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Tillstyrkande av detaljplan för bostäder och lokaler vid före 
detta Holtermanska sjukhuset inom stadsdelen Landala 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

 
1. Tillstyrka förslag till detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta 

Holtermanska sjukhuset inom stadsdelen Landala, upprättad den 22 juni 2021 och 
reviderad den 21 juni 2022.  
 

2. Översända förslag detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska 
sjukhuset inom stadsdelen Landala, upprättad den 22 juni 2021 och reviderad den 
21 juni 2022 till kommunfullmäktige för beslut om antagande.  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av studentbostäder och 
centrumverksamhet samtidigt som befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska 
bevaras. Detaljplanen möjliggör ca 250-300 studentbostäder och 8 BmSS i tre punkthus 
samt 3 200 kvm verksamheter i en lägre byggnad mot Guldhedsgatan. Befintlig 
bebyggelse får utökad användning med bostäder och centrumverksamhet, vilket 
möjliggör ytterligare ca 50-70 studentbostäder. Delar av naturområdet bevaras. 
Naturvärden som försvinner kompenseras till viss del. Landalagatan omvandlas till 
allmän plats. 

De viktigaste stadsbyggnadsidéerna i förslaget är att möjliggöra för ett stort antal bostäder 
samtidigt som så stor del som möjligt av befintligt naturområde behålls. Därutöver skapas 
ett mer slutet gårdsrum, samt aktiva bottenvåningar mot Guldhedsgatan. Ett 
gestaltningsprogram har tagits fram. Gestaltningen av de tre bostadshusen ska ta avstamp 
i f.d. Holtermanska sjukhusets tegelfasader. Stadens grammatik i fasader med en 
bearbetad bottenvåning, ett vertikalt uttryck och ett tydligt markerat avslut är en viktig 
utgångspunkt i gestaltningen av den nya bebyggelsen. 

Inkomna yttranden berör i huvudsak valet att exploatera på platsen, planförslagets 
utformning avseende skala, gestaltning och anpassning till kulturmiljö, typ av bostäder, 
påverkan på grönytor samt trafik och parkering. 

Kontoret har bedömt att detaljplanen kan tillstyrkas med föreslagna ändringar. 

 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-05-27 
Byggnadsnämnden 2022-12-13 
Diarienummer 0817/14 
 

Handläggare 
Christian Bruce 
Telefon: 031-368 19 14 
E-post: christian.bruce@sbk.goteborg.se>  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Fastighetskontorets beräkningar visar att projektets inkomster bedöms uppgå till cirka 49 
miljoner kronor och projektets utgifter till cirka 16 miljoner kronor. Projektet bedöms 
därför att ge ett positivt projektnetto. Projektekonomin bedöms dock som osäker. 
Bedömda inkomster och utgifter är uppskattningar i ett relativt tidigt skede. 
Fastighetskontoret bedömer ändå att detaljplanen kommer att ge ett betydande överskott. 
Avtal med exploatören som reglerar kostnader och åtaganden ska skrivas innan 
detaljplanens antagande för att säkerställa genomförandet av detaljplanen.  

Fastighetsnämndens intäkter består av markförsäljning och exploateringsbidrag. 
Fastighetsnämnden utgifter består av anläggande av allmän plats, eventuell marksanering, 
kostnader för ledningsflytt, utredningskostnader, förrättningskostnader, 
kompensationsåtgärder utanför planområdet samt förstärkningsåtgärder kopplade till 
framtagen åtgärdsplan för lämplig biotop för mindre hackspett. 

Trafiknämnden får ökade kostnader för drift och underhåll samt ränta och avskrivningar 
för den tillkommande allmänna platsen för Landalagatan samt övertagandet av 
byggnaden inom vilken likriktarstationen är placerad inom kvarteret. 

Park- och Naturnämnden får ökade kostnader för drift och underhåll av Landalas 
naturområde mellan Arthur Lunds gångväg och Kattedamm där kompensationsåtgärder 
ska utföras samt eventuellt drift- och underhållskostnader för staket mellan naturmark och 
kvartersmark om sådant staket kommer krävas.  

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för ränta 
och avskrivningar samt driften av va-anläggningar. 

Lokalnämnden får eventuellt utgifter i form av hyra samt ökade driftskostnader för 
lokaler och ytor för bostäder med särskild service (BmSS) i flerbostadshus. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Planförslaget ligger i linje med mål och visioner för utvecklingen av Göteborg och ger 
goda förutsättningar för att bidra till en god livsmiljö och hållbart resursutnyttjande.  

Planförslaget bedöms ha flera positiva ekologiska konsekvenser. Planen möjliggör ett 
stort antal bostäder i ett centralt, kollektivtrafiknära läge med ett mycket lågt 
parkeringstal för bilar. Exploatören planerar ett flertal mobilitetsåtgärder i enlighet med 
stadens riktlinjer för mobilitet och parkering. Det låga parkeringstalet och en utveckling i 
linje med stadens trafikstrategi innebär bland annat att planen generar ett mycket lågt 
tillskott av biltrafik, och att nya boende kommer röra sig främst genom gång, cykel och 
kollektivtrafik. Därutöver bidrar planförslaget till förbättrade möjligheter för cykel, 
genom att möjliggöra för utveckling av ett pendelcykelstråk. Planen innebär också 
förbättrad dagvattenhantering med ökad rening jämfört med idag. Därutöver blir 
befintliga bostäder och gårdsmiljöer i området mindre utsatta för trafikbuller genom att 
den nya bebyggelsen skärmar av trafiken.  

Planförslaget innebär negativa ekologiska konsekvenser till följd av att ny bebyggelse tar 
delar av ett befintligt naturområde i anspråk, samt att ett flertal värdefulla träd måste tas 
ner, viket påverkar bland annat växt- och djurlivet och den biologiska mångfalden. Planen 
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har dock utformats för att i så hög grad som möjlig bevara befintligt naturområde, 
samtidigt som ett högt antal bostäder kan uppnås. Naturvärden som försvinner 
kompenseras till viss del genom kompensationsåtgärder. 

Miljömål som påverkas positivt av planförslaget är begränsad klimatpåverkan, frisk luft, 
giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, grundvatten och hav i god balans och god 
bebyggd miljö. Miljömål som påverkas negativt av planförslaget är ett rikt växt- och 
djurliv. 

Övriga miljömål bedöms inte påverkas av planförslaget. 

Bedömning ur social dimension 
Planförslaget innebär i huvudsak studentbostäder. I närområdet finns en mycket stor 
andel av Göteborgs studentbostäder, och det finns en brist på större lägenheter i området. 
Sett i detta perspektiv bidrar inte planförslaget till en ökad blandning av bostadstyper och 
en ökad social integration. Det råder dock stor brist på studentbostäder i Göteborg. 
Samtidigt bedöms det inte finnas möjlighet att möjliggöra för andra typer av bostäder, på 
grund av den stora bristen på kommunal service i området, i form av förskola och skola. 

Planförslaget innebär positiv påverkan för utvecklingen av högskolan och möjligheten att 
tillhandahålla student- och gästforskarbostäder.  

Goda möjligheter att röra sig med gång, cykel och kollektivtrafik kan ha positiva 
konsekvenser för både hälsa och jämställdhet.  

Planförslaget innebär möjligheter till öppna bottenvåningar med verksamheter mot 
Guldhedsgatan och Chalmers hållplatsen. En öppen entréplats bildas även mot 
hållplatsen. Detta kan bidra till att öka förutsättningarna för stadsliv och trygghet längs en 
gatumiljö som till stor del domineras av stängda fasader och bergsväggar. 

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 
beaktats vid framtagande av planförslaget. Planförslaget har positiva konsekvenser för 
barn främst i form av en förbättring av förutsättningar för oskyddade trafikanter, genom 
anläggande av nya trottoarer och breddning av cykelstråk. Planförslaget kan dock ha 
negativa konsekvenser för barn eftersom tillgängliga friytor i området minskar. Se även 
konsekvenser i form av brist på förskoleplatser ovan. 

Bilagor 
Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationsritning 
2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 
3. Samrådsredogörelse 
4. Granskningsutlåtande 
5. Gestaltningsprogram 
6. Fastighetsförteckning 
7. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 
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Ärendet  
Nämnden föreslås besluta om att tillstyrka förslaget till detaljplan och sända över 
förslaget till Kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget 
Planområdet ligger vid Chalmers hållplats i stadsdelen Landala. Syftet med detaljplanen 
är att möjliggöra byggnation av studentbostäder, gästforskar-bostäder och 
centrumverksamhet samtidigt som befintliga kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska 
bevaras. Detaljplanen ska bidra till att stärka området som entrépunkt till Chalmers. 
Därutöver ska ny bebyggelse utformas på ett sätt som ger förutsättningar att behålla större 
delen av befintligt grönområde. Detaljplanen ska även ge förutsättningar att utveckla 
allmänna gång- och cykelstråk inom och förbi planområdet.  

Detaljplanen föreslår ny bebyggelse i form av tre punkthus med bostäder och en lägre 
byggnad med verksamheter ut mot Guldhedsgatan, samt utökad användning av befintlig 
bebyggelse med möjlighet till bostäder och centrumverksamhet. De tre punkthusen 
planeras innehålla ca 300-370 studentbostäder samt åtta boende med särskild service 
(BmSS). I den befintliga bebyggelsen bedöms det kunna rymmas ca 50-70 
studentlägenheter. Landalagatan omvandlas till allmän plats – gata. Delar av befintligt 
grönområde i västra delen av planområdet planläggs som allmän plats – natur. 
Naturvärden som försvinner kompenseras. Möjlighet ges till utveckling av ett 
pendelcykelstråk som passerar området via Guldhedsgatan och Landalagatan. 

De viktigaste stadsbyggnadsidéerna i förslaget är att möjliggöra för ett stort antal bostäder 
samtidigt som så stor del som möjligt av befintligt naturområde behålls. Därutöver skapas 
ett mer slutet gårdsrum, samt aktiva bottenvåningar mot Guldhedsgatan. Ett 
gestaltningsprogram har tagits fram. Gestaltningen av de tre bostadshusen ska ta avstamp 
i f.d. Holtermanska sjukhusets tegelfasader. Stadens grammatik i fasader med en 
bearbetad bottenvåning, ett vertikalt uttryck och ett tydligt markerat avslut är en viktig 
utgångspunkt i gestaltningen av den nya bebyggelsen. 

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

Gällande detaljplan akt 2-4253 anger bostäder, kontor, skola och teknisk anläggning. 
Genomförandetiden har gått ut.  

Detaljplanen innebär att lovplikten ändras genom utökad lovplikt för fällning av utpekade 
träd.  

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Bakgrund och förändringar efter granskning 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-06-22 att låta granska detaljplan för bostäder och 
lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset. Granskning har hållits under tiden 2021-
08-18 – 2021-09-08. Förslaget till detaljplan har under granskningstiden funnits 
tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, 
Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen.  

- Planbestämmelse om ej öppningsbara fönster har införts för byggnad mot 
Guldhedsgatan 

- Planbestämmelser om bevarande av inredning har ändrats från 
skyddsbestämmelser till varsamhetsbestämmelser 

- Planbestämmelse om att plan 0 i delar av befintlig bebyggelse inte får användas 
för bostadsrum har införts 

- Planbestämmelse om villkor för startbesked genom sanering av byggnader har 
införts 

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.  

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den är av större vikt med 
avseende på det allmänna intresset av påverkan på stadsbilden i närområdet. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2016-02-25 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2020-06-23 att genomföra samråd om detaljplanen 

2021-06-22 att låta granska detaljplanen samt att tillföra centrumändamål i de två     
översta våningarna på byggnaden närmast hållplatsen före granskning 
sker 

Program för Utveckling av Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala, dnr 0515/10, 
med samrådsredogörelse går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Miljöpåverkan 
Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900)  
4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 
genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en 
miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Planområdet berörs av Förslag till Göteborgs utvidgade innerstad baserat på en historisk 
stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 - 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden 
och Fastighetsnämnden. Kontoret bedömer att planförslaget till största del inte är 
förenligt med stadsplaneanalysen. Förslaget i stadsplaneanalysen tar bland annat i anspråk 
hela grönområdet i västra delen av planområdet i syfte att skapa ett slutet kvarter. Ett av 
syftena med aktuellt planförslag är i stället att utveckla området samtidigt som en stor del 
av grönområdet kan sparas. Den komplexa topografin innebär även svårigheter i att 
genomföra ett förslag i enlighet med stadsplaneanalysen. Skapandet av nya byggnader 
med öppna bottenvåningar mot Guldhedsgatan är dock förenligt med stadsplaneanalysen. 
Därutöver medför den nya bebyggelsen att den befintliga tomten får en mer 
kvartersliknande form. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planförslaget innehåller endast studentbostäder, vilket inte påverkar behovet av förskole- 
och grundskoleplatser nämnvärt. 

Inkomna yttranden från boende, sakägare och övriga berör i huvudsak valet att exploatera 
på platsen, skala och gestaltning, anpassning till kulturmiljö, ljusförhållanden, skuggning, 
insyn, typ av bostäder, trafik och parkering samt påverkan på grönytor. Dessa synpunkter 
har inte tillgodosetts. Därmed finns kvarstående erinringar från boende, sakägare och 
övriga. 

Kontoret har bedömt att planförslaget medför en påverkan på befintliga boende, men att 
denna påverkan är av sådan grad som får accepteras i ett sådant centralt område i staden. 
Vad gäller allmänna intressen såsom anpassning till kulturmiljö och påverkan på 
grönområde bedömer kontoret att det allmänna intresset av ett stort antal nya bostäder 
väger tyngre än ett fullständigt bevarande av grönområdet genom att avstå från 
exploatering, eller en full anpassning till kulturmiljön genom kraftigt sänkta 
byggnadshöjder. Ett gestaltningsprogram har tagits fram, i syfte att i så hög utsträckning 
som möjligt säkerställa en gestaltning som är anpassad till och tar avstamp i de befintliga 
tegelbyggnaderna i före detta sjukhusområdet, samtidigt som ett stort antal bostäder kan 
möjliggöras. 

Länsstyrelsen har framfört att planen behöver bearbetas vad gäller miljökvalitetsnormer 
för luft samt hälsa och säkerhet kopplat till skyfall för att inte riskera att tas in för 
prövning i ett senare skede. Länsstyrelsen har efter granskning även kompletterat sitt 
yttrande med avseende på markföroreningar. Framförda synpunkter från Länsstyrelsen 
har tillgodosetts genom mindre justeringar av plankartan och planbeskrivningen, samt 
genom framtagande av ytterligare en fördjupad markmiljöutredning. Kontoret har därmed 
bedömt att detaljplanen kan antas. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 
planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 
granskning: 

- Planbestämmelse om ej öppningsbara fönster har införts för byggnad mot 
Guldhedsgatan 

- Planbestämmelser om bevarande av inredning har ändrats från 
skyddsbestämmelser till varsamhetsbestämmelser 

- Planbestämmelse om att plan 0 i delar av befintlig bebyggelse inte får användas 
för bostadsrum har införts 

- Planbestämmelse om villkor för startbesked genom sanering av byggnader har 
införts 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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