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Antagande av detaljplan för bostäder vid 
Eklandagtan/Bergsprängaregatan inom 
stadsdelen Krokslätt 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Anta detaljplan för bostäder vid Eklandagatan/Bergsprängaregatan inom stadsdelen 

Krokslätt, upprättad den 17 december 2019 och reviderad den 24 april 2020.  

 

Sammanfattning 
Planområdet ligger sydväst om korsningen Eklandagatan/Bergsprängaregatan i stadsdelen 

Krokslätt ca 2,5 kilometer söder om Göteborgs centrum.  

Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt flerbostadshus med cirka 20-25 lägenheter i 

fem våningar. Entrévåningen i gatuplan ska inrymma verksamheter, och centrumändamål 

möjliggörs även på andra våningsplanet. Förslaget har stöd i översiktsplanen. Gällande 

detaljplan 1480-II-2583 anger bostäder och handel i två våningar. Genomförandetiden har 

gått ut.  

Planområdet gränsar till riksintresse för kulturmiljö, övre Johanneberg. Kontoret har gjort 

bedömningen att det är möjligt att uppföra byggnaden med hänsyn till riksintresset och att 

det då inte blir någon betydande negativ påverkan på riksintresset. 

Länsstyrelsen har i granskningen bedömt att ett antagande av en detaljplan enligt 

förslaget inte kommer att prövas. Länsstyrelsen delar också kommunens bedömning att 

detaljplanen inte kommer innebära betydande miljöpåverkan. Övriga synpunkter berör 

bland annat bebyggelsens höjd och påverkan på den visuella upplevelsen av riksintresset 

för övre Johanneberg. Flera närboende är också besvärade över ökad insyn, skuggning 

och sämre åtkomst till sina fastigheter. Park- och naturnämnden anser att det smala park-

stråket som föreslås bör omvandlas till kvartersmark då ytan blir svårskött. 

Kulturnämnden anser att bebyggelsen ska vara max tre våningar hög med hänsyn till 

kulturmiljön i området. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att förtätningen i planområdet är lämplig i enlighet 

med förslaget. Påverkan för intilliggande bebyggelse får anses acceptabel i det centrala 

läget. Stadsbyggnadskontoret bedömer vidare att det är lämpligt med föreslagen höjd på 

bebyggelsen och att parkstråket kan vara kvar för att möjliggöra en fortsatt tillgänglighet 

till en fastighet från norr. Park och naturförvaltningen har framfört synpunkter på att 
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bibehålla denna tillgänglighet leder till en viss ökning i driftskostnad, men den 

sammanvägda bedömningen är att lösningen är nödvändig för planens antagande. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingarna. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Fastighetskontoret bedömer i detta tidiga skede att projektets ekonomi väntas ge en 

nettoinkomst till kommunen. Medel finns avsatta i kommunens investeringsbudget för 

investering i gata och parkanläggningar. 

Fastighetskontorets beräkningar visar ett positivt netto på omkring 3 mnkr. 

Projektet bedöms inte ge någon större påverkan på stadens driftskostnader. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Planområdet består idag av en byggnad med asfalterade ytor omkring, samt en mindre 

gräsyta utan några biologiska värden. En del av gräsytan säkerställs som park, vilket gör 

att dagens förutsättningar till stor del bevaras.  

Bedömning ur social dimension 
Bebyggelsen ger ett tillskott av bostäder i staden vilket är positivt för stadens mål om fler 

bostäder. Befintlig bebyggelse i söder kan dock uppleva den nya bebyggelsen som 

storskalig och att den skapar ökade olägenheter i form av insyn för de närliggande 

bostäderna och en ökad skuggning för en fastighet.  

Genom den nya bebyggelsen skapas en bullerskärm mot befintliga villor i söder, som 

genom planförslaget får minskad bullerpåverkan från trafik på Eklandagatan.  

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 

beaktats vid framtagande av planförslaget. Trafikförslaget anger att gång- och 

cykelöverfarterna i anslutning till planområdet ska göras upphöjda vilket förbättrar 

trafiksäkerheten för barn. Angränsande till planområdet justeras även cykelbanor intill en 

ny rondell mellan Eklandagatan och Viktor Rydbergsgatan. Trafiksystemet intill 

planområdet byggs om vilket bedöms ha en positiv påverkan på säkerheten för barn samt 

andra gående och cyklister intill planområdet.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser samt grundkarta och illustration 

2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 

3. Granskningsutlåtande  

4. Fastighetsförteckning 

5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

6. Insynsstudie 
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Övriga utredningar finns att läsa på webben.  

Ärendet  
Ärendet berör antagandebeslut för en ny detaljplan för bostäder vid 

Eklandagatan/Bergsprängaregatan i stadsdelen Krokslätt.   

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger sydväst om korsningen Eklandagatan/Bergsprängaregatan i stadsdelen 

Krokslätt ca 2,5 kilometer söder om Göteborgs centrum. Planområdet omfattar cirka 1350 

m² och utgörs av fastigheten Krokslätt 101:13 som ägs av AB Göteborgs hyreshus 

(privat) samt del av fastigheten Krokslätt 708:682 som ägs av kommunen. Syftet med 

planen är att möjliggöra ett nytt flerbostadshus i fem våningar med cirka 20-25 

lägenheter. Entrévåningen i gatuplan ska inrymma verksamheter, dessutom möjliggörs 

centrumändamål i andra våningsplanet. Dessutom ska byggnationen ge ett tillskott till 

stadsrummet och harmonisera med riksintresset för övre Johanneberg strax norr om 

planområdet.  

Utbyggnad av planområdet innebär vidare att befintlig gång- och cykelbanas läge 

kommer rätas ut när busshållplatsen Bergsprängaregatan tas bort i ett framtida skede när 

ny hållplats anläggs vid korsningen Eklandagatan/Gibraltargatan. Innan busshållplatsen 

tas bort kommer det på grund av utrymmesbrist anläggas en kombinerad gång- och 

cykelbana mellan hållplatsen och den nya byggnaden. I planområdets västra del föreslås 

allmän platsmark där en mindre park ska iordningställas. 

De viktigaste gestaltningsidéerna i förslaget är att anknyta till närliggande bebyggelse i 

form av både i Övre Johanneberg som i villabebyggelsen i Krokslätt, och bebyggelsen 

trappas ner mot villabebyggelsen i söder. 

Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900). Förslaget överensstämmer 

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

detaljplan 1480-II-2583 anger bostäder och handel i två våningar. Genomförandetiden har 

gått ut.  

För del av planområdet gäller tomtindelning 3-3906 som upphör att gälla för del inom 

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 2019-12-17 att låta granska detaljplan för bostäder vid 

Eklandagatan/Bergsprängaregatan. Granskning har hållits under tiden 2020-01-15 – 

2020-02-05. Förslaget till detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt på 

kommunens webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram.  

Planförslaget har inte ändrats efter granskningen. Ändringar i handlingarna är av 

redaktionell art och rör förtydliganden och kompletteringar i planbeskrivningen kring 

avvägningar mellan olika intressen samt kring insynspåverkan.  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande och antas av 

byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2014-12-01 att godkänna produktionsplan för år 2015 där detaljplanen ingår som 

12/0604 Krokslätt 101:13, 708:682, Eklandagatan 76, Bostäder, verks, 

dp. 

2015-12-01 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2017-03-21 att genomföra samråd om detaljplanen 

2019-12-17 att låta granska detaljplanen 

 

Miljöpåverkan 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 

kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 

genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en 

miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Planen innehåller cirka 20-25 nya bostäder samt verksamhetslokaler. Det finns ett stort 

behov av nya bostäder i staden varpå det allmänna intresset av fler bostäder är stort. 

Planområdet ligger mellan riksintresset för Övre Johanneberg och villabebyggelsen i 

Krokslätt. För att anpassa bebyggelsen till båda dessa bebyggelsetyper regleras 

bebyggelsen till 5 våningar med en nedtrappning mot villabebyggelsen i söder.  

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. 

Trafiksituationen förbättras i anslutning till planområdet genom att gång- och 

cykelövergångarna blir upphöjda över gatorna 

Planen bedöms generera ett behov av 7 skolplatser och 3 förskoleplatser. Det pågår 

planering för fler skolor och förskolor i området, varpå det bedöms möjligt med 

ytterligare tillskott till bostadsbeståndet.  

De viktigaste synpunkterna, som inkommit under granskningstiden berör bland annat 

bebyggelsens höjd och påverkan på den visuella upplevelsen av riksintresset för övre 

Johanneberg. Flera närboende är också besvärade över ökad insyn, skuggning, 

trafiksituationen i området och sämre åtkomst till sina fastigheter. Park- och 

naturnämnden anser att det smala park-stråket som föreslås bör omvandlas till 

kvartersmark då ytan blir svårskött. Kulturnämnden anser att bebyggelsen ska vara max 

tre våningar hög med hänsyn till kulturmiljön i området. 

Från samrådet finns kvarstående erinringar från en privatperson avseende önskemål att 

parkytan stryks till förmån för ytterligare bostäder och verksamheter i området, samt att 

höjden på den nya bebyggelsen höjs. I övrigt berör synpunkterna från samrådet samma 

frågor som de som inkommit under granskningen.  
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En fastighet berörs av skuggpåverkan på en mindre del av fastigheten som även är utsatt 

för bullerstörning. Skuggning sker endast under begränsade tider, varpå påverkan inte 

bedöms som stor. Insynspåverkan ökar för de närmast liggande bostäderna i söder och 

öster. Dock kommer det främst vara verksamhetslokaler i de två nedersta våningsplanen, 

från vilka insynpåverkan inte borde upplevas som lika besvärande. Från de övre 

våningsplanen blir avstånden längre vilket minskar insynspåverkan, även om den till viss 

del kvarstår. En fastighet har idag angöring från Eklandagatan som komplement till sin 

angöring från Stenhuggaregatan. Planen kommer fortsatt möjliggöra tillgänglighet till 

fastigheten från Eklandagatan över parkområdet, men den huvudsakliga angöringen 

flyttas till Stenhuggaregatan. Det finns inga avtal som reglerar fastighetsägarens rätt till 

utfart och angöring mot Eklandagatan och både sophämtning, postutlämning och åtkomst 

för räddningstjänst kan lösas via Stenhuggaregatan. Trafiksituationen i området bedöms 

av Trafikkontoret som god. Stadsbyggnadskontoret bedömer att den påverkan som ett 

genomförande av planen ger upphov till för kringliggande bebyggelse, är av sådan art 

som får tålas i ett tätbebyggt område. Stadsbyggnadskontoret bedömer vidare att det är 

lämpligt med föreslagen höjd på bebyggelsen och att parkstråket kan vara kvar för att 

möjliggöra en fortsatt tillgänglighet till en fastighet från norr som idag har den 

tillgängligheten. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar är av redaktionell art och att detaljplanen kan 

antas med föreslagna kompletteringar i texten.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 

planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 

granskning: 

- Planbeskrivningen har utvecklats avseende överväganden mellan olika intressen 

samt avseende insynspåverkan på närliggande fastigheter.  

Stadsbyggnadskontoret 
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