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Granskning av detaljplan för Gibraltarvallen 
inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt 
 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Låta granska detaljplan för Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt 

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 samrådet från närboende är främst att 

boendeparkering påverkas, att träd tas bort och påverkan på befintliga bostäder och 

närmiljö i form av skuggpåverkan, begränsad utsikt och försämrad buller- och luftmiljö. 

Inkomna synpunkter från kommunala instanser och statliga myndigheter gäller främst att 

parkering, luft, buller, markmiljö, dagvatten och geoteknik behöver utredas vidare. De 

största förändringarna i planförslaget efter samråd är anpassning av föreslagen 

bebyggelse utifrån tillståndsgiven kraftcentral, tillkommande planbestämmelser för att 

hantera markmiljö och skyfall samt anpassning av den föreslagna bebyggelsen utifrån 

stadsbild och kulturmiljö. Den allmänna parkering på gatumark som berörs av 

planförslaget kan ersättas på gatumark inom planområdet. Göteborgs Stad kommer åta sig 

att bekosta bulleråtgärder för befintliga bostäder norr om Eklandagatan.  

 

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

Fastighetskontorets beräkningar visar ett positivt projektnetto. På grund av att förhandling 

kring exploateringsavtalet pågår kan Fastighetskontoret inte lämna en summa på 

överskottet i detta läge men det ligger i storleksordningen plus 100 mkr. Park- och 
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naturförvaltningen kommer att få ökade driftkostnader och trafikkontoret marginellt 

ökade driftkostnader.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Miljömålen för Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft bedöms inte nämnvärt påverkas 

då trafiken inte påtagligt bedöms öka. Miljökvalitetsnormerna för luft bedöms klaras. 

Byggandet av nya hus i enlighet med detaljplanen för området kommer dock att öka 

halterna av luftföroreningar utmed Gibraltargatan. Risken för överskridanden av 

miljökvalitetsnormerna är dock liten. Däremot finns en risk att det lokala miljömålet för 

kvävedioxid kan överskridas för gatan.  

Under delmål Förorenade områden bedöms en positiv påverkan ske genom att mark 

kommer att saneras i samband med byggnation. Byggnadstekniska skyddsåtgärder 

regleras i planen för den nya bebyggelsen utifrån förekomst av klorerade alifatiska 

kolväten. 

För miljömålet Levande sjöar och vattendrag bedöms också en positiv påverkan. Efter 

exploatering och reningsåtgärder bedöms dagvattnets föroreningsinnehåll att minska 

jämfört med det befintliga föroreningsinnehållet. Detta medför att miljökvalitetsnormen 

följs, då statusen i mottagande vatten bör förbättras av minskade mängder föroreningar. 

För miljömålet om en 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 
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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.  

Barnkonventionen blir 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. Kvalitetsprogram  

7. Grön Resplan 

8. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

Utredningar 

9. Trafikbullerutredning 

10. Bullerutredning inomhusnivåer 

11. Industribullerutredning (sammanfattning) 

12. Skyfallsutredning – sammanfattning rekommendationer 

13. Luftutredning 

14. Utredningar luft Chalmers kraftcentral (fem utredningar) 

15. Sammanställning – Föroreningssituationen avseende klorerade lösningsmedel 

16. Miljömedicinsk bedömning 

17. Parkerings PM 

18. Parkerings- och mobilitetsutredning, HSB 

19. Parkerings- och mobilitetsutredning, Riksbyggen 

20. Solstudier 

21. PM trafikförslag  
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Ärendet  
Förslag till beslut i byggnadsnämnden är att låta granska förslaget till detaljplan för 

Gibraltarvallen inom stadsdelarna Johanneberg och Krokslätt.  

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 ska säkerställas 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. 

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2015-08-18 att genomföra samråd om detaljplan för 

Gibraltarvallen. Samrådstiden var mellan 9 september och 20 oktober 2015. Förslaget till 

detaljplan har under samrådstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit 

utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20 och på Chalmers bibliotek. 

Samrådsmöten anordnades 16 september respektive 7 oktober 2015.  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 5 (7) 

   

   

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. 

Synpunkter från samråden och kontorets kommentarer och förslag med anledning av 

dessa har sammanställts i en samrådsredogörelse. 

Planförslaget har bearbetats utifrån synpunkter som framkom vid samrådet samt utifrån 

anpassning till befintligt miljötillstånd för den kraftcentral som ligger i anslutning till 

planområdet. Ett förslag till granskningshandling har tagits fram.  

De största förändringarna i planförslaget efter samråd är anpassning av föreslagen 

bebyggelse utifrån tillståndsgiven kraftcentral, tillkommande planbestämmelser för att 

hantera markmiljö och skyfall samt anpassning av den föreslagna bebyggelsen utifrån 

stadsbild och kulturmiljö. Den allmänna parkering på gatumark som berörs av 

planförslaget kan ersättas på gatumark inom planområdet. Göteborgs Stad kommer åta sig 

att bekosta bulleråtgärder för befintliga bostäder norr om Eklandagatan. Efter samråd har 

utredningar tagits fram avseende luft, trafik- respektive industribuller, kraftcentralen, 

miljömedicinsk bedömning, markmiljö, skyfall, social- och barnkonsekvensanalys, 

allmän gatuparkering samt mobilitet- och parkeringsutredningar.  

De störst förändringarna beskrivs nedan: 

- Byggnationen har anpassats utifrån gällande miljötillstånd för befintlig 

kraftcentral utifrån luft och industribuller. Planområdet har minskats ner och 

bostadsändamål tagits bort från byggrätterna i norra delen av området. Byggrätt 

på 24 våningar har utgått. 

- Befintliga bostäder norr om Eklandagatan påverkas av förhöjda bullernivåer då 

Eklandagatan förlängs. Göteborgs Stad åtar sig att bekosta bulleråtgärder. 

- Fler platser för allmän gatuparkering kan tillskapas. Koncentrationen på 

Gibraltargatan sprids ut inom planområdet. 

- Byggrätterna vid Chalmers bibliotek har anpassats och kontorslängan försetts 

med skyddsbestämmelse. Kopparbunken har försetts med skyddsbestämmelse. 

Gibraltar Herrgårds framtida placering kan inte ges skyddsbestämmelse i 

detaljplanen. Förslag är att sätta skydd i kommande detaljplanering i området. 

- Byggnadstekniska åtgärder regleras för att kunna garantera en inomhusmiljö som 

inte utgör en risk för människors hälsa avseende klorerade alifatiska kolväten. 

- Åtgärder för att klara framkomlighet och byggnation vid 100-års regn behövs 

inom och utanför planområdet. 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900). Planen bedöms vara av den karaktären att 

den ska hanteras med normalt planförfarande och antas kommunfullmäktige.  

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 
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2015-08-18 att genomföra samråd om 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 

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 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt


 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 7 (7) 

   

   

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. Planbestämmelse med villkorad åtgärd för att klara gällande krav för tillåten 

markanvändning samt byggnadstekniska krav har införts till följd av markmiljön inom 

planområdet. Avtal för att åtgärda bullerkällor utanför planområdet ska upprättas innan 

antagande som gäller delar av föreslagen bostadsbebyggelse.  

Planen bedöms generera ett behov av cirka 30 skolplatser och 18 förskoleplatser som inte 

kommer att tillgodoses inom aktuell plan. Detaljplanen tillåter skoländamål 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 men i kommande 

detaljplaner avses två nya skolor på Stuxbergsgatan och Ebbe Lieberathsgatan tillkomma. 

Om dessa båda skolor får planstöd så kommer full behovstäckning för skolan finnas, 

åtminstone under ett par år framöver. För primärområdet Johanneberg finns ett befintligt 

underskott på ca 150 förskoleplatser. Vilket kompenseras av överskott i angränsande 

primärområden Krokslätt och Landala. Nya bostäder inom området har ingen försörjning 

av förskola i närområdet. Vald lösning är avstämd med Lokalsekretariatet.  

De viktigaste synpunkterna som inkommit under samrådet från närboende är främst att 

boendeparkering påverkas, att träd tas bort och påverkan på befintliga bostäder och 

närmiljö i form av skuggpåverkan, begränsad utsikt och försämrad buller- och luftmiljö. 

Inkomna synpunkter från kommunala instanser och statliga myndigheter gäller främst att 

parkering, luft, buller, markmiljö, dagvatten och geoteknik behöver utredas vidare. 

Kontoret bedömer att detaljplanen kan sändas på granskning med föreslagna ändringar. 
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