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Planbesked för utbyggnad av Östra sjukhuset 
(Sävenäs 165:1) inom stadsdelen Sävenäs 
 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Meddela sökanden att kommunen avser att inleda detaljplaneläggning för 

utbyggnad av Östra sjukhuset (Sävenäs 165:1) inom stadsdelen Sävenäs. 

 

2. Planarbetet påbörjas år 2022. 

 

 

Sammanfattning 
Östra sjukhuset/planområdet innehåller betydande samhällsfunktion och är av stor 

betydelse för hela staden och regionen. Verksamheten är etablerad på platsen och 

sjukhusområdet är enligt ansökan tänkt att bibehålla befintlig struktur.  

Den framtida utveckling av sjukhusområdet ligger i linje med översiktsplan och delvis 

med gällande detaljplan. Sjukhuset har behov av att utveckla nya byggnader västerut och 

med bibehållen struktur för området. Det resulterar en översyn av byggnadshöjder där den 

gällande detaljplanen innehåller begräsningar. Det finns inga tydliga målkonflikter till 

förslaget i nuläget och vi anser att platsen lämpar sig väl till den tänkta utvecklingen.  

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på de ambitioner som anges i ansökan avseende en 

ökad kontakt med sjukhusområdets omgivningar och en gestaltning som avser knyta an 

till den befintliga bebyggelsemiljön och omgivande grönska. Hur detta kan ske på bästa 

sätt blir viktiga frågor i en kommande planprocess. Utbyggnaden av Östra sjukhuset är 

lämplig att pröva i detaljplan. Inga stora knäckfrågor är identifierade. I nuläget bedöms 

följande utredningar behöva tas fram under detaljplanearbetet: 

• Geoteknik 

• Naturvärdesinventering 

• Eventuellt en arkeologisk utredning, fornlämningar  

• Skyfall- och dagvatten 

• Dagsljus 

• Social konsekvensanalys, SKA och Barnkonsekvensanalys, BKA 

 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-18 

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Diarienummer 20/062 

 

Handläggare 

Anna Ulrika Samuelsson 

Telefon: 031-368 19 17 

E-post: anna.ulrika.samuelsson@sbk.goteborg.se 
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 Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal kommer att tecknas med intressent.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Området för ansökan har i nuläget inga stora kända miljövärden. Inga riksintressen natur- 

eller kulturmiljöer berörs. De finns lokala naturvärden som är knuta till träden i området. 

Behov av att en naturvärdesinventering föreslås för att utreda frågan inför kommande 

planskede. Kulturmiljö, och då arkeologi är outredd för området i stort. De finns 

närliggande fornlämningar och därmed föreslås en arkeologisk utredning inför nästa 

skede, detaljplaneskedet. Avstämning av den frågan görs med länsstyrelsen.  

Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) behöver behandlas i kommande planarbete enligt kapitel 5 i 

miljöbalken. De miljökvalitetsnormer som i nuläget bedöms vara aktuella i kommande 

planarbete är; luftkvalitetsförordningen, vattenförekomster och fisk- och musselvatten. 

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver diskuteras/utredas vidare men 

det bedöms preliminärt inte vara ett problem. Vatten (dagvattnet) är en aspekt som 

behöver studeras då ytor från planområdet går till recipient Säveån som är klassad enligt 

miljökvalitetsnormer för vatten.  

Även en avstämning mot Göteborgs miljömål hur utbyggnaden stämmer med/eller inte 

med genomförs under kommande planskede.  

 

Bedömning ur social dimension 
Den föreslagna utbyggnaden kompletterar det befintliga sjukhusområdet med fler och 

ändamålsenliga institutionsbyggnader. Det är positivt om utbyggnad av sjukhuset även 

leder till att utveckla och koppla samman sjukhusområdet med omgivningen och stadens 

gång- och cykelstråk. Detta för att minska områdets barriäreffekt, samt underlätta 

orienterbarheten inom området för allmänheten. Det har framkommit vid 

trygghetsdialoger att delar av området är otryggt, och att det finns verksamheter som har 

problem, där hållplatserna nämns bland annat. Om fler människor färdas och vistas inom 

området under fler timmar av dygnet skulle det bidra till den upplevda tryggheten för 

personal och besökare.  

Ansökans målsättning med en ökad kontakt inom sjukhusområdets och utåt mot 

omgivningarna samt en gestaltning som avser knyta an till den befintliga 

bebyggelsemiljön och omgivande grönska är mycket positivt utifrån flera aspekter för att 

stärka den sociala dimensionen. Det kan skapa ett bra samspel och bidra till en mer 

integrerad stad men hur det utformas beror på detaljutformning som hanteras i kommande 

planarbetet. 

 

Bilagor 
1. Ansökan om planbesked  

2. Förprövningsrapport  
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 Ärendet  
Ärendet gäller en begäran om planbesked.  

Förfrågan innebär en utbyggnad av Östra sjukhuset med cirka 60 000 kvm lokaler. 

Området är etablerat sjukhusområde med en betydande samhällsfunktion och är av stor 

betydelse för hela staden och regionen. Sjukhusområdet har enligt ansökan tänkt att 

bibehålla befintlig struktur, samtidigt som det finns behov av att utveckla nya byggnader 

västerut. 

Styrande dokument och tidigare beslut   
Översiktsplan för Göteborg (2009) anger markanvändning i markanvändningskartan som 

”större institution”. Med institutioner menas större områden med offentlig verksamhet 

som stora vårdanläggningar.  Detaljplanen för sjukhusområdet (1965) anger i stort sett 

hela området som ”A -allmänt ändamål” men det finns begräsningar i byggnadshöjden 

inom området som begränsar tänkt utbyggnad. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning  
Östra sjukhuset/planområdet innehåller betydande samhällsfunktion och är av stor 

betydelse för hela staden och regionen. Verksamheten är etablerad på platsen och 

sjukhusområdet är enligt ansökan tänkt att bibehålla befintlig struktur.  

Den framtida utveckling av sjukhusområdet ligger i linje med översiktsplan och delvis 

med gällande detaljplan. Sjukhuset har behov av att utveckla nya byggnader västerut och 

med bibehållen struktur för området. Det resulterar en översyn av byggnadshöjder där den 

gällande detaljplanen innehåller begräsningar. Det finns inga tydliga målkonflikter till 

förslaget i nuläget och vi anser att platsen lämpar sig väl till den tänkta utvecklingen.  

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på de ambitioner som anges i ansökan avseende en 

ökad kontakt med sjukhusområdets omgivningar och en gestaltning som avser knyta an 

till den befintliga bebyggelsemiljön och omgivande grönska. Hur detta kan ske på bästa 

sätt blir viktiga frågor i en kommande planprocess.  

Beslut om positivt planbesked föreslås.  

Planarbetet bedöms bli stort/medelstort. 

Villkor för planläggningen är att Västfastigheter kan precisera sina behov för tänkt 

utbyggnad.  

Kontoret bedömer att planen kan bedrivas som standardförfarande eller utökat förfarande. 

Om utbyggnaden visar sig vara i större omfattning är den av betydande intresse för 

allmänheten, då behöver planen bedrivas i utökat förfarande. Den frågan avgöras längre 

fram i processen, när utbyggnadsbehoven är mer utrett.   

Samband, beroenden och prioriteringsgrund 

Planen för utbyggnad av ett av stadens sjukhusområde har hög prioritet som 

samhällsviktig funktion. Inga samband eller beroenden i nuläget för planarbetet. 
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