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Genomförandebeslut avseende stadens 
exploatering inom detaljplan för vård och 
forskning vid Per Dubbsgatan 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande  
den 10 maj 2021 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Projektbudgeten för exploateringen av detaljplan för vård och forskning vid Per 
Dubbsgatan om 276 mnkr i 2019 års prisnivå, varav intäkterna uppgår till 222 mnkr, 
godkänns. Genomförandebeslutet förutsätter bibehållen finansieringsgrad och att 
detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan vinner laga kraft. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP) yrkade att ärendet skulle återremitteras enligt yrkande från MP  
den 10 juni 2021. 

Tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), Daniel Bernmar (V) och 
ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och 
avslag på yrkande från D den 1 september 2021, återremissyrkande från MP  
den 10 juni 2021 och tilläggsyrkande från SD den 28 maj 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkade att ärendet skulle återremitteras enligt yrkande från D  
den 1 september 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och 
tilläggsyrkande från SD den 28 maj 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade först utan omröstning att avslå återremissyrkandet från MP. 

Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att avslå återremissyrkandet från D. 

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att avslå tilläggsyrkandet från SD. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Kommunfullmäktige 
 

  
  

Handling 2021 nr 173 
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Representanterna från V antecknade som yttrande en skrivelse från den 15 juni 2021. 

 
 
Göteborg den 1 september 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

 

Axel Josefson 

 Mathias Sköld 
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Yrkande angående Genomförandebeslut 
avseende stadens exploatering inom 
detaljplan för vård och forskning vid Per 
Dubbsgatan 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Förslaget till genomförandebeslut återremitteras till Stadsledningskontoret för att få 

en ekonomi i balans utan kommunalt underskott samt säkerställa en långsiktigt 

hållbar trafiklösning och en god arbetsmiljö i området.  

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

 

2021-09-01 

 

(D) 

  

Ärende nr: 2.1.14 
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Yrkande angående Genomförandebeslut 
avseende stadens exploatering inom 
detaljplan för vård och forskning vid Per 
Dubbsgatan. 
 

Som bl.a. Miljökonsekvensbeskrivningen, Kulturnämnden och Länsstyrelsen påpekar, har 
Per Dubbshuset ett mycket högt kulturhistoriskt värde och av kulturmiljöskäl hade det 
självklart varit bäst att bevara det på sin nuvarande, ursprungliga plats. Men som 
alternativstudierna visar är detta svårt att kombinera med det aktuella 
utbyggnadsprojektet.  

På ett sätt har husets nuvarande placering också spelat ut sin roll: Både sjukhusets 
huvudingång och akutingång finns nu på den norra långsidan och Per Dubbshusets entré 
har i praktiken reducerats till en av flera sidoentréer. Faktum är att det nya akutvårdshuset 
på sätt och vis återetablerar den västra kortsidan som en viktig entré, genom den nya 
akutmottagningen vänd ner mot Annedal och Linnéplatsen.  

Tyvärr kan vi enligt PBL inte ställa krav på bevarande av huset i en detaljplan. Vi 
uppmanar därför inblandade parter att i den fortsatta processen arbeta för ett bevarande av 
Per Dubbshuset antingen genom att flyttas till annan plats inom sjukhusområdet eller till 
något annat område för vård, medicinsk forskning eller medicinsk utbildning i Göteborgs 
Stad. Vi tror att detta väsentligt skulle underlätta processen att få detaljplanen godkänd 
senare under 2021 av såväl Kommunfullmäktige som av Länsstyrelsen. 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
 
2021-06-15 
 

(Vänsterpartiet) 
  
2.1.11 
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Yrkande angående genomförandebeslut 
avseende stadensexploatering inom 
detaljplan för vård och forskning vid Per 
Dubbsgatan 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Byggnadsnämnden uppdras att ta fram ett förslag på detaljplan som säkerställer 
bevarandet av Per Dubbshuset och ortopediska kliniken. 

2. Fastighetsnämnden uppdras återkomma med ett nytt förslag till 
genomförandebeslut baserat ett reviderat förslag på detaljplan.  

3. Tjänsteutlåtandets förslag till beslut avslås.  

Yrkandet 
 
Ärendet handlar om ett genomförandebeslut till en detaljplan som innebär att viktiga och 
kulturhistoriskt intressanta byggnader rivs. Vi menar att en betydligt större del av de 
värdefulla kulturmiljöerna bör bevaras, antingen genom bevarade byggnader eller flyttade 
byggnader.  
 
Sahlgrenska sjukhuset är en otroligt viktig verksamhet i Göteborg och Life Science är en 
satsning som vi omfamnar. I föreliggande förslag innebär dock projektet att ett flertal 
byggnader med höga kulturvärden rivs. Det borde inte vara nödvändigt att så totalt 
utradera en kulturmiljö, för att klara av att utveckla sjukhusområdet. 
  
Samrådsredogörelsen innehåller kraftig kritik från flera instanser. Planerna avstyrks från 
Kulturnämnden med avseende på rivningen. Länsstyrelsen riktar också kraftig kritik mot 
de planerade rivningarna och påpekar bl.a. att ”det är ytterst olyckligt att staden är beredd 
att riva bebyggelse inom ett kommunalt bevarandeområde i den utsträckning som 
planförslaget föreslår”, i synnerhet ”Per Dubbshuset som försätts med planbestämmelsen 
q1 i nuvarande plan” (s.k. K-märkning i dagligt tal). Även i 
miljökonsekvensbeskrivningen konstateras att ”om planförslaget genomförs så finns en 
risk att en standard sätts med ovarsam hantering av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader”. I det kommunala bevarandeprogrammet ingår även ”ortopediska kliniken” 
som i detta förslag föreslås att rivas. Byggnaden är ett viktigt inslag i kulturmiljön med en 
bevarad originalfasad uppförd i 1920-talsklassicistisk stil. Med denna kritik så finns en 
påtaglig risk att planen i sin nuvarande utformning ej kommer passera en 
överklagandeprocess.  
 
 
 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2021-06-10 
 

Miljöpartiet  
  
Ärende nr 2.1.11 
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Tilläggsyrkande – Genomförandebeslut 
avseende stadens exploatering inom 
detaljplan för vård och forskning vid Per 
Dubbsgatan 
Förslag till beslut 
I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

1) Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett gestaltningsförslag för de tre 
byggnaderna som bättre harmoniserar med de befintliga äldre byggnaderna i 
området. 

2) Trafiknämnden i samarbete med berörda nämnder får i uppdrag att ta fram en 
samlad helhetslösning för cyklister med fokus på framkomlighet, säkerhet samt 
planskildhet och separata cykelkörfält längst hela detaljplaneområdet. Två 
huvudförslag ska tas fram: 
a) Planskild ramp som separerar cyklister från kollektivtrafik, biltrafik och 

gående.  
b) Cykeltunnel och/eller cykeltråg som separerar cyklister från kollektivtrafik, 

biltrafik och gående. 
3) Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram två föreslag på planskilda 

cykelgarage med placering på Rangården vid vändslingan för spårvagnar. Två 
huvudförslag ska tas fram: 
a) Ett cykelgarage i nivå med den projekterade rampen (punkt 2a ovan.)  
b) Ett cykelgarage i nivå med det projekterade tråget (punkt 2b ovan.) 
 

4) I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet 
 

Yrkandet 
Det som saknas i detta projekt är en bättre kravspecifikation som beskriver vilka 
funktioner som ska prioriteras. Främst gestaltning och planskildhet för cyklister. 

Sverigedemokraterna anser att ett tydligare gestaltningskrav hade varit på sin plats. Det 
måste ställas krav på att de nya byggnaderna ska harmonisera med de äldre 
sekelskiftesbyggnaderna med rött tegel och koppartak, så som man byggde förr.  

I liggande förslag förs tankarna till regionens hus. Fantasilösa och släta ytor med glas. 
Här behöver man ta ett omtag för att inte projektet ska sälla sig till listan av misslyckade 
stadsutveckligprojekt i Göteborg. Haverilistan är en dyster läsning och inkluderar redan 
bland annat Götaplatsen, Rosenlund, Järntorget och Centralen. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande  
2021-06-28 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 2.1.2 
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I detaljplanen har man lyft problemet med att det är dålig framkomlighet för cyklister 
längst Per Dubbsgatan, men i liggande förslag har man i princip inte löst ett enda 
problem. Det är konflikt med cyklister på följande områden, vilket är mycket allvarligt: 

1) In- och utfarter till parkeringsgaraget. 
2) In- och utfarter till akutintaget 
3) Vändslingan för spårvagnar 
4) Fotgängare som ska till och från hållplatsen 
5) In- och utfart till Sahlgrenska huvudentrén. 

 

Det är en fullständig katastrof att man helt bortser från stadens uttalade mål att öka antalet 
cyklister när man skapar faror, trafikregleringar och korsande trafik på detta viktiga 
cykelpendlingsstråk. Här behöver man göra ett riktigt omtag och ta fram olika förslag på 
planskildhet för cyklister. Genom att exempelvis bygga en ramp med ett cykelgarage i 
samma nivå så skulle man bygga bort alla konfliktytor. Man kan även lägga cykelbanan i 
ett tråg. Båda dessa alternativ bör utredas innan man verkställer detaljplanen. 

SD har en vision om flera nya cykelstråk i Göteborg (se bilaga1). Stråket förbi 
Sahlgrenska skulle kunna bli ett attraktivt och vältrafikerat pendlingsstråk, men det kräver 
att man planerar för planskildhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1) SD Yrkande 2020-05-15 
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Bilaga 1 

 

Yrkande angående – Samordna cykelarbetet i 
Göteborgs Stad 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1) Komplettera planen med uppdrag att lösa konflikter mellan cyklister och 
fotgängare vid färjestationerna Stenpiren och Lindholmen. 

2) Komplettera planen med uppdrag att lösa kö-problematiken vid på- och 
avstigning av Älvsnabbare vid Stenpiren och Lindholmen 

3) Planen kompletteras med ett särskilt uppdrag att tillse att följande cykelstråk 
optimeras med avseende på framkomlighet och säkerhet. Konflikter med 
fotgängare, bilar och spårväg ska undvikas när det är tekniskt möjligt.  
a) Operan-Brunnsparken-Kungsportsplatsen-Avenyn-Götaplatsen-Universitetet 
b) Stenpiren-Brunnsparken-Drottningtorget-Ullevi-Liseberg 
c) Drömmarnas kaj-Lilla bommen-Stenpiren-Skeppsbron-Rosenlund-

Masthugget-Klippan-Långedrag 
d) Rosenlund-Järntorget-Linnégatan- Slottsskogen-Högsbo-Askim-Hovås 

4) Komplettera planen med ett tydligt direktiv att införa enhetliga cykelstolpar i hela 
staden som på ett yt-optimalt och smidigt sätt tillåter fastlåsning av cyklar på 
båda sidor stolparna. 

5) Komplettera planen med ett särskilt uppdrag till Park- och Natur om att separera 
bil- och cykelbanor med staket, häckar och planteringar. Syftet är att skapa en 
vacker, grön och inbjudande korridor för cyklister på pendelstråken. 

6) I övrigt bifalla yrkandet 

 

 

 

 

 

  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2020-05-15 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 2.1.13 
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Yrkandet 
 
Det finns mycket att säga om cykelprogrammet. Man borde tala mer om konkreta förslag 
på lösningar på de ställen som idag är röriga, svårframkomliga och farliga.  
Därför föreslår SD att man koncentrerar arbetet på 4 stråk och där lägger ner resurser och 
ansträngningar. Man måste lösa cykelproblemet vid Brunnsparken. Cyklar måste få egna 
körfält här när det är tekniskt möjligt. Man måste arbeta lösningsorienterat. 
 
Ett annat stort problem är kaoset vid på- och avstigningarna vid färjelägren Lindholmen 
och Stenpiren. Det finns förbättringspotential för de ramper man byggt idag. Idag orsakar 
dessa trängsel och irritation vid på- och avstigning. Vidare så korsas gångtrafikanternas 
och cyklisternas stråk vid dessa stationer på ett farligt och ogenomtänkt sätt. Detta måste 
lösas snarast. 
 
Det är bra med cykelpendlingsstråk, men idag är de enformiga och sterila istället för 
vackra och inbjudande. Dessutom går de ofta helt nära biltrafiken. Därför borde alla 
cykelpendlingstråk separeras från bilkörfälten med gröna barriärer. Detta skulle skapa 
trevliga, gröna och vackra stråk, som alldeles säkert skulle motivera fler att cykelpendla 
till jobbet. Detta speciella uppdrag ska Park-och Natur ansvara för, och tilldelas resurser 
så att uppdraget kan lösas inom förvaltningens ramar. 
 
Ett annat område som kan förbättras är de undermåliga cykelparkeringarna som består av 
två svarta böjda rör. Har man en cykelkorg kan man inte använda dom på ett bra sätt. 
Detta är ett exempel på när man ignorerar brukarna, och istället kommer på något eget 
utan en ordentlig analys. 
   
 

 

Ineffektiva cykelstolpar som måste ersättas. 

 

Två av åtgärdsområdena som är värt att kommentera är Stöd och tjänster samt 
Kommunikation. Vad kostar egentligen Styr och ställ? Man borde överväga om det inte är 
bättre att bygga fler riktiga cykelställ till pendlare och besökare som använder sina egna 
cyklar. Nu tar styr och ställ upp väldigt mycket plats på centrala ställen. 

Vi lever i ett informationssamhälle. Behöver vi då så många kommunikatörer? Alla kan 
snabbt få den information dom vill via sina mobiler. Vissa av stadens appar till stöd för 
cyklister är bra, men det här med kommunikation och kommunikatörer i Göteborg tar för 
mycket plats. Det är bättre att prioritera bra cykelstråk i centrum än att producera 
kostsamma och felriktade kampanjer.  
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Genomförandebeslut avseende stadens 
exploatering inom detaljplan för vård och 
forskning vid Per Dubbsgatan 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Projektbudgeten för exploateringen av detaljplan för vård och forskning vid Per 
Dubbsgatan om 276 mnkr i 2019 års prisnivå, varav intäkterna uppgår till 222 mnkr, 
godkänns. Genomförandebeslutet förutsätter bibehållen finansieringsgrad och att 
detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan vinner laga kraft.  

Sammanfattning 
Fastighetsnämnden beslutade 2021-02-08 § 19 att föreslå kommunfullmäktige att fatta 
genomförandebeslut för exploateringen av detaljplan för vård och forskning vid Per 
Dubbsgatan. Genomförandebeslutet föregås av antagande av detaljplanen som planeras 
att beslutas i kommunfullmäktige under fjärde kvartalet 2021. Fastighetsnämnden 
bedömer att den exploatering som omfattas av detaljplanen är av stor vikt för staden och 
att den nu föreslagna kostnadsfördelningen mellan exploateringsinvestering och 
skatteinvestering avseende utbyggnad av allmän plats och den bedömda 
underfinansieringen är skäliga. 

Stadsledningskontoret kan konstatera att fastighetsnämnden bedömt att exploaterings-
projektet är av sådan karaktär att beslut kring genomförandet och dess ekonomi bör tas i 
kommunfullmäktige. Stadsledningskontoret delar fastighetsnämndens bedömning utifrån 
att det ligger i linje med att beslut av principiell beskaffenhet ska hanteras på 
kommunfullmäktigenivå, som en del i projektstyrningen av enskilda betydande 
satsningar. Stadsledningskontoret kan vidare konstatera att planeringsarbetet är i ett 
slutskede och att avvägningar gjorts successivt av samtliga aktörer inom ramen för 
detaljplane- och exploateringsprocessen. 

Sammanfattningsvis föreslår stadsledningskontoret kommunfullmäktige att besluta i 
enlighet med fastighetsnämndens förslag, för att säkerställa stadens ekonomiska åtagande 
inför antagande av detaljplanen. Beslutet förutsätter bibehållen finansieringsgrad vid 
eventuella omfattningsförändringar och att detaljplanen vinner laga kraft. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Fastighetsnämndens inkomster beräknas till cirka 222 mnkr och fastighetsnämndens 
utgifter till cirka 276 mnkr. Detta innebär ett negativt projektnetto för fastighetsnämnden 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-05-10 
Diarienummer 0508/21 
 

Handläggare  
Neda Sherafat, Eric Roos 
Telefon: 031-368 00 72 
E-post: neda.sherafat@stadshuset.goteborg.se  
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på cirka 54 mnkr. Det ekonomiska underskottet hanteras genom överskott i andra 
pågående och planerade exploateringsprojekt och ryms inom ramen för det samlade 
prognostiserade exploateringsöverskott för kommande års exploateringsverksamhet. I 
storleksordningen 165 mnkr avser utbyggnad och utveckling av allmän plats i första hand 
för att skapa en ny entré till Medicinareberget från Per Dubbsgatan, förstärka 
pendelcykelstråk, skapa mer tillgänglig, orienterbar och trygg miljö för gående och 
cyklister i och till området och för att överbrygga barriären över Per Dubbsgatan. 

Den långsiktiga ekonomiska belastningen, främst för trafiknämnden, har utifrån 
underhandskontakt med trafikkontoret och fastighetskontoret bedömts avseende 
tillkommande kapitalkostnadseffekter på 5–10 mnkr per år och driftkostnader på cirka 
0,55 mnkr per år när de tillkommande anläggningarna tas i bruk. Den tillkommande 
driftbelastningen behöver beaktas inom ramen för framtida budgetprocesser, dock först 
framåt efter 2026, när delar av de nya anläggningarna förväntas tas i bruk. 

Beslut om finansiering och genomförande av exploateringsprojektet förutsätts för att 
kunna anta detaljplanen. Vid eventuella omfattningsförändringar under den fortsatta 
genomförandeplaneringen och genomförandet förutsätter fastighetsnämnden att vissa 
budgetjusteringar kan hanteras utan reviderade beslut från kommunfullmäktige, så länge 
som finansieringsgraden i projektet kan bibehållas. 

Utöver åtgärderna inom exploateringsprojektet tillkommer en investering för 
trafiknämnden på cirka 50 mnkr för åtgärder som har bedömts tillföras utöver vad som 
ska belasta exploateringsprojektet och som möjliggörs genom detaljplanen. Det avser 
framför allt utveckling och förbättring av kapacitet och framkomlighet för hållplatsläget, i 
linje med Målbild Koll2035, samt tidigareläggning av reinvesteringsåtgärder på spår- och 
bussanläggning. Investeringen förväntas hanteras och beslutas separat inom ramen för 
trafiknämndens investeringsplanering och investeringsansvar. Delar av dessa åtgärder 
avses finansieras av Västra Götalandsregionen.   

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Fastighetsnämnden har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån dessa 
dimensioner i detta skede. Stadsledningskontoret ser dock att det går att hänvisa till de 
nyttor som detaljplaneförslaget genererar. Stadens exploateringsprojekt syftar till att öka 
andelen hållbara resor, bland annat genom att minska biltrafiken i området, vilket har 
positiv påverkan på buller- och luftmiljön, samt genom att prioritera kollektivtrafik, 
gående och cyklister. Utifrån den sociala aspekten har trafikförslaget positiv påverkan på 
bland annat trygghet, orienterbarhet och tillgänglighet för framför allt gående men också 
cyklister, som kommer att få ett utvecklat pendelcykelstråk. 

Bilaga 
Fastighetsnämndens handlingar, 2021-02-08 § 19 
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Ärendet  
Fastighetsnämnden beslutade 2021-02-08 § 19 att föreslå kommunfullmäktige att fatta 
genomförandebeslut för exploateringen av detaljplan för vård och forskning vid Per 
Dubbsgatan genom att godkänna en projektbudget om 276 mnkr i 2019 års prisnivå, 
varav intäkterna uppgår till 222 mnkr. Genomförandebeslutet förutsätter bibehållen 
finansieringsgrad och att detaljplanen vinner laga kraft.  

Beskrivning av ärendet 
Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan är ute på granskning 24 mars –  
27 april 2021. Ett antagande av detaljplanen föreslås föregås av ett genomförandebeslut i 
syfte att fastställa en projektbudget för exploateringen av detaljplanen. Detaljplanen 
planeras att antas i kommunfullmäktige under fjärde kvartalet 2021. 
Granskningshandlingen finns på stadens hemsida bland plan- och byggprojekt och finns 
att nå via denna länk. 

Detaljplanen syftar till att stärka samverkan mellan vård, forskning, utbildning och 
näringsliv inom ett internationellt högklassigt Life Science genom att ge förutsättning för 
ny bebyggelse i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) huvudentré och 
universitetsområdet på Medicinareberget. Planen medger fyra byggnadskroppar varav en 
sammanlänkar två av byggnaderna på var sida om Per Dubbsgatan. 

Detaljplanen innebär också en omfattande förbättring och flytt av det befintliga 
hållplatsläget vid sjukhusområdet, som är en av stadens och regionens viktigaste 
målpunkter. Åtgärden innebär att skapa en trafiksäker lösning för allmän plats och en 
utformning av hållplatsläget i enlighet med Målbild Koll2035. Även trafikstrategins 
målsättning om att 60 procent av de motoriserade resorna sker med kollektivtrafik ska 
möjliggöras, vilket endast uppnås med den planerade utformningen. 

Projektet innebär ett betydande ekonomiskt åtagande för Göteborgs Stad avseende 
utbyggnad av allmän plats. Därför föreslår fastighetsnämnden kommunfullmäktige att 
fatta ett beslut avseende projektbudget innan detaljplanens antagande. 

Life Science 
Med detaljplanen säkras en högspecialiserad vård för Göteborgsregionens växande 
befolkning och kunskapssatsningen bidrar till regionens arbetsmarknad såväl som till en 
snabbare utveckling av läkemedel och behandlingar för patienterna. Eftersom 
sjukhusområdet har sina tydliga begräsningar i markyta är en grundidé för 
områdesomvandlingen att bygga på höjden och över stråk. En byggnadsvolym som 
sträcker sig över gaturummet länkar samman sjukhus- och universitetsområdet. 

Målsättningen är att utveckla Sahlgrenska universitetssjukhusområde och tillföra staden 
kvaliteter som stärker attraktionskraft för både stadens och regionens kärna. Planförslaget 
ger möjlighet att utveckla moderna vårdlokaler, kontor, forskning, utbildning och 
kvalitativa kommunikationsflöden, som tillgodoser stadens och regionens ökade behov av 
funktionsenliga sjukhuslokaler och stärker Västra Götalandsregionens attraktions- och 
innovationskraft inom Life Science. Syftet med utvecklingen är att tillgodose 
vårdbehovet genererat av stadens växande befolkning och möjliggöra en ökande andel av 
bostäder inom staden. 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hY3NCsIwEIQfaTdtSOoxkTbYLaYai00uJadS0CoiHnx6i3gSNHObn4-BAD2EOT6mMd6nyxxPi_dBDC2rd4VmCq1ZVbg5UFttqbFIHI6pQVhq_CGFH_471vtM54jGZm8--f_nIMH7hZcDzwyymjMqhJaoGlrngqSgRoIDr8G7crqVCq7nruufTr0AylGQ0Q!!/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0563QCP13==/
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Trafikförslag 
Hållplatslägets 
förutsättningar för 
utbyggnad är begränsat. 
Utöver ombyggnaden av 
denna viktiga målpunkt 
omfattar trafikförslaget 
och genomförande-
studien även ett utbyggt 
pendelcykelstråk i linje 
med stadens 
cykelprogram och en 
attraktiv och mer 
tillgänglig miljö för 
gående. Framförallt 

behöver gående till sjukhuset ha en ökad tydlighet, orienterbarhet och trafiksäkerhet till 
och från hållplatsläget och övriga delar inom stadsdelen. 

Huvudsakligen innebär förslaget att hållplatsläget flyttas västerut och att separata 
hållplatslägen skapas för buss och spårvagn, ytor för gående och cyklister breddas. 
Åtgärder på allmän platsmark görs först när huset rivs för att bygga det nya och ett 
attraktivt stadsrum med fokus på gestaltning tillskapas samt bilkörfälten minskas och 
stadskvaliteten ökas. Åtgärder i Annedalsmotet (utanför detaljplanen men inom 
genomförandestudiens avgränsning) omfattar flytt av befintlig busshållplats och 
säkerställande av framkomligheten för kollektivtrafik och ambulans genom 
kollektivtrafikkörfält. I arbetet har utrymme för och placering av de signaler, ledningar, 
träd och övriga anordningar som behövs utretts. En viktig aspekt har varit att tillgodose 
utryckningsfordonens framkomlighet samt att undersöka en hållbar lösning för dagvatten 
och skyfall. En tillfällig lösning av trafik- och gestaltningsförslaget har tagits fram som 
kan fungera under tiden som 50-talstillbyggnaden till Vanföreanstalten står kvar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inom projektet medges byggrätt på mark som är privatägd (Akademiska Hus och Higab), 
innehas med tomträtt (Västra Götalandsregionen) samt kommunal mark som är 
markanvisad (Intea Änggården AB, tidigare Vitartes Development AB). Det innebär att 
kommunen, genom fastighetsnämnden, får inkomster genom exploateringsbidrag för den 
privatägda marken och inkomster genom markförsäljning för den mark som är 
markanvisad. Den kommunala mark som är upplåten med tomträtt kan komma att ge 
inkomster i form av ökade tomträttsavgälder, men då befintlig byggrätt inom tomträtten 
minskar i och med rivningar bedöms påverkan marginell. 

Fastighetsnämndens inkomster beräknas till cirka 222 mnkr, vilka utgörs av försäljning 
av byggrätter, exploateringsbidrag samt extern finansiering.  Fastighetsnämndens utgifter 
beräknas till cirka 276 mnkr – i dessa ingår en bedömd kostnad för utbyggnad av allmän 
plats på cirka 165 mnkr i 2019 års prisnivå utifrån framtagen genomförandestudie (GFS) 
samt förvärv av tomträtt och diverse kostnader för fastighetsbildning och övriga 
utredningar. Avseende kostnader för gatuanläggningar är cirka 74 mnkr 
skattefinansierade och cirka 91 mnkr finansierade av exploatörerna, där även 
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fastighetsnämnden ingår som exploatör. Totalt innebär detta ett negativt projektnetto för 
fastighetsnämnden på cirka 54 mnkr. 

Projektkalkyl                                                
Kalkyl upprättad i 2019 års prisnivå  

mnkr 

Markförsäljning inklusive gatukostnadsersättning 124 

Tomträtt (nuvärdet 10 första årens avgäld) 
Exploateringsbidrag 45 
Extern finansiering (VGR, KoV, GE*) 53 
Summa Projektinkomster 222 
Ingående bokförda markvärden  
Myndighetsutgifter 1 
Markförvärv (inlösen tomträtt) 50 
Markåtgärder 5 
Gatuanläggningar 165 
Exploateringsfinansierade 91 

Skattefinansierade 74 

Parkanläggningar 0 
Exploateringsfinansierade  

Skattefinansierade  

Övriga anläggningar 55 
Sam-/medfinansiering  
Summa Projektutgifter 276 

  
Projektnetto -54 

* VGR = Västra Götalandsregionen, KoV = Kretslopp och vatten, GE = Göteborg Energi AB 

Investeringen finns med i fastighetsnämndens budget för år 2021 och framåt. 

Utöver fastighetsnämndens investeringsutgifter tillkommer finansiering av anläggningar 
som i framtagen genomförandestudie utgör mer övergripande funktioner som hanteras 
inom detaljplanen. Trafiknämnden har 2020-11-19 § 436 fattat beslut om att prioritera 
investering om 50 mnkr (2019 års prisnivå) i kommande investeringsplan. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret kan konstatera att fastighetsnämnden har bedömt att 
exploateringsprojektet är av sådan karaktär att nämnden valt att lyfta förslaget om beslut 
rörande genomförandet och dess ekonomi till kommunfullmäktige. Staden har i dagsläget 
inga definierade ekonomiska gränsvärden eller kriterier för när enskilda projekt ska lyftas 
till kommunfullmäktige för genomförandebeslut, utan utgår i grunden från nämndernas 
överväganden kring vad som avser vara av principiell beskaffenhet. Dock kan 
stadsledningskontoret slå fast att projekt med liknande ekonomiska omfattning har lyfts 
av flera nämnder de senaste åren för beslut i kommunfullmäktige och att det ligger i linje 
med diskussioner som pågått kring nivåer och kriterier för enskilda beslut på ägarnivå.  

Exploateringsprojektet avser genomförande av detaljplan, vilket medför att stadens 
åtagande för framför allt utbyggnad av allmän plats fastställs genom att detaljplanen 
vinner laga kraft. Ett genomförandebeslut avseende stadens åtagande ligger i linje med 
fastighetsnämndens uppdrag att säkerställa finansiering och genomförbarhet, inte minst 
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avseende stadens åtagande, inför ett antagande av detaljplanen. Ett genomförandebeslut 
förutsätter därmed att planen antas, på motsvarande sätt som detaljplanens antagande 
förutsätter ett genomförandebeslut för exploateringsprojektet. 

Likt ett genomförandebeslut för de delar som avser exploateringsprojektet hanterar 
detaljplanen även övergripande trafikåtgärder, främst på spår- och bussanläggning och 
utveckling och förbättring av hållplatsläget, som inte är direkt relaterade till den 
bebyggelse som tillkommer genom detaljplanen utan tillför ytterligare nyttor. Dessa 
åtgärder hanteras direkt via trafiknämndens investeringsverksamhet och förutsätts 
beslutas av trafiknämnden, utan vidare beslut i kommunfullmäktige. Dessa delar ingår 
således inte inom ramen för exploateringsekonomin eller exploateringsprojektets 
genomförandebeslut. Stadsledningskontoret kan konstatera att trafiknämnden 2020-11-19 
§ 436 beslutade att prioritera investeringen i nämndens långsiktiga investeringsplan. 
Trafiknämnden avser därutöver att besluta om genomförandestudie samt utlåtande 
avseende detaljplanen under maj 2021. Fastighetsnämndens exploateringsprojekt 
förutsätter att trafiknämnden beslutar om att genomföra investeringen, vilket även är en 
förutsättning för att kunna anta detaljplanen i ett senare skede. 

Fastighetsnämnden föreslår en projektbudget om 276 mnkr (2019 års prisnivå), med 
förväntade inkomster om 222 mnkr, vilket ger ett ekonomiskt underskott på cirka 
54 mnkr. Av utbyggnaden av allmän plats avser cirka 74 mnkr vara skattefinansierade 
medan cirka 91 mnkr avser åtgärder som ska finansieras av exploatörerna, där även 
fastighetsnämnden ingår som exploatör. Fastighetsnämnden har bedömt att 
exploateringen som omfattas av detaljplanen är av stor vikt för staden och att den nu 
föreslagna kostnadsfördelningen mellan exploateringsinvestering och skatteinvestering 
avseende utbyggnad av allmän plats och den bedömda underfinansieringen är skäliga. 
Fastighetsnämnden uttrycker att genomförandebeslutet förutsätter att projektet ska 
bedrivas med bibehållen finansieringsgrad, detta för att kunna hantera eventuella 
kostnadsavvikelser så länge som finansieringsgraden upprätthålls med motsvarande 
inkomstförändringar. 

Stadsledningskontoret kan samtidigt konstatera att exploateringsprojektet finns inarbetat i 
fastighetsnämndens långsiktiga exploateringsprognoser och att underskottet i det aktuella 
projektet bedöms hanteras genom överskott i andra projekt. 

 

Den långsiktiga inriktningen för god ekonomisk inriktning med en exploateringsekonomi 
i balans under rullande 10-årsperiod uppfylls således i enlighet med fastighetsnämndens 
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långsiktiga exploateringsplanering, vilket redovisas i fastighetsnämndens 
investeringsnomineringar för 2022. 

Stadsledningskontoret gör ingen egen värdering av projektets omfattning och 
kvalitetsnivå, men kan konstatera att planeringsarbetet är i ett slutskede och att 
avvägningar gjorts successivt av samtliga aktörer inom ramen för detaljplane- och 
exploateringsprocessen. Fastighetsnämndens förslag omfattar inte några alternativa 
vägval för kommunfullmäktige i detta skede. Förslaget avser slutligt ställningstagande till 
det beskrivna åtagandet, i enlighet med detaljplanens granskningsförslag. 

Stadsledningskontoret kan därutöver konstatera att det inte framgår av 
fastighetsnämndens underlag vilka tillkommande kapitalkostnadseffekter eller 
driftkostnader som framför allt kommer att belasta trafiknämnden när samtliga åtgärder är 
genomförda. Vid underhandskontakt med trafikkontoret och fastighetskontoret har de 
tillkommande driftkostnadskonsekvenserna bedömts till cirka 0,55 mnkr per år. En grov 
bedömning av tillkommande kapitalkostnader för allmän plats bedöms till i 
storleksordningen cirka 5–10 mnkr per år de första åren, beroende på fördelning av 
avskrivningstider och förväntad framtida internränta. 

Stadsledningskontoret förutsätter dock att de tillkommande driftkostnadseffekterna är 
inarbetade i trafiknämndens långsiktiga bedömningar av driftpåverkan från investering 
och exploatering i nämndens investeringsnomineringar för 2022. De tillkommande 
effekterna kommer att behöva beaktas inom ramen för framtida budgetprocesser, men 
dock först efter nuvarande planeringsperiod då åtgärderna faller ut först efter 2025. 

Fastighetsnämnden lyfter att det finns fortsatta risker och osäkerheter kopplat till 
genomförandeekonomin både utifrån att framtagen genomförandestudie innehåller tidiga 
kostnadsbedömningar och då detaljplanen ännu inte är antagen och det fortsatt kan ske 
justeringar av det slutliga planförslaget. Det finns därutöver de ordinarie riskerna och 
osäkerheterna kopplat till konjunkturläge eller osäkerheter kring markförhållanden eller 
andra förutsättningsförändringar som upptäcks i det fortsatta genomförandet. 
Stadsledningskontoret kan konstatera att nämnden har inarbetat utrymme för oförutsedda 
risker och osäkerheter och kan samtidigt konstatera att inga förändringar har skett 
avseende innehåll och kostnadsomfattning i de underlag som nu arbetas fram av 
fastighetsnämnden inför godkännande av detaljplaneförslaget eller i det ärende avseende 
godkännande av genomförandestudie som ska behandlas av trafiknämnden i maj. 

Sammantaget föreslår stadsledningskontoret kommunfullmäktige att besluta i enlighet 
med fastighetsnämndens förslag, för att säkerställa stadens ekonomiska åtagande inför 
antagande av detaljplanen. Beslutet förutsätter bibehållen finansieringsgrad vid eventuella 
omfattningsförändringar och att detaljplanen vinner laga kraft. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  

 



 

 

Göteborgs Stad [Fastighetsnämnden], protokollsutdrag 1 (3) 

  

   

Överenskommelse samt förslag till 
genomförandebeslut avseende finansiering 
av allmän plats för detaljplan för vård och 
forskning vid Per Dubbsgatan 

§ 19, 3705/12 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

 
1. Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att underteckna ”Avsiktsförklaring 2” i 

enlighet med vad som beskrivs i förvaltningens tjänsteutlåtande, under rubriken 

”Avsiktsförklaring 2”. 

 

2. Fastighetsnämnden ställer sig för egen del bakom de ekonomiska förutsättningarna 

för exploateringen och föreslår kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut 

för exploateringen av ”Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan” 

genom att fastställa en projektbudget om 276 miljoner kronor i 2019 års prisnivå, 

varav intäkterna uppgår till 222 miljoner kronor. 

 

Genomförandebeslutet förutsätter bibehållen finansieringsgrad, att trafiknämnden 

beslutar om övergripande trafikala investeringar utifrån framtagen GFS och att 

”Detaljplan för vård och forskning vid Per Dubbsgatan” vinner laga kraft.  

 

3. Fastighetsnämnden sänder över beslutet till trafiknämnden och byggnadsnämnden 

för information. 

 

 

Tidigare behandlingar 
Bordlagt 2020-11-16, § 215 

Bordlagt 2020-12-07, § 252 

 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-16 

Just. yrkande D den 2021-02-05 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-02-08 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Yrkanden 
Patrik Höstmad (D) yrkar bifall till yrkande från D 

Mats Ahdrian (KD) yrkar bifall till kontorets förslag 

 

Propositionsordning  
Ordföranden Mats Ahdrian ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden 

beslutat bifalla kontorets förslag. 

 

 

Reservation 
Patrik Höstmad (D) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Trafiknämnden 

Byggnadsnämnden 

 

 

 

Dag för justering 

2021-02-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Emmali Jansson 

 



 
 

Sid 1 

Yrkande (justerat) D  
Fastighetsnämnden 2021-02-08 
Ärende 19 Dnr 3705/12 
 
Yrkande över Överenskommelse samt förslag till genomförandebeslut 
avseende finansiering av allmän plats för Detaljplan för vård och forskning 
vid Per Dubbsgatan 
 

Förslag till beslut 

I Fastighetsnämnden: 

1. Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna avtal enligt tjänsteutlåtandets beslutspunkt 1 
under förutsättning att ett projektnetto för exploateringsprojektet som inte är negativt kan avtalas, t.ex. 
genom ökat exploateringsbidrag. 

2. Fastighetsnämnden ställer sig bakom den de ekonomiska förutsättningarna och föreslår 
kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut under förutsättning att ett projektnetto för 
exploateringsprojektet som inte är negativt kan uppvisas. 

3. Fastighetsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandets beslutspunkt 3. 

 

Motivering 
Sahlgrenska Life skall enligt tjänsteutlåtandet samla vård, forskning, undervisning och näringsliv i ett 
"kluster för samverkan", "tillgodose vårdbehovet i staden och regionen", samt "förbättra stadsmässiga 
kvalitéer". 
 
Information från de tilltänkta hyresgästerna ger att nya vårdlokaler, förutom folktandvård, tillkommer 
ej i projektet, snarare försvinner sådana när ÖNH-huset rivs samtidigt som framtida 
expansionsmöjligheter förhindras. Någon "samling" av verksamheter verkar heller inte vara 
säkerställd eftersom Sahlgrenska Akademin nu gett uttryck för att de inte vill bli 
förstahandshyresgäster samtidigt som näringslivet driver sitt egna projekt (t.ex. "GoCo Health 
Innovation City" i Mölndal). Inget av detta var känt när direktanvisningen av kommunal mark skedde 
eller när detaljplanen påbörjades. 
 
Inte heller de stadsmässiga kvalitéerna påverkas på ett betydande sätt i positiv riktning genom 
omfattande rivningar och anläggning av ett "mötestorg" i en vändslinga för spårvagn som korsas av 
ambulanstrafik. De inledande idéerna om att överdäcka trafik och bygga ovanpå eller att flytta trafik 
till tunnel genom Medicinareberget har övergetts och alla trafikslag ska fortsatt samlas i det trånga 
gaturummet. 
 
Sammantaget ger detta en stor skillnad mellan idag kända sakförhållanden och den uppmålade 
målbilden och de nyttor som beskrivits i det tidigare markanvisningsärendet och i det nu aktuella 



 
 

Sid 2 

tjänsteutlåtandet. I projektet finns stora privata kapitalintressen samtidigt som staden har en risk i 
genomförandet och flera av de beskrivna nyttorna för staden riskerar att inte bli realiserade. 
 
Sammantaget är bedömningen att de beskrivna nyttor som också kunnat säkerställas inte är av "stor 
vikt för staden", och därigenom saknas anledning för att driva igenom projektet med negativ 
exploateringskalkyl. 
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Överenskommelse samt förslag till 
genomförandebeslut avseende finansiering 
av allmän plats för Detaljplan för vård och 
forskning vid Per Dubbsgatan 
 

Förslag till beslut 
I Fastighetsnämnden 

 

1. Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att underteckna 

”Avsiktsförklaring 2” i enlighet med vad som beskrivs nedan under 

rubriken ”Avsiktsförklaring 2” 

 

2. Fastighetsnämnden ställer sig för egen del bakom de ekonomiska 

förutsättningarna för exploateringen och föreslår kommunfullmäktige att 

fatta genomförandebeslut för exploateringen av ”Detaljplan för vård och 

forskning vid Per Dubbsgatan” genom att fastställa en projektbudget om 

276 miljoner kronor i 2019 års prisnivå, varav intäkterna uppgår till 222 

miljoner kronor. 

 

Genomförandebeslutet förutsätter bibehållen finansieringsgrad, att 

trafiknämnden beslutar om övergripande trafikala investeringar utifrån 

framtagen GFS och att ”Detaljplan för vård och forskning vid Per 

Dubbsgatan” vinner laga kraft.  

 

3. Fastighetsnämnden sänder över beslutet till trafiknämnden och 

byggnadsnämnden för information. 

 

 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 

för vård och forskning vid Per Dubbsgatan inom stadsdelen Änggården i Göteborg. 

Samråd för detaljplanen genomfördes i december 2018. Granskning av detaljplanen 

planeras i december 2020. Utbyggnad av allmänplats beräknas påbörjas 2026. 

En avsiktsförklaring avseende kostnadsfördelning utbyggnad allmän plats har upprättats 

mellan kommunen och exploatörerna som ska godkännas innan detaljplanen kan gå ut på 

granskning.  

 Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-16 

Diarienummer 3705/12 

 

Handläggare 

Ivo Lisius 

Telefon: 031-368 10 07 

E-post: ivo.lisius@fastighet.goteborg.se  
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Fastighetskontoret föreslår att då projektet innebär ett betydande ekonomisk åtagande för 

kommunen avseende utbyggnad allmän plats att kommunfullmäktige ska fatta ett beslut 

avseende projektbudget innan detaljplanens antagande. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Fastighetsnämndens inkomster beräknas till cirka 222 miljoner kronor och 

fastighetsnämndens utgifter till cirka 276 miljoner kronor. Detta innebär ett negativt 

projektnetto för fastighetsnämnden på cirka 54 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer 

en föreslagen investering för trafiknämnden på 50 miljoner kronor. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension i detta skede. 

Bedömning ur social dimension 
Fastighetskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension i detta skede. 

Ärendet  
Detaljplanen för vård och forskning vid Per Dubbsgatan var ute på samråd våren 2019 

och förväntas gå ut på granskning i början på 2021 och gå upp för antagande i 

kommunfullmäktige juni 2021. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för 

ny bebyggelse vid Per Dubbsgatan i anslutning till Sahlgrenska Universitetssjukhusets 

(SU) huvudentré för att möjliggöra en expansion av SU och som stärker samverkan 

mellan sjukvård, forskning, undervisning och näringsliv inom Life Science. Med 

detaljplanen kan de stadsmässiga kvaliteterna samt tryggheten förbättras genom att ett 

attraktivt gaturum skapas med tydliga stråk till målpunkterna och med gott om plats för 

kollektivtrafikresenärer, gående och cyklister.  

Byggnationen inom planen innefattar fyra byggnadskroppar varav en sammanlänkar två 

av byggnaderna på var sida av Per Dubbsgatan. Detaljplanen innebär också en omfattande 

förbättring och flytt av det befintliga hållplatsläget vid sjukhusområdet som är en av 

stadens och regionens viktigaste målpunkter. Åtgärden innebär att skapa en trafiksäker 

lösning för allmän plats och en utformning av hållplatsläget i enlighet med målbild 

Koll2035. Även Trafikstrategins målsättning om att 60 % av de motoriserade resorna sker 

med kollektivtrafik ska möjliggöras, vilket bara uppnås med den planerade utformningen.  

Life Science 

Detaljplanen stärker samverkan mellan vård, forskning, utbildning och näringsliv inom 

ett internationellt högklassig Life Science. Därmed säkras en högspecialiserad vård för 

Göteborgsregionens växande befolkning och kunskapssatsningen bidrar till regionens 

arbetsmarknad såväl som till en snabbare utveckling av läkemedel och behandlingar för 

patienterna. Eftersom sjukhusområdet har sina tydliga begräsningar i markyta är en 

grundidé för områdesomvandlingen att bygga på höjden och över stråk. En 

byggnadsvolym som sträcker sig över gaturummet länkar samman sjukhus- och 

universitetsområdet. 
 

Målsättningen är att utveckla Sahlgrenska universitetssjukhusområde och tillföra staden 

kvalitéer som stärker attraktionskraft för både stadens och regionens kärna. Planförslaget 

ger möjlighet att utveckla moderna vårdlokaler, kontor, forskning, utbildning och 
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kvalitativa kommunikationsflöden, som tillgodoser stadens och regionens ökade behov av 

funktionsenliga sjukhuslokaler och stärker Västra Götlandsregionens attraktions- och 

innovationskraft inom Life Science. Syftet med utvecklingen är att tillgodose 

vårdbehovet genererat av stadens växande befolkning och möjliggöra en ökande andel av 

bostäder inom staden. 

Målbild Koll 2035 

Sahlgrenskaområdet faller inom det som pekas ut som stadsbana och innerstadsringen 

och är en utpekad målpunkt i Målbilden. Med 

stadsbana ställs högre krav på kapacitet och 

hastighet jämfört med de stråk som pekas ut 

som ”spårvagn”. Stadsbanan knyter ihop 

längre stråk med ett mycket stort resande, 

erbjuder direktresor till city och kör normalt 

på egen bana med planskilda korsningar, 

separerad från annan trafik, och har längre 

mellan hållplatserna. Turtätheten ska vara hög 

och systemet ska påminna om tunnelbanors 

egenskaper. 

Målbilden har ingen egen budget för de 

åtgärder som föreslås utan ut- och ombyggnad bör göras i takt med exploateringsprojekt 

och därmed förverkligas målbilden genom att ställa högre krav på hållplatser i projekten. 

Projekten ska vara lösningen på målbilden, inte tvärtom.  

Trafikförslag 

Hållplatslägets 

förutsättningar för 

utbyggnad är begränsat. 

Utöver ombyggnaden av 

denna viktiga målpunkt 

så omfattar även 

trafikförslaget och 

genomförandestudien ett 

utbyggt pendelcykelstråk 

och en attraktiv och mer 

tillgänglig miljö för 

gående. Framförallt 

gående till sjukhuset 

behöver ha en ökad 

tydlig- och 

orienterbarhet samt trafiksäkerhet till och från hållplatsläget och övriga delar inom 

stadsdelen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inom projektet medges byggrätt på mark som är privatägd (Akademiska Hus och 

HIGAB), innehas med tomträtt (Västra Götalandsregionen) samt kommunal mark som är 

markanvisad (Intea Änggården AB, tidigare Vitartes Development AB). Det innebär att 

Figur 1: Innerstadsringen. Bild: trafikkontoret 
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kommunen, genom fastighetsnämden, får inkomster genom exploateringsbidrag för den 

privatägda marken och inkomster genom markförsäljning för den mark som är 

markanvisad. Den kommunala mark som är upplåten med tomträtt kan komma att ge 

inkomster i form av ökade tomträttsavgälder men då befintlig byggrätt inom tomträtten 

minskar i och med rivningar bedöms påverkan marginell.   

Fastighetsnämndens inkomster beräknas till cirka 222 miljoner kronor vilka utgörs av 

försäljning av byggrätter, exploateringsbidrag samt extern finansiering.  

Fastighetsnämndens utgifter beräknas till cirka 276 miljoner kronor, i dessa ingår en 

bedömd kostnad för utbyggnad av allmän plats på cirka 165 miljoner kronor i 2019 års 

prisnivå utifrån framtagen Genomförandestudie (GFS) samt förvärv av tomträtt och 

diverse kostnader för fastighetsbildning och övriga utredningar. Avseende kostnader för 

gatuanläggningar är cirka 74 miljoner kronor skattefinansierade och cirka 91 miljoner 

kronor finansierade av exploateringen där även fastighetsnämnden ingår som exploatör. 

Totalt innebär detta ett negativt projektnetto för fastighetsnämnden på cirka 54 miljoner 

kronor. 

Investeringen finns med i fastighetsnämndens budget för år 2021 och framåt. 

Utöver fastighetsnämndens investeringsutgifter så tillkommer finansiering av 

anläggningar som i framtagen GFS utgör en mer övergripande funktion inom 

detaljplanen. Finansiering avseende dessa åtgärder tas upp för beslut i trafiknämnden den 

19/11. Förslaget är att prioritera in 50 miljoner kronor (2019 års prisnivå) i trafik-

nämndens investeringsplan.  

Tillägg till Gemensam avsiktsförklaring 

Beslut om att teckna ”Gemensam avsiktsförklaring” fattades i fastighetsnämnden 2019-

05-20, nedan benämnd ”Avsiktsförklaring 1”. Den föreslagna avsiktsförklaringen med 

berörda exploatörer - Akademiska Hus, Västfastigheter och Vitartes - syftade till att 

fastslå principer för finansiering av allmän plats samt principer för markförsäljning. 

Därefter har en GFS tagits fram som djupare belyst utbyggnaden av allmän plats och de 

kostnader som är förenliga med detta. I tillhörande kostnadsuppskattning bedöms 

utbyggnad av allmänna platser till cirka 268 miljoner kronor vilket då omfattar både 

fastighetsnämndens och trafiknämndens investeringar. 

Då detta innebär en stor ökning mot den bedömda kostnaden som initialt låg till grund för 

Avsiktsförklaring 1, har parterna som tecknade avsiktsförklaringen sett behov av att 

upprätta ett tillägg, nedan benämnt ”Avsiktsförklaring 2”.  

Avsiktsförklaring 2 

Avsiktsförklaringen ska ligga till grund för de exploaterings- och genomförandeavtal som 

ska tecknas innan detaljplanen antas.  

Syftet med denna Avsiktsförklaring 2 är att:  

• tydliggöra de åtgärder som erfordras för exploatering i enlighet med 

detaljplanen för vård och forskning vid Per Dubbsgatan. 

• reglera kostnadsfördelningen mellan Staden i form av skattefinansiering 

och exploatörerna i form av exploateringsbidrag. 
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• Parterna är överens om en kostnadsfördelning för gatuanläggningar som 

ska belasta exploateringsprojektet där kommunen genom 

fastighetsnämnden står för 51 % (skattefinansierat) och markägarna står 

för 49 % (exploateringsfinansierat) av de faktiska kostnaderna för 

utbyggnad av allmän plats. 

För att säkra planens ekonomi behöver denna Avsiktsförklaring 2 vara tecknad senast 

innan byggnadsnämnden fattar beslut om granskning i december 2020. 

Risker och osäkerheter 
Framtagen GFS innehåller en tidig kostnadsbedömning och detaljplanen har ännu inte 

vunnit laga kraft utan förväntas gå ut på granskning december 2020. Detta innebär att 

förändringar fortfarande kan ske i planförslaget. Vad gäller kostnaderna är det främst 

risker avseende konjunktur, oförutsedda markförhållanden och förändrade förutsättningar 

som upptäcks i samband med projekterings- eller utbyggnadsskedet. I nuvarande 

kostnadsbedömning ingår 30 miljoner kronor för att ge en möjlighet att omhänderta 

oförutsedda risker och osäkerheter inom projektet. 

Fastighetskontorets bedömning 
Trafikkontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret har bedömt att 

exploateringen som omfattas av detaljplanen är av stor vikt för staden. 

Fastighetskontorets bedömning är att den nu föreslagna kostnadsfördelningen mellan 

exploateringsinvestering och skatteinvestering avseende utbyggnad av allmän plats är 

skälig. Då det är en betydande investering för staden så föreslår kontoret att 

kommunfullmäktige fastställer en projektbudget uppgående till 276 mnkr i 2019 års 

prisnivå. 

Utöver projektbudget om 276 mnkr i 2019 års prisnivå så föreslås trafiknämnden fatta 

beslut om att prioritera in 50 mnkr i 2019 års prisnivå i trafiknämndens kommande 

investeringsplanering för att säkerställa kostnadstäckningen för utbyggnaden av allmän 

plats.  

 

 

 

 

 

Protokollsutdrag till 

Trafiknämnden 

Byggnadsnämnden 

Martin Öbo 

Fastighetsdirektör 

 

Elisabet Gondinger 

Avdelningschef 



 

 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande 6 (6) 

   

   

 

Bilagor 

1. Projektkalkyl 



Bilaga 1 till fastighetskontorets tjänsteutlåtande

Projektkalkyl                                               
Kalkyl upprättad i 2019-års prisnivå mnkr

Markförsäljning inkl 
gatukostnadsersättning 124

Tomträtt (nuvärdet 10 första årens 
avgäld)

Exploateringsbidrag 45

Extern finansiering (VGR, KoV, GE) 53
Summa Projektinkomster 222

Ingående bokförda markvärden

Myndighetsutgifter 1

Markförvärv (inlösen tomträtt) 50

Markåtgärder 5

Gatuanläggningar 165

Exploateringsfinansierade 91

Skattefinansierade 74

Parkanläggningar 0

Exploateringsfinansierade

Skattefinansierade

Övriga anläggningar 55

Sam/medfinansiering

Summa Projektutgifter 276

Projektnetto -54

Utbyggnad vatten & avlopp ej bedömda
Inkomster VA  (tilläggsuppgift)

Markförsäljning Inkomst för marken. 

Tomträtt Vid upplåtelse av tomträtt anges marknadsvärdet som om 
marken skulle ha sålts.

Gatukostnadsersättning Inkomst för utbyggnad av allmän plats där kommunen äger 
marken.Exploateringsbidrag Bidrag från exploatör till utbyggnad av allmän plats där 
kommunen inte äger marken.

Extern finansiering Tex ersättning från exploatör för medfinansiering, ersättningar 
från andra nämnder och bolag, servitutersättning, ersättning 

Ingående bokfört markvärde Befintligt markvärde som finns i vårt anläggningsregister.

Myndighetsutgifter Fastighetsbildning, bygg o rivningslov, utredningar, 
detaljplanekostnad, avgifter till miljöförvaltningen.

Markförvärv Utgifter för inköp av mark o värdering
Markåtgärder Utgifter för markmiljö, geotekniska undersökningar, 

saneringar, arkeologiska utredningar, för- och 
slutundersökningar, övriga utredningar, projektledartid, flytt av Utgifter gata Utgifter för gatuanläggningar

Utgifter park Utgifter för parkanläggningar

VA- anläggningar Utgifter för VA-anläggningar
Övriga anläggningar Utgifter för tex bullerskydd, broar, staket mm
Sam/Medfinansiering Kommunens medfinansiering i statliga och regionala projekt.
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