs gator och med gröna inslag, stråk och kopplingar på 
Chalmers område. 

29. Boende på Gibraltargatan 48 
Boende anser överlag att tidigare synpunkter som lämnats fortsatt är aktuella. 
Utsikten försvinner, stökiga chalmerister blir närmaste grannar och det blir långt 
till källsortering. Det värsta med detaljplanen anses vara parkeringssituationen det 
finns inte tillräckligt med plats att parkera. Boende undrar hur långt ifrån bostaden 
som parkeringen är tänkt att ligga. Det blir för långt att gå, särskilt om man inte är 
fullt frisk. I princip så tvingas folk som inte mer har råd att ha bil, som ändå måste 
ha bil, att flytta härifrån. Göteborg förvandlas för varje år som går till en sämre 
och sämre och mer otrivsam stad att bo i. 
Kommentar: 
Förslaget till detaljplan medför en mer begränsad utsikt för befintliga bostäder 
öster om Gibraltargatan. Avstånd från och tillåten höjd på föreslagen bebyggelse 
bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel utifrån det 
centrala läget i staden.  
Ny placering för återvinningsstation säkerställs söder om korsningen 
Gibraltargatan/Fridkullagatan. 
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De allmänna parkeringar som påverkas av planförslagets genomförande bedöms 
kunna ersättas. Dagens koncentration vid Gibraltargatan kommer att spridas över 
ett större geografiskt område längs Gibraltargatan, Engdahlsgatan, 
Eklandagatan samt vid dagens parkeringsyta söder om korsningen 
Gibraltargatan/Fridkullagatan. I stadens riktlinjer för parkering anges ett 
avstånd upp till 500 meter mellan parkering och bostad som lämpligt 
gångavstånd vilket innefattar flertalet av de parkeringar som föreslås inom 
området. 

30. Boende på Spaldingsgatan 9 
Boende anser att allt som har en högre byggnadshöjd än befintlig bebyggelse, 
det vill säga husraden på Gibraltargatan eller Chalmersfastigheterna längs 
Hörsalsvägen, kommer att påverka utsikten som präglat lägenheterna i Övre 
Johanneberg i flera decennier. Ett område som klassas som kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Synpunkten handlar inte om en ovilja mot förtätningen utan 
om att bryta homogeniteten i byggnadshöjden gentemot omkringliggande 
bebyggelse. Förtätningen ger dessutom en stor påverkan på solinfall, och i 
kombination med de små kvarteren kommer det resultera i mörka innergårdar och 
ogästvänliga offentliga ytor för chalmerister. Ta vara på kvartersstaden och slopa 
de högre punkt- och skivhusen. 
Kommentar: 
Ett omfattande programarbete gjordes innan denna detaljplan påbörjades. Syftet 
var att undersöka platsen samt skapa ambitioner och förhållningssätt för 
områdets utveckling. Detaljplanen bedöms följa det arbetets intentioner. 
Chalmers har en historia av behovsstyrd utveckling, som är en del av områdets 
speciella karaktär, vilket denna detaljplan fortsatt medger. Den nya bebyggelsen 
mot Gibraltargatan regleras i skala, uppdelning och utformning för att den ska 
förhålla sig till befintlig funkishusbebyggelse på västra sidan Gibraltargatan, del 
av riksintresset Övre Johanneberg.  

31. Boende på Gibraltargatan 38 
Boende anser att förslaget kommer att påverka boende på denna adress negativt. 
Boende bor på bottenplan och kommer i princip ha skugga hela dagen och ingen 
eftermiddagssol vilket inte är acceptabelt. Boende anser även att det är brist på 
bilparkeringar i förslaget samt undrar hur staden tänker med kollektivtrafik. 
Boende påpekar att det redan idag är brist på förskolor och skolor i området. 
Kommentar: 
Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse även 
om det innebär en försämring. 
De allmänna parkeringar som påverkas av planförslagets genomförande bedöms 
kunna ersättas. Dagens koncentration av parkering på Gibraltargatan sprids ut 
längs gatorna inom planområdet. Det finns goda möjligheter att resa hållbart till 
och från området. 
Detaljplanens genomförande bedöms generera ett visst behov av nya skol- och 
förskoleplatser. Idag finns ett underskott på förskolor i Johanneberg vilket 
kompenseras av ett överskott i angränsande områden Krokslätt och Landala. 
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Befintligt underskott för både förskolor och skolor avses lösas genom pågående 
planering vid Ebbe Lieberathsgatan. 

32. Boende på Gibraltargatan 56 
Boende undrar hur boendeparkering för de nytillkommande bostäderna ska lösas, 
om det är rimligt att ersätta boendeparkering längs Gibraltargatan med parkering 
längs Eklandagatan då det blir längre avstånd samt hur parkeringssituationen ska 
lösas under byggtid. 
Kommentar: 
För den i detaljplanen föreslagna nytillkomna bebyggelsen kommer Göteborgs 
Stad inte erbjuda boendetillstånd för parkering. För tillkommande verksamheter 
och bostäder ska istället parkering ordnas inom den egna kvartersmarken.  
Förslaget innebär att koncentrationen av parkering på Gibraltargatan kommer 
att minska och allmän gatuparkering sprids över ett större geografiskt område. I 
stadens riktlinjer för parkering anges ett avstånd upp till 500 meter mellan 
parkering och bostad som lämpligt gångavstånd, vilket innefattar flertalet av de 
parkeringar som föreslås inom området. 
Parkering under byggtid kommer att studeras vidare inför genomförandeskedet. 

33. Boende på Eklandagatan 67 A 
Boende är mycket oroad över att bullernivån inte har getts större utrymme i 
utredningarna och vilka effekter som planen kommer att medföra. Om bullernivån 
höjs så försämras livskvalitén, värdet på fastigheten sjunker. Det blir mindre 
attraktivt och trevligt att bo här med ökad trafik och mer bebyggelse utanför. 
Kommentar: 
En trafikbullerutredning har tagits fram för planområdet. För Eklandagatan, där 
trafiken beräknas öka, har också inomhusnivåer utretts för de lägenheter som 
påverkas av förhöjda ljudnivåer över riktvärdena vid fasad. Göteborgs Stad åtar 
sig att bekosta åtgärder för de lägenheter där inomhusnivåerna inte klaras. 

34. Boende på Rosensköldsgatan 
Boende tolkar det som att det ändå kommer finnas några boendeparkeringsplatser 
på Gibraltargatan men i minskad mängd och upplever att det är väsentligt svårare 
att få plats runt Spaldingsgatan än vid dagens parkeringar vid Gibraltargatan, och 
har svårt att se att situation skulle förbättras med förslaget. 

Kommentar: 
Den lösning som föreslås innebär att de parkeringar som kommer tas bort ska 
ersättas. Dagens koncentration vid Gibraltargatan kommer att spridas över ett 
större geografiskt område längs Gibraltargatan, Engdahlsgatan, Eklandagatan 
samt vid dagens parkeringsyta söder om korsningen 
Gibraltargatan/Fridkullagatan. 

35. Boende på Gibraltargatan 54 
Boende anser att boendemiljön kommer att förstöras för de boende. Den luftighet 
man har nu blir totalförstörd och området kommer att bli en stenöken. Boende 
anser att husen är minst två våningar för höga och ligger minst 10–15 meter för 
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nära. Träden borde vara kvar. Boendemiljön kommer drastiskt minska i kvalitet 
både under och efter byggandet. Parkeringsytor borde byggas under de nya 
byggnaderna så att alla boende kan få egen parkeringsplats när alla 
boendeparkeringar tas bort. Boende ber staden att tänka om kring hur det ska 
byggas och inte förstöra Johanneberg. 

Kommentar: 
Kontorets bedömning är att planförslaget förhåller sig på ett välavvägt sätt i 
skala och uttryck till befintlig bebyggelse inklusive gatans bredd och utrymmet 
mellan fasaderna. För byggrätterna direkt mot Gibraltargatan tillåts höjden i 
snitt en våning högre än befintlig bebyggelse med krav på att översta våningen 
ska vara indragen minst två meter från fasadliv. Längre in i området tillåts en 
större flexibilitet och höjd.  
Träd kommer att tas ned pga. utbyggnaden men ska kompenseras med nya 
trädrader längs med Gibraltargatan, Engdahlsgatan och Eklandagatan. 
De allmänna parkeringar som påverkas av planförslagets genomförande bedöms 
kunna ersättas. Dagens koncentration av parkering på Gibraltargatan sprids ut 
längs gatorna inom planområdet. För den i detaljplanen föreslagna nytillkomna 
bebyggelsen kommer Göteborgs Stad inte erbjuda boendetillstånd för parkering. 
För tillkommande verksamheter och bostäder ska istället parkering ordnas inom 
den egna kvartersmarken. 

36. Boende på Gibraltargatan 54 
Boende undrar var de ska parkera då alla parkeringsplatser på Gibraltarvallen 
kommer att försvinna. Det måste vara tillåtet att ha bil och kunna parkera den i 
närheten av hemmet då det inte finns tillgång till parkering i deras hus. Boende 
anser vidare att deras närmiljö kommer att förändras och att utsikten och 
frihetskänslan blir starkt reducerad. 
Kommentar: 
De allmänna parkeringar som påverkas av planförslagets genomförande bedöms 
kunna ersättas. Dagens koncentration vid Gibraltargatan kommer att spridas över 
ett större geografiskt område längs Gibraltargatan, Engdahlsgatan, 
Eklandagatan samt vid dagens parkeringsyta söder om korsningen 
Gibraltargatan/Fridkullagatan. 
Förslaget till detaljplan medför en försämring för befintliga bostäder öster om 
Gibraltargatan genom begränsad utsikt. Avstånd från och tillåten höjd på 
föreslagen bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses 
acceptabel utifrån det centrala läget i staden. 

37. Boende på Gibraltargatan 38 
Boende anser att förslaget ger dem allt för stor ekonomisk skada och minskar 
bostadens värde. Under föregående yttrande beskrev de som bor på Gibraltargatan 
att det redan finns för höga halter av luftföroreningar på Gibraltargatan. Boende 
vill se en ny utredning baserat på nutida beräkningar då boende är övertygade om 
att dagens luftföroreningar i Göteborg har ökat markant i jämförelse med när 
studien togs fram 2016, innan nybyggnationen av höghusen på Viktor 
Rydbergsgatan och Chalmers byggnaden vid Chalmers Tvärgata. 
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Luftutredningsrapporten använde genomgående beräkningar från 2014 års 
förhållanden. Något som vi ännu en gång påpekar blir missvisande då trafiken på 
Gibraltargatan ökat avsevärt från 2014 till 2020. Utredningen visar att 
Gibraltargatan redan har svårt att klara av miljömålen vad gäller luftförorening. 
Att det tillkommer fler lägenheter på gatan kommer att bidra till ökade 
luftföroreningar och bör ses som en anledning till att inte fortsätta exploatera 
området.  
Boende har även påpekat att bullret i området har ökat. Riktvärdena på befintliga 
byggnader längs Gibraltargatan överskrids redan idag och ni skriver att nya 
förslaget inte innebär påtagligt ökade nivåer, vilket boende ifrågasätter. Det är 
idag svårt att ha balkongdörr och fönster öppna. Tillkommande studenter kommer 
också att ha en negativ påverkan på bullernivån. 
Boende framför återigen att nybyggnation längs med gatan kommer att innebära 
klart sänkt standard för de befintliga boende, vilket också minskar värdet på deras 
bostäder. Skäl som nämns, förutom ökade buller- och trafiknivåer och försämrad 
luftkvalitet, är ökad insyn, minskning av parkeringsplatser längst med gatan och 
färre soltimmar. Soltimmarna är viktiga speciellt för barnfamiljer, som idag är den 
största köpgruppen. Kvällssolen för samtliga boende på första och andra våningen 
blir helt borta under sommaren, vilket är en klar försämring för de boende. 
Kommentar: 
Trafiken har minskat på Gibraltargatan utifrån senaste mätningen (2018) jämfört 
med 2014-års förhållande. Luftutredningen bedöms därför fortsatt som aktuell. 
Detaljplanen innebär ett tätare gaturum och något högre halter av 
luftföroreningar på Gibraltargatan, men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms 
fortsatt klaras med god marginal. Däremot finns en risk att det lokala miljömålet 
för kvävedioxid kan överskridas för gatan. 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte öka trafikmängden påtagligt. 
Chalmers, Göteborgs Stad och de aktörer som ska utveckla området arbetar med 
mobilitetsåtgärder och att inte öka antalet parkeringsplatser för Chalmers 
verksamhet. Befintliga byggnader öster om Gibraltargatan bedöms inte påtagligt 
påverkas av förhöjda bullernivåer. De nya byggnaderna bedöms kunna utformas 
på ett sådant sätt så att de klarar gällande riktvärden för buller.   
De allmänna parkeringar som påverkas av planförslagets genomförande bedöms 
kunna ersättas. Dagens koncentration av parkering på Gibraltargatan sprids ut 
längs gatorna inom planområdet. För den i detaljplanen föreslagna nytillkomna 
bebyggelsen kommer Göteborgs Stad inte erbjuda boendetillstånd för parkering. 
För tillkommande verksamheter och bostäder ska istället parkering ordnas inom 
den egna kvartersmarken. 
Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse även 
om det innebär en försämring. Förslaget till detaljplan medför också en 
försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom begränsad 
utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på föreslagen bebyggelse 
bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel utifrån det 
centrala läget i staden. 
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Gällande synpunkt om värdeminskning är ambitionen att det som tillförs i 
området ska hålla hög kvalitet och ge ett utökat utbud av verksamheter och 
service, vilket ses som värdeskapande för området. 

38. Boende på Gibraltargatan 38 
Boende protesterar starkt emot nybyggnationen som medför stora negativa följder 
för hälsa, välmående och investeringar i boendet.  
Boende anger att luftkvaliteten redan idag är undermålig. Hur kan studier visa på 
att en ökning av trafik, högre och tätare byggnader och färre soltimmar bidrar till 
att luftkvaliteten hålls? I luftutredningen användes genomgående beräkningar från 
2014 års förhållanden, vilket boende menar är missvisande. Vidare ska dessa 
studier korrekt göras under olika årstider samt olika väderförhållanden för att inte 
bli missvisande. Luftutredningen bekräftat att miljömålet för kvävedioxid kommer 
att överskridas. Göteborg har i många år överskridit de svenska 
miljökvalitetsnormernas gränsvärden. Med denna byggnation är det tydligt att 
luftkvaliteten inte kommer att förbättras, utan istället försämras för de som bor på 
Gibraltargatan, vilket är besynnerligt att det tillåts. Vidare är luftföroreningar 
också kopplade till solinstrålning, något som inte presenterats. Solinstrålning i sin 
avsaknad kommer att förhöja luftföroreningar. Därav betvivlar boende starkt att 
en seriös och ansvarsfull studie av luftkvaliteten gjorts i detta fall. 
Att inte plantera om befintliga träd skulle klart försämra chansen till djurliv och 
biologisk mångfald. Boende önskar svar på varför de inte kan planteras om samt 
vilken typ och hur många träd som ska planteras längs Gibraltargatan och hur 
stora de kommer att få växa till sig. Det är oansvarigt att hugga ner stora träd som 
har en enorm kapacitet att ta hand om koldioxid. Att riva starka friska träd och 
plantera nya mindre träd stödjer inte de miljömål som Göteborgs Stad bör hålla. 
Träden skyddar även mot insyn från Chalmers. 
Boende anser att minskat dagsljus är en oerhörd olägenhet för de som redan bor 
på Gibraltargatan samt att de boende förlorar dygnets flesta soltimmar. De 
fastigheter som ska byggas är inte bara betydande höga utan även så tätt på de 
boendes hus att de kommer att få leva i mörker under dagens timmar. De skriver 
att de inte längre kan nyttja sin balkong, odla växter som de gör idag och deras 
bostäder kommer befinna sig i ständigt mörker. Gångbana och promenadstråk 
som tidigare var en solig och social yta för många boende, unga som gamla, 
kommer att mörkläggas. Boende som bor på Gibraltargatan har bara den västra 
sidan som solsida då motsatt sida är totalt mörkerlagd av höjden på husen bakom. 
Därmed förlorar deras fastighet enormt värde. Byggnationen innebär därtill ökad 
insyn, ökade ljudnivåer och därmed en rejäl försämring för boende. 
Boende skriver att rapporten menar att parkeringarna sprids över ett större område 
men att det inte framgår var. De vill ha ett förtydligande från kontoret angående 
hur de parkeringar som ska flyttas aves ersättas samt hur långt barnfamiljer 
behöver gå extra med barnvagn och matkassar. Att boende dessutom planlöst ska 
köra omkring för att leta parkeringar i ett ännu större område anses inte vara 
miljövänligt. Boende ser inte att det finns bekräftade parkeringsplatser avsedda 
för de som bor på Gibraltargatan. 
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Boende anser att de det finns många faktorer som förbisetts och tagit ytterst 
lättsamt på. Boende anser även att informationen till de boende har varit 
bristfällig.  
Kommentar: 
Luftkvaliteten i Göteborg har förbättrats avsevärt de senaste 30–40 åren. Dock är 
halterna av kvävedioxid fortfarande högre än de lagstadgade gränsvärdena 
(miljökvalitetsnormerna) utmed de stora statliga trafiklederna och delvis i de 
låglänta områdena av centrala stan. I områden som ligger högre belägna, såsom 
Johanneberg, är halterna lägre och samtliga miljökvalitetsnormer underskrids 
generellt.  
De luftutredningar som utförs i samband med detaljplaner utgår i regel från 
förhållanden under ett kalenderår, så även här. I den aktuella luftutredningen var 
det 2014, som var ett i huvudsak normalt luftår med halter som var något högre 
än de tre senaste årens halter. De luftutredningar som används i detaljplaner 
granskas av oberoende specialister på Länsstyrelsen. Göteborg växer och det 
behövs nya bostäder och verksamhetslokaler, samtidigt som luftkvaliteten ska 
förbättras. Detaljplanen innebär ett tätare gaturum och något högre halter av 
luftföroreningar på Gibraltargatan, men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms 
fortsatt klaras med god marginal. Däremot finns en risk att det lokala miljömålet 
för kvävedioxid kan överskridas för gatan. Staden behöver dock i strategiska 
planering även ta hänsyn till effekterna av en mindre central lokalisering av 
byggnader. De personer som ska till och från bostäder och verksamheter kommer 
då i högre utsträckning åka bil, vilket försämrar luften för alla i Göteborg. 
Att inte återplantera lindar baseras på en vilja att skapa en variation av arter och 
ett robust ekosystem i Göteborg som kompletterar den stora mängden lindar som 
redan finns planterade idag. Många av träden längs gatan är stora och det skulle 
innebära för stora kostnader att flytta dem. Träd med 100–120 cm i stamomfång 
är de största som är rimliga att flytta. Det kan finnas enstaka träd som går att 
flytta och plantera tillbaka i parken eller på torget. I planområdet planeras cirka 
107 träd att planteras längs gatorna. Förslag på arter är platan och berlineral 
som ska passa gatubilden. Plataner blir väldigt breda och höga medan 
berlineralen blir lite smalare. Berlineralen kan jämföras med lind och platanen 
blir större än de träd som finns där idag. De träd som planeras kommer inte bli 
mindre i storlek utan snarare större än det som finns längs Gibraltargatan idag. 
Målet är att träden ska få bättre växtbäddar och därmed bättre förutsättningar än 
träden som finns där idag. 
Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse även 
om det innebär en försämring. Förslaget till detaljplan medför också en 
försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom begränsad 
utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på föreslagen bebyggelse 
bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel utifrån det 
centrala läget i staden. 
Gällande synpunkt om värdeminskning är ambitionen att det som tillförs i 
området ska hålla hög kvalitet och ge ett utökat utbud av verksamheter och 
service, vilket ses som värdeskapande för området. 
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De allmänna parkeringar som påverkas av planförslagets genomförande bedöms 
kunna ersättas. Dagens koncentration vid Gibraltargatan kommer att spridas över 
ett större geografiskt område längs Gibraltargatan, Engdahlsgatan, 
Eklandagatan samt vid dagens parkeringsyta söder om korsningen 
Gibraltargatan/Fridkullagatan. I stadens riktlinjer för mobilitet och parkering 
anges ett avstånd om 500 meter mellan parkering och bostad som lämpligt 
gångavstånd vilket innefattar flertalet av de parkeringar som föreslås inom 
området beroende på var man bor.  
Stadsbyggnadskontoret har en rutin för hur information ska förmedlas i pågående 
detaljplaneärenden och rutinen har följts i detta ärende. Information har sänts till 
fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning. Fastighetsägare ombeds 
meddela hyresgäster, inneboende eller ny ägare med flera om handlingarna. 

39. Boende på Gibraltargatan 48 
Boende är emot planen och anser att det största problemet är att de som bor här 
inte ska behöva parkera bilen längre bort, få ökade kostnader eller behöva tävla 
om de närmaste parkeringarna. Boende anser vidare att byggnationen både under 
byggtid och när det är klart kommer att påverka deras levnadsstandard genom att 
ta eftermiddagsljuset och generera smuts och oljud. De ifrågasätter om nu är bästa 
tiden att bygga, utifrån den ekonomiska utvecklingen, och anser att det redan är 
mycket byggande i staden. Inget av det gamla får vara kvar. Boende anser att man 
kan bygga utanför staden. De tycker att det är slöseri med skattepengar att satsa på 
detta och att skatteintäkter kan minska för att folk väljer att flytta. 
Kommentar: 
De allmänna parkeringar som påverkas av planförslagets genomförande bedöms 
kunna ersättas. Dagens koncentration vid Gibraltargatan kommer att spridas över 
ett större geografiskt område längs Gibraltargatan, Engdahlsgatan, 
Eklandagatan samt vid dagens parkeringsyta söder om korsningen 
Gibraltargatan/Fridkullagatan. I stadens riktlinjer för mobilitet och parkering 
anges ett avstånd om 500 meter mellan parkering och bostad som lämpligt 
gångavstånd vilket innefattar flertalet av de parkeringar som föreslås inom 
området beroende på var man bor. 
Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse även 
om det innebär en försämring. 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte öka trafikmängden påtagligt. 
Chalmers, Göteborgs Stad och de aktörer som ska utveckla området arbetar med 
mobilitetsåtgärder och att inte öka antalet parkeringsplatser för Chalmers 
verksamhet. Befintliga byggnader öster om Gibraltargatan bedöms inte påtagligt 
påverkas av förhöjda bullernivåer. De nya byggnaderna bedöms kunna utformas 
på ett sådant sätt så att de klarar gällande riktvärden för buller.    
Gällande störningar under byggtid finns det regelverk som ska följas. Det är inget 
som hanteras och föreskrivs i detaljplanen. 
Övriga synpunkter noteras. 
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40. Boende på Vidblicksgatan 1 samt Gibraltargatan 28 
Boende anser att planhandlingen är motsägelsefull. Intentionerna som kommer till 
uttryck i de övergripande delarna är vällovliga, men den verbala och visuella 
detaljbeskrivningen står delvis i stark konflikt med målsättningen och 
randkriterierna som angetts i de övergripande delarna av planhandlingarna. 
Boende yrkar på följande ändringar: 

• Omarbetning av förslag till byggnader i anslutning till biblioteket, varvid 
nuvarande byggnadskropp skyddas enligt kommunens bevarandeprogram, 
samma avstånd till Gibraltargatan hålles som Kemi 2 med grönområde 
mellan gata och huskropp för eventuellt tillkommande byggnad, som, 
liksom Kemi 2, i trappsteg når en maximal höjd av 6 vån. för att ansluta 
sig till Nedre Johannebergs höjdskala. 

• Bevara storleken av det befintliga grönstråket Chalmers Tvärgata-
bibliotek-Gibraltargatan och med samma antal träd. 

• Komplettera handlingarna med solstudier för kvarteret Grönsiskan. 
• Behåll Gibraltargatans karakteristiska gaturum längs Gibraltarvallen 

genom ett grönt stråk mellan fasad och trottoar av samma storlek som 
Kemi 2. Trappa av 4 våningar på liknande sätt som Kemi 2. Ett öppet möte 
mellan stad och campus! 

• Bryt upp den långa fasaden mot Gibraltargatan med tvärställda byggnader 
som släpper fram solljuset eftermiddag och kväll när solen står lågt. De 
kan i gatuplanet förbindas med en lägre byggnadskropp för att få utrymme 
för lokaler (butiker, restauranger etc) som kan ge liv åt gatan. I västra 
delen av området är det mindre känsligt med högre byggnader. 

• Komplettera handlingarna med en utförlig vindsimulering och analys för 
planområdet och norra delen av Gibraltargatan. 

Kommentar: 
Detaljplanen har föregåtts av ett program med ambitioner och förhållningssätt 
för områdets utveckling. Intentionen med program- och planarbetet är att 
etablera en stark och sammanhängande stadsstruktur, vilken kopplar ihop olika 
delar av staden. Planen syftar till att möjliggöra för Chalmers utbyggnadsbehov 
över tid och hålls så flexibel som möjligt. Just i mötet med befintlig värdefull 
bebyggelse inom och i anslutning till planområdet så har avvägningar och 
bedömningar gjorts, och strukturen regleras närmare. Ambitionen i planförslaget 
är att ny bebyggelse på västra sidan Gibraltargatan ska förhålla sig i skala och 
uttryck till befintlig bebyggelse inklusive gatans bredd och utrymmet mellan 
fasaderna. För byggrätterna direkt mot Gibraltargatan tillåts höjden i snitt en 
våning högre än befintlig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara 
indragen minst två meter från fasadliv. Längre in i området tillåts en större 
flexibilitet och höjd.  
De träd som tas ner ska kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, 
Engdahlsgatan och Eklandagatan. 
Kompletterande underlag avseende solstudier bifogas planhandlingarna som 
tydligare visar påverkan på kv. Grönsiskan, se även toppvy. Under sommaren 
påverkas inte kvarteret av den nya bebyggelsen. Våren och hösten skuggar den 
nya bebyggelsen kvarteret i mycket liten utsträckning; mitt på dagen når skuggan 
västra fasadens nedresta våningar. Kvarteret påverkas av den nya bebyggelsen 
mest under den mörkaste tiden på året då skuggorna är generellt mycket långa. 
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Då skuggas kvarterets västra fasad i större utsträckning och östra fasad delvis 
under de ljusa timmarna. 
Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse även 
om det innebär en försämring. Avstånd från och tillåten höjd på föreslagen 
bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel 
utifrån det centrala läget i staden.  
Vindförhållandena har översiktligt studerats för området. En vindsimulering 
kommer inte att göras inom planarbetet. Det rekommenderas att vindförhållanden 
studeras vidare vid genomförandet av planen och för de enskilda byggprojekten. 
Det kan ge tydligare underlag för att skapa ett bra lokalklimat inom området samt 
minimera påverkan på omgivningen. Utformning av fasader, grönska på fasader 
och tak, liksom grönska i de yttre miljöerna kan vara ett bra sätt att hindra vind 
från att nå ned till marknivån.  
Övriga synpunkter noteras. 

41. Boende på Gibraltargatan 28 
Boende anser att Göteborgs kommun, alltså vi medborgare, inte ska lämna ifrån 
sig de två parkeringsytorna till Chalmers innan deras faktiska behov av ytorna kan 
vidimeras. Varför skapa ett parkeringsbekymmer för hundra- ev. tusentals 
människor helt i onödan innan ytorna är allokerade till andra verksamheter. Låt 
inte juridiken förhindra de ekonomiska och förnuftiga besluten i ärendet. Vidare 
anser boende att med tanke på de ovanligt breda trottoarerna på Gibraltargatans 
östra sida bör man utreda möjligheten att anlägga snedparkeringar där, hela vägen 
mellan Engdahlsgatan och Wijkanderplatsen. Dessa platser skulle dessutom kunna 
befrias från den nattliga städningen en gång i veckan. 
Kommentar: 
Som boende skriver så har kommunen inte möjlighet att anlägga boendeparkering 
på privat mark utifrån juridiska förhållanden. Parkering under 
genomförandetiden kommer att studeras vidare efter att detaljplanearbetet är 
avslutat, inför genomförandeskedet. 
I avvägningen mellan parkeringsytor och andra ytor för stadsliv så har det 
prioriterats att gående ska röra sig på ett bra sätt och att uteserveringar ska 
kunna finnas. Detta har lett till att längsgående parkeringar istället för 
snedparkeringar föreslås på Gibraltargatan. 

42. Boende på Gibraltargatan 64 
Ställer sig frågande till planhandlingarnas omfattning och menar att planen 
behöver vara tydlig och åskådlig. Förtydliga, sammanfatta och författa med färre 
ord.  
Boende har inget emot att det byggs här men vill att planen utformas annorlunda. 
Förslaget stänger mot Gibraltargatan och bebyggelsen innebär en betydande 
olägenhet avseende skuggning. Den bör sänkas till fyra våningar så att husen på 
södra sidan av gatan får fler soltimmar. Boende hänvisar till Mark- och 
miljödomstolens domar avseende skymd utsikt, insyn, minskat solljus mm. 
Våningsantalet bör vidare sänkas i enlighet med terrängen, som lutar nedåt mot 
väster. Inom Chalmersområden kan högre hus accepteras lättare. Boende undrar 
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också varför husen inte orienteras annorlunda – antingen genom att göra gavlar 
mot gatan, som ger mer ljus och mer öppenhet, eller att de ställs i samma vinkel 
som husen på Spaldingsgatan. Ser inte fördelen med ett så tätt gaturum och 
föreslår att bebyggelsen är i linje med husen på Engdahlsgatan. Jämför med 
Avenyn avseende bred och hushöjder. En sektion genom området skulle 
förtydliga hur nya byggnadshöjder förhåller sig till befintliga. 
Förslaget bör efterlikna bebyggelsen i Johanneberg, där husen är placerade på 
sådant avstånd att de inte skuggar varandra. Ifrågasätter kvalitetsprogrammet då 
det är en överenskommelse mellan aktörerna men inte med de som bor i området. 
Vidare pekas på otydligheter i planförslaget avseende planbestämmelser som är 
tolkningsbara, förkortningar och vissa ordval. 
Ifrågasätter bedömningen att inga riksintressen berörs påtagligt negativt och 
undrar vem det är dom bedömer detta. 
Ifrågasätter att det sammanlagda resandet med bil inte ökar i och med att det 
kommer fler som bor, lever och verkar i området. Boendeparkering dygn bör 
behållas till antal, så att man kan välja att åka kollektivt. 
Undrar vilka fasadåtgärder kommer att göras på befintliga byggnader och undrar 
hur detta regleras.  
Undrar hur befintlig bebyggelse påverkas avseende dagvatten och skyfall.  

Vidare undrar boende vad som händer med buss 55.  
Vindförhållandena kommer att försämras menar de boende, då gatan redan idag 
upplevs som en vindtunnel och de västra fasaderna är hård utsatta.  De undrar vem 
som bevakar att vindanalyser görs för de enskilda byggprojekten. 
Undrar varför planen tas med normalt planförfarande och inte utökat förfarande. 
Påpekar att grundkartan var äldre än två månader vid granskning. Vidare skickar 
boende detaljerade synpunkter på plankartan: 

• Varför specificeras inte högskola/universitet?  

• Ifrågasätter kombination av bestämmelser avseende användning av 
kvartersmark. 

• Ifrågasätter lämplighet i e-bestämmelsen. 

• Föreslår att Gibraltarvallsvägen anges med g för 
gemensamhetsanläggning. 

• n5 är otydligt då det tillåter byggnad inom prickmark och omfattningen 
regleras inte. Hur kommer utryckningsfordon fram? 

• n1-n4 är otydliga avseende att de ska vara tillgängliga för publikt ändamål; 
bör i så fall vara allmän plats.  

• Ifrågasätter egenskapsgränsen med tre prickar. 

• Bestämmelser v1-v4 samt v9-v10 är otydliga. 

• Påpekar att utformningen ska anges i bestämmelserna istället för att 
hänvisa till planbeskrivningen.  

• b1 bestämmelsen är otydlig ihop med ringprick/prickmark. 
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• Undrar över tydligheten i bestämmelser avseende skyfall och klorerade 
alifater. 

• Menar att då planen startade 2013 är det riktlinjerna för buller som gäller 
och inte förordningen. 

• q-bestämmelserna är vaga och otydliga avseende framförallt biblioteket; q1 
kan inte anges för Gibraltar Herrgård om denna ska flyttas. Är platsen för 
flytten verkligen helt korrekt? 

• k1 ska inte reglera underhåll. 

• Tycker att den generella bestämmelsen om störningsskydd är orimlig och 
att det istället bör vara en administrativ bestämmelse om störningsskydd.  

Kommentar: 
Detaljplanen har föregåtts av ett program med ambitioner och förhållningssätt 
för områdets utveckling. Intentionen med program- och planarbetet är att 
etablera en stark och sammanhängande stadsstruktur, vilken kopplar ihop olika 
delar av staden. Planen syftar till att möjliggöra för Chalmers utbyggnadsbehov 
över tid och hålls så flexibel som möjligt. Just i mötet med befintligt värdefull 
bebyggelse inom och i anslutning till planområdet har avvägningar och 
bedömningar gjorts och strukturen regleras närmare. Ambitionen i planförslaget 
är att ny bebyggelse på västra sidan Gibraltargatan ska förhålla sig i skala och 
uttryck till befintlig bebyggelse inklusive gatans bredd och utrymmet mellan 
fasaderna. För byggrätterna direkt mot Gibraltargatan tillåts höjden i snitt en 
våning högre än befintlig bebyggelse med krav på att översta våningen ska vara 
indragen minst två meter från fasadliv. Längre in i området tillåts en större 
flexibilitet och höjd.  
Gavellägenheterna längs med Eklandagatan söder om Gibraltargatan får en 
väsentlig försämring av bullervärdena jämfört med idag och får 
bullerreducerande åtgärder i form av byte av fönster och ventiler.  
Stadens riktlinjer för skyfall kräver att man vid planläggning inte försämrar 
situationen för befintlig bebyggelse. Detta och framkomligheten på gatorna klaras 
genom justerad höjdsättning av gatorna, bättre avledningsstråk och planerade 
översvämningsytor. 

Buss 55 trafikerar inte längre området.  
Vindförhållandena har översiktligt studerats för området. En vindsimulering har 
inte gjorts inom planarbetet, men det rekommenderas att vindförhållandena 
studeras vidare vid genomförandet av planen för de enskilda byggprojekten. Detta 
bör göras för att skapa ett bra lokalklimat inom området och så att påverkan 
minimeras på omgivningen. Utformning av fasader, grönska på fasader och tak, 
liksom grönska i de yttre miljöerna kan vara ett bra sätt att hindra vind från att nå 
ned till marknivån.  
Planen tas fram med normalt förfarande på grund av att planen startades år 
2013, vilket innebär att det är PBL 2010:900 som tillämpas. Detta förfarande 
motsvarar utökat förfarande enligt nu aktuella PBL. Vidare använder 
stadsbyggnadskontor bullerförordningens riktvärden för samtliga PBL 2010:900 
planer, oavsett när planarbetet startat.   
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Planbestämmelserna har till stor del justerats utifrån synpunkterna – se en lista 
på ändringar i slutet av granskningsutlåtandet.  
Övriga synpunkter noteras. 

43. Boende på Gibraltargatan 40 
Boende anser att det är positivt att det nu finns en plan för hur dagens 
boendeparkeringar ska transfereras till nya boendeparkeringar. Tolkar materialet 
som att en förflyttning av boendeparkeringar söderut kommer att ske, vilket blir 
ganska långt bort jämfört med dagens fördelning utmed Gibraltargatan. Boende 
tycker därför fortfarande att boendeparkeringens säkerställande och ökat antal 
parkeringar inom det norra området vid Gibraltargatan (närmare Chalmers 
Tvärgata) är en viktig fråga att titta på och att lösa. Dessutom kommer behovet av 
parkeringar att öka radikalt med den ökade tillströmningen av människor i 
området. 
Boende anser vidare att byggnationen bör avslutas inom chalmersparkeringens 
nuvarande gränser. Höjden bör inte överstiga höjden på dagens existerande 
byggnation för att bibehålla Gibraltargatans öppna, varma karaktär och bibehålla 
den rymd och öppenhet som präglar det klassiska funkisområdet Övre 
Johanneberg. Samtidigt skapas då en mjuk övergång mellan det klassiska 
funkisområdet och modern akademi. Om byggnationen avslutas inom 
chalmersparkeringens nuvarande gränser så skulle även ett ökat antal 
boendeparkeringar kunna behållas eller etableras i det norra området av 
Gibraltargatan. 
Kommentar: 
Dagens koncentration av parkeringar vid Gibraltargatan kommer att spridas över 
ett större geografiskt område längs Gibraltargatan, Engdahlsgatan, 
Eklandagatan samt vid dagens parkeringsyta söder om korsningen 
Gibraltargatan/Fridkullagatan. I stadens riktlinjer för mobilitet och parkering 
anges ett avstånd om 500 meter mellan parkering och bostad som lämpligt 
gångavstånd vilket innefattar flertalet av de parkeringar som föreslås inom 
området beroende på var man bor. För den i detaljplanen föreslagna nytillkomna 
bebyggelsen kommer Göteborgs Stad inte erbjuda boendetillstånd för parkering. 
För tillkommande verksamheter och bostäder ska istället parkering ordnas inom 
den egna kvartersmarken. 

Övriga synpunkter noteras. 

44. Boende på Gibraltargatan 38 
Boende anser inte att tillräcklig hänsyn har tagits till parkeringsmöjligheterna. Är 
för minskad biltrafik och att fler människor åker kollektivt men det måste 
fortfarande finns möjlighet att parkera bilen om bil behövs. Nuvarande förslag 
fokuserar på att hitta lösningar som ersätter existerande parkeringsplatser. Hänsyn 
behöver även tas till de nya boendena, dvs fler p-platser behöver skapas. 
Boende anser vidare att det är fel att ta bort trädraden längs Gibraltargatan. Tycker 
att det är väldigt mycket byggnationen och väldigt lite grönområden i 
detaljplanen. Trädallén är ett härligt historiskt och grönt inslag i området. Att ha 
kvar den skulle även göra att det blir en naturlig avskiljare och luftigare mellan 
existerande bostäder längs Gibraltargatan och de nybyggda. Det gör även att vissa 
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parkeringsplatser inte behöver tas bort. Det behöver bevaras härliga gröna inslag 
som träd ger under vår-, sommar- och höstmånaderna. Dessutom fångar de upp en 
del av den koldioxid som släpps ut längs Gibraltargatan av all trafik. Boende tror 
knappast att några små nyplanterade träd ska göra detta, om det ens är påtänkt.  
Kommentar: 
För den i detaljplanen föreslagna nytillkomna bebyggelsen kommer Göteborgs 
Stad inte erbjuda boendetillstånd för parkering. För tillkommande verksamheter 
och bostäder ska istället parkering ordnas inom den egna kvartersmarken. 
De träd som tas ner ska kompenseras med trädrader längs med Gibraltargatan, 
Engdahlsgatan och Eklandagatan. 
Övriga synpunkter noteras. 

45. Boende på Engdahlsgatan 2 
Boende anser att solstudien som har gjorts är undermålig för en så pass kraftig 
förtätning i ett centralt läge som detta är. Många omkringliggande fastigheter 
påverkas och ingen ordentlig dagsljusstudie/simulering har utförts för att 
undersöka påverkan på dagsljusfaktorn. Fastigheterna som är belägna söder om 
Engdahlsgatan, som är de som antagligen kommer att skuggas mest av den nya 
bebyggelsen, är inte ens med i solstudien som är bifogad planen. Att göra 
bedömningen att den nya bebyggelsen inte ger en betydande olägenhet utifrån 
detta material är ytterst tveksamt.  Den nya bebyggelsens höjd norr om 
Engdahlsgatan är i förhållande till fastigheterna söder om Engdahlsgatan alldeles 
för hög, dels för stadsbilden i stort, dels för det ovan nämnda dagsljuset. 
Boende anser vidare att Gibraltar Herrgårds nya placering i det lilla villaområdet 
kring Orrspelsgatan kommer att helt förstöra dess känsla av solitär 
herrgårdsbyggnad och reducera den till att vara enbart ett större bostadshus.  
Kommentar: 
En dagsljusstudie har tagits fram för att kunna bedöma i vilken grad befintlig 
bebyggelse påverkas av föreslagen bebyggelse. Studien visar att gavlarna på de 
befintliga bostadshusen söder om Engdahlsgatan kommer att påverkas av 
föreslagen bebyggelse, men att riktlinjen om dagsljusfaktor 1,0 % fortsatt klaras 
för alla berörda rum. 
Kompletterande underlag avseende solstudier bifogas planhandlingarna som 
tydligare visar påverkan på Engdahlsagatan, se även toppvy. Under våren och 
hösten får de befintliga byggnaderna söder om Engdahlsgatan en viss påverkan 
av den nya bebyggelsen en kort stund efter klockan 17, men skuggas då även av 
sig själva eller av varandra. Sommartid påverkar den nya bebyggelsen längre in 
på området norr om Engdahlsgatan och börjar skugga de befintliga byggnaderna 
och gårdarna söder om Engdahlsgatan mellan klockan 17–18 och framåt kvällen.  
Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse även 
om det innebär en försämring. Avstånd från och tillåten höjd på föreslagen 
bebyggelse bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel 
utifrån det centrala läget i staden. 
Utgångspunkten för ny lokalisering är att herrgården fortsatt ska vara placerad i 
närområdet, ha ett sammanhang med förträdgård eller annan grönska och kunna 
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få en solitär placering där dess tidigare funktion som herrgårdsbyggnad 
fortfarande framhävs. 

46. Boende på Gibraltargatan 50 
Boende anser att byggprojektet kommer att påverka livsmiljön väsentligt med 
sämre luftkvalitet på grund av ökad bilism och tätare byggnation. vidare kommer 
solen att täckas av bygget när det är klart. Under vinterhalvåret går solen precis 
upp över husen mitt emot och det dröjer in på sommaren innan solen når högt. Nu 
kan boende ha glädje av solen efter jobbet tills den går ned, efter att förslaget gar 
genomförts blir det enbart någon timme på dagen. Det som återstår är en balkong 
mot en trafikerad gata utan sol och mer luftföroreningar. Buller kommer också att 
öka. Sammantaget blir det en betydligt sämre luft- och livskvalitet, och man blir 
hänvisad till att vara inomhus. Idag är det tillräckligt med avgaser och trafikbuller 
när man sitter på balkongen så med nybygget framför kommer det inte vara något 
trevlig upplevelse att sitta där. När ingen sol kommer så växer inga blommor 
heller och fågellivet kommer väsentligt att försämras eftersom alla gamla träd ska 
huggas ned. Nyodlade träd mitt i en trafikerad gata är inte samma sak. Var ska 
fåglarna ta vägen? Boende flyttade hit för att det är en underbar balkong med 
mycket ljus och vill nu flytta då kvaliteten i boendet försämras och djurlivet 
pressas bort. 
Kommentar: 
Kontorets bedömning är att påverkan från föreslagen bebyggelse inte ger en 
betydande olägenhet gällande dagsljus och solljus för befintlig bebyggelse, även 
om det innebär en försämring. Förslaget till detaljplan medför också en 
försämring för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan genom begränsad 
utsikt och en ökad insyn. Avstånd från och tillåten höjd på föreslagen bebyggelse 
bedöms dock ha anpassats till omgivningen och anses acceptabel utifrån det 
centrala läget i staden. 

En luftutredning har tagits fram där påverkan på Gibraltargatan har studerats 
utifrån föreslagen bebyggelse. Byggandet i enlighet med detaljplanen kommer att 
öka halterna av luftföroreningar något men samtliga miljökvalitetsnormer bedöms 
fortsatt klaras. 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte öka trafikmängden påtagligt. 
Chalmers, Göteborgs Stad och de aktörer som ska utveckla området arbetar med 
mobilitetsåtgärder och att inte öka antalet parkeringsplatser för Chalmers 
verksamhet. Befintliga byggnader öster om Gibraltargatan bedöms inte påtagligt 
påverkas av förhöjda bullernivåer. 

Träd (fåglar) - De träd som tas ner ska kompenseras med trädrader längs med 
Gibraltargatan, Engdahlsgatan och Eklandagatan. Målet är att träden ska få 
bättre växtbäddar och därmed bättre förutsättningar än träden som finns där 
idag. 

Övriga synpunkter noteras. 
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Övriga 

47. Swedegas AB 
Swedegas har inte någon högtrycksledning eller planerad utbyggnad för energigas 
i anslutning till planområdet och har därav inget att erinra mot erhållet 
detaljplaneförslag. 

Kommentar: 
Noteras. 

48. Boende på Övre Besvärsgatan 7 
Boende anser att husen mot Gibraltargatan blir för dominanta och bör tas ner en 
eller två våningar för att bättre harmoniera och smälta in i gatubilden. Annars ett 
trevligt förslag som förhoppningsvis gör Gibraltargatan till en mer levande gata. 
Kommentar: 
Synpunkten noteras. 

49. Riksbyggen ekonomisk förening 
Riksbyggen anser att bestämmelsen om hur byggnader ska utformas för att klara 
skyfall är svårtolkad och medför väsentliga hinder i genomförandet av en 
bottenvåning. Riksbyggen föreslår istället bibehållen fokus på fördröjning vilket 
även sker genom öppna dagvattenmagasin mellan kvarteren. 
Riksbyggen anser vidare att det är kostnadsdrivande för exploatör att kommunen 
inte har åtgärdat markföroreningar från kemtvätt och ifrågasätter om 
planbestämmelse om byggnadstekniska skyddsåtgärder är nödvändigt då marken 
ska saneras enligt gängse krav i samband med exploatering. 
De föreslår att egenskapsgräns för n5 flyttas då det ger en osäkerhet för boende om 
vad som kan uppstå på sikt då det teoretiskt kan få konsekvens att 
komplementbyggnad/skärmtak placeras i anslutning till bostadskvarter. Vidare då 
brandkrav innebär att brandfordon måste få tillgång till lägenhetsutrymning är det 
en risk med bebyggelse på prickmark.  
I tidigare plankarta fanns förslag på en y1 bestämmelse som klargör att 
Gibraltarvallsvägen ska vara åtkomlig för trafik. Då bostadskvarteret har angöring 
till garage från detta stråk är det av stor vikt att denna bibehålls.  
Skyddsbestämmelse på herrgården behöver förtydligas då det kan tolkas som den 
omöjliggör en flytt av byggnaden.  
Angående dagvattenhantering undrar Riksbyggen hur det säkerställs att det i 
detaljplanen till viss del kan ske utanför kvartersmark? Detta utifrån motivering 
att de bygger i fastighetsgräns mot gata. 
Kommentar: 
Planbestämmelser avseende skyfall och fördröjning har justerats och för berörd 
byggrätt tagits bort då planeringsnivåerna klaras genom föreslagna 
skyfallsåtgärder med nedsänkta torgytor och åtgärder på Gibraltargatan. 
Planhandlingarna har kompletterats med en ny miljöteknisk undersökning samt 
en riskbedömning och åtgärdsutredning avseende klorerade lösningsmedel. Det 
framkommer tydligt att riskerna med påvisade klorerade lösningsmedel inom 
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planområdet Gibraltarvallen vid nuvarande och planerad markanvändning är 
små och acceptabla. Något behov av riskreducerande åtgärder finns inte. 
Plankarta och planbeskrivning har justerats. 
Bestämmelse n5 har blivit n4 och justerats/förtydligats till att enbart medge 
mindre skärmtak som inte får placeras närmare än 4 m från fastighetsgräns utan 
grannes medgivande. Vidare krävs att en fri vägbredd om minst 3,0 meter ska 
tillgodoses.   
Bestämmelse y1 är inte längre möjlig att använda. Frågan prövas vid 
lantmäteriförrättning och beskrivs i planbeskrivningen. 
I detaljplanen kan inte skydd ges för herrgården då denna ännu inte står på sin 
nya plats. Skyddsbestämmelsen tas därmed bort. Flytt och skydd av byggnaden 
ska regleras genom avtal. 
Dagvattenhantering ska ske så nära källan som möjligt och i enlighet med 
principerna beskrivna i planhandlingarna.  

50. HSB hyresfastigheter Göteborg  
HSB ifrågasätter om det är rimligt att både reglera omhändertagande av vatten vid 
skyfall enligt bestämmelse b1 samt ställa krav på byggnadstekniska lösningar. Om 
bestämmelsen om byggnadstekniska lösningar ska vara med behöver den noga 
tänkas igenom. 
HSB lyfter även fram om det finns risk för att skyddsbestämmelsen för herrgården 
tolkas som att den inte får flyttas.  
Kommentar: 
Planbestämmelsen om underkant golvbjälklag utgår för berörd byggrätt då 
planeringsnivåerna klaras genom föreslagna skyfallsåtgärder med nedsänkta 
torgytor och åtgärder på Gibraltargatan. 
I detaljplanen kan inte skydd ges för herrgården då den ännu inte står på sin nya 
plats. Skyddsbestämmelsen tas därmed bort. Flytt och skydd av byggnaden ska 
regleras genom avtal. 

Revideringar  
Planförslaget har reviderats. Mindre revideringar, kompletteringar och 
förtydliganden samt redaktionella ändringar har gjorts i plankartan och 
planbeskrivningen med anledning av inkomna synpunkter. Några kompletterande 
utredningar har tagits fram och biläggs planhandlingarna. Berörda fastighetsägare 
har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte innebär någon 
väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning. 
Plankartan 
Nedan listas ändringar i planbestämmelserna, sett från väster till höger i 
bestämmelsekolumnerna. Ändringarna avser även justeringar i plankartan på 
aktuellt ställe pga. att planbestämmelserna tillkommer, utgår, justeras i namn.  

• Användning S har delats upp till två bestämmelser: 

o S: Skola (avser Gibraltar Herrgård på dess nya plats). 

o S1: Högskola och universitet, vuxenutbildning, gymnasium. 
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• Fördröjning för dagvatten har förtydligats avseende volym. 

• n1 har tagits bort; beskrivning Marken ska utformas för publikt tillgängliga 
platser och stråk har tagits bort från övriga n-bestämmelser. 

• n2 har blivit n1 och justerats. 

• n3 har blivit n2 och justerats. 

• n5 har blivit n4 och justerats. 

• v1, v2, v9 och v10 har justerats/förtydligats. 

• b1 har förtydligats avseende volym. 

• Bestämmelse avseende byggnaders utförande med hänsyn till skyfall har 
justerats och ändrats till v12. 

• Bestämmelser avseende byggnadernas utförande pga. klorerade 
lösningsmedel har tagits bort med anledning att det inte behövs några 
riskreducerande åtgärder. 

• k1 har justerats.  

• Planbestämmelse om villkorad bygglov avseende markföroreningar har 
tagits bort. Istället har en upplysning om avhjälpande åtgärd införts och 
planbeskrivning förtydligats.  

• Genomförandetid har ändrats från 10 år till 15 år.  

• En ny upplysning har tillkommit: För utformning av platser och stråk se 
till planen hörande kvalitetsprogram. 

Ändringar i plankartan avseende justerade gränser, utöver redaktionella ändringar 
så som ordningsföljd och layout på bestämmelser. 

• GC-VÄG har breddats in i PARK.  

Planbeskrivning 

• Planbeskrivningen har justerats utifrån de kompletterande utredningarna 
samt för att överensstämma med justeringar i plankartan.  

Illustrationskarta 

• Illustrationskartan har småjusterats utifrån ett reviderat trafikförslag. 

Utredningar och övriga handlingar 

• Trafikförslaget har reviderats utifrån inkomna synpunkter och förändrade 
förutsättningarna framförallt avseende kollektivtrafik.  

• En ny miljöteknisk undersökning samt en riskbedömning och 
åtgärdsutredning har tagits fram och kompletterar planhandlingarna. Dessa 
ersätter undersökningar och riskbedömningar avseende klorerade alifater 
gjorda till och med granskningsskedet.   

• Kompletterande spridningsberäkningar avseende utsläpp av 
luftföroreningar från Chalmers kraftcentral har gjorts och biläggs 
planhandlingarna. 
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• Underlag avseende dagsljusförhållanden har tagits fram och kompletterar 
planhandlingarna. 

• Kompletterande solstudier, en toppvy samt gatuvyer avseende kv. 
Grönsiskan och Engdahlsgatan, biläggs. 

• Avsiktsförklaring Grön resplan för Chalmers campus Johanneberg, version 
2 har tecknats och biläggs planhandlingarna.  

• Avtal gällande bullerreducerande åtgärder (industribuller) biläggs 
planhandlingarna.  

 
 
Arvid Törnqvist   Sandra Trzil 
Planchef    Projektledare 
 
 
 
Bilagor 

• Lista över samrådskrets  

• Länsstyrelsens yttrande med dess bilagor 



  

Lista över samrådskrets 

 
Kommunala nämnder och bolag 
m.fl. 
Fastighetsnämnden 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Göteborgs Stads Parkerings AB 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Kretslopp och Vatten 
Kulturnämnden 
Lokalnämnden 
Lokalsekretariatet 
Miljö- och 
klimatnämnden/Miljöförvaltningen 
Namnberedningen 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden i Centrum 
Stadsledningskontoret 
Trafiknämnden 
Utbildningsnämnden 
 

Statliga och regionala myndigheter 
m.fl. 
Business Region Göteborg AB 
Göteborgsregionen (GR) 
Lantmäterimyndigheten 
Luftfartsverket 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen  
Skanova Nätplanering D3N 
Statens Geotekniska Institut 
Svenska Kraftnät 
Swedavia AB 
Trafikverket 
Vattenfall Eldistribution AB 
Västtrafik AB 
 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 
 
 

Bostadsrättsinnehavare, 
hyresgäster, boende 
De som tidigare yttrat sig i ärendet, 
samt 
Hyresgästföreningen Region V 
Sverige 
Chalmers Studentkår 
 

Övriga 
De som tidigare yttrat sig i ärendet, 
samt 
Fortum 
Domkyrkopastoratet 
Funktionsrätt Göteborg 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
Svensk Handel 
Tillgänglighetsrådgivare 
Västfastigheter, Distrikt Göteborg 
Riksbyggen 
HSB 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
Södra Hamngatan 3, 
411 14 Göteborg 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

 
Samhällsbyggnadsenheten 

Siri Himmelman 

Planhandläggare 
010- 224 46 80 

Siri.himmelman@lansstyrelsen.se 
 

  
Göteborgs kommun 
sbk@stadsbyggnad.goteborg.se 

Ert diarienummer 0469/13 

 

Granskningsyttrande över detaljplan för Gibraltarvallen, i Gö-
teborgs kommun, Västra Götalands län 
Handlingar daterade  2020-02-07 för samråd enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 

 

Om planen 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Chalmers utbyggnadsbehov 
över tid och ökad samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden. 
Syftet är också att skapa en sammanhängande stadsstruktur, en ökad variat-

ion i området, koppla ihop olika delar av staden, förstärka Chalmets södra 
entré samt möjliggöra för en samlad hållplats för kollektivtrafik. Enligt syf-

tesbeskrivningen ska dessutom områdets kulturhistoriska värden och gröna 
miljöer värnas, skyddas och utvecklas. 
 
 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 22 § plan- och bygg-

lagen (PBL 2010:900). 
 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan där-
för komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

 
För att planen ska kunna accepteras behöver kommunen: 

 

• Reglera maxlaster för att inte äventyra stabiliteten 

• Förtydliga och komplettera reglering av översvämningåtgärder 

• Redovisa avtal som säkerställer industribulleråtgärder 

• Förtydliganden och reglering krävs avseende MKN luft och luftkva-
liténs påverkan på människors hälsa 

mailto:sbk@stadsbyggnad.goteborg.se
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• Klorerade alifaters påverkan på planområdet måste klargöras och re-
gleras. Kommunen behöver bland annat tydliggöra att och hur: 

o det övergripande åtgärdsmålet, om att människors hälsa inte 
ska påverkas negativt av föroreningar, kan uppnås på lång 

och kort sikt 
o osäkerheter kring föroreningen är hanterbara inom projektet 
o det går att bygga bostäder där inomhusmiljön inte påverkas 

av klorerade alifater 

 
 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas 
för att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. 

 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse (enligt kap 3 och 4 miljöbalken 1998:808) kommer att 
skadas påtagligt  

• Mellankommunal samordning blir olämplig. 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (enligt 7 
kap miljöbalken 1998:808) 

 
Länsstyrelsen anser däremot att nedanstående prövningsgrunder avseende  
människors hälsa och säkerhet (stabilitet, översvämningrisk, föroreningar 

och buller) samt miljökvalitetsnormer (luft) lösas på ett tillfredsställande sätt 
i enlighet med vad som beskrivs och motiveras nedan för att ett antagande 

inte skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
 

Reglera maxlaster för att inte äventyra stabiliteten 
Stabiliteten i delområde 3 har enligt utredningarna visats vara tillfredstäl-
lande för vissa maximala ytlaster. Länsstyrelsen bedömer därför att kommu-
nen behöver reglera maxlasterna i plankartan för att inte äventyra stabilite-

ten. Kommunen har visserligen i planbeskrivningen argumenterat för att 
byggnader som grundläggs med pålar till berg eller direkt på berg inte om-

fattas inte av lastrestriktionerna och att maxlasterna därför inte behöver sä-
kerställas på plankartan. Länsstyrelsen anser dock att den avsedda grund-
läggningsmetoden inte kan användas som argument eftersom den inte har 

reglerats i plankartan. 
 

 
Förtydliga och komplettera reglering av översvämningåtgärder 
Inom planområdet finns det tre platser som löper stor risk att få problem 

med översvämning i samband med skyfall. På dessa platser kan skyfall re-
sultera i både framkomlighetssvårigheter och översvämning vid byggnader. 
Planen behöver därmed kunna säkerställa att bebyggelsen och människor 

som kommer att verka eller befinna sig i och omkring byggnaderna skyddas. 
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Staden har utrett vilka åtgärder som krävs inom och utanför planområdet för 

att klara stadens egna riktlinjer avseende översvämning från skyfall. Utred-
ningarna har visat att åtgärder krävs i form av en kombination av magasin, 
ytliga åtgärder och objektsskydd av byggnader. Fördröjning och yta för om-

händertagande av vatten (b1)  säkerställs i enlighet med rekommendationer i 
skyfallsutredningen, vilket är bra. Övriga åtgärder regleras endast till viss 

del och Länsstyrelsen bedömer därför att förtydliganden och komplette-
ringar behövs på plankartan: 

• Den generella bestämmelsen som reglerar avståndet till underkant 
golvbjälklag behöver kompletteras så att det i bestämmelsen framgår 
att detta även gäller tekniska anläggningar. Detta framgår i nuläget 

endast i planbeskrivningen. Planbeskrivningen bör kompletteras med 
information om vad som avses med begreppet ”objektsskydd”. 

 

• I och med att källare inom planområdet löper stor risk att översväm-
mas så behöver kommunen säkerställa att källarplanen utförs i en 
vattentät konstruktion. Planbestämmelser behöver styra att öpp-
ningar förses med översvämningsskydd eller inte tillåts under den 

nivå där vatten kan bli stående. Om öppningarna ska översvämnings-
skyddas så behöver det framgå i bestämmelsen vilket typ av skydd 

som krävs för dörrar respektive fönster (kopplat till objeksskyddet). 
 

• I planhandlingarn anges behov av ett antal åtgärder på och kring 
vägar i form av bland annat höjdsättning/utgrävning samt diken. 
Dessa åtgärder, framförallt höjdsättningen, bör säkerställas i plankar-

tan i så stor utsträckning som möjligt. 

Kommunen bör förtydliga om det finns åtgärder som säkerställs på annat 
sätt än genom planbestämmelser. Planbestämmelsen där objektsskydd anges 

som en översvämningsåtgärd innebär ett avsteg från stadens tillägg till över-
siktsplanen avseende översvämningsrisker. Detta avsteg behöver beskrivas 

och motiveras i planhandlingarna. 

 

Förtydliganden och reglering krävs avseende MKN luft och luftkvalitetens 

påverkan på människors hälsa 
Luftkvaliteten i området har undersökts ur två olika aspekter, dels luftkvali-
teten på Gibraltargatan, dels påverkan på lufthalter vid de planerade husen 
genom utsläpp från Chalmers kraftcentral.  
 

Luftkvalitet på Gibraltargatan 
Miljöförvaltningens årliga beräkningar av kvävedioxidhalter i staden visar 

att halterna längs Gibraltargatan riskerar att överskrida miljökvalitetsnor-
mens dygnsvärde. Planen medför en förtätning av gaturummet, d.v.s. ga-
turummet blir mer slutet med sämre ventilation än i dagsläget. För att under-

söka dagens halter samt den förväntade försämringen av lufthalterna vid ett 
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genomförande av planen har en fördjupad luftutredning för Gibraltargatan 
tagits fram. Luftutredningen har utgått från en maxhöjd på 25 meter för de 

planerade husen. Med en plushöjd för Gibraltargatan på 47 meter tolkar 
Länsstyrelsen det som att husen i beräkningarna har en maximal plushöjd på 
72 meter. 

 
Resultaten visar att beräknade halter av kvävedioxid ökar längs Gibraltarga-

tan om planen genomförs. Dock beräknas miljökvalitetsnormens värden att 
klaras både i dagsläget samt vid en planerad förtätning av gaturummet. Värt 
att notera är dock att årsmedelvärdet av kvävedioxid idag beräknas vara 

cirka 16 µg/m3, vilket är lägre än preciseringen för miljökvalitetsmålet Frisk 
luft (20 µg/m3). Med en genomförd plan beräknas halten öka med drygt 

40 % till cirka 23 µg/m3, vilket är högre än preciseringen för Frisk luft.  
 
Eftersom gaturumsberäkningarna genomfördes år 2016 anser Länsstyrelsen 

att följande två frågor behöver besvaras för att helt säkerställa att miljökvali-
tetsnormen klaras med planerad bebyggelse.  

 
1. Spridningsberäkningarna utgick från att trafikmängderna på Gibral-

targatan inte kommer att öka med en genomförd plan. Förtydliga att 

detta stämmer med planens nuvarande utformning alternativt kom-
plettera gaturumsberäkningarna med framtida trafikmängder.  

2. Spridningsberäkningarna utgick dessutom från att de planerade hu-
sens maximala höjd skulle vara 25 meter från marknivån. Förtydliga 
att detta stämmer med planens nuvarande utformning alternativt 

komplettera gaturumsberäkningarna med nuvarande maximalt till-
låtna höjder.  

 

Luftutredningar för Chalmers panncentral 
Till planhandlingarna har det bifogats sex olika dokument med spridnings-
beräkningar för Chalmers panncentral som utförts under åren 2016–2017. 
Länsstyrelsen har dessutom erhållit ett sammanfattande dokument (2020-03-

18) som kortfattad redovisar förutsättningarna för de olika beräkningarna 
som skiljer sig åt vad gäller höjder och bakgrundshalter. Till planhandling-

arna hör en miljömedicinsk bedömning som sammanfattar risken för männi-
skors hälsa med att halterna från panncentralen tidvis kan bli så höga (NO2 
mellan 250–1 400 µg/m3) att personer med befintliga luftvägssjukdomar 

som exponeras kan få ökade luftvägsbesvär.  
 

Länsstyrelsen har dessutom tagit del av en dom från Mark- och miljödom-
stolen avseende ett högt bostadshus som planerades 700 meter från Värta-
verket i Stockholm. En sammanfattning och hänvisningar till aktuella domar 

för detaljplanen finns på Boverkets webbplats1. På grund av rökgasplymen 
från Värtaverket har det planerade bostadshuset sänkts från 170 meter till 90 

 

1 Boverket (2020-03-20): https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/kommunexempel-pa-riskhantering/hoghus-krymp-
tes-i-mod/  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/kommunexempel-pa-riskhantering/hoghus-krymptes-i-mod/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/kommunexempel-pa-riskhantering/hoghus-krymptes-i-mod/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/kommunexempel-pa-riskhantering/hoghus-krymptes-i-mod/
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meter. Såvitt Länsstyrelsen kan förstå är 90 meter en höjd som i fallet i 
Stockholm innebär liten risk för att plymen skulle kunna träffa huset. Mark- 

och miljööverdomstolen säger att även om inte miljökvalitetsnormerna av-
seende kvävedioxid, partiklar eller svaveldioxid överskrids i rökgasplymen 
kan olägenhet uppstå till följd av att rökplymen träffar huset. Spridningsbe-

räkningarna för Gibraltarvallen visar att rökgasplymen från panncentralen 
riskerar att träffa flera av byggnaderna med nuvarande utformning för aktu-

ell detaljplan. Länsstyrelsen anser att följande frågeställningar behöver klar-
göras: 
 

1. Spridningsberäkningarna utfördes för ett antal år sedan och Länssty-
relsen anser att det behöver säkerställas att samma förutsättningar 

gäller i dag. Säkerställ och inkludera i planhandlingarna att förutsätt-
ningarna för utsläpp till luft från Chalmers panncentral i dagens situ-
ation motsvarar de förutsättningar som användes som indata till 

spridningsberäkningarna 2016/2017.  
 

2. I några av luftrapporterna beskrivs i slutsatsen ett antal åtgärder av-
seende panncentralen i syfte att begränsa förhöjda halter och synbar 
rökgasplym vid planerade byggnader. Exempel på åtgärder är högre 

skorstenar och ytterligare reningsutrustning på panncentralen, be-
gränsad tid och effektutnyttjande för panncentralen. I den miljömedi-

cinska bedömningen skrivs också att åtgärder som minskar emiss-
ionerna från panncentralen kraftigt kan reducera risken för hälsobe-
svär. Beskriv hur möjligheten att genomföra dessa åtgärder har beak-

tats i planarbetet. 
 

3. Länsstyrelsen anser att målsättningen behöver vara att rökgasplymen 
inte ska träffa fasaderna på de planerade byggnaderna. I de fall be-
dömningen görs att det genom skyddsåtgärder, t.ex. helt tät fasad, är 

acceptabelt att plymen träffar en fasad behöver detta motiveras tyd-
ligt. Länsstyrelsen anser att aktuella halter för samtliga byggnader 

där plymen träffar en fasad behöver redovisas. Såväl miljökvalitets-
normer (NO2, PM och SO2) och övriga redovisade bedömningsgrun-
der till skydd av människors hälsa behöver beaktas för de byggnader 

där rökgasplymen träffar fasaderna. I tillägg till byggnad 4 och 5, 
kan halter vid bl.a. byggnad 6 behöva redovisas.  

 
4. Luftutredningarna har inte visat på vilket sätt byggnadernas effekt på 

plymen kan påverka halterna och anser att detta behöver förtydligas. 

Länsstyrelsen undrar bl.a. under hur långa tidsperioder plymen kan 
slå in i aktuella husfasader och hur halterna byggs upp då plymen 

”fastnar” mot byggnaden. Beskriv hur föroreningsnivån byggs upp 
mot fasaderna för samtliga byggnader som är tillräckligt höga för att 
detta skulle kunna inträffa.  

 
Exempelvis har en skyddsåtgärd (V10) införts som reglerar att öpp-

ningsbara fönster eller luftintag inte får placeras på en höjd från +80 
meter över nollplanet för byggnaderna 4 och 5. Såvitt Länsstyrelsen 
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kan förstå har hänsyn endast tagits till halten i rökgasplymen i det 
ögonblick som plymen träffar fasaden. I det fall plymen fastnar på 

fasaden under en lägre tid kan haltnivåerna byggas upp och bli högre 
än de redovisade. Detta skulle kunna innebära att skyddsåtgärden be-
höver införas för en större del av aktuella fasader. Luftintag behöver 

riktas åt de håll där plymen inte riskerar att träffa fasaderna oavsett 
höjd för luftintagen.  

 

 
Redovisning av avtal för industribulleråtgärder återstår 
Området är utsatt för buller från både trafik och industribuller från Chal-

mersområdet. 

• Industribuller 
För att minska industribullernivåerna krävs åtgärder utanför planom-

rådet. För att säkerställa att dessa åtgärder kommer till stånd har 
kommunen angett att ett avtal ska upprättas inför antagandet av pla-

nen. Avtalet ska styra att bullerkällorna utanför planområdet åtgär-
das på ett sådant sätt att berörda byggrätter klarar riktvärdena för in-
dustribuller. Detta nämns visserligen som en upplysning på plankar-

tan, men kommunen behöver låta Länsstyrelsen ta del av avtalet in-
nan eller i samband med antagandet. 

 
• Trafikbuller 

De omfattande bullerutredningar som har genomförts 2016-2017 har 

visat att om man tillämpar de åtgärderna som föreslås i utredning-
arna, till exempel sänker hastigheten i området och anpassar bostä-

derna med skyddad sida och smålägenheter, så kan planförslaget bli 
förenligt med bullerförordningens riktlinjer. För att säkerställa god-
tagbara bullernivåer för de föreslagna markanvändningarna har kom-

munen infört en planbestämmelse på plankartan, vilket Länsstyrel-
sen anser är positivt och effektfullt. 

 

Vad gäller befintliga bostäder i anslutning till planområdet norr om 
Eklandagatan kommer dessa att påverkas av förhöjda bullernivåer 

till följd av ökad trafik då Eklandagatan förlängs till Sven Hultins 
Gata och Engdahlsgatan stängs av för genomfartstrafik. Inomhusni-

våerna i befintliga bostäder klaras genom fasadåtgärder som Göte-
borgs Stad åtar sig att bekosta. 

 

Klorerade alifaters påverkan på planområdet måste klargöras  & regleras 
Utredningarna visar att en avhjälpandeåtgärd för att minska förekomst och 
spridning av klorerade alifater krävs för att säkerställa inomhusluften i fram-

tida byggnader. Det finns dock osäkerheter i genomförda undersökningar, 
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framför allt när det gäller föroreningssituationen inom källområdet samt 
vilka halter som kan förväntas inom planområdet i framtiden. 

 
Flera åtgärdsalternativ har studerats. Byggnadstekniska åtgärder bedöms 
uppfylla övergripande åtgärdsmål som bland annat är att människors hälsa 

inte ska påverkas negativt av föroreningar i samband med vistelse på områ-
det vid den planerade markanvändningen. Byggnadstekniska åtgärder be-

döms även vara det mest ekonomiskt och miljömässigt motiverade åtgärds-
alternativet. En avhjälpandeåtgärd baserad på byggnadstekniska lösningar 
förhindrar inte möjligheterna till en åtgärd av källområdet. 

Länsstyrelsen anser att kommunen, innan ni kan ta beslut om det förordade 
åtgärdsalternativet, behöver klargöra att det övergripande åtgärdsmålet kan 

uppnås på lång och kort sikt med de byggnadstekniska åtgärder som föreslås 
eller om även en avhjälpandeåtgärd av källområdet är nödvändig. Om inte 
källområdet åtgärdas kommer sannolikt sridning av föroreningar därifrån in 

till detaljplaneområdet att fortsätta under många år.  

Kommunen behöver klargöra att de osäkerheter avseende föroreningens 

mängd, utbredning och spridning som finns är hanterbara inom projektet 
med de byggnadstekniska åtgärderna och att det på ett tillräckligt säkert sätt 
går att bygga bostäder där inomhusmiljön inte påverkas av klorerade alifa-

ter. De osäkerheter som finns i projektet är stora, främst när det gäller vilka 
halter som kan förväntas i framtiden. 

 
Kommunen behöver även klargöra att den kontroll som ska utföras efter ent-
reprenaden är tillräcklig. Kontrollprogrammets längd är endast 5 år. Förore-

ningarna kan antas finnas kvar i området det närmaste seklet. Det behöver 
klargöras att skyddsåtgärderna inte kan påverkas negativt efter den före-

slagna tidsperioden. 

Schaktarbeten inom området kan orsaka mobilisering och spridning av klo-
rerade alifater. Även bortledande av grundvatten för dränering kring källar-

plan kan leda till en ökad spridning av föroreningar. I planhandlingarna för-
slås därför ett antal projekteringsdirektiv. Till exempel så får inte sänkning 

av grundvattenytan ske under entreprenad eller drift av byggnaderna, och 
länshållning av vatten får endast ske innanför en tät skärm. Kommunen be-
höver klargöra hur det är möjligt att installera tätskärmar i den här miljön 

för att förhindra sänkning av grundvattenytan och mobilisering av förore-
ning från det antagna källområdet. 

På plankartan finns en bestämmelse om att bygglov inte får ges för byggnad 
innan markföroreningar har åtgärdats för att klara gällande krav för tillåten 
markanvändning. Undantag gäller för klorerade alifatiska kolväten som re-

gleras med byggnadstekniska lösningar. Därför är en förutsättning för pla-
nens antagande att de klorerade alifatiska kolvätenas påverkan på den före-

slagna markanvändningen är klargjord och reglerad enligt vad som framgår 
ovan. 
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Synpunkter på granskningshandlingen  

Synpunkterna handlar om hur planförslaget förhåller sig till lagstiftningens 

krav och hur det kan påverka planförslagets genomförbarhet. 

Förtydliga vattenförekomstens förutsättningar och vart dagvattnet     
kommer att ledas 

I dagvattenutredningen presenteras förslag på hur dagvattnet kan hanteras 
för att så långt möjligt omhändertas inom planområdet, och i övrigt fördrö-

jas och renas inom planområdet innan det leds till det allmänna avloppssy-
stemet. Det framgår att det befintliga kombinerade ledningsnätet ska byggas 

om till separerade system för dag- respektive spillvatten. Länsstyrelsen tol-
kar den tillgängliga informationen som att dagvattnet dock kommer att fort-
sätta att ledas till Ryaverket, men detta bör förtydligas.  

 
Mot bakgrund av det ovanstående bedömer Länsstyrelsen att planen inte 

skulle medföra risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan upp-
nås. I planhandlingarna saknas dock en beskrivning av den berörda vattenfö-
rekomstens förutsättningar när det gäller ekologisk och kemisk status samt 

miljökvalitetsnormer. Underlaget behöver kompletteras med detta. 
 

Förtydliga bestämmelser avseende dagvattenhantering 
Kommunen har låtit genomföra dagvattenutredningar som visar på olika 

möjliga sätt att omhänderta dagvattnet. Länsstyrelsen vill betona att det är 
angeläget att kommunen vidtar de åtgärder som föreslås för att uppnå en 
hållbar dagvattenhantering. 

 
Den formulering som kommunen har använt för att säkerställa utrymme för 

dagvattenfördröjning kan förtydligas genom att använda Boverkets rekom-
menderade ordval. 

 

Kulturmiljövärden har säkerställts på ett adekvat sätt 
Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen förhåller sig väl i relation till omgi-

vande kulturmiljövärden vad gäller skala och utformning. Planhandlingarna 
hänvisar också till att det kulturhistoriska underlaget från Stadsmuseet bör 

tillämpas vid nybyggnation. Detaljplanen hanterar riksintresse för kultur-
miljö, på ett bra sätt då planbestämmelsen f1 syftar till att den tillkommande 
bebyggelsen utmed vid Gibraltargatan arkitektoniskt ska samspela med 

funkisbebyggelsens karaktär. Länsstyrelsen bedömer också att planbestäm-
melserna är väl utformade för de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som 

berörs av planen. 

Ur fornlämningshänseende har Länsstyrelsen inget att erinra. 
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Ingen risk för påverkan på Västlänken 
Sedan samrådet har reservatet för Västlänken förtydligats och byggnation 

har påbörjats. Det bedöms inte längre finnas risk att Västlänken påverkas di-
rekt. Se Trafikverkets fullständiga yttrande, daterat 2020-03-10, för deras 

övriga kommentarer. 

 
 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Synpunkter handlar om hur planförslaget förhåller sig till lagstiftningens 
krav och hur det kan påverka planförslagets genomförbarhet. 

Observera villkoren i beviljad biotopskyddsdispens 
Länsstyrelsen har under 2019 beviljat biotopskyddsdispens för nedtagning 

av alléträd (Länsstyrelsens dnr. 521-27203-2017). Beslutet innehåller villkor 
om kompensationsplantering, vilken också beskrivs i planhandlingarna. 
 

 

Detta beslut har fattats av funktionschef Nina Kiani Janson ef-

ter föredragning av Siri Himmelman. I den slutliga handlägg-
ningen har även Länsstyrelsens Tvärgrupp Göteborg, medver-
kat. 

 
 

Nina Kiani Janson 
 
                                                          Siri Himmelman 

 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

 
Bilaga för kännedom: 
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2020-03-10 

Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2020-03-18 
 

 
Kopia till: 
Trafikverket 

SGI 

Länsstyrelsen/ 

Länsstyrelsen/ 

Naturavdelningen 

Miljöskyddsavdelningen 

Samhällsavdelningen 

Vattenavdelningen 

Funktionschef Plan och bygg 



  

Ärendenummer Dokumentdatum  

TRV 2020/24336 2020-03-10 
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trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 

Martin Ingvert 
Samhällsplanering 
Direkt: 010-123 31 13 
martin.ingvert@trafikverket.se 
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[Titel] 

 Göteborgs Stad 
Stadsbyggnadskontoret 
sbk@sbk.goteborg.se 
 
 
 
 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Trafikverkets synpunkter i granskning av 
detaljplan för Gibraltarvallen i Göteborgs 
Stad 
 

Ärende 

Trafikverket har av Göteborgs Stad fått ovan rubricerade ärende för granskning. Planen 

syftar bland annat till att tillföra cirka 100 000 m2 verksamhetsyta för Chalmers, mellan 

230 och 670 student- och forskarbostäder, cirka 150 övriga bostäder samt utveckling av 

allmän plats såsom park, torg och gator. 

Tidigare yttrande 

Trafikverket har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (TRV 2015/77305), daterat 2015-10-

08 samt i kompletterande samråd (TRV 2019/2506), daterat 2019-01-24. I samrådet 

påpekades bland annat att Trafikverket ville ha ta del av underlag som föranlett 

bedömningen att planförslaget inte kommer föranleda någon påtagligt ökad trafik, att 

reservatet för Västlänken inte får påverkas samt att en lokaliseringsbedömning med 

avseende på luftfart ska göras. 

Synpunkter 

Sedan samrådet har reservatet för Västlänken förtydligats och byggnation har påbörjats. 

Det bedöms inte längre finnas risk att Västlänken påverkas direkt. 

Trafikverket anser att det är positivt att låga bilparkeringstal ska hållas vilket också leder 

till låg biltrafikalstring. 

Trafikverket har inga kvarvarande synpunkter. 

 

Med vänlig hälsning 

Martin Ingvert 

Samhällsplanerare 

[Skapat av] [Dokumentdatum] 
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Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och 
Krokslätt i Göteborg 

Yttrande över granskningshandling daterad 2020-02-07 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västra Götalands län erhållit rubricerad 

detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 

skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och 

miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Chalmers utbyggnadsbehov över tid och ökad samverkan 

mellan akademi, näringsliv och övriga staden. Nya verksamheter, bostäder, platser, grönska och stråk 

ska bidra till en sammanhängande stadsstruktur, en ökad variation i området och möjligheten att 

koppla ihop olika delar av staden. 

Underlag  

1 5.2-1510-0605 – Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt i 

Göteborg, Yttrande, daterad 2015-10-14 

2 5.2-1901-0030 – Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt i 

Göteborg, Yttrande, daterad 2019-02-01 

3 Markteknisk undersökningsrapport, MUR Geoteknik – Bostäder vid Gibraltarvallen – 

detaljplan, Norconsult, daterad 2014-12-19 (rev. 2016-03-31) 

4 Teknisk PM Geoteknik – Bostäder vid Gibraltarvallen, Norconsult, daterad 2014-12-19 (rev. 

2016-09-21) 

5 Geotekniskt utlåtande – Detaljplan för Gibraltarvallen inom centrum, del av Krokslätt 110:3 

och 708:591, Fastighetskontoret Göteborgs Stad, daterad 2015-02-23 

6 Geotekniskt utlåtande – Del av detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg 

och Krokslätt i Göteborg, Fastighetskontoret Göteborgs Stad, daterad 2016-03-03 

7 Planbeskrivning – Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och 

Krokslätt i Göteborg, Granskningshandling, daterad 2020-02-07 

8 Plankarta – Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt i 

Göteborg, Granskningshandling, daterad 2020-02-07 

Ert datum Er beteckning 

2020-02-27 402-8498-2020 

Göteborgs Stad 

frida.kjall@sbk.goteborg.se 

sbk@stadsbyggnad.goteborg.se 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

siri.himmelman@lansstyrelsen.se 

vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Vår referens 

Deniz Dagli 
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Datum Diarie nr 

2020-03-18 5.2-1901-0030 

9 Illustrationsritning – Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och 

Krokslätt i Göteborg, Granskningshandling, daterad 2020-02-07 

SGI:s överväganden 

SGI har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (5.2-1510-0605, daterad 2015-10-14 och 5.2-1901-0030, 

daterad 2019-02-01). Vid dessa tillfällen har följande synpunkter lämnats: 

 

1. Komplettering med underlag för planområdets södra delar (med gator och park) samt det 

separata delområdet söder om planområdet. 

2. Påverkan av eventuella variationer i grundvattennivån på stabiliteten. 

3. Behovet för införande av eventuella lastbegränsningar. 

 

SGI noterar att planen nu har kompletterats med underlag med hänsyn till synpunkter 1–2. Stabiliteten 

i delområde 3 har visats vara tillfredställande för vissa maximala ytlaster. SGI vill uppmärksamma på 

att dessa laster för tillfredsställande stabilitet inte säkerställts på plankartan. Kommunen har i 

planbeskrivningen skrivit att ”byggnader som grundläggs med pålar till berg eller direkt på berg 

omfattas inte av lastrestriktionerna varför inte heller några lastrestriktioner bedöms behöva regleras  

i detaljplanen”. SGI överlämnar till Länsstyrelsen att avgöra om dessa lastrestriktioner behöver 

säkerställas på plankartan. 

 

I övrigt ser SGI ur geoteknisk säkerhetssynvinkel inga hinder för fortsatt planläggning. 

Ärendets handläggning 

Beslut i detta ärende har tagits av enhetschef Maria Kristensson, efter föredragning av geotekniker Deniz 

Dagli. 

 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Planenheten 

Enligt uppdrag 

 

 

 

 

Deniz Dagli  

 


	Antagande av detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Ekonomiska konsekvenser vid detaljplanens genomförande:
	Kommunens exploateringsekonomi
	Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Bilagor
	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Bakgrund
	Planens syfte, innehåll och utformning
	Bild: Volymmodell som visar möjlig utbyggnad inom planområdet. Föreslagen bebyggelse i blått (Liljevall arkitekter)
	Samrådsredogörelse/granskningsutlåtande

	Byggnadsnämndens överväganden i sammandrag
	Stadsledningskontorets bedömning

	bil1a.pdf
	Tillstyrkande av detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt
	§ 565, 0469/13
	Beslut
	Skäl för beslut  Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.
	Handlingar
	Jäv
	Beslutsgång
	Dag för justering

	Vid protokollet

	Sekreterare

	bil1b.pdf
	Tillstyrkande av detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Bilagor
	Planhandlingar
	Övriga handlingar
	Utredningar

	Ärendet
	Beskrivning av ärendet
	Planförslaget
	Bakgrund/bakgrund och förändringar efter samråd/bakgrund och förändringar efter granskning
	Ärendets handläggning
	Miljöpåverkan

	Stadsbyggnadskontorets bedömning
	Stadsbyggnadskontoret


	Bilaga 3 Planbeskrivning.pdf
	Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt i Göteborg
	Antagandehandling november 2021
	Planprocessen
	Information
	Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt i Göteborg


	Planbeskrivning
	Detaljplanen omfattar följande handlingar:
	Innehåll
	Sammanfattning
	Planens syfte och förutsättningar
	Planens innebörd och genomförande
	Överväganden och konsekvenser
	Avvikelser från översiktsplanen
	Syfte
	Läge, areal och markägoförhållanden
	Planförhållanden
	Kommunens översiktsplan
	Strategier för olika typer av områden i staden
	Planprogram
	Gällande detaljplaner
	Övrigt

	Mark, vegetation och fauna
	Kulturhistoria och befintlig bebyggelse
	Sociala aspekter
	Trafik, parkering, tillgänglighet och service
	Teknisk försörjning
	Störningar
	Buller från trafik och verksamheter
	Luftmiljö
	Miljöståndspliktig verksamhet
	Markmiljö
	Skyfall


	Detaljplanens innebörd och genomförande
	Kvalitetsprogram
	Bebyggelse
	Bevarande, rivning

	Trafik och parkering
	Gator, GC-vägar
	Kollektivtrafik
	Gatuplantering
	Allmän parkering på gatumark
	Parkering för tillkommande bebyggelse
	Spårtrafik i tunnel

	Tillgänglighet och service
	Friytor
	Naturmiljö

	Sociala aspekter
	Teknisk försörjning
	Dagvatten
	Skyfall
	Vatten och avlopp
	Värme
	El och tele
	Ledningar inom kvartersmark
	Avfall

	Övriga åtgärder
	Geotekniska åtgärder
	Markmiljö
	Radon
	Luft
	Trafikbuller
	Buller från verksamheter
	Samlad bedömning av buller från trafik och verksamheter
	Sol- och dagsljus, utblick och insyn
	Vind
	Kompensationsåtgärder

	Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
	Anläggningar inom allmän plats
	Anläggningar inom kvartersmark
	Anläggningar utanför planområdet
	Drift och förvaltning

	Fastighetsrättsliga frågor
	Mark ingående i allmän plats, inlösen
	Fastighetsbildning
	Gemensamhetsanläggning och Servitut
	Ledningsrätt
	Ansökan om lantmäteriförrättning
	Fastighetsrättsliga konsekvenser

	Avtal
	Befintliga avtal som berörs
	Avtal mellan kommun och exploatör
	Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare
	Avtal mellan ledningsägare och exploatör

	Dispenser och tillstånd
	Tidplan
	Genomförandetid
	Planens genomförandetid


	Överväganden och konsekvenser
	Nollalternativet
	Sociala konsekvenser och barnperspektiv
	Miljökonsekvenser
	Hushållning med mark- och vattenområden m.m.
	Behovsbedömning
	Miljömål
	Naturmiljö
	Kulturmiljö
	Påverkan på luft
	Påverkan på vatten

	Ekonomiska konsekvenser av detaljplanen
	Kommunens investeringsekonomi
	Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

	Ekonomiska konsekvenser för Göteborg Energi
	Ekonomiska konsekvenser för exploatören
	Ekonomiska konsekvenser för Chalmersfastigheter


	Överensstämmelse med översiktsplanen
	Medverkande handläggare



	Bilaga 6 Samradsredogorelse.pdf
	Samrådsredogörelse 2020-02-24.pdf
	Samrådsredogörelse
	Detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelen Johanneberg och Krokslätt i Göteborg
	Samrådsredogörelse
	Handläggning
	Sammanfattning
	Inkomna synpunkter och  stadsbyggnadskontorets kommentarer
	Kommunala nämnder och bolag m.fl.
	1. Fastighetsnämnden
	2. Göteborg Energi Fjärrvärme AB
	Kommentar:

	3. Göteborg Energi Gasnät AB
	Kommentar:

	4. Göteborg Energi GothNet AB
	Kommentar:

	5. Göteborg Energi Nät AB
	Kommentar:

	6. Göteborg Energi Fjärrkyla
	Har inget att erinra.
	Kommentar:

	7. Göteborgs Stads Parkeringsbolag
	Göteborgs Stads Parkering har inga synpunkter på förslaget.

	8. Idrotts- och föreningsnämnden
	Kommentar:

	9. Kretslopp och vatten
	Kretslopp och vatten har inga synpunkter på de ändringar som gjorts av plangränsen ur ett VA-perspektiv.

	10.  Kulturnämnden
	11. Lokalförvaltningen
	12. Miljö- och klimatnämnden
	13. Park- och naturnämnden
	14. Räddningstjänsten Storgöteborg
	Kommentar:

	15. Stadsdelsnämnd Centrum
	16. Trafiknämnden

	Statliga och regionala myndigheter m.fl.
	17. Business Region Göteborg AB
	Kommentar:

	18. Lantmäterimyndigheten
	Det som redan har yttrats från Lantmäterimyndigheten i det första samrådet kompletteras med följande:
	Planbeskrivningen:
	Under servitut på sid 27 står att servitut ska bildas för in- och utfart inom del av område märkt med ”y1”. Denna begränsning av markens bebyggande är inte längre möjlig. Servitut för enskilt ändamål ska föregås av fastighetsindelningsbestämmelse i pl...
	Under ”ansökan om lantmäteriförrättning” på sid 28 bör det framgå vem som ska stå för kostnaderna hos lantmäterimyndigheten.
	Plankartan:
	Inom plankartan är användning ”E” utlagd inom stora delar av byggrätterna, det kan finnas anledning att begränsa utrymmet för användningen för att undvika konkurrens med annan användning. Det framgår inte heller av planhandlingarna vad dessa tekniska ...
	Lantmäterimyndigheten vill upplysa om att ändamålet ”S” är ändamål som avser annat än enskilt bebyggande. Kommunen är enligt PBL 14 kap 14 § skyldighet att lösa in sådan mark eller anläggningar på fastighetsägarens begäran.
	Lantmäterimyndigheten har i övrigt inget att erinra mot förslaget.
	Kommentar:

	19. Luftfartsverket
	Kommentar:

	20. Länsstyrelsen
	Kommentar:

	21. Polismyndigheten
	Kommentar:

	22. Skanova Nätplanering D3N
	Kommentar:

	23. Statens Geotekniska Institut
	Kommentar:

	24. Svenska kraftnät
	Kommentar:

	25. Göteborg Landvetter Airport (Swedavia)
	Kommentar:

	26. Trafikverket
	Trafikverket har lämnat ett remissyttrande i samråd 1, 2015-10-08. Trafikverket har inga erinringar mot detaljplaneförslaget.
	Kommentar:

	27. Vattenfall Eldistribution AB
	Kommentar:

	28. Västtrafik AB
	Kommentar:


	Sakägare
	29. Castellum Krokslätt 102:2 AB/(tidigare Eklandia Fastighets AB), Krokslätt 102:2, Krokslätt 708:595
	Kommentar:

	30. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Krokslätt 708:680
	Kommentar:

	31. Fastighetsägare, Johanneberg 46:12, Gibraltargatan
	Kommentar:

	32. HSB Göteborg, Krokslätt 110:2
	Kommentar:

	33. Stiftelsen Chalmers Studenthem (Chalmers studentbostäder), Krokslätt 109:21
	Kommentar:

	34. Emils Kårhus AB, Johanneberg 31:14
	Kommentar:

	35. Akademiska Hus AB region Väst, Johanneberg 31:9, Krokslätt 109:20, Krokslätt 110:3
	Kommentar:

	36. Chalmersfastigheter AB, Johanneberg 31:11, Johanneberg 31:13, Krokslätt 185:2
	Kommentar:

	37. Brf Strandpiparen 1934, Landala 27:19, Kolonigatan 9F
	Kommentar:

	38. Statens fastighetsverk (SFV), Johanneberg 31:6
	Kommentar:

	39. SSPA Sweden AB, tomträttsinnehavare Johanneberg 31:6
	Kommentar:

	40. Bostadsrättsföreningen Gibraltargatan 38, Johanneberg 28:9
	Kommentar:


	Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
	1.
	41. Boende på Gibraltargatan 21
	Kommentar:

	42. Boende på Gibraltargatan 28
	Kommentar:

	43. Boende på Gibraltargatan 28
	Kommentar:

	44. Boende på Gibraltargatan 46
	Kommentar:

	1.
	45. JoKro hemvärn
	Kommentar:

	46. Boende på Wallenbergsgatan 1
	Kommentar:

	47. Boende på Wallenbergsgatan 2
	Kommentar:

	48. Boende på Wallenbergsgatan 3
	Kommentar:

	49. Boende på Wallenbergsgatan 4
	Kommentar:

	50. Chalmers studentkår
	Kommentar:

	51. Boende på Gibraltargatan 40
	Punkterna 1 och 2 är viktigast från mitt perspektiv.
	1. Parkering
	Att den stora parkeringen mellan Gibraltargatan och Gibraltarvallen som idag fungerar som boendeparkering för många boende försvinner är mycket beklagligt, speciellt då trycket på parkeringarna har ökat dramatiskt de senaste året. Parkeringen bör finn...
	Parkeringsutredningen bör göras om och ta hänsyn till det faktiska ökade behovet av parkeringsplatser inkluderad påbörjad och planerad byggnation och tillväxt.
	Det är för mig inte tydligt i byggnationsplanerna hur parkeringssituationen skall lösas i framtiden.
	Parkeringen mellan Gibraltargatan och Gibraltarvallen som idag fungerar som boendeparkering för många boende i området bör antingen vara kvar eller ersättas. Med ökade antal människor som kommer att bo och jobba/studera i området kommer parkeringsbeho...
	2. Byggnations täthet och storlek
	Planerade byggnader är högre än existerande fastigheter och byggs närmare Gibraltargatan än den fastighetslinje som redan idag existerar med andra fastigheter på västra sidan Gibraltargatan (t ex Gibraltargatan 19-21, Chalmers bibliotek, etc).
	Detta innebär för oss boende minskade soltimmar, ökad insyn i våra bostäder, ökade ljudnivåer, sämre luftkvalitet samt även en ökad kompakt upplevelse av miljön. Detta innebär en rejäl försämring för oss boende på Gibraltargatans östra sida.
	Övre Johanneberg präglas av lamellhus i funkisstil utan egna gårdar där rummen och avstånden mellan fastigheterna har kompenserat för egna gårdar och varit viktiga element i områdesbilden. Jag tycker att den planerade byggnationen bör avslutas inom Ch...
	Höjden och närheten bidrar till en kompakthet som minskar ljuset, ökad insyn och ökade ljudnivåer som kommer att påverka starkt existerande fastigheter. Flertalet fastiheter är byggda på 30-talet och har inte ljudisolering enligt modern standard. Exis...
	Höjden och kompaktheten kan också göra att luftföroreningar blir mer koncentrerade i ett smalare gatuutrymme än i ett bredare gatuutrymme.
	Den nya byggnationen bör avslutas inom Chalmersparkeringens nuvarande gränser för att bibehålla Gibraltargatans öppna och varma karaktär, bibehålla den rymd och öppenhet som präglar det klassiska funkisområdet Övre Johanneberg samt att skapa en mjuk ö...
	3. Kollektivtrafik
	Med den nya bebyggelsen kommer fler människor att lokaliseras i området, vilket ställer högre krav på effektiv lokaltrafik och kollektivtrafik.
	Kapaciteten i lokaltrafiken behöver balanseras för detta och redan idag är buss 19 överfull i rusningstrafik och man kan få ”tränga” sig in i bussen för att komma med.
	Detta är ett generellt problem i hela staden med den förtätningstrend som råder att kollektivtrafiken inte hinner balansera upp mot den ökade folkmängden i rörelse i Göteborg.
	Kollektivtrafiken behöver balanseras och planeras med det ökade transportbehovet i området som nybyggnationen bidrar till.
	4. Framtida infrastruktur
	Flertalet fastigheter på Gibraltargatan har sophämtning på baksidan av husen. Renova driver starkt frågan att sophämtare inte skall behöva gå långa dragvägar med sopkärl. Detta kan t ex leda till att flera fastigheter i framtiden behöver lägga om sin ...
	Planeringen för framtida infrastrukturbehov (sophämtning, återvinningsstationer, transporter (även autonoma), kollektivtrafik, biltrafik, cykeltrafik, parkeringar för bilar, motorcyklar, mopeder, cyklar) behöver vara tydlig och behovet skall inte unde...
	5. Demografi
	I vår fastighet som består av 21 lägenheter så finns det studenter, förvärvsarbetande och pensionärer, även barnfamiljer är ett starkt inslag och i dagsläget bor det ett eller flera barn i 7 av 21 lägenheter i vår fastighet.
	Det är viktigt att området planeras väl för alla som bor/lever i området och att inte akademins utbredning/möten får alltför stor fokus.
	6. Planförslag och material
	Jag har tittat på planförslag och material. Jag tycker generellt tyvärr att det är ganska svårt att hitta specifik information och att tolka hur förslaget kommer att gestalta sig. Via feedback från andra personer vet jag att jag inte är ensam om denna...
	Vidare tror jag att det fortfarande finns boende i området som inte är informerade om planerna. Jag anser att i framtiden bör denna typ av information adresseras direkt till de boende och inte gå via fastighetsägare.
	Kommentar:

	52. Boende på Gibraltargatan 40
	Kommentar:

	53. Boende på Gibraltargatan 40
	Kommentar:

	1.
	54. Boende på Gibraltargatan 40
	Kommentar:

	55. Boende på Gibraltargatan 38
	Kommentar:

	56. Boende på Gibraltargatan 38
	Kommentar:

	57. Boende på Gibraltargatan 54
	Jag skriver för att protestera mot utbyggnaden av Chalmers på Gibraltargatan samt bostäder. Jag har bott på Gibraltargatan 54 i 17 år med utsikt över Chalmers Herrgård och mitt vardagsrum och balkong mot Gibraltargatan. Jag har också boendeparkering i...
	Det är också redan svårt som det är för besökande att få parkeringsplatser, ser inte hur ni ens kan komma på tanken att ta bort fler!!
	Jag vill heller inte ha utsikt över fler Chalmers hus utan nu finns det träd och en öppnare vy och det skulle kännas alldeles för nära inpå och trångt att få fler chalmershus där vi nu har parkering. Man förstör också charmen med Johannebergs om områd...
	Jag vänder mig också emot det enorma väsen och störningen som kommer vara under lång tid om nybyggnationer skulle ske. Det är redan mycket väsen med trafik på gatan. Jag jobbar hemifrån vissa dagar dagtid och skulle få svårt att kunna fokusera med så ...
	Ber er att ta hänsyn till oss boende som inte vill ha denna utbyggnad och borttagande av våra parkeringsplatser!!!
	Kommentar:

	58. Boende på Gibraltargatan 58
	Kommentar:

	59. Boende på Gibraltargatan 60
	Dum idé att ta bort så många parkeringar utan att ersätta platser! Det finns familjer som både behöver sin bil till både barnen och som jag, bilen i jobbet. Anledningen till att vi valde att köpa bostad i Johanneberg var bland annat för att slippa bet...
	Kommentar:

	60. Boende på Gibraltargatan 58
	Jag är medlem i föreningen Berglärkan 15 på Gibraltargatan 58 och läser med oro kring den byggnation som planeras enligt 0469/13.Detta bygge kommer i stor omfattning och drastiskt försämra miljön i området för boende. Framförallt pga
	-Luftföroreningar som redan nu är över skalan mot riktmärken. Detta är allvarligt.
	-Att boende på gatan får drastiskt försämrade villkor med ljusinsläpp då husen kommer täcka en längre sträcka av gatan och höjd upp till 11 våningar är inte acceptabelt. Vi som investerat i att bo i området skall inte drabbas i denna skala. 11 våninga...
	Som ett extra tillägg tappar vi parkeringar i en skala som gör att det kan bli problematiskt att bo kvar om inte logistiken fungerar mot rimliga förväntningar. Här behöver ni ge en lösning.
	Totalt: Hög risk att våra bostäder tappar i värde då det inte tas ansvar för miljön eller befintlig dynamik i området. Vem tar ansvar för helheten?
	Jag som boende lämnar synpunkter ovan och är inte enig i planen som den ser ut.
	Kommentar:

	61. Boende på Gibraltargatan 50
	Kommentar:

	62. Boende på Gibraltargatan 58
	Den planerade byggnationen innebär en stor förtätning. Det kommer att öka belastningen på Gibraltargatan som redan nu är hårt trafikerad. Luftföroreningarna kommer att öka. De ligger redan nu över gränsvärdet. Ett stort antal boendeparkeringsplatser k...
	Kommentar:

	63. Boende på Gibraltargatan 44
	Som boende på Gibraltargatan 44 känner jag och min fru oss starkt oroade över de planer för byggnation som föreligger. Vi känner stor trivsel i det område vi bor i, en trivsel som vi befarar kommer att minska drastiskt om dessa planer genomförs i sin ...
	Men det som oroar än mer är att våra parkeringsplatser kommer att tas bort. Har tittat på de förslag som presenterats för att hantera problemet. Nollalternativet är ju direkt horribelt och högst förvånande att det över huvud taget kommit på tal. Anläg...
	Dessutom tycks den stora Chalmersparkeringen på Gibraltarvallen inte tas med i beräkningen av hur många parkeringsplatser som försvinner. De bilar som står där nu på dagar, kvällar och nätter kommer givetvis att finnas med bland de bilar som cirkulera...
	Så vår bestämda åsikt är att om föreslagna byggnationer skall genomföras så är det ett måste att ett parkeringshus som gott och väl täcker det reella behovet av p-platser måste byggas inom området. I den bästa av världar kunde det även kompletteras av...
	Kommentar:

	64. Boende på Gibraltargatan 54
	Genomförs detta projekt till fullo förvandlar ni en nu levande och ljus miljö till en stenöken. Denna ljusa luftiga stadsdel kommer att bli mörkare leda till ännu mer genomfartstrafik med ökat trafikbuller, redan idag högt. Kan mycket väl förstå att m...
	Kommentar:

	65. Boende på Gibraltargatan 60-62
	Krav på solstudier i planarbetet. De grundläggande förutsättningarna för den framtida tillgången till solinfall ges i planarbetet, eftersom planen då bestämmer de nya byggnadernas storlek, höjd och placering.
	Då är det viktigt att boende har möjlighet att ta del av detta. Solstudier bör redovisas som underlag för samråd. Enligt plan- och bygglagen skall kommunen samråda med alla som kan ha synpunkter på ett nytt planförslag. Under samrådet skall motiven ti...
	Det är viktigt att solstudier redovisas så enkelt och tydligt som möjligt, så att sakägare kan förstå och ta ställning till denna aspekt. Kommunen planerar, att i plan ge förutsättningar för att bygga höga hus på andra sidan av Gibraltargatan vilket k...
	Då jag inte kan hitta en redovisning enligt ovan, så begär jag att en sådan utförs. Det är möjligt att jag kan ha missat den och ber då att få bli hänvisad till densamma.
	Innehar en lägenhet i Brf Gibraltargatan 60-62 på tredje våningen. Krav på redovisade solstudier understryks av att stor majoritet av lägenheterna är enkelsidiga mot väster (Gibraltargatan).
	Kommentar:

	1.
	66. Boende på Gibraltargatan 48
	Finns mycket man kan säga om varför det här absolut inte är någon bra idé. Men huvudsakligen, förutom att allt solljus kommer att försvinna från hela framsidan, och att man kommer få direkt insyn in i hela lägenheten av skräniga studenter ofta nattett...
	Kommentar:

	67. Boende på Gibraltargatan 58
	Jag är medlem i bostadsrättsföreningen Berglärkan 15 på Gibraltargatan 58. Jag blir väldigt orolig när jag läser informationen kring era planer som berörs enligt 0469/13.Denna nybyggnation kommer kraftigt påverka närområdet och drastiskt försämra milj...
	-Luftföroreningar kommer öka i ett område där riktmärken redan överstigs. Hur skall detta hanteras under hela byggprocessen?
	- Försämrat ljusinsläpp då husen kommer täcka en lång sträcka av gatan och husen kommer uppgå till 11 våningar (mycket högre än dagens höjdnivå)
	Det är inte acceptabelt då vi som investerat i att bo i området inte skall drabbas i denna skala. 11 våningar är inte i enighet med resten av området och här ser vi att ni inte kan driva en unik agenda för ett projekt.
	- vidare undrar jag hur man har tänkt att lösa boendeparkeringsfrågan? Parkeringar kommer gå mistes om i en stor skala som gör att det kan bli problematiskt att bo kvar pga de drastiska ändringarna. Här behöver ni ge en lösning eftersom det blir fler ...
	Sammanfattningsvis löper vi som bor i området en hög risk att våra bostäder tappar i värde då det inte tas ansvar för miljön eller befintligt boendeläge. Vidare har den ansträngda infrastrukturen analyserats?
	Jag som boende ser stora problem med era planer och anser inte att planen är acceptabel. Här måste flertalet nämnde faktorer undersökas och presenteras för alla boende i området
	Kommentar:

	68. Boende på Gibraltargatan 40
	Jag bor på 1:a våningen och köpte lägenheten framförallt för att den passade i storlek men också för att soltimmarna är så många och ljuset är väldigt viktigt för min hälsa. Jag blir bestört när jag läser om höghusen som kommer att avskärma mig helt f...
	Kommentar:

	69. Boende på Gibraltargatan 58
	Jag har tagit del av era planer kring projektet Gibraltarvallen och jag har ett par synpunkter om detta projekt. Ett höghus som är upp mot 11 våningar högt kommer att minska ljusinsläppet för en väsentligt stor del av området. Dessutom kommer det att ...
	Kommentar:

	70. Boende på Gibraltargatan 42
	Jag undrar hur ni tänker när det gäller parkeringen som försvinner. Det är många med mig som behöver bilen i sitt arbete/fritid och som det ser ut nu försvinner dom flesta platserna plus att ni bygger mer bostäder. Jag tycker att man tvingar ut folk f...
	Kommentar:

	71. Boende på Gibraltargatan 59
	Tillåten byggnadshöjd är alldeles för hög 75 – 94 m i tillåten höjd accepteras inte, skall vara motsvarande befintliga hus på Gibraltargatan.
	Luften kommer att försämras med ökad trafik till och från området.
	Vi motsätter också av flytten av Gibraltar Herrgård då denna byggnad utgör en del av områdets historia.
	Kommentar:

	72. Boende på Gibraltargatan 19C
	Här med överklagar jag detta projekt! De föreslagna höga husen kommer skymma eftermiddag- och kvällssol mot våra fastigheter och påverka nuvarande fastigheter negativt. Träden försvinner. Ljuset påverkas. Förtätningen av hus påverkar boendemiljön nega...
	Kommentar:

	73. Boende på Gibraltargatan 40
	Ända sedan tillblivelsen av Övre Johanneberg på 1930-talet har stadsdelen präglats av ljus, luftighet och grönska, utan de "dystra gator och kusliga bakgårdar" som stadsplanechefen Uno Åhrén avskydde. Att nu bebygga hela västra sidan av Gibraltargatan...
	Kommentar:

	74. Boende på Gibraltargatan 19
	Jag önskar framföra följande synpunkter;
	1) Enligt följande bild planeras medgivande av en eller flera byggnader nära befintligt hus på adressen Gibraltarg 19 (gul- och rödmarkerat område som inte är prickat) och även nära bostadsrättsföreningens andra hus. Om sådana nya byggnader orsakar sk...
	2)  I händelse byggnader tillåts på området enligt 1) ovan, så föreslås att de inte får vara högre än de närliggande befintliga byggnaderna på Gibraltarg 19, Engdahlsg och Lindströmsg. Detta dels av estetiska skäl dels för att begränsa insynen i bostä...
	3) Det är mycket beklagligt att befintligt grönområde, som finns nu i det gulmarkerade området för bostäder, tillåts minska eller försvinna enligt planen. Viktigt därför att det lilla av grönområde som återstår vid Gibraltarvallen, i form av träd läng...
	4) Var skall alla de bilar som nu parkerar på parkeringsplatserna på Gibraltarvallen + bilarna som tillhör de som skall flytta in i det gulmarkerade området, kunna parkeras om befintliga parkeringsplatser försvinner enligt planen? Detta måste lösas oc...
	5) Som vi har förstått det, så överskrider luftföroreningarna på Gibraltargatan riktvärdena. Om fler bostäder och arbetsplatser byggs, så kommer trafiken och luftföroreningarna att öka än mer. Det är inte acceptabelt och bör därför beaktas för planen.
	6) Planen bör även säkerställa att trafiken på Eklandag, vid de befintliga bostadshusen längs Eklandag (t ex huset på Lindströmsg 3), inte ökar, utan minskar så att de boende där utsätts för mindre ljud, buller och föroreningar från trafiken på Eklandag.
	7) Om planen innebär att befintlig återvinningsstation tas bort i slutet av parkeringen, så är det inte acceptabelt om inte planen ordnar en ny närliggande placering för återvinningsstationen.
	Kommentar:

	75. Boende på Gibraltargatan 40
	Yttrandet har inkommit på engelska. I samrådsredogörelsen sammanfattat och översatt till svenska:
	Detaljplanens genomförande kommer att negativt påverka närmiljön för boende utifrån följande aspekter.
	Träd kommer att tas bort vilket påverkar fågelliv och luftkvalitet då träd bidrar till att rena utsläpp från biltrafiken.
	De höga byggnader som planeras kommer att påverka dagsljuset för befintliga bostäder öster om Gibraltargatan. det kommer dessutom att påverka värdet på befintliga fastigheter negativt.
	Boendeparkering kommer att tas bort med liten eller ingen ersättning.
	Förslaget känns ogenomtänkt och ingen hänsyn tas till närboende.
	Kommentar:

	76. Boende på Gibraltargatan 40
	Byggnation Gibraltarvallen Övre Johanneberg är ett kulturhistoriskt intressant område, det första och mest utpräglade funkisområdet i Göteborg. Utpräglat tack vare enhetlig och luftig bebyggelse. Att enligt plan bygga höga täta hus av en helt annan ty...
	Kommentar:

	77. Boenden på Gibraltargatan 38
	Vi emotsätter oss all byggnation på Gibraltarvallen. Alla parkeringsmöjligheter försvinner. Läs boken Göteborg ett bildverk Liljeroth Holmström tryckt 1952, där beskrivs den unika Gibraltargatan med sina funkishus se bilder. Träden utmed parkeringen f...
	Kommentar:

	78. Boende på Gibraltargatan 44
	Vi är starkt emot den nya planen att bygga ett höghus på 11 våningar på Chalmers parkering. Denna kommer att SKUGGA våra hus, ge avsevärd försämring utav ljusinsläpp/solinsläpp samt ge FULL INSYN till våra lägenheter. Skuggningen/insynen innebär en fö...
	Varför ta bort träden längs parkeringen? Låt dem var kvar, tänk på att träden är helande o bygg lägre våningshus längre in på parkeringen. Detta förslag ger en bättre sammansmältning med övrig byggnation på gatan. Planera miljömässigt och etiskt för G...
	Kommentar:

	79. Boende på Gibraltargatan 36
	Var är tanken att man ska parkera? Ni tar ju bort alla parkeringar längs Gibraltargatan och det är, om ni inte visste det, rätt många som bor där och det är inte direkt tomt på den parkeringen? Och vad jag ser så har det inte direkt planeras någon pla...
	Kommentar:

	80. Boende på Gibraltargatan 19B
	Träd
	På Gibraltarvallen idag finns en allé med stora gamla träd. Enligt plankartan försvinner dessa träd från området, vilket är mycket tråkigt. Stora träd ger ett gott mikroklimat. Med den heta sommaren 2018 nära i minnet, så har många erfarit vad grönska...
	Återvinningsstation
	Som boende intill detaljplanens område är jag väl bekant med Gibraltarvallen. I det sydöstra hörnet av plankartan, vid herrgården, finns det i dag en återvinningsstation. Vid denna återvinningsstation är kärlen ofta överfulla med återvinning redan i d...
	Med ökad befolkningsmängd och konsumtion är det av vikt att vi återvinner vårt avfall, om vi inte annars kan minska det. Detta borde kommunen givetvis ta ansvar för att underlätta. Är återvinningsstationen alltför långt bort och kärlen dessutom överfu...
	Parkering
	På f.d. Gibraltarvallen finns idag boendeparkering med X platser. Enligt detaljplanen kommer dessa att försvinna. Hur ser planen ut för att ersätta dem? Om parkeringen försvinner och inte ersätts i samma grad, innebär det en avsevärd försämring i levn...
	Gatusektion
	Med avseende på gatusektionen mellan Gibraltargatans östra sida och den planerade västra sidan med byggnader:
	Gatusekvensen på Gibraltargatan, där det planeras nya byggnader, planeras att bli snävare än gatusekvensen längre söderut (Gibraltargatan 19 och 21). På Gibraltargatan 19 och 21 finns det en bra distans mellan 4-vånhus och 6-våningshus, med plats för ...
	De nya planerade byggnaderna har inte samma indragning från gatan som längre söderut, utan placeras mycket närmre de motstående husen. Husen planeras dessutom att bli mycket högre än bef. hus (21 m mot gatan). Har man gjort solstudier och gatusektione...
	Kommentar:

	81. Boende på Gibraltargatan
	Vi har reda idag problem med parkering och det blir ännu svårare att hitta plats om alla de parkeringsplatserna försvinner. När vi köpte vår bostad i Gibraltargatan räknade vi med boendeparkeringen vilket nu kommer att bli en besvärlig situation. 2. T...
	Kommentar:

	82. Boende på Gibraltargatan 44
	Yttrande samråd 2
	Informationen som presenteras är både missvisande och felaktiga. Mycket har förändrats sedan 2014 när Trivector genomförde mätningar och analyser om parkeringar på Gibraltargatan/Gibraltarvallen "Parkeringsförslag för bostäder på Gibraltarvallen". Båd...
	Kommentar:

	83. Boende på Gibraltargatan
	Yttrande samråd 2
	Kommentar:

	84. Boende på Gibraltargatan 19A
	Yttrande samråd 2
	Jag ställer mig mycket negativ till den byggnation som skall upprättas på Gibraltarvallen då det kommer påverka landskapet och den fina miljö som är förknippat med Johanneberg (öppet och mycket grönska som finns längs Gibraltargatan idag, även den fin...
	Kommentar:

	1.
	85. Boende på Gibraltargatan 40
	Yttrande samråd 2
	Jag är pensionär och har precis köpt mitt boende här och behövt ta mycket lån för att kunna bo här. Jag köpte lägenheten för den öppna vyn och den soliga balkongen! Jag protesterar mot att bygga höga hus här mittemot som förstör det för mig och alla a...
	Priset på våra bostadsrätter här kommer att rasa pga insyn från husen mittemot och pga minskade soltimmar och ljus!
	Minskade soltimmar på balkongen och minskad ljusinsläpp i bostaden för oss boende gör att livskvalitén kommer att försämras!
	Jag har precis flyttat in och fick chockbesked om att det ska byggas höghus mittemot min nyköpta dyra lägenhet! Verkar som att varken mäklaren eller säljaren var informerade, eftersom information enbart gått till fastighetsägare och inte till lägenhet...
	Att ta bort de många stora vackra träden tycker jag är kriminellt!  Hur kan ni ha fått tillstånd till det av miljöansvariga?!
	Boendeparkeringar försvinner och det finns ingen ersättningsplan.
	Jag protesterar mot att man bygger för tätt och för högt, Övre Johanneberg funkisområde präglas av rum och utrymme mellan husen och inte en tätbyggnad.
	Man tänker bara och planerar för Chalmers akademi och inte på oss övriga boende, barn, ungdomar, familjer, pensionärer.
	Jag har starka synpunkter emot att göra Gibraltargatan smalare.
	Kommentar:

	86. Boende på Gibraltargatan 40
	Yttrande samråd 2
	Som boende på Gibraltargatan 40 vill jag framföra följande synpunkter. Hur högt skall det nya huset bli? Det var oklart presenterat för oss. Hur skall vi lösa parkeringsfrågan? Parkeringen mellan Gibraltarvallen och Gibraltargatan som idag fungerar so...
	Kommentar:

	87. Boende på Gibraltargatan 54
	Yttrande samråd 2
	Bor på denna härliga gata, mitt i stan och ändå inte mitt i, underbart! Läget är fritt, härlig utsikt, sol på eftermiddagen, återvinningscentral precis i närheten och möjlighet att parkera bilen. Kan inte bli bättre! Men förslaget till bygge av 11 vån...
	Kommentar:

	88. Boende på Gibraltargatan 38
	Yttrande samråd 2
	Jag anser att man inte tar hänsyn till oss som redan bor på Gibraltargatan när man planerar att ta bort alla boendeparkeringar utan att ge några alternativ. Platserna har en väldigt hög nyttjandegrad vilket jag tycker visar att det finns ett behov. In...
	Kommentar:

	89. Boende på Gibraltargatan 54
	Yttrande samråd 2
	Att man bygger hus i stan är egentligen inget jag protesterar mot, men frågan är om det är nödvändigt med 11 våningar? Göteborg är av tradition inte en stad av skyskrapor, och det finns faktiskt många anledningar till det.
	Och framförallt: det finns en parkering vid Gibraltargatan där det ofta finns platser till lite senare på kvällen. Om de nu tas bort, det rör sig om 160 platser (!), har alla boende med behov av sina bilar ingenstans att parkera. Det problemet måste l...
	Kommentar:
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	Jag anser att vår stad på många håll bara blir tätare och tätare. Vi har redan mycket bebyggelse i Johanneberg och utsläppsnivån ligger redan i dagsläget högre än rekommenderad nivå. Det sista vi behöver är mer trafikering och färre öppna ytor. Det ko...
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	Jag har ett antal synpunkter på planerna: Boendeparkeringar: Förslaget tar inte hänsyn till nuvarande boendeparkeringar. Platserna har bevisligen en väldigt hög nyttjandegrad, såväl dag samt nattid. Den utredning som ni gjort påvisar inte hur dessa sk...
	Trädallén: Detta är det enda gröna inslaget och att ta bort träden skulle försämra områdets miljö avsevärt. Ersättningsplaneringarna, som nämns väldigt vagt, kommer absolut inte fylla samma funktion och det kommer ta samma tid, ska vi ta bort den grön...
	Sorteringsstation: En av två sorteringsstationer har redan tagits bort. Den som finns kvar är ofta full, vilket tyder på ett miljötänk i området. Jag saknar planer hur denna ska ersättas i era planer, och att bygga lägenheter ökar behovet av ytterliga...
	Tydliga byggplaner: Det saknas tydliga angivelser på bygghöjderna för de planerade husen. Beroende på utformning kan det ha stora konsekvenser på ljudnivåer etc. Jag vill se en tydlig skiss på området och en grundlig utredning av bullereffekter, ljudn...
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	Yttrande samråd 1och 2
	Kommentar:

	96. Boende på Lars Kaggsgatan 35
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	Anser det vara tydligt att planen hämmas av höjdrestriktioner från en svunnen tid när kilometerlång utsikt för redan boende ansågs viktigare än möjligheten till bostäder för så många nya bostadssökande som möjligt. Ändå innehåller planen en läcker skr...
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