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Fastighetskontoret 

 

Markanvisning för bostäder väster om 
Gibraltargatan 
 

Bakgrund  

Området 

Området ligger invid den södra delen av Gibraltargatan inom stadsdelen Krokslätt och utgörs 

av parkeringsytor och grusytor med enkel bebyggelse i form av paviljonger med 

föreningslokaler och en pizzeria. I direkt anslutning till området finns idrotts- och 

rekreationsanläggningen Fysiken samt Mossens natur- och rekreationsområde och Mossens 

idrottsplats med konstgräsplan. Platsen gränsar till bostadsbebyggelse i form av bostadsrätter 

och studentbostäder. I närområdet finns också småhus och en mindre andel hyresrätter. 

 

 
 

Det är drygt 3 kilometer från området till Göteborgs centralstation. Busshållplats finns i direkt 

anslutning till platsen och kollektivtrafikförsörjningen är god. En utbyggnad inom området 

ligger i linje med Strategi för utbyggnadsplanering, Göteborg 2035, där området ligger inom 

zonen utvidgad innerstad som är ett prioriterat utbyggnadsområde.  
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Kommunens översiktsplan anger grön- och rekreationsområde med särskilt stora värden för 

naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. 

 

Området ligger inom primärområde Krokslätt. Inom detta primärområde finns en övervägande 

majoritet av hyresrätter med 73 procent, varav en stor del är studentbostäder. Bostadsrätter 

utgör 24 procent och äganderätter 3 procent. Ungefär 66 procent av bostäderna i Krokslätt är 

mindre än 60 kvadratmeter. Cirka 27 procent av stadens studentbostäder ligger inom 

primärområdet varav nästan hälften av dem i direkt anslutning till aktuellt område. 

Primärområdet rymmer även Chalmers tekniska högskola som ligger strax norr om aktuellt 

område för markanvisning. 

 

Markanvisningen omfattar del av fastigheterna Krokslätt 708:511 och Krokslätt 186:2. 

 

Utveckling av området 

I Program för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala från 2013 föreslås den östra 

randzonen till Mossens grönområde bebyggas. Det anges i programmet att de ytor som föreslås 

för bebyggelse inte innebär något intrång i naturområdet utan i huvudsak berör ytor som redan 

är ianspråktagna för parkering etc. Markanvisningen stämmer överens med det område som 

pekas ut för byggnation i programmet.  

 

I programmet föreslås också starkare kopplingar och entréer till Mossen från Chalmers-

området och Gibraltargatan. Chalmers har ett behov av att kraftigt utöka befintliga kontors- 

och universitetslokaler. En viss byggnation har redan skett och fortsatt utveckling är att vänta 

under de kommande åren. I den västra delen av Mossens naturområde pågår byggnation av 

bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse inom Guldheden. 

Byggnadsnämnden lämnade positivt planbesked för området 2017-11-28 och ärendet fördes 

preliminärt in i startplanen för 2019. I planbeskedet ingår även fastigheten Krokslätt 186:1 

som idag upplåts genom tomträtt och rymmer Fysiken. Göteborgs Studenters Företagsgrupp 



3 

 

som är tomträttsinnehavare har idéer om att utveckla tomträtten genom att bygga på Fysiken 

med studentbostäder och skapa en ny entré till idrottsanläggningen. 

Området för markanvisningen bedöms preliminärt kunna innehålla cirka 200 bostäder.  

Markanvisningen 

Markanvisningsmetod 

För den aktuella markanvisningen tillämpas jämförelseförfarande. Det innebär att 

fastighetskontoret annonserar ut den aktuella markanvisningen på goteborg.se/markanvisning 

och sedan utvärderar inkomna intresseanmälningar utifrån en urvalsmodell som är kopplad till 

följande inriktningar: 

• Mångfald i boendet 

• Social hållbarhet och sociala åtaganden 

• Ekologisk hållbarhet 

• Verksamhetslokaler 

• Byggherrens ekonomiska förutsättningar och stabilitet 

• Övriga kriterier 

Fastighetskontoret kommer att föreslå markanvisning till den eller de aktörer som enligt 

kontorets bedömning bäst möter kraven i markanvisningen utifrån en samlad bedömning. 

Markanvisning kan sökas enskilt för respektive hyresrätter och bostadsrätter eller kombinerat 

för båda. Beslut om markanvisning fattas av fastighetsnämnden efter förslag från 

fastighetskontoret. I denna anvisning kan det bli aktuellt att anvisa till flera aktörer. 

Kommunen kommer i enlighet med markanvisningspolicyn att i urvalsarbetet sträva efter att 

främja goda konkurrensförhållanden på marknaden i syfte att främja en mångfald av 

byggherrar och variationsrik bebyggelse.   

Förutsättningar för markanvisningen 

Aktuell markanvisning omfattar preliminärt ca 200 bostäder i flerbostadshus. Volymen är 

endast preliminär och kan komma att förändras beroende på hur detaljplanen utformas. 

Kommunen förbehåller sig rätten att markanvisa eventuella bostäder utöver dessa 200 i ett 

senare skede till annan aktör.  

Mångfald i boendet 

Kommunen strävar efter att det ska finnas stor variation gällande upplåtelseformer, hustyper, 

lägenhetsstorlekar och prisbilder inom det aktuella området, inom stadsdelen och inom staden 

som helhet. Det finns idag en stor andel hyresrätter och studentbostäder i primärområde 

Krokslätt samt en låg andel större lägenheter. För att skapa en bra blandning av boendeformer 

och upplåtelseformer i området är inriktningen för denna markanvisning: 

• 50% bostadsrätter och 50% hyresrätter  

• Av hyresrätterna ska minst 40 lägenheter utformas som bogemenskap 

• Minst 20% av lägenheterna ska vara större än 60 kvm 

Projektet omfattar som helhet både bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder vilket bidrar 

till att skapa en ökad blandning i området. Studentbostäderna avses ligga inom befintlig 

tomträtt och ingår ej i aktuell markanvisning. 
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Social hållbarhet och sociala åtaganden 

Som villkor för markanvisningen ska kommunen kunna kräva att byggherren upplåter 

specialbostäder för olika kategorier samt lokaler för barn- och äldreomsorg. Inom aktuellt 

område finns idag enklare förenings- och verksamhetslokaler. Som villkor för 

markanvisningen ska kommunen kunna kräva att aktören bygger och upplåter nya förenings- 

och verksamhetslokaler inom projektet som ersättning för de befintliga som påverkas av 

markanvisningen. 

För hyresrätt gäller att kommunen ska ha möjlighet att hyra 8 lägenheter om ca 40-45 kvm per 

lägenhet för bostad med särskild service (BmSS). Lägenheterna ska lokaliseras i en 

sammanhållen grupp. I direkt anslutning till lägenheterna behövs också yta för gemenskap och 

personal. Ytan för gemenskap och personal kan vara i form av en större lägenhet eller två 

mindre lägenheter. Utformningen av BmSS ska följa det ramprogram som godkänts av 

Lokalsekretariatet samt att en maxhyra ska gälla på 2200 kr per kvm i 2017 års hyresnivå. I 

beloppet ingår de krav som ställs i BBR verksamhetsklass 5b (sprinklers och två 

utrymningsvägar) samt det ramprogram som staden har och som bl.a. kräver spisvakt och 

förhöjd tillgänglighet i hygienutrymme enligt svensk standard. 

För vidare krav på lägenheterna ska bolaget ta kontakt med kommunens lokalsekretariat i god 

tid innan husplaneringen påbörjas och när så är möjligt ska parterna träffa en mera preciserad 

överenskommelse om bostädernas utformning, läge i huset/husen med mera.    

För hyresrätt ska intressenten åta sig att i enlighet med samarbetsavtalet rörande kommunala 

kontrakt lämna lägenheter till fastighetskontoret för vidareuthyrning till hushåll som utifrån 

medicinska eller sociala skäl bedöms ha rätt till förtur till bostad. Antal lägenheter anges i 

markanvisningsavtalet och även i det därefter upprättade samarbetsavtalet mellan 

fastighetskontoret och intressenten. Om förutsättningarna för projektet förändras under plan- 

och exploateringsprocessen, exempelvis om antalet lägenheter väsentligt ökar eller minskar, 

ska överenskommelsen om antal lägenheter revideras. För de intressenter som redan tecknat 

samarbetsavtal med fastighetskontoret görs en avstämning utifrån fastighetskontorets uppfölj-

ning.  

Av hyresrätterna ska 10 procent ha en hyra på 1 100 kr per kvadratmeter bostadsarea och år, 

kallt, i 2018 års prisnivå, varierande mellan lägenhetsstorlekar och typer enligt gängse 

hyressättningsprinciper på orten. Hyresnivån ska befästas genom att fastighetsägaren ingår 

avtal om förhandlingsordning och förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen 

Region Västra Sverige för fastigheten, där hyran bestäms i enlighet med 55 c § Hyreslagen 

(presumtionshyra). Hyresnivån ska gälla i femton år och den möjlighet till hyresuppräkning 

som följer av lagen ska gälla. 

De hyresrätter som har en hyra enligt ovan ska vara integrerade i den övriga bebyggelsen och 

utgöras av varierande storlekar där såväl små (1-2 rkv/rok) som stora (4-5 rok) lägenheter skall 

finnas.  

Fastighetskontoret i Göteborg ska ges möjlighet att hyra samtliga lägenheter med den lägre 

hyran. Dessa hyresrätter blir ett tillägg till det samarbetsavtal som omnämnts ovan och ett 

särskilt tilläggsavtal ska därför tecknas utöver samarbetsavtalet. 



5 

 

Ett särskilt krav i denna markanvisning är att den modell för social hänsyn som 

Upphandlingsbolaget har utarbetat ska användas i tillämpliga delar. I detta sammanhang 

innebär social hänsyn ett arbetsmarknadsåtagande upp till 720 dagars allmän 

visstidsanställning (AVA) och/eller lärlingsanställningar för personer som står långt från 

arbetsmarknaden enligt den modell som Upphandlingsbolaget utarbetat (se vidare på 

www.socialhansyn.se). Prioriterade grupper är ungdomar, personer med utländsk bakgrund 

och personer med funktionsnedsättningar.  

Slutligt antal allmänna visstidsanställningar respektive lärlingsanställningar för aktuellt 

projekt fastställs i dialog med de exploatörer som är aktuella för markanvisning samt med 

arbetsmarknadsenheten inom kommunen. Dialogen inkluderar även om arbetstillfällena ska 

tillhandahållas i markanvisat projekt alternativt i pågående projekt hos exploatören eller hos 

underentreprenör. 

Ekologisk hållbarhet 

Projektet ska genomföras i enlighet med kraven i Göteborgs stads program för miljöanpassat 

byggande. För de intressenter som tidigare erhållit markanvisning i Göteborgs stad och 

genomfört byggprojekt med stöd av programmet görs en avstämning utifrån 

fastighetskontorets uppföljning. 

Verksamhetslokaler 

Bottenvåningar ska innehålla kommersiella/publika lokaler som bidrar till ett aktivt stadsliv i 

området. 

Byggherrens ekonomiska förutsättningar och stabilitet  

Kommunen kommer att göra en bedömning av aktörens organisatoriska och ekonomiska 

förutsättningar att genomföra det aktuella projektet. Fastighetskontoret ska kunna begära in 

relevant underlag för att göra denna bedömning.  

Övriga kriterier 

En förutsättning för markanvisningen är att den så kallade 1% regeln för konstnärlig 

utsmyckning och gestaltning tillämpas. Det innebär att 1% av produktionskostnaden ska 

avsättas för detta ändamål. 

Bedömningskriterier 

Förutsatt att de krav som anges som förutsättning för att erhålla markanvisning accepteras, 

kommer urvalet att ske utifrån följande kriterier: 

• Mångfald i boendet (gäller endast hyresrätter) 

• Hållbar livsstil 

Mångfald i boendet 

I markanvisningen ställs krav på att minst 40 lägenheter ska utformas som bogemenskap. I 

ansökan efterfrågas ett förslag till koncept som beskriver hur kravet avses uppfyllas. Observera 

att kravet endast gäller då ansökan omfattar hyresrätter. 

Hållbar livsstil 

I markanvisningen efterfrågas hög ambitionsnivå vad gäller lösningar för att framtida boende 

och verksamma i området ska ha möjlighet att ha en hållbar livsstil. I ansökan ska föreslagna 
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lösningar och koncept för en hållbar livsstil beskrivas. I bedömningen kommer ansökningar 

som visar på en bred och hög ambitionsnivå vad gäller hållbar livsstil, där sociala, ekologiska 

och ekonomiska hållbarhetsaspekter ingår, att premieras. Erfarenhet av projekt med 

jämförbara förutsättningar ska anges, max 3 referensprojekt får bifogas. 

Prissättning på marken 

Pris för marken kommer att anges i ett senare skede. För bostadsrätter kommer marken att 

säljas och för hyresrätter kommer marken antingen att upplåtas med tomträtt eller säljas med 

överlåtelseförbud till marknadsmässigt pris baserat på den byggrätt som detaljplanen tillåter. 

Innehåll i ansökan 

Ansökan om markanvisning ska följa instruktionerna i det formulär för ansökan som finns på 

hemsidan. Det ifyllda formuläret, inklusive eventuella bilagor, ska sparas och bifogas i det 

elektroniska formuläret. Referensnummer för denna markanvisning är FNC1/18 och ska anges 

vid ansökan. 


