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Samråd om detaljplan för äldreboende med mera vid 
Doktor Allards Gata inom stadsdelen Guldheden 
 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för äldreboende med mera vid Doktor Allards Gata 

inom stadsdelen Guldheden. 

Sammanfattning 

Detaljplaneområdet är beläget i Södra Guldheden cirka 3 km söder om Göteborgs 

centrum. Planområdet ligger med ca 200 meter avstånd från Dr Fries Torg i stadsdelen 

Guldheden och i anslutning till befintliga byggnader inom verksamheten för Neuberghska 

Bambergerska Äldreboendet, Montessoriskolan Alexandra samt fristående förskolan 

Noaks Ark. Byggnadsnämnden beslöt år 2017 att uppdra åt kontoret att upprätta 

detaljplan för ett bearbetat förslag för äldreboende m.m. samt att om möjligt upprusta 

Viggeliden till gång- och cykelbana. 

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål, äldrevård 

samt skoländamål. Arbetet syftar också till att pröva möjligheten att göra Viggeliden mer 

tillgänglig (ej biltrafik).  

Planen ska bidra till funktionsblandning och täthet genom komplettering av befintlig 

bebyggelse i direkt närheten till kollektivtrafik. Planen ska stärka tvärförbindelsen mellan 

Johanneberg och Guldheden samt skapa sociala och rumsliga sammanhang.  

Planens målsättning är att möjliggöra en högkvalitativ boendemiljö och en god funktion 

för verksamheten samtidigt som ingen påtaglig skada eller betydande? negativ påverkan 

på park- och naturmark samt kulturvärden ska uppkomma. Planen ska om möjligt öka 

kvaliteten på kvarstående allmänplats park och natur.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Sammantaget bedömer fastighetskontoret exploateringsekonomin för projektet vara god. 

Fastighetsnämnden får inkomster från omreglering eller friköp av tomträtt avseende 

Guldheden 33:1. Kommunen får utgifter för att lösa in och bygga ut allmän platsmark. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2022-11-07 

Byggnadsnämnden 2022-11-22 

Diarienummer 0707/16 

 

Handläggare 

Hamid Akhlaghi Boozani 

Telefon: 031-368 15 78 

E-post: Hamid.akhlaghi.boozani@sbk.goteborg.se  
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Fastighetsnämnden får intäkter i form av exploateringsbidrag för utbyggnad av allmän 

plats. Nämnden kan komma att få kostnader avseende kompensationsåtgärder inom 

allmän plats. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

I Göteborgs stads miljö- och klimatmål för tidsperioden 2021–2030 (antogs av 

kommunfullmäktige 2021-03-25) presenteras tre övergripande mål och 12 delmål. 

Programmet fokuserar på de största utmaningarna för ett ekologiskt hållbart Göteborg 

och innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan.  

För de delmål som finns för de övergripande målen bedöms planens genomförande inte 

hindra måluppfyllelse.  

Planförslagets påverkan på ekosystemtjänster värdena för rekreation, kulturmiljö, 

naturvärden, upplevelsevärden mm också innebär en påverkan på ekosystemtjänsterna i 

området. På platsen finns kulturella och stödjande tjänster. Planläggningen medför att 

samtliga listade ekosystemtjänster påverkas. Kompensationsåtgärder behöver studeras 

vidare under planarbetes gång.  

Bedömning ur social dimension 

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

beaktats vid framtagande av planförslaget. 

När det gäller barnens delaktighet har de inte själva varit aktiva i att berätta om hur de 

använder den aktuella platsen idag. Barnperspektivet har och kommer att beaktas genom 

hela planarbetet med stöd av de inkomna synpunkterna från enkätsvaren samt utifrån 

befintlig kunskap från berörda instanser som jobbar direkt med barn och unga i området. 

Lekparkerna och naturmarken i och kring planområdet används idag av barn för lek och 

samspel. Föreslagen bebyggelse ianspråktar delar av det som idag används för lek vilket 

bedöms som negativt för områdets betydelse för samspel då viktiga rekreativa ytor 

minskar. Föreslagen bebyggelse bedöms dock ha betydelse för att stärka platsen genom 

en ökad mänsklig närvaro vilket i sig skulle kunna stärka platser runt om planområdet i 

frågor kring mänskliga möten och möten mellan olikheter. 

Idag är Viggeliden en viktig länk mellan områden då många rör sig mellan målpunkter 

genom platsen både på cykel och till fots. Denna funktion stärks till följd av 

planförslaget. Ett utökat äldreboende, utvecklad skolverksamhet och ett mindre tillskott 

av bostäder bedöms som positivt för vardagslivet i området. En förtätning av området 

bedöms kunna generera ett större flöde av människor och ett utökat kundunderlag för 

lokala näringsidkare 

När det gäller skolverksamhetens tillgång till friyta, så finns det inte utrymme att inom 

planområdet utöka gårdsmiljön. Närliggande naturmark är svårnyttjad på grund av 

topografin och kan inte upplåtas som friyta. Nu liggande förslag möjliggör uteytor om 

cirka 1800m2 vilket ska jämföras med ca 3500 m2 enligt stadens riktlinjer 
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Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Grundkarta  

4. Illustrationsritning  

5. Avgränsningssamråd vid Länsstyrelsen, förundersökning samt yttrande 

6. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 

7. Naturvärdesinventering 

8. Kulturmiljöutredning 

9. Antikvarisk konsekvensbeskrivning 

10. Miljökonsekvensbeskrivning 

11. Grönstrukturutredning 

12. Trafikbullerutredning  

13. PM Markföroreningar 

14. PM Trafik- och utformningsförslag 

15. SKA/BKA 

16. PM Geoutredning 

17. Dagsljus och Solljus 

18. Dagvatten- och skyfallsutredning 

19. Platsbedömning luft 
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Ärendet  

Nämnden föreslås besluta om att skicka ut detaljplanen och 

miljökonsekvensbeskrivningen på samråd. Den praktiska samrådstiden för påseende av 

handlingar hos allmänhet och remissinstanser planeras ske fr.o.m. vecka 49 t.o.m. vecka 3 

2023. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Detaljplaneområdet är beläget i Södra Guldheden, inom SDN Centrum, cirka 3 km söder 

om Göteborgs centrum. Planområdet berör fastigheterna Guldheden 33:1, 33:3, 33:4 samt 

754:22. Området avgränsas av Doktor Allards Gata i sydvästlig riktning och sluttningen 

till Chalmers Teknikpark vid Sven Hultins Gata i nordöst. Nordväst om planområdet 

ligger Landala egnahem och parkmark. 

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål, 

äldrevårdsändamål samt skoländamål. Arbetet syftar också till att pröva möjligheten att 

göra Viggeliden mer tillgänglig (ej biltrafik).  

Planen ska bidra till funktionsblandning och täthet genom komplettering av befintlig 

bebyggelse i direkt närheten till kollektivtrafik. Planen ska stärka tvärförbindelsen mellan 

Johanneberg och Guldheden samt skapa sociala och rumsliga sammanhang.  

Intentionerna i planen är att undvika intrång och negativ påverkan på park- och naturmark 

samt kulturvärden i största möjligaste mån samt att öka kvalitén på kvarstående 

allmänplats park och natur. Detaljplanen möjliggör hög kvalitet på boendemiljö och en 

god funktion för verksamheten. 

Förslaget innebär huvudsakligen en utveckling av äldreboende och skolverksamhet samt 

möjlighet till ett större antal små lägenheter. Total omfattas planförslaget ca 12 000 kvm 

tillkommande bruttoarea (BTA). 

Planförslaget möjliggör att fastigheterna kan bebyggas i norr mot Viggeliden samt mot 

Doktor Allards gata. Tillkommande bruttoarea (BTA) här kan vara olika beroende på hur 

byggnaden utformas men enligt planintressenten skiss omfattar byggnaden cirka 6000 

kvm BTA.  

De lägenheter som avses anordnas inom användningen B-bostäder i söder får inte vara 

större än 35 kvm med hänsyn till de begränsade möjligheterna att erbjuda kommunal 

service i stadsdelen. I norr begränsas total BTA för bostäder till max 1000 kvm.  

I avvägningen mellan intressen är den befintliga verksamhetens utvecklingsmöjlighet 

som ligger till grund för lämplighetsbedömningen. Ett större bostadsprojekt än den 

begränsade omfattning som nu medges, bedöms inte kunna motiveras på platsen med 

hänsyn till bland annat riksintresse för kulturmiljövården.  

Planen tar i anspråk allmän plats, del av Dr Allards gata, och del av park, ca 160 park och 

cirka 60 m2, för kvartersmark. Planen omfattar PARK-mark i norra delen, mark som är 

idag planlagd som allmän plats i gällande stadsplan. Planen föreslår ingen ny allmän 

plats.  
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Den huvudsakliga inriktningen för projektet är att utveckla 

äldrevård/äldreboendeverksamheten. Konceptet bygger på ett nyttjande över 

generationsgränserna där äldre möter unga i syfte att främst öka välmående och hälsa för 

de äldre. Den nya verksamheten kommer innehålla äldreboende, skola, idrottslokaler, 

personalbostäder, trygghets- och seniorboende, samt ett visst inslag av vanliga 

hyreslägenheter för förslagsvis studenter och forskare.  

Planintressenten anger att gestaltningstankarna för den nya bebyggelsen utgår från 

idealen i stadsdelen; 50-talets modernistiska ideal hus i park, huskroppar anpassade till 

terrängen, huvudsakligen modernistisk men med inslag av traditionella former såsom 

sadeltak, portomfattningar mm där inspiration hämtats från Landala Egnahems 

trädgårdsstad i nationalromantisk stil. Tillskottet i söder har en utpräglad modernistisk 

utformning med loftgångar och fasader i prefabricerade betongelement med visst 

släktskap med skivhusen längre söderut. Det är olika karaktärer som möter de två 

planområdesdelarna, där den södra delen i huvudsak avses anpassas till 

Bostadsrättskvarteret Viva och den norra delens skala och form till Landala Egnahem, 

men där båda plandelarna rör sig åt 50-talets ideal med hus i park.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-05-19.  

För området gäller tre 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 servicebutik, daghem/skola och kontor får förekomma 

på angivna delar av den byggbara marken. Byggnader får uppföras på högst 40% av 

fastighetens area.  

För planförslagets norra del gäller detaljplan 1480-II-4080 som vann laga kraft 1993-08-

11. Planens genomförande har gått ut 1998-08-11. Markanvändningen anges som S2 – 

Scoutstuga. Scoutstugan var befintlig när detaljplanen 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.  

För mark som utgör PARK i planförslaget gäller den gamla stadsplanen, 1480K-II-2664, 

antagen 1947. Marken är planlagd som allmän plats PARK.  

Bakgrund 

Stiftelsen Neuberghska Ålderdomshemmet och Edith och Julius Bambergers Stiftelse har 

inkommit med en ansökan om att upprätta detaljplan för äldreboende med mera vid 

Doktor Allards Gata. Byggnadsnämnden beslutade 2017-04-06 om positivt planbesked.  

Ärendets handläggning 

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

Planen bedöms vara av den karaktären att den ska hanteras med utökat planförfarande och 

antas av kommunfullmäktige. Med hänsyn till betydelsefulla kulturmiljöer som är av stor 

betydelse samt att planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan valde kontoret 

utökat farande för detaljplanprocessen. Trots bedömd/risk för skada på kulturmiljön 

bedömer kontoret att det är lämpligt att samråda om planförslaget.  

2016-09-30  Ansökan planbesked (kompletterades 2016-10-05)  
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2017-04-06  Beslut om positivt planbesked och uppdrag, BN § 128, dnr 0707/16:  

- att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för 

äldreboende mm på fastigheterna Guldheden 33:1, 33:3 samt 709:2 och 

754:22 inom stadsdelen Guld-heden införs i startplanen för år 2018 

- att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för ett bearbetat förslag för 

äldreboende mm på fastigheterna Guldheden 33:1, 33:3 samt 709:2 och 

754:22 inom stadsdelen Guldheden. 

- att gångvägen mellan doktor Allards Gata och Sven Hultins Gata om 

möjligt görs om till gång- och cykelbana 

2017-12-19  Beslut om startplan 2018, BN § 699, 0397/17 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. Kontoret finner att 

detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen 

ska miljöbedömas. Undersökningssamråd har hållits med länsstyrelsen i april 2022. 

Länsstyrelsen delade kommunens bedömning och instämde utifrån påverkan på 

riksintresse för kulturmiljö att ett genomförande av detaljplanen enligt förslaget kommer 

att medföra betydande miljöpåverkan. Däremot bedömde länsstyrelsen att planförslaget 

inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan utifrån påverkan på människors hälsa 

och säkerhet eller på naturmiljö. Läs vidare i planbeskrivningen under Miljökonsekvenser 

samt bilagor 06. Avgränsningssamråd vid Länsstyrelsen, förundersökning samt yttrande 

och 11. Miljökonsekvensbeskrivning. 

Planområdet bedöms på grund av sitt läge inte beröras av Förslag till Göteborgs 

utvidgade innerstad baserat på en historisk stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 

- 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden.  

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

När det gäller barnens delaktighet har de inte själva varit aktiva i att berätta om hur de 

använder den aktuella platsen idag. Barnperspektivet har och kommer att beaktas genom 

hela planarbetet med stöd av de inkomna synpunkterna från enkätsvaren, befintlig 

kunskap från berörda instanser som jobbar direkt med barn och unga i området. 

Planen bedöms inte generera något behov av skolplatser eller förskoleplatser.  

Kontoret bedömer att planförslaget aktualiserar följande åtgärder som inte hanteras i 

detaljplanen:  

- En utökad Skolverksamhet bedöms bli beroende av användning av ytor utanför 

tomtgränserna  

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 


