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1 Icke-teknisk sammanfattning 
Planområdet 

Detaljplaneområdet är beläget i Södra Guldheden, cirka 3 km söder om Göte-

borgs centrum. På platsen finns idag Neuberghska Bambergerska äldreboen-

det som drivs i regi av Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet och Edith 

och Julius Bambergers Stiftelse i samarbete med Judiska Församlingen. Inom 

verksamheten finns även skolverksamhet. Den nordvästra delen av planområ-

det ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården, Landala egnahems-

område. 

Planens innehåll och syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för tillbyggnad av be-

fintlig verksamhet med äldreboende, student- eller forskarbostäder samt 

verksamhetsytor för utökning av skolverksamhet och samtidigt värna om 

platsens befintliga kvaliteter och värden. Planförslaget innebär en minskning 

av allmänplatsmark om ca 220 kvm, varav ca 60 kvm gatumark och ca 160 

kvm naturmark.  

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen 

Göteborgs Stad har bedömt att detaljplanen kan antas medföra betydande mil-

jöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upp-

rättas. Med stöd av länsstyrelsens yttrande vid avgränsningssamråd så har 

Utdrag ur plankarta. Färgade ytor utgör planområde och röd streckad linje visar gräns 

för riksintresseområdet. Källa: Göteborgs Stad (2022) 
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denna MKB avgränsats till att enbart omfatta Riksintresse för kulturmiljövår-

den och övriga kulturmiljövärden. Förutsättningar, påverkan, effekter och 

konsekvenser avseende kulturmiljö redovisas utförligt i kapitel 5. Övrig miljö-

påverkan redovisas i planbeskrivningen. 

Samlad bedömning 

Alla bedömningar är i detta tidiga planskede preliminära och har gjorts innan 

några skydds- eller förstärkningsåtgärder har inarbetats i planen.  

Planen bedöms medföra måttliga till stora negativa effekter på bebyggelsemil-

jön och parkmiljöns kulturmiljövärden. Direkta miljöeffekter uppstår där 

växtligheten tas bort och den inneslutande markslänten byggs över med en ny 

byggnad. Detta leder i sin tur till indirekta effekter såsom visuell påverkan i 

området. Effekterna som uppstår påverkar höga kulturhistoriska värden. Mil-

jön och byggnaderna inom riksintresseområdet är mycket välbevarade, en 

miljö som är väl avgränsad mot omkringliggande stadsbebyggelse. Den välbe-

varade trädgårdsstaden och dess småskaliga bebyggelsemiljö har hög känslig-

het för förändringar. 

Sammantaget bedöms planförslaget innebära stora negativa konsekvenser för 

kulturmiljön. Planförslaget bedöms innebära risk för påtaglig skada på riksin-

tresset. 

Övriga miljökonsekvenser bedöms som mycket små förutsatt att planen, bland 

annat avseende buller, ljusförhållanden, naturmiljö och dagvattenhantering, 

genomförs så som det beskrivs i planbeskrivningen. Det finns dock en viss 

osäkerhet avseende kumulativa effekter på kulturmiljö, naturmiljö, grönstruk-

tur och ekosystemtjänster genom den förtätning som aktuell plan tillsammans 

med andra planprojekt som pågår i närområdet bidrar till. 
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2 Inledning 
Föreliggande MKB är en samrådshandling, i tidigt planskede. 

2.1 Detaljplanens innehåll och syfte 

Planområdet 

Detaljplaneområdet är beläget i Södra Guldheden, cirka 3 km söder om Göte-

borgs centrum (Figur 1). 

  

Figur 1. Planområdets lokalisering. Källa: Göteborgs Stad (2022) 
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Planområdet angränsar i söder till Doktor Allards Gata och park samt i norr, 

väster och öster till natur. Den nordvästra delen av planområdet ligger inom 

riksintresseområde för kulturmiljövården (Figur 2). 

På platsen finns idag Neuberghska Bambergerska äldreboendet som drivs i 

regi av Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet och Edith och Julius Bam-

bergers Stiftelse i samarbete med Judiska Församlingen. Inom verksamheten 

finns även skolverksamhet. 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för tillbyggnad av be-

fintlig verksamhet med äldreboende, student- eller forskarbostäder samt 

verksamhetsytor för utökning av skolverksamhet och samtidigt värna om 

platsens befintliga kvaliteter och värden. Arbetet syftar också till att studera 

möjligheten att göra Viggeliden, gångvägen mellan Doktor Allards Gata och 

Chalmers, tillgänglig för fler (ej biltrafik).  

Planen ska bidra till funktionsblandning och täthet genom komplettering av 

befintlig bebyggelse i direkt närhet till kollektivtrafik. Planen ska stärka tvär-

förbindelsen mellan Johanneberg och Guldheden samt skapa sociala och 

rumsliga sammanhang.  

Intentionerna i planen är att i största möjliga mån undvika intrång och negativ 

påverkan på park- och naturmark samt kulturvärden, men också att öka kvali-

teten på kvarstående allmänplats park och natur. Samtidigt möjliggör planen 

hög kvalitet på boendemiljö och arbetsmiljö för verksamheten. 

Figur 2. Utdrag ur plankarta. Färgade ytor utgör planområde och röd streckad linje visar 

gräns för riksintresseområdet. Källa: Göteborgs Stad (2022) 
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Planförslaget 

Planförslaget innebär en utveckling av äldreboende och skolverksamhet med 

möjlighet till små lägenheter. I dagsläget är planintressentens intention att 

bygga studentbostäder, forskarbostäder och personalboende. Förslaget inne-

bär en minskning av allmänplatsmark om ca 220 kvm, varav ca 60 kvm gatu-

mark och ca 160 kvm naturmark. Figur 3 och Figur 4 illustrerar planområdet 

före respektive efter uppförande av ny bebyggelse. 

Planförslaget möjliggör att fastigheterna kan bebyggas i norr mot Viggeliden 

samt mot Doktor Allards Gata (Figur 5). I norr begränsas byggnadsarean 

(BYA) till 1500 kvm. Nockhöjd begränsas till +76,5 meter över nollplanet i 

norr respektive +79,5 meter över nollplanet närmast parkmiljön och närmast 

Doktor Allards Gata. Som referens ligger Dr Allards Gata på cirka +70,1 meter 

över nollplanet vid infart till kvartersmark och Viggeliden ligger på cirka 

+61,0 meter över nollplanet mitt för planområdet. 

Figur 3. Flygfoto från nordväst, dagens situation. Foto: Göteborgs Stad (2020). 

Figur 4. Flygfoto från nordväst, med planerade nya byggnader i norr och söder. Foto: Göteborgs 

Stad (2020) med fotomontage av Tengbom Arkitekter. 
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Tillkommande bruttoarea (BTA) här kan variera beroende på hur byggnaden 

utformas, men enligt planintressentens skiss omfattar byggnaden ca 6000 

kvm BTA.  

 

Planförslaget möjliggör även för 6000 kvm BTA i söder i form av punkthus 

med begränsning av totalhöjd till +98,5m över nollplanet. Som referens ligger 

Dr Allards Gata på cirka +73,0 meter över nollplanet vid tillkommande punkt-

hus. Mellan punkthus och befintlig byggnad möjliggörs byggnation till högst 

+72,5 meter över nollplanet för att bevara utblick för gående längst Doktor Al-

lards Gata samt för att minska påverkan på dagsljustillgången på fasad och in-

omhus i befintlig byggnad.  

Förslaget innebär också att övergångsstället på Doktor Allards Gata, inklusive 

fartdämpande åtgärder flyttas öster om Doktor Wigardhs Gata och att kvar-

tersmarken utökas med ca 60 kvm vid infarten. Motivet till detta är att skapa 

ett utrymme för en lastplats mellan äldreboendets staketlinje och gång-och cy-

kelvägen. Doktor Wigardhs Gata förändras något genom att refugbredden 

minskas och att en gångpassage placeras i refugens södra del. 

Som en följd av detaljplanen avses Viggeliden breddas till 3 meter och kom-

pletteras med en ramp bredvid trappan vid den norra entrén till parken. Moti-

vet till detta är att skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister samt 

att ersätta dagens möjlighet att cykla till och genom parken via befintlig ramp 

från Doktor Allards Gata. 

  

Figur 5. Flygfoto från nordväst, med höjdangivelser. Källa: Göteborgs Stad (2022) 
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2.2 Plan- och miljöbedömningsprocess 
Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken samt 2–4 §§ miljöbedömningsförordningen ska 

det klarläggas om detaljplanen omfattas av reglerna om miljöbedömning, och 

om planen bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan (Figur 6). 

Aktuell detaljplan påbörjades redan 2017, men planarbetet följer i allt väsent-

ligt den nu gällande lagstiftningen.  

◆ För att bedöma om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpå-

verkan utförde Stadsbyggnadskontoret vid Göteborgs Stad en behovs-

bedömning med slutsatsen att så är fallet (Göteborgs Stad, 2022a). En 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska därmed upprättas och ett av-

gränsningssamråd för att samråda med länsstyrelsen om omfattning 

och detaljeringsgrad på MKB ska hållas (6 kap. 6–7 § miljöbalken).  

◆ Miljöaspekter ska integreras fortlöpande i planprocessen och hur 

detta arbete har bedrivits ska i samband med beslut om antagande av 

planen finnas redovisat i en särskild handling. Denna handling ska re-

dovisa hur miljöaspekterna har integrerats i planen, hur hänsyn har 

tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter, 

skälen för att planen har antagits i stället för de alternativ som över-

vägts, och vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp 

den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför 

(6 kap. 16 § miljöbalken). 

  

Figur 6. Processbild över miljöbedömningsprocessen för strategisk miljöbedömning. 

Illustration från Naturvårdsverket (2021). 
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◆ Avgränsningssamråd har hållits mellan Göteborgs Stad och Länsstyrel-

sen i Västra Götalands län (Länsstyrelsen, 2022a). En samrådsversion 

av MKB (denna handling) har tagits fram och ingår som en del av de-

taljplanens samrådshandlingar som görs tillgängliga så att kommunin-

vånare och övriga enskilda bereds möjlighet att ta del av dem och 

lämna synpunkter. Handlingarna skickas också på remiss till berörda 

myndigheter. 

◆ Utifrån inkomna synpunkter vid samråd och eventuellt komplette-

rande utredningar ska sedan MKB och övriga handlingar bearbetas 

och sammanställas till en granskningshandling. Efter granskningsför-

farande och hantering av inkomna yttranden överlämnas planen till 

nämnden för beslut om antagande. 

◆ Efter planens antagande ska det under genomförandet ske uppföljning 

och eventuell övervakning av den betydande miljöpåverkan som pla-

nen kan antas ge upphov till (6 kap. 19 § miljöbalken). 

 

2.3 Avgränsningar 

2.3.1 Avgränsning i tid 

Horisontåret, det vill säga det bortre året till vilket bedömningen av miljöpå-

verkan sträcker sig, är utifrån gällande översiktsplan satt till 2035. Översikts-

planen spänner över flera tidshorisonter, men för perioden fram till 2035 in-

nehåller översiktsplanen mer konkreta inriktningar och rekommendationer 

för att direkt efter antagandet fungera som stöd för detaljplaner, bygglov och 

andra tillstånd och beslut som rör stadens utveckling (Göteborgs Stad, 

2022d). 

2.3.2 Avgränsning i geografi 

Denna MKB avgränsas geografiskt till att omfatta utredningsområdet avse-

ende kulturmiljö som omfattar planområdet, riksintresseområdet och delar av 

de intilliggande kommunala bevarandeområdena, se vidare i kapitel 5. 

2.3.3 Avgränsning i sak  

Göteborgs Stad har i sin behovsbedömning/förstudie (Göteborgs Stad, 2022a) 

undersökt vilka miljöaspekter som bedöms ha bäring på den aktuella detalj-

planen. Göteborgs Stad har utifrån detaljplanens påver-kan på kulturmiljö och 

riksintresse för kulturmiljövården, naturmiljö samt visuell miljö bedömt att 

detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i avgränsningssamrådet yttrat sig om 

detaljplanen (Länsstyrelsen, 2022). Av yttrandet framgår att länsstyrelsen, ut-

ifrån påverkan på riksintresse för kulturmiljövården, bedömer att ett genom-

förande av detaljplanen enligt förslaget kommer att medföra betydande miljö-

påverkan. Däremot bedömer inte länsstyrelsen att planförslaget kan antas 
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medföra betydande miljöpåverkan utifrån påver-kan på människors hälsa och 

säkerhet eller på naturmiljö. 

◆ Med stöd av länsstyrelsens yttrande så avgränsas denna MKB till att 

enbart omfatta Riksintresse för kulturmiljövården och övriga kul-

turmiljövärden. Förutsättningar, påverkan och miljökonsekvenser 

redovisas i kap 5. 

Miljöaspekter som riskerar att påverkas, men där bedömningen är att påver-

kan inte är betydande, har mer översiktligt utretts och detta beskrivs i planbe-

skrivningen. I denna MKB har de har ändå beaktats i bedömning av planen 

med hänsyn till miljömål och hänsynsregler samt i den samlade miljöbedöm-

ningen, se kapitel 6-8. De övriga miljöaspekter som berörs av planen är: 

◆ Naturmiljö - Artskydd (fokus fåglar): Det finns en osäkerhet kring 

kumulativa effekter, främst på mindre hackspett, men även förekoms-

ten av björktrast och ärtsångare. 

◆ Grönstruktur och ekosystemtjänster: Risk för påverkan på Viggeli-

den med anslutande parkytor och på befintlig karaktär i parkmiljön.  

◆ Visuella värden och boendemiljö: Lokalklimat och ljusförhållande 

kommer att förändras, men det är osäkert om det kommer att leda till 

större påverkan. 

◆ Rörliga friluftslivet och sociala värden: Osäkert kring påverkan på 

rekreation och friluftsliv liksom på sociala värden och platsens identi-

tet. 

◆ Trafikbuller och luftmiljö: Trafikalstringen ökar men inte i någon 

större utsträckning. Trafikbuller bedöms inte överstiga rekommende-

rade värden, under förutsättning att skolgården och uteplatser inte 

planeras i direkt närhet av vägen. Platsbedömning luft visar på accep-

tabla nivåer. Noteras bör att Länsstyrelsen i Västra Götalands län i sitt 

yttrande påpekar att frågan om buller ska hanteras i planen. 

◆ Markföroreningar: Inga uppgifter finns om markföroreningar i områ-

det. Planförslaget berör dels befintlig bostadsfastighet, dels orörd 

mark. 

◆ Dagvatten: Planerade byggnader minskar andelen infiltrationsbar 

mark men med föreslagen dagvattenhantering på kvartersmark be-

döms flöden reduceras och flödestoppar minska. Förslagna åtgärder i 

dagvatten- och skyfallsutredning medför att MKN för vatten ej över-

skrids.  
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2.4 Planområde med omgivningar 
Planområdet berör fyra fastigheter som idag rymmer äldreboende och skol-

verksamhet. Kommunen äger fastigheterna Guldheden 754:22 och 33:1. Stif-

telse Edith och Julius Bambergers och Stiftelse Neuberghska Ålderdomshem-

met äger tillsammans fastigheterna Guldheden 33:3 och \33:3\ som är en 3D-

fastighet samt är tillsammans tomträttsinnehavare av fastigheten Guldheden 

33:1. Judiska Församlingen i Göteborg äger fastigheten Guldheden 33:4. 

Området ligger delvis i sluttningarna ned mot den dalgång som separerar 

Guldheden från Johanneberg i en relativt kuperad del av Göteborg. Gångvägen 

Viggeliden förbinder stadsdelarna (Figur 7). 

Det norra planområdet består huvudsakligen av kuperad parkmark. Den 

södra delen utgörs av anlagd mark för skolgård med bland annat bollplan och 

liknade. Övrig mark som sluttar ner mot Chalmers och Mossen är till stor del 

skogbeklädda och domineras av en varierad lövskog med inslag av ädla löv-

träd så som alm, ask, tysklönn och ek. I de södra delarna är förhållandena 

magrare med vegetation bestående av triviala lövträd så som björk och asp 

med inslag av tall, gran och exotiska trädgårdsrymlingar.  

Söder och väster om planområdet finns större komplex av flerfamiljshus me-

dan bebyggelsen norr om planområdet präglas av villabebyggelse med träd-

gårdar och mellanliggande grönområden. Nordväst om planområdet ligger 

Landala egnahem och parkmark. I öster tar Chalmers högskoleområde vid där 

större huskroppar förekommer omväxlande med parkeringsplatser och id-

rottsanläggningar. Doktor Allards Gata som avgränsar planområdet i sydväst 

är en relativt bred väg som går i nordväst-sydostlig riktning med en längsgå-

ende gång- och cykelväg.  

Figur 7. Vy från nordväst, med förklaringar. Källa: Göteborgs Stad (2022) 
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2.5 Förhållande till andra planer och program 
Översiktsplan 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger Blandad stadsbebyggelse och 

definierar området som Utvidgad innerstad. Rekommendationerna anger 

bland annat att innerstaden ska kompletteras så att bostäder, service och ar-

betsplatser fortsatt ska blandas. Nybyggnation ska i första hand ske på redan 

ianspråktagen mark (Göteborgs Stad, 2022d). 

Planförslagets innebörd gällande förtätning i staden överensstämmer med 

översiktsplanens intentioner. Det finns risk att förtätningen innebär påtaglig 

skada på riksintresset vilket avviker från översiktsplanens målsättning att 

ingen påtaglig skada ska uppkomma. Ur den aspekten avviker planförslaget 

från översiktsplanen. 

Detaljplan 

För området gäller två olika detaljplaner. För det befintliga äldreboendet och 

den södra delen av planförslaget gäller detaljplan 1480K-II-4665, som vann 

laga kraft år 2003-08-21. Planens genomförandetid har gått ut 2013-08-21. I 

detaljplanen är marken planlagd för huvudsakligen bostäder, men servicebu-

tik, daghem/skola och kontor får förekomma på angivna delar av den bygg-

bara marken.  

För planförslagets norra del gäller detaljplan 1480-II-4080 som vann laga 

kraft 1993-08-11. Planens genomförande har gått ut 1998-08-11. Markan-

vändningen anges som S2 – Scoutstuga. Scoutstugan var befintlig när detalj-

planen vann laga kraft och byggrätten följer i princip befintligt byggnads liv, 

med viss marginal. Övrig mark får inte bebyggas. Byggnad får uppföras i max 

två våningar.  

Planförslaget innebär ändring av gällande planer med utbyggnad delvis på 

jungfrulig mark och delvis inom bebyggd mark inom tättbebyggt område. 

Planprogram 

Planområdet ligger inom planprogram för Södra Guldheden inom stadsde-

larna Guldheden och Landala från 2011, för vilket det saknas politiskt beslut 

avseende förslag till bebyggelse. Det finns också ett program från 2013 för 

Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala, men aktuellt planområde ligger 

utanför planprogrammet.  

Under aktuellt planarbete har stadsbyggnadskontoret ändå använt underlag 

från dessa program. 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Planområdet berör den södra utkanten av den kulturhistoriska miljön Landala 

egnahem som också är ett riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap miljöbal-

ken. Planförslaget i förhållande till detta riksintresse beskrivs i kapitel 5. 
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Bevarandeprogram 

Intill planområdet ligger bebyggelseområden som upptas i Göteborg stads be-

varandeprogram - Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Planens innebörd för 

dessa områden redovisas i kapitel 5. 

Ställningstagande för mindre hackspett 

Inom planområdet förekommer den rödlistade arten mindre hackspett, för vil-

ken Göteborgs Stad har tagit fram en handlingsplan för hur förekomster av 

lämpliga bo- eller födosöksmiljöer ska anges. Hur planarbetet påverkas av 

detta redovisas i planbeskrivningen. 

 

 

3 Alternativ 
3.1 Nollalternativ 
Nollalternativet är ett scenario som beskriver utfallet om ingen ändring av 

planen genomförs. 

Nollalternativet innebär att det inom den norra delen av planområdet inte är 

möjligt att uppföra någon byggnad utöver den befintliga scoutstugan/försko-

lan. All övrig mark från befintligt ålderdomshem och mot fastighetsgränsen 

består av mark som ej får bebyggas enligt gällande detaljplan. Marken som 

upplevs allmän är dock kvartersmark och privatägd och kan ur det perspekti-

vet ianspråktas på annat vis än genom bebyggelse. I den södra delen av plan-

området är det ej heller möjligt att uppföra ytterligare byggnad annat än max 

100 m2 förråd med högsta tillåtna byggnadshöjd om 3 meter och högsta nock-

höjd om 5 meter. 

3.2 Andra utredda alternativ 
Enligt behovsbedömningen/förstudien (Göteborgs Stad, 2022a) skulle en 

minskning av byggnadsarea, annan placering av tillkommande byggnadsvoly-

mer eller påbyggnad av befintliga innebära mindre negativa effekter på all-

männa värden. Med föreslagen exploatering har försiktighetsprincipen från-

gåtts med hänsyn till gällande plan, men Göteborgs Stad bedömer att det uti-

från det ekonomiska perspektivet och utifrån verksamhetens behov finns mo-

tiv att pröva föreslagen exploatering. Göteborgs Stad har i detta skede valt att 

pröva förslaget och ej studera andra alternativ.  
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4 Metodik 
4.1 Bedömningsmetodik 

4.1.1 Skadelindringshierarkin 

Arbetsprocessen med miljökonsekvensbeskrivningen utgår ifrån den så kal-

lande skadelindringshierarkin (Naturvårdsverket, 2016). Skadelindringshie-

rarkin innebär att: 

◆ I första hand ska skador undvikas vid genom god planering och lokali-

sering. 

◆ I andra hand ska hänsyn genom undvikande-, skydds- och återställan-

deåtgärder tas vid utformningen av planen så att eventuell skada kan 

begränsas så mycket som möjligt på plats.  

◆ Ekologisk kompensation kan bli aktuellt som en sista åtgärd om skada 

eller olägenhet återstår efter att ovanstående åtgärder vidtagits (Miljö-

samverkan Sverige, 2019).  

Skadelindringshierarkin illustreras i Figur 8. 

 

Figur 8. Skadelindringshierarkin innebär att alla rimliga åtgärder för att undvika, minimera 

och åter-ställa påverkan från en exploatering ska vidtas innan behovet av kompensation fast-

ställs. Illustrationen är en bearbetning av den i Naturvårdsverket, 2016. 
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4.1.2 Bedömning av påverkan, effekt och konsekvens 

För miljöbedömningarna i MKB:n används begreppen påverkan, effekt och 

konsekvens (Figur 9).  

◆ Påverkan är en fysisk åtgärd som exempelvis anläggandet av en väg el-

ler en skogsavverkning, som medför att en miljö tas i anspråk.  

◆ Effekt är den fysiska förändring som åtgärden får på en viss miljökvali-

tet eller miljöaspekt när det t.ex. uppstår buller eller att en livsmiljö 

avverkas och försvinner.  

◆ Konsekvens är det sammanvägda resultatet av påverkan och effekt och 

är en värdering av betydelsen att en miljökvalitet förändras.  

Exempel på en konsekvens av buller kan vara att boendemiljön för människor 

försämras, vilket kan leda till exempelvis försämrad trivsel och hälsa och att 

människor flyttar. En förstörd livsmiljö kan få konsekvensen att arter knutna 

till just den livsmiljön får det svårare att sprida sig och därmed får försämrade 

förutsättningar för överlevnad. Konsekvenser kan beskrivas i flera led och 

med olika djup beroende på miljökvalitet och rimlighet. Konsekvensen är en 

värderande bedömning som ska återges med en beskrivning.  

Miljöeffekter (förändringar av miljökvalitet som kan mätas eller registreras) 

beskrivs generellt enligt följande: 

◆ Vilken utbredning de har – lokalt, regionalt eller globalt 

◆ Vilken varaktighet de har – kortvariga/tillfälliga (månader, veckor, da-

gar), långvariga men reversibla (år) eller permanenta/irreversibla 

◆ Om de är direkta eller indirekta 

◆ Om det kan uppstå kumulativa effekter 

  

Figur 9. Illustration med exempel på sambandet och skillnaden mellan påverkan, effekt och konse-

kvens. Illustration: EnviroPlanning AB 
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En konsekvens kan vara positiv eller negativ och anges i storleksordningen li-

ten, måttlig, eller stor. Värdering av konsekvensen utgår ifrån en sammanväg-

ning av effekten av påverkan och värdet/känsligheten hos en miljökvalitet, ex-

empelvis naturmiljö (Figur 10). Effekten av påverkan och värdet/känsligheten 

hos en miljökvalitet kategoriseras som liten, måttlig eller stor och utgår från 

bedömningsgrunderna och information som beskrivs under respektive miljö-

kvalitet. Metoden medger viss flexibilitet och eventuella avvikelser beskrivs i 

text.   

 

4.1.3 Kumulativa effekter 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning ska en miljöbedömning bidra till att sä-

kerställa att kumulativa miljöeffekter identifieras och beaktas vid utformning 

av planer. Kumulativa miljöeffekter är sådana effekter som kan uppstå genom 

samverkan med andra tidigare, nutida eller framtida aktiviteter och avser ef-

fekter på miljön och människors hälsa. Dessa anges antingen som direkta eller 

indirekta, som positiva eller negativa, som tillfälliga eller bestående, som ku-

mulativa eller icke kumulativa och som kortsiktiga, medellånga eller långsik-

tiga. Effekterna som beskrivs ska inte begränsas geografiskt utan gäller både i 

närområdet och i övriga delar av Sverige om detta skulle bli aktuellt. 

  

Effekt

Stor  

positiv

Måttlig positiv 

konsekvens

Stor positiv 

konsekvens

Mycket stor positiv 

konsekvens

Måttlig 

positiv

Måttlig positiv 

konsekvens

Stor positiv 

konsekvens

 Liten 

positiv 

Måttlig positiv 

konsekvens

Liten 

negativ

Måttlig negativ 

konsekvens

Måttlig 

negativ

Måttlig negativ 

konsekvens

Stor negativ 

konsekvens

Stor 

negativ

Måttlig negativ 

konsekvens

Stor negativ 

konsekvens

Mycket stor negativ 

konsekvens

Litet Måttligt Stort Värde/känslighet

Liten positiv 

konsekvens

Liten negativ 

konsekvens

Figur 10. Vägledning i bedömning av värdering av miljökonsekvens. Bedömningen bygger på 

värdet/känsligheten av en miljökvalitet samt effekten som uppstår på densamma. 
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5 Förutsättningar och 
miljökonsekvenser 

5.1 Riksintresse för kulturmiljövården samt övriga 
kulturmiljövärden 

5.1.1 Nuläge och förutsättningar 

Stadsbyggnadskontoret har i planprocessens tidiga skeden tagit fram kun-

skapsunderlag som belyser områdets kulturmiljövärden. Kulturmiljöutredning 

Äldreboende Neuberghska Bambergerska, Guldheden (Göteborgs Stad, 2020c) 

är en av dessa utredningar.  

Vidare har riksintresseområdets egenskaper och uttolkning av riksintresset 

beskrivits i Antikvarisk konsekvensbeskrivning, DP Äldreboende mm vid Dr. Al-

lards gata, Guldheden (Göteborgs Stad, 2022b). Beslutstexten för riksintresse-

förklaringen och de förtydligande texter som finns i Göteborg-Kulturmiljöer av 

riksintresse utgör också underlag för beskrivningen nedan (Länsstyrelsen 

2008). 

5.1.1.1 Riksintresse för kulturmiljövården 

Planområdets nordvästra del ligger inom riksintresseområdet för kulturmiljö-

vården (Figur 11). 

Riksintresset utgörs av bebyggelsen inom Landala egnahem. Området präglas 

av friliggande villor och parhus uppförda mellan 1914–1921 (Figur 12). Bygg-

naderna är uppförda i tidstypisk nationalromantisk arkitektur på tomter som 

anlagts utifrån platsens topografiska förhållanden.  

Riksintresseområde O 2:6  

Figur 11. Skrafferat område motsvarar riksintresseområdet för kulturmiljö O 2:6. Landala egna-

hem (Länsstyrelsen 2022b). 
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Bebyggelsen är uppförd kring två ringvägar. Tomterna och grönområden 

präglas av äldre växtlighet. Bergsplatån är inramad av blandad växtlighet som 

till vissa delar utgörs av parkväxtlighet.  

Gaturummen präglas av intima stadsrum med mjukt krökta gator och små 

platsbildningar. Uppförandet av bebyggelse och parkmiljö har anpassad till 

platsens naturliga förutsättningar på denna karga och tallbevuxna bergsplatå. 

Husens placering nära gatan har givit upphov till större gröna ytor inåt i kvar-

teren och stadsmässig täthet mot gatan. Gråstensmurar och spjälstaket av-

gränsar tomterna mot gatan (Göteborgs Stad, 2020c).  

Motiv för riksintresset 

Motivering  

Göteborgs första och arkitektoniskt mest konsekvent genomförda egnahems-

område på en hög bergsplatå söder om innerstaden. Området visar det tidiga 

1900-talets planerings- och bebyggelseideal. 

Uttryck för riksintresset 

Det bostadsområde i Göteborg som bäst företräder den nationalromantiska 

stilen, byggd enligt A. Lilienbergs plan 1911 och med utgångspunkt från Carl 

Westmans typritningar 1908, men med större utnyttjande av och anpassning 

till den karga naturen än vad som ursprungligen hade avsetts. Områdets av-

skilda karaktär och konstnärligt drivna samstämdhet mellan plan, bebyggelse 

och natur. De smala, krökta gatorna, utmynnande i små platsbildningar och 

gaturummens intima och sammanhängande karaktär, med stenmurar och 

Figur x2. Området bedöms vara det bostadsområde i Göteborg som bäst företräder den nation-

alromantiska stilen, uppfört enligt Albert Lilienbergs plan från 1911 och med utgångspunkt 

från Carl Westmans typritningar uppförda 1908. Foto: Maria Olovsson, Acanthus, 2022. 

 

Figur 12. Området bedöms vara det bostadsområde i Göteborg som bäst företräder den nation-

alromantiska stilen, uppfört enligt Albert Lilienbergs plan från 1911 och med utgångspunkt 

från Carl Westmans typritningar uppförda 1908. Foto: Maria Olovsson, Acanthus, 2022. 
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trästaket och den naturliga växtligheten av tall och björk. Den omsorgsfulla ar-

kitektoniska utformningen med enhetlig träbebyggelse, enkelhus, dubbelhus 

och två radhuslängor (Länsstyrelsen Västra Götalands län 1997). 

Uttryck för riksintressegrunden 

Området bedöms vara det bostadsområde i Göteborg som bäst företräder den 

nationalromantiska stilen, uppfört enligt Albert Lilienbergs plan från 1911 och 

med utgångspunkt från Carl Westmans typritningar uppförda 1908, men med 

större utnyttjande av och anpassning till den karga naturen än vad som ur-

sprungligen hade avsetts. Landala egnahem omnämns som ett område där 

”stadsplan, byggnader och växtlighet tillsammans bildar en ovanligt fint sam-

stämd helhet” (Länsstyrelsen, 2008). 

◆ Områdets avskilda karaktär och konstnärligt drivna samstämdhet mel-

lan plan, bebyggelse och natur.  

◆ Det bostadsområde i Göteborg som bäst företräder den nationalro-

mantiska stilen, byggd enligt A. Lilienbergs plan 1911 och med ut-

gångspunkt från Carl Westmans typritningar 1908, men med större ut-

nyttjande av och anpassning till den karga naturen än vad som ur-

sprungligen hade avsetts.  

◆ De smala, krökta gatorna, utmynnande i små platsbildningar och ga-

turummens intima och sammanhängande karaktär.  

◆ Stenmurar och trästaket och den naturliga växtligheten av tall och 

björk.  

◆ Den omsorgsfulla arkitektoniska utformningen med enhetlig träbebyg-

gelse, enkelhus, dubbelhus och två radhuslängor. 

Riksintressets uttolkning 

Följande stycke är i sammanfattande form hämtat från Antikvarisk konsekvens-

beskrivning, DP Äldreboende mm vid Dr. Allards gata, Guldheden (Göteborgs 

stad 2022b).   

Rumsliga och visuella egenskaper: Det övergripande motivet för riksintresse-

anspråket är områdets unicitet som Göteborgs första och arkitektoniskt mest 

konsekvent genomförda egnahemsområde och hur det speglar det tidiga 

1900-talets planerings- och bebyggelseideal. Det gör att såväl planmönster, 

bebyggelse och natur utgör egenskaper som uttrycker riksintresset. Samspelet 

mellan dessa egenskaper skapar en förståelse och en upplevelse av en tidsty-

pisk planeringsidé. 

Pedagogiska uttryck för det nationalromantiska planerings- och bebyggelseide-

alet: Området är arkitektoniskt sett ett konsekvent genomfört egnahemsom-

råde och utgör en tydlig referens till det nationalromantiska trädgårdsstads-

idealet. Områdets välbevarade bebyggelsemiljö har på så sätt stor pedagogisk 

potential som arkitekturhistoriskt dokument.  
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Vegetation och topografi är bärande delar av riksintressegrunden: Vegetat-

ionen såsom de anlagda trädgårdarna och den naturliga växtligheten runt om-

rådets topografi, är en viktig del i riksintressets uttryck (Figur 13). Naturen 

som en del i det nationalromantiska stadplaneprojektet är av stort upplevelse-

värde och bidrar till ett förstärkt uttryck för trädgårdsstaden. 

Parkmiljön längs Viggeliden bär även spår från 1800-talets utmarksområde. 

Viggelidens sträckning är bevarad sedan tidigt 1900-tal. (Göteborgs stad 

2020c). Växtligheten längs Viggeliden har således en annan historisk bak-

grund än den växtlighet som återfinns inom trädgårdsstaden samtidigt som 

den är av stor betydelse för riksintresset och dess upplevelsevärde. Växtlig-

heten i parkmiljön bidrar till en karaktärsskapande övergång till de planerade 

trädgårdarna och dess bebyggelse vilket också förstärker egnahemsområdets 

tydliga uttryck för dåtidens stadsplaneringsideal. Växtligheten i parkmiljön bi-

drar också till att egnahemsområdet har kvar något av den ursprungliga och 

lantligt präglade inramningen i denna del av riksintresseområdet.  

Figur 13. Vegetationen, de anlagda trädgårdarna och den naturliga växtligheten runt det topo-

grafiskt upphöjda området är en viktig del i riksintressets uttryck. Foto: Maria Olovsson, Acant-

hus, 2022. 
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Trädgårdsstadens inneslutning och intimitet: Den naturpräglade växtligheten 

som återfinns runt området har stor betydelse för den avskärmande effekten 

till områdets högexploaterade omgivning (Figur 14). Detta har stor betydelse 

för avläsbarheten och upplevelsevärdet inne i området men även när man 

närmar sig området utifrån. Upplevelsen av trädgårdsstaden och dess småska-

liga karaktär är extra tydligt kring Furuparken och utmed Viggeliden. Inifrån 

området är parkmiljöns växtlighet vid Viggeliden viktig i övergången mellan 

trädgårdsstadens småskaliga bebyggelse och trädgårdar till den tätbebyggda 

staden.   

Bebyggelsetypologi: Området har en mycket enhetlig bebyggelse som är tidsty-

pisk i sitt arkitektoniska uttryck (Figur 12). Byggnadernas typologi såsom en-

kelhus, dubbelhus och radhus är mycket karaktäristiska för den nationalro-

mantiska tanken kring trädgårdsstadens boendeideal. Utifrån byggnadernas 

formspråk och färgsättning utgör de ett karaktäristiskt exempel för de nation-

alromantiska stilidealen vilket ger byggnaderna ett mycket högt arkitekturhi-

storiskt värde. Enhetlighet och begränsad skala bidrar till att byggnaderna kan 

samspela med den omslutande träd- och buskvegetationen vilket är en av de 

ursprungliga gestaltningsprinciperna. 

Riksintressets kulturhistoriska värden 

Området präglas av enhetlig bebyggelse som uppförts under relativt kort tids-

spann. Bebyggelsen har en enhetlig och övergripande karaktär med mörk-

bruna fasader, röda tegeltak och naturstensgrunder. Den arkitektoniska ut-

formningen är mycket tidstypisk och är väl förankrad i de nationalromantiska 

stilidealen. Bebyggelsen har högt arkitekturhistoriskt värde då den ger ett tyd-

ligt uttryck för de tidstypiska nationalromantiska stilidealen. Byggnaderna är 

uppförda med hög kvalitet både vad gäller det arkitektoniska utformningen 

 Figur 14. Naturpräglad växtlighet omger egnahemsområdet och ger en avskärmande effekt 

till den delvis högexploaterade omgivningen. Foto: Maria Olovsson, Acanthus, 2022. 
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såväl som i byggnadsmaterial och i det hantverksmässiga utförandet vilket 

förstärker byggnadernas kulturhistoriska värde.  

Området är Göteborgs äldsta egnahemsområde och har genom sina olika hus-

typer även ett socialhistoriskt värde. Området är också ett tydligt uttryck för 

Albert Lilienbergs plan från 1911 som visar på det tidiga 1900-talets plane-

rings-och bebyggelseideal. Ur kulturmiljösynpunkt har området mycket höga 

upplevelsevärden som ett uttryck för tidstypiska stadplaneideal och arkitek-

tur. Egnahemsområdets trädgårdar och den omkringliggande växtligheten i 

Viggeliden, som härstammar från äldre utmarker, är av stor betydelse för upp-

levelsen av riksintresset. Man har på grund av den omgärdande växtligheten 

och de topografiska skillnaderna stor möjlighet att uppleva områdets höga 

kulturmiljövärden av regional såväl som nationell betydelse. 

5.1.1.2 Övriga kulturmiljövärden 

Detaljplanen berör kommunala bevarandeområden som beskrivs i Kulturhi-

storisk värdefull bebyggelse i Göteborg, (Göteborgs Stad, 1999). Landala egna-

hem (9:A, Figur 15) är som värdefull kulturmiljö även utpekat för sina lokala 

värden, alltså värden som har stor betydelse för förståelsen av staden Göte-

borgs framväxt. Till övervägande del beskrivs området med de värden och 

kvaliteter som ligger till grund för motiveringen i riksintressebeskrivningen. 

Mot söder angränsar planområdet till Södra Guldheden (54:B, Figur 15) där 

modernistiskt utformade punkthus och lamellhus karaktäriserar kulturmiljön. 

Nordost om planområdet återfinns bebyggelsen vid Chalmers (7:D, Figur 15) 

som ur kulturmiljösynpunkt också är av lokalhistoriskt intresse. 

  

 

Chalmers 7:D   
Landala egnahem 9:A  

Södra Guldheden 54:B  

Figur 15. De rödmarkerade linjerna motsvarar områden som är utpekade som kommunala bevarande-

områden (Länsstyrelsen 2022b). 
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Landala egnahem 9:A 

Se beskrivning under riksintresse för kulturmiljövården.  

Södra Guldheden 54:B 

Väster om planområdet ligger det kommunala bevarandeområdet Södra Guld-

heden. Området närmast planområdet karaktäriseras av kvarteren Vildkapri-

folen och Vattenveronikan som är särskilt utpekade i det kommunala bevaran-

deprogrammet. Bebyggelsen är utformad som ett stråk med nio punkthus. 

Byggnaderna består av två delar, sammanfogade kring ett trapphus och för-

skjutna i sidled. Karaktäristiskt för byggnaderna som helhet är de samman-

hållna rena volymerna (Figur 16). 

Södra Guldheden bedöms vara det område i Göteborg som bäst speglar 1950-

talets stadsplaneidéer och arkitekturideal. Stadsplanen är ett tidigt exempel 

på en konsekvent genomförd trafikdifferentiering. Tidstypiskt är också sättet 

att utnyttja terrängens förutsättningar och skapa ett samspel mellan byggna-

der och vegetation. Delar av bebyggelsen har strategiska lägen på höjdpartier 

och utgör viktiga inslag i Göteborgs stadsbild. 

Figur X6. Södra Guldheden bedöms vara det område i Göteborg som bäst speg 

. 

Figur 16. Södra Guldheden bedöms vara det område i Göteborg som bäst speglar 1950-talets stads-

planeidéer och arkitekturideal. Området närmast planområdet karaktäriseras av kvarteren Vild-

kaprifolen och Vattenveronikan som är särskilt utpekade i det kommunala bevarandeprogrammet. 

Foto: Maria Olovsson, Acanthus 2022. 
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Bebyggelsen och miljön som helhet bedöms ha ett högt arkitekturhistoriskt 

och socialhistoriskt värde som uttryck för tidstypisk arkitektur och stadspla-

neideal. Områdets dokumenterade värden bedöms vara av lokalhistoriskt in-

tresse även om andra delar av Guldheden är utpekat som riksintresse för kul-

turmiljövården.  

Chalmers 7:D  

Nordost om planområdet ligger Chalmers tekniska högskola som också är ett 

bevarandeområde för Göteborgs stad (Figur 15). Området berörs inte direkt 

av planens genomförande, möjligen kan visuell påverkan uppstå i delar av om-

rådet på grund av den stora topografiska variationen i bevarandeområdet och 

byggnadshöjden i den södra delen av planområdet.    

Området består av byggnader uppförda under flera olika tidsepoker från 

1920-talet fram till idag. Chalmers är idag en omfattande anläggning som vuxit 

fram utan någon strikt övergripande utbyggnadsplan. Det karaktäristiska för 

miljön är den delvis mycket komplexa blandningen av gammalt och nytt som 

tillkommit genom olika utvidgningsetapper. Här finns även Gibraltar Herrgård 

som trots flyttning är ett värdefullt kulturhistoriskt dokument från den tid då 

Chalmersområdet var jordbruksmark (Göteborgs Stad, 1999). Området inne-

fattar enskilda byggnader med höga arkitektur- och socialhistoriska värden. 

Området runt Chalmers som helhet bedöms ha måttliga kulturmiljövärden av 

lokal betydelse. Före detta Vasa sjukhus i bevarandeområdets norra del ingår 

inte i beskrivningen eller i värderingen. 

 

5.1.2 Bedömningsgrunder 

För riksintresset görs endast bedömning om påtaglig skada uppstår på riksin-

tresset eller ej.  

Miljöbedömningen av planförslagets konsekvenser på övriga kulturmiljövär-

den baseras på nuläge och förutsättningar ovan i kombination med kriterierna 

för värde och effekt redovisade i Tabell 1och Tabell 2 nedan. 
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5.1.2.1 Kriterier för bedömning av värde 

Tabell 1. Kriterier för bedömning av stort, måttligt och litet värde med avseende på kulturmiljö. 

 

5.1.2.2 Kriterier för bedömning av effekt  

Tabell 2. Kriterier för bedömning av stor, måttlig och liten negativ respektive positiv effekt med 

avseende på kulturmiljö. 

Värde 

Stort 

Särskilt representativa kulturmiljöer och objekt av nationellt eller stort reg-

ionalt intresse som berättar om en specifik historisk funktion eller ett sam-

manhang. Miljöerna är välbevarade, har obruten historisk kontinuitet och in-

går var för sig och tillsammans i ett tydligt kulturhistoriskt sammanhang. Gra-

den av historisk läsbarhet är hög. Omfattar även avgränsade miljöer som är 

särskilt betydelsebärande för ett förlopp eller en tid, även om samman-

hanget är otydligt eller har brutits. 

Måttligt 

Representativa kulturmiljöer och objekt av regionalt eller lokalt intresse som 

berättar om en specifik historisk funktion eller ett sammanhang. Miljöerna 

uppvisar viss påverkan på grund av bruten historisk kontinuitet och har mått-

lig grad av historisk läsbarhet. Miljöerna är vanligt förekommande men kan 

inte var för sig tydligt påvisa ett sammanhang. Tillsammans är de dock vik-

tiga för den historiska läsbarheten. 

Litet 
Små avgränsade kulturmiljöer där sammanhanget och den kulturhistoriska 

kontinuiteten har brutits och blivit otydlig. Miljöerna har låg historisk läsbar-

het. 

Effekt 

Stor 

Negativ Positiv 

När kulturmiljövärden skadas eller 

förloras och den kulturhistoriska kon-

tinuiteten bryts i sådan omfattning att 

den historiska läsbarheten avsevärt 

försvåras eller upphör helt.   

När kulturmiljövärden eller den kul-

turhistoriska kontinuiteten avsevärt 

stärks, exempelvis genom att miljöer 

och objekt som varit otydliga fram-

hävs, återställs eller knyts samman till 

en enhet, så att den historiska läsbar-

heten förbättras i stor omfattning. 

Måttlig 

När kulturmiljövärden skadas eller 

förloras och den kulturhistoriska kon-

tinuiteten bryts i sådan omfattning att 

den historiska läsbarheten minskar, 

men fortfarande går att avläsa med 

viss svårighet.  

När kulturmiljövärden eller den kul-

turhistoriska kontinuiteten måttligt 

stärks, exempelvis genom att miljöer 

och objekt som varit otydliga fram-

hävs, återställs eller knyts samman till 

en enhet så att den historiska läsbar-

heten i miljön förbättras i måttlig om-

fattning. 
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5.1.3 Inarbetade skydds- och förstärkningsåtgärder 

I detta tidiga skede finns inga åtgärder inarbetade. 

5.1.4 Påverkan, effekt och konsekvens 

NB:  

Nedanstående skrivningar om potentiell påverkan och effekt har bedömts preli-

minärt i tidigt planskede innan några skydds- och förstärkningsåtgärder har in-

arbetats i planen. Bedömningarna har utförts av Maria Olovsson, Acanthus. 

5.1.4.1 Huvudalternativ 

Påverkan 

Planförslaget medför att tillbyggnader ska uppföras till områdets befintliga 

äldreboende, belägen mellan planens båda delar (Figur 17). Planförslaget 

medger äldreboende, men möjliggör även för student- och forskarlägenheter. 

Planförslaget medför även att en befintlig byggnad som tidigare använts som 

förskola och scoutstuga i planens norra del rivs samt att delar av den intillig-

gande parkmiljön tas i anspråk. Den norra delen av planen ligger som helhet 

inom riksintresse för kulturmiljövård.  

Detaljplanens norra del innehåller två byggrätter med högsta nockhöjd 76,5 m 

och 79,5 m (Figur 5) vilket motsvarar 10–15 m höjd över Viggelidens nivå på 

olika delar av sträckan. I jämförelse med de närmaste byggnaderna inom riks-

intresseområdet kommer föreslagen byggnad att överstiga befintliga byggna-

der i Landala egnahem med 4–7 meter (Göteborgs Stad, 2022b). Byggnader-

nas utformning är inte närmare fastställda i planen. Vare sig fasadmaterial, 

kulör, byggnadskroppens form eller volymhantering behandlas i planen.  

Södra delen av planen medför en högre exploateringsgrad med en nockhöjd 

mellan + 64 - 98,5 m (Figur 5) och en sammanlagd bruttoarea på 6000 m2. 

Byggnaden planeras således på ett större avstånd från riksintresseområdet 

och ansluter till annan hög bebyggelse i närområdet. Byggnaden i söder påver-

kar genom dess höjd, kulturmiljöer på längre avstånd från planområdet, 

såsom bevarandeområdet Chalmers. 

Liten 

När enstaka kulturmiljövärden som 

inte är betydelsebärande för kultur-

miljöns helhet eller historiska sam-

band skadas, så att den historiska läs-

barheten minskar men fortfarande 

går att avläsa utan större svårigheter. 

När kulturmiljövärden eller den kul-

turhistoriska kontinuiteten till viss del 

stärks, exempelvis genom att miljöer 

och objekt som varit otydliga fram-

hävs, återställs eller knyts samman till 

en enhet så att den historiska läsbar-

heten i miljön förbättras i liten omfatt-

ning. 
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Byggrätterna i båda delar av planen ansluter till gatumiljön vid Doktor Allards 

Gata och kommer därmed att medföra visuell påverkan på bebyggelsemiljön 

inom bevarandeområdet södra Guldheden. 

Effekter  

Byggrätten i norra delen av planen kommer att bli synlig inifrån Landala egna-

hemsområdet. Området som är omgivet av väl tilltagen växtlighet i form av 

parkmiljö och privata trädgårdarna är idag väl avskärmat från den högexploa-

terade stadsbebyggelsen i omgivningarna. Den relativt höga och storskaliga 

byggnaden i planens norra del medför att den småskaliga och välbevarade be-

byggelsemiljön, påverkas av stadsmässig bebyggelse som får en direkt visuell 

inverkan på miljön och dess upplevelsevärde. Den utanförliggande stadsmil-

jön flyttas fram in i riksintresseområdet.  

Bebyggelsen i planens norra del medför intrång i den växtlighet som i sig ut-

gör en del i riksintressegrunden men som också skapar en viktig inramning till 

den bevarade trädgårdsstaden. Den parkliknande naturmiljön är en viktig del i 

riksintresset. I dag utgörs planområdets norra del av en naturpräglad slänt, 

bevuxen med växtlighet och äldre träd (Figur 18). Planens genomförande in-

nebär att slänten och förskolebyggnaden ersätts med en betydande byggnads-

volym vilket kommer ge stora visuella effekter i egnahemsområdet (Figur 22).  

Figur 17. Utdrag ur plankarta. Färgade ytor utgör planområde och röd streckad linje vi-

sar gräns för riksintresseområdet. Källa: Göteborgs Stad (2022). 
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I parkmiljön finns flertalet äldre träd som är utpekade i tidigare utredning 

som viktiga för rumsligheten och karaktären i parkstråket (Göteborgs Stad, 

2020c). Byggrätten bedöms påverka träden och medföra fällning. Även annan 

växtlighet inom planområdet kommer att avverkas. Sammantaget kommer 

grönområdets parkkaraktär att försvagas.  

På grund av den föreslagna byggnadens höjd och storskaliga uttryck kommer 

den att ge stor visuell effekt vid södra delarna av egnahemsområdet och även 

på vissa platser inom området (Figur 19 och Figur 20).  

 

 Figur 19. Fotomontage av byggrätten som medges i planens norra del. Vintertid kommer den stor-

skaliga byggnaden vara väl synlig in i riksintresseområdet. Fotomontage: Tengbom. 

Figur 18. Växtlighet och äldre träd präglar planområdets norra del. I högra delen av fotot skymtar 

den byggnad som finns på platsen idag. Foto: Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad. 
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Förslagen byggnad kommer också stå i stor kontrast till den byggnadstypologi 

som är ett tydligt karaktärsdrag inom riksintresseområdet. Planförslagets på-

verkan på växtligheten förstärker den visuella effekten av ett nytt stadsmäss-

igt inslag i riksintressemiljön. 

Byggnaderna som föreslås i både norra och södra delen av planen kommer att 

ge effekter på stadsbilden runt Doktor Allards Gata (Figur 21). 

. 

 
Figur 21. Byggnaderna som planen medför påverkar gatumiljön vid Dr Allards Gata. På högra si-

dan av gatan återfinns bebyggelse i bevarandeområdet södra Guldheden. Fotomontage: Tengbom. 

Figur 20. Nuvarande utblick över norra delen av planområdet. Det befintliga äldreboendet skym-

tar fram i bakgrunden. Foto: Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad. 
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Här finns kulturhistoriskt intressanta bostadshus från 1950-talet som ger ut-

tryck för tidstypisk arkitektur och stadsplaneideal. 

Andra sentida byggnader längs Doktor Allards Gata gör att området inte är 

lika känsligt för förändringar. Den högre byggnaden i södra delen av detaljpla-

nen är synlig även mot bevarandeområdet Chalmers. Avståndet till bevaran-

deområdet och dess närhet till annan hög bebyggelse medför att ytterligare 

negativa effekter inte bedöms uppstå på kulturmiljövärden inom Chalmers-

området. 

Konsekvenser riksintresset 

Flera uttryck för riksintresset Landala egnahem bedöms påverkas negativt. 

Störst blir effekterna då den topografiskt inramande slänten bebyggs och 

växtlighet i den omslutande parkmiljön tas bort (Figur 22). Detta medför de 

mest påtagliga konsekvenserna för riksintresset. För läsbarheten av bebyggel-

semiljöns kulturhistoriska sammanhang är den skyddande växtligheten 

mycket viktig.  

När växtlighet försvinner i den här miljön är det ett problem i sig. Växtligheten 

och gångvägen vid Viggeliden har en historisk bakgrund som agrar inramning 

till egnahemsområdet, vars avskärmande effekt utgör en viktig del för riksin-

tressets uttryck.    

Uppförandet av byggnader i för riksintresseområdets främmande byggnadsty-

pologi förstärker de negativa konsekvenserna. Planens genomförande medför 

att storskalig, stadsmässig bebyggelse blir synlig in mot den mycket välbeva-

rade och väl avgränsade boendemiljön. Centralt för riksintressegrunden är 

den finstämda balansen mellan plan, bebyggelse och natur, en samstämmighet 

som förstärker områdets upplevelsevärde. Detta är tydliga uttryck som sam-

spelar och förstärker helheten. Planen innebär att denna samstämmighet 

bryts, vilket medför stora negativa konsekvenser på områdets läsbarhet och 

upplevelsevärde.  

 
Figur 22. Konsekvenser uppstår då den topografiskt inramande slänten bebyggs och växtlighet i 

den omslutande parkmiljön tas bort. Fotomontage: Tengbom. 
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Den föreslagna bebyggelsen leder till att en främmande byggnadstypologi 

uppförs i kontrast till den enhetliga och småskaliga bebyggelsen som finns 

inom riksintresseområdet. En stadsmässig byggnadsvolym med hög bygg-

nadshöjd ger stora konsekvenser på upplevelsen av riksintressets uttryck som 

småskalig trädgårdsstad. Planens brist på bestämmelser om gestaltning och 

utformning samt hur byggnadsvolymen ska hanteras, ökar risken för negativa 

konsekvenser. Byggrätten i den norra delen av planen bedöms medföra stor 

visuell påverkan på miljön i riksintresseområdet och kommer att medföra ne-

gativa konsekvenser på områdets höga pedagogiska värde som stadens mest 

konsekvent genomförda egnahemsområde.  

Konsekvenser övriga kulturmiljövärden  

Detaljplanen medför att ny bebyggelse uppförs längs Doktor Allards Gata, in-

till byggnader som finns utpekade i det kommunala bevarandeprogrammet. 

Den skyddade bebyggelsen är välbevarad med tidstypisk arkitektur, uppförda 

enligt stadsplaneideal från 1950-talet. Stadsrummet har förtätats med annan 

storskalig bebyggelse såsom det befintliga vårdhemmet och Brf Viva vars stor-

skaliga bebyggelse ligger sydväst om planområdet. De sentida förändringarna 

och byggnadernas storskaliga utförande medför att stadsrummet inte är lika 

känsligt för förändringar. Effekterna bedöms medföra små negativa konse-

kvenser på kulturmiljövärden i denna del. Den södra delen av planen medför 

bebyggelse som ger effekter på bevarandeområdet Chalmers. Konsekvenserna 

bedöms vara små då avståndet till värdefulla miljöer inom bevarandeområdet 

är stort. Byggnaden som planen medger omges av andra höga byggnader i 

närområdet vilket medför att ytterligare effekter på kulturmiljövärdena är 

små och känsligheten låg. Bebyggelsen i bevarandeområdet som ligger i an-

slutning till den norra delen av planen bedöms inte ha några höga kulturmiljö-

värden vilket innebär att negativa effekter ej uppstår i denna del.   

Samlad konsekvensbedömning 

Sammantaget bedöms planen medföra måttliga till stora negativa effekter på 

bebyggelsemiljön och parkmiljöns kulturmiljövärden. Direkta miljöeffekter 

uppstår där växtligheten tas bort och den inneslutande markslänten byggs 

över med en ny byggnad. Detta leder i sin tur till indirekta effekter såsom visu-

ell påverkan i området. Effekterna som uppstår påverkar höga kulturhisto-

riska värden. Miljön och byggnaderna inom riksintresseområdet är mycket 

välbevarade, en miljö som är väl avgränsad mot omkringliggande stadsbebyg-

gelse. Den välbevarade trädgårdsstaden och dess småskaliga bebyggelsemiljö 

har hög känslighet för förändringar. Sammantaget bedöms planförslaget inne-

bära stora negativa konsekvenser för kulturmiljön. Planförslaget bedöms in-

nebära risk för påtaglig skada på riksintresset. 
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5.1.4.2 Nollalternativ 

Nollalternativet innebär, enligt gällande detaljplan, att ingen byggnad kan 

uppföras i den norra delen av planområdet (Göteborgs Stad, 2022a). Nollalter-

nativet bedöms vara positivt ur kulturmiljösynpunkt då exploatering av be-

fintlig slänt och borttagande av växtligheten uteblir. Riksintresseområdets in-

ramning av relativt tät växtlighet bevaras utan påverkan av att stadsmässig 

bebyggelse uppförs inom området.  Likaså medför nollalternativet att den 

högre byggnaden i den södra delen av detaljplanen inte kan uppföras. Den nu 

gällande detaljplanen medger endast att en lägre förrådsbyggnad om 100 m2 

kan byggas. Nollalternativet medför därmed heller inga negativa konsekven-

ser på områdets kulturmiljövärden i de kommunala bevarandeområdena.  

 

5.1.5 Förslag på skydds- och förstärkningsåtgärder samt even-
tuella kompensationsåtgärder 

Nuvarande planförslag medför byggrätter utan att byggnadernas volym hante-

rats. Mer detaljerade bestämmelser som behandlar hur byggnadskropparnas 

volym gestaltas skulle innebära mindre negativa konsekvenser för kulturmil-

jön. Förslagsvis kan s.k. trappning av våningsplan medföra att den del av bygg-

naden som ligger närmast riksintresseområdet upplevs lägre. En generellt 

lägre byggnadshöjd i den norra delen av planen skulle också ha stor betydelse 

för graden av konsekvenser.  

Riksintresseområdets byggnadstypologi är en central del för läsbarheten av 

dess kulturhistoriska sammanhang. Planförslagets norra del medför en stor 

sammanhållen byggnadsvolym som bidrar till att en stadsmässig byggnadsty-

pologi uppförs i riksintresseområdet. En byggrätt som i större utsträckning 

ansluter till befintlig byggnadstypologi skulle medföra mindre negativa konse-

kvenser för kulturmiljövärdena. Förslagsvis skulle en byggrätt som består av 

fler och lägre byggnadsvolymer, medföra en bättre anpassning till befintlig be-

byggelse i riksintresseområdet.    

Behov finns att tydligare bestämmelser kring utformning upprättas. Kulörval, 

materialval och fasadernas uppbyggnad är av stor betydelse för graden av på-

verkan. Planbestämmelser som bidrar till bebyggelse med en mer diskret 

framtoning och som ge en mer följsam övergång till den traditionella bebyg-

gelsen inom riksintresset, är positiva för kulturmiljön.  
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Växtligheten inom riksintresseområdets södra delar (Figur 23) är mycket vik-

tig för hur riksintresset upplevs. Befintlig växtlighet i den norra delen av pla-

nen bör säkerställas i detaljplanen. Skyddsbestämmelser som medför beva-

rande av äldre och större träd skulle medföra ett bättre tillvaratagande av 

riksintressets kulturmiljövärde.  

 

  

 Figur 23. Växtligheten inom riksintresseområdets södra delar är mycket viktig för hur riksintres-

set upplevs. Befintlig växtlighet i den norra delen av planen bör säkerställas i detaljplanen. Foto: 

Maria Olovs-son, Acanthus, 2022. 
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6 Miljömål 
Bedömning av påverkan på miljömålen ska enligt 6 kap 11 § miljöbalken redo-

visas i en miljöbedömning för en detaljplan.  

Nationella mål 

Påverkan på de 16 nationella miljökvalitetsmålen redovisas i Tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Planförslagets påverkan på måluppfyllelse av de nationella miljömålen. 🙂=positivt, 

målet nås; ☹=negativt, målet nås inte; 😐=neutralt eller nära att målet nås; 😶= oklart om 

målet nås. 

Miljömål Nationell 
målupp-      
fyllelse 

Nationell   
trend 

Planför-    
slagets                    
inverkan på 
miljömålet 

Förklaring 

1. Begränsad 
klimatpåver-
kan 

   Ingen påverkan. 

2. Frisk luft    Ingen påverkan. 

3. Bara natur-
lig försurning    Ingen påverkan. 

4. Giftfri miljö  ↔  Ingen påverkan. 

5. Skyddande 
ozonskikt ☺ ↔  Ingen påverkan. 

6. Säker strål-
miljö  ↔  Ingen påverkan. 

7. Ingen över-
gödning  ↔  Ingen påverkan. 

8. Levande 
sjöar och vat-
tendrag 

 ↔  Ingen påverkan. 

9. Grundvat-
ten av god 
kvalitet 

 ↔  Ingen påverkan. 

10. Hav i ba-
lans samt le-
vande kust 
och skärgård 

 ↔  Ingen påverkan. 

11. Myllrande 
våtmarker    Ingen påverkan. 

12. Levande 
skogar    Ingen påverkan. 
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Lokala mål 

Göteborgs Stad har i Miljö och klimatprogram 2021-2030 fastställt lokala mil-

jömål (Göteborgs Stad 2021). Programmet fokuserar på de största utmaning-

arna för ett ekologiskt hållbart Göteborg och innehåller tre miljömål som 

handlar om naturen, klimatet och människan.  

Miljömål naturen: Göteborg har en hög biologisk mångfald 
Målet innebär att Göteborg senast 2030 ska ha tillräckliga arealer av naturty-
per och livsmiljöer med rätt skötsel för att bevara de arter som finns i kommu-
nen och ge förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster. Göteborgs Stad 
ska också bidra till den biologiska mångfalden regionalt, nationellt och globalt. 

Miljömål klimatet: Göteborgs klimatavtryck är nära noll 
Målet innebär att Göteborgs klimatavtryck årligen ska minska med sikte på att 
så snabbt som möjligt nå nollavtryck. Utsläppen inom Göteborgs geografiska 
område ska minska med minst 10,3 procent per år och de konsumtionsbase-
rade utsläppen ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030. Göteborgs 
Stad ska minska sina egna utsläpp i högre takt och använda samtliga tillgäng-
liga verktyg och styrmedel för att driva på samhällets omställning. 

Miljömål människan: Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö 
Målet innebär att göteborgarnas hälsa och välbefinnande ska främjas genom 
bättre luftkvalitet och ljudmiljö samt minskad användning av skadliga ämnen. 
Göteborg ska vara en grön och robust stad där ekosystemtjänster nyttjas för 
att tillgodose människors behov, nu och i framtiden. 

Göteborgs tre övergripande miljömål relaterar till de nationella miljökvalitets-
målen och liksom för dessa bedöms aktuell detaljplan knappast påverka upp-
fyllelse av målen. Det finns dock en viss potential till att genom planen verka i 
målens riktning. Till exempel har planerade byggnaders utformning betydelse 
ur ett hälsoperspektiv. Vidare kan man genom att bevara större träd samt ta 
fram och följa en skötselplan för den kvarvarande natur- och parkmarken i 
och nära planområdet bidra till att området förblir attraktivt för djur och män-
niskor.  

  

13. Ett rikt od-
lingslandskap    Ingen påverkan. 

14. Storslagen 
fjällmiljö    Ingen påverkan. 

15. God be-
byggd miljö  ↔ 😶 Oklart, tidigt planförslag 

16. Ett rikt 
växt- och   
djurliv 

  😶 Oklart, tidigt planförslag 
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7 Hänsynsregler 
Hänsynsreglerna i 2 kap. MB reglerar all verksamhet och alla åtgärder som 

kan påverka miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § MB. Dessa hänsynsregler gäller pa-

rallellt med annan lagstiftning om det inte anges särskilt att de inte ska tilläm-

pas. 

Det behövs mer utredning och arbete för att reglerna i Tabell 4 ska kunna an-

ses ha tillämpats. Detta gäller framför allt försiktighetsprincipen då det i detta 

tidiga planskede inte är klarlagt vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

som kommer att inarbetas i planen. 

 

Tabell 4. Hänsynsregler enligt 2 kap. MB som ska tillämpas inom detaljplanen 

 

 

  

 Innebörd 

Bevisbörderegeln Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd är skyldiga att visa 

att hänsynsreglerna följs. 

Kunskapskravet Skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors 

hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

Försiktighets- 

principen 

Krav att vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra el-

ler motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet 

för människors hälsa eller miljön. Bästa möjliga teknik ska användas. 

Lokaliserings- 

principen 

För en verksamhet ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för männi-

skors hälsa och miljön. 

Hushållnings- och  

Kretslopps-   

principerna 

Krav att hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 

återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor 

användas. 

Produktvals-

principen 

Kemiska produkter eller biotekniska organismer 

som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön ska undvi-

kas om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan an-

tas vara mindre farliga. 

Skälighets-    

principen 

Hänsynsreglerna ska tillämpas efter en avvägning mellan nytta och kostna-

der. Kraven som ställs ska vara miljömässigt motiverade utan att vara eko-

nomiskt orimliga att genomföra. 

Skadeansvaret Alla som bedriver en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada 

eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har 

upphört. 
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8  Samlad bedömning 
Planförslaget bedöms innebära stora negativa konsekvenser för kulturmiljön 

och riskerar att påtaglig skada riksintresset för kulturmiljövården. 

Övriga miljökonsekvenser bedöms som mycket små förutsatt att planen, bland 

annat avseende buller, ljusförhållanden, naturmiljö och dagvattenhantering, 

genomförs så som det beskrivs i planbeskrivningen. 

8.1 Kumulativa effekter 
På stadsdelsnivå bidrar förslaget med att tillskapa ytterligare bostäder i ett 

område som redan är utsatt för ett högt förtätningstryck. Flera detaljplaner 

pågår i olika skeden i närområdet (Figur 24) 

Några exempel på andra planprojekt som pågår i närområdet inom 1 km radie 

från planområdet: 

◆ Gibraltarvallen - ca 160 nya lägenheter, 230-670 nya student- och 

forskarbostäder, 100 000 kvm verksamhetsyta 

◆  f.d. Holtermanska sjukhuset, ca 500 nya studentbostäder samt verk-

samhetslokaler 

◆ Guldhedsgatan - Förskola och bostäder  

◆ Per Dubbsgatan, ca 150 000 m2 lokaler för vård, forskning, undervis-

ning m. m. 

◆ Viktor Rydbergsgatan - Bostäder och förskola  

◆ Richertsgatan - ca 100 Studentbostäder 

◆ Eklandagatan/Bergsprängaregatan, ca 20-25 Bostäder  

◆ Volrat Thamsgatan - Bostäder och hotell  

◆ Gibraltargatan - ca 200 nya bostäder 

Om samtliga av dessa detaljplaner vinner laga kraft innebär det omkring 1900 

nya bostäder i området. Detta kommer bidra till ett högre besökstryck, och 

därmed slitage av, förvaltningens parkytor (Göteborgs stad, 2020b). Detta blir 

särskilt relevant med tanke på att andelen offentlig friyta i samma område är 

något lägre än rekommendationen om minst 15%.  

Förtätning på den här skalan kan leda till att sammanhängande grönstruktur 

bryts sönder vilket kan leda till kumulativa effekter på t.ex. arten mindre hack-

spett, friluftslivet och på ekosystemtjänster, genom att gröna kilar exploateras 

och försvinner eller genom att nya huskroppar skapar fysiska barriärer för 

passage där det tidigare varit möjligt för djur och människor att röra sig. Där 

nya byggnader beskuggar tidigare solbelysta ytor förändras mikroklimatet på 
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platsen och habitatkvaliteten förändras eller försämras så mycket att nu före-

kommande arter trängs undan från platsen på sikt.  

Figur zz1. Kartläggning av Göteborgs Stads övergripande grönstruktur inom SDN Centrum med gröna stråk, 

ev. förekommande barriärer, pågående detaljplanearbeten med planförslaget i rött, centralt i bilden (Figur 

hämtad ur Göteborgs Stad, 2020b). 

Figur 24. Kartläggning av Göteborgs Stads övergripande grönstruktur inom SDN Centrum med gröna stråk, ev. 

förekom-mande barriärer, pågående detaljplanearbeten med planförslaget i rött, centralt i bilden (Figur häm-

tad ur Göteborgs Stad, 2020b). 
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Förtätning i den här omfattningen kan också medföra ytterligare negativa ef-

fekter på kulturmiljön. Exempelvis kan höga byggnader som medför visuella 

effekter in i riksintresseområdet medföra kumulativa effekter på riksintres-

sets upplevelsevärde.  

Kumulativa effekter på kulturmiljö, naturmiljö, grönstruktur och ekosystem-

tjänster kommer att studeras vidare i det fortsatta planarbetet, både inom aktu-

ell plan och på mer övergripande nivå. 
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9 Uppföljning 
Enligt 6 kap. 11 § punkt 7 miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning in-

nehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och över-

vakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av detaljplanen. 

Det finns också krav på att redovisa dessa åtgärder antingen i beslutet att anta 

planen eller programmet, eller i en särskild handling i anslutning till beslutet 

(6 kap. 16 § miljöbalken).  

Behovet av uppföljning ska studeras i det fortsatta planarbetet. 
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10 Sakkunskap 
Uppdragsledare: Emma Stemme är civilingenjör i väg och vattenbyggnad 

och arbetar med projektledning, upphandlingsfrågor, miljö- och kvalitetsled-

ning samt arbetsmiljöfrågor och riskhantering. Emma har lång erfarenhet som 

projektledare/uppdragsledare i främst stora infrastrukturprojekt och är spe-

cialist på planprocesser. För denna MKB är Emma uppdragsledare tillika 

granskare och ansvarar för samordning med uppdragsgivarens planarbete. 

 

MKB-handläggare: Karolina Nittérus är disputerad inom naturvårdsbiologi 

och tillämpad miljövetenskap. Karolina har lång erfarenhet av MKB och utred-

ningsarbete inom naturvårdsområdet t.ex. påverkan på biologisk mångfald, 

artskydd, Natura 2000 kopplat till behov av skydds- och kompensationsåtgär-

der. Karolina är huvudförfattare och utredare i denna MKB. 

 

Expertis inom kulturmiljö: Maria Olovsson är bebyggelseantikvarie från 

Acanthus arkitektur & kulturvård AB. Maria är antikvarisk sakkunnig enligt 

PBL och har medverkat som ansvarig för kulturmiljöfrågor i ett stort antal 

miljökonsekvensbeskrivningar.  
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