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Ärendet 

Diarienummer: 20/062 

Handläggare SBK: Anna Ulrika Samuelsson 

SDN-område: Örgryte-Härlanda 

Fastighet:  Sävenäs 165:1 

Sökande:  Västfastigheter (medgivande finns från fastighetskontoret)  

 

 

Östra sjukhuset är beläget ligger i östra stadsdelarna av kommunen.  Området är etablerat 

sjukhusområde med en betydande samhällsfunktion och är av stor betydelse för hela 

staden och regionen. Sjukhusområdet är enligt ansökan tänkt att bibehålla befintlig 

struktur, det finns behov av att utveckla nya byggnader västerut. 

Inom bilden nedan visas pågående och planerad för utveckling av fastigheter och nya 

sjukhusbyggnader. Orange volymer motsvarar de lokalbehov som Sahlgrenska 

identifierat i sin lokalförsörjningsplan och som ingår i Östra sjukhusets långsiktiga 

fastighetsutvecklingsplan. I det gulmarkerade området vill man se på möjligheten att höja 

byggnadshöjden jämfört med vad som anges i gällande detaljplan. Syftet är ökad 

flexibilitet för vårdbyggnader. 

Tidiga studier visar på behov av en förtätning och annan struktur samtidigt som man ser 

över relation mot omgivande byggnader. Det resulterar även i en översyn av 

byggnadshöjder. Det befintliga höghuset är 10 våningar. I nya tillkommande byggnader 

diskuteras 7 till 8 våningshöjder alternativt om möjligheter finns till 11 till 13 våningar. 

Uppskattningsvis handlar om ca 20 till 25 m höga byggnader. Arbete pågår med att utreda 

behov av volymer, funktioner och vilka byggnadshöjder det resulterar i.   

 

Illustration för en tänkt framtida utbyggnad av Östra sjukhuset. 
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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 är från 1965 (1480K-II-3151) och i stort sett hela området är A ”allmänt 

ändamål” men det finns begräsningar i byggnadshöjden inom området till maximalt 70 

meter, 75meter, 80 meter och 90 meter över havet (och enligt stadens noll-plan). 

Genomförandetiden har gått ut för planen.  

 

Detaljplan från 1965, med tillåten byggnadshöjd förtydligad.  

Bedömning 

Östra sjukhuset är en stor vårdanläggning och utveckling av sjukhusområde ligger i linje 

med översiktsplan och detaljplan. Sjukhusområdet är tänkt att bibehålla befintlig struktur 

och det finns behov av att utveckla nya byggnader västerut. Det resulterar även i en 

översyn av byggnadshöjder där den gällande detaljplanen innehåller begräsningar. 

Byggnadshöjderna är en aspekt som begränsar utbyggnaden enligt ansökan. Generellt sett 

ligger marknivån på 40 till 50 meter över havet inom sjukhusområdet. I ansökan beskrivs 

ett behov av cirka 20 till 25 meter höga byggnader. Om man applicerar det på 

marknivåerna blir byggnadshöjderna 65 till 75 meter över havet. I den norra delen, mot 

Östra Torpavägen är byggnadshöjden begränsad till 75 meter ö havet och det kan vara där 

som planbestämmelserna behöver ändras. Exakt behov av volymer, funktioner och vilka 

byggnadshöjder behöver utredas vidare med exploatör och i kommande planarbete.  
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Ansökan om planbesked har hög måluppfyllelse och bedöms lämplig att genomföra, dvs 

positivt planbesked. 

 

Översiktlig planering 

Enligt kommunens översiktsplan (2009) ligger platsen inom ” större institution” vilket 

stämmer med användningen som sjukhus och vårdinstitutioner (ljusblå yta på ÖP karta 1).   

Stadsmiljö  

Sjukhuset uppfördes under miljonprogrammet och är uppbyggt med en tidstypisk 

gestaltning med sammanhållet uttryck i material och kulörer. Bebyggelsen växlar mellan 

höga skivhus och låga enplanshus. Byggnaderna har en enhetlig utformning. 

Bebyggelsehistoriskt är området inte upptaget i stadens bevarandeprogram. Tre 

fornlämningar finns i närområdet men inga kända fynd eller undersökningar har skett på 

den aktuella fastigheten. De närliggande fynden är norr om finns inom fastigheten och är 

fynd av urna, renhorn (RAÄ Göteborg 207:1) samt en stensättning (RAÄ Göteborg 127:1) 

samt sydväst om en möjlig fornlämning två husgrunder (RAÄ Göteborg 308:1)  

Det är positivt om utbyggnaden kan leda till att även utveckla och koppla samman 

sjukhusområdet med stadens gång- och cykelstråk för att minska områdets barriäreffekt, 

samt underlätta orienterbarheten inom området för allmänheten. Om fler människor 

färdas och vistas inom området under fler timmar av dygnet skulle det bidra till den 

upplevda tryggheten för personal och besökare. Det är av vikt med gröna närmiljöer både 

i området och att dessa kopplas till närliggande till stadsdelsparken Stabbeparken söder 

om planområdet. Det finns biologiska värden knutna till träden i sjukhusområdet som 

behöver hanteras vidare.  

Vid utformning av stråk och entréer behöver god tillgänglighet vara utgångspunkten, då 

en stor grupp av besökarna har nedsatt rörelseförmåga av olika slag. Området behöver 

vara lättorienterat med tydlig överblickbarhet. Framförallt gäller detta för huvudstråk, -

entré och ingångar men även till och från andra målpunkter inom och i anslutning till 

sjukhusområdet. Gångstråken behöver vara överskådliga, sammanlänkade och 

trafiksäkra, utformade utifrån ett barnperspektiv och för personer med nedsatt rörlighet. 

Vidare saknas idag sammanhållande cykel- och gångbanor från vissa infarter till området 

och de cykelparkeringar som finns har hög beläggning.  

Staden ser även att det är viktigt att utreda sjukhusområdets samspel med närområdet, för 

att platsen ska kunna integreras bättre med kringliggande bostadsområden. 

• Behov av att en naturvärdesinventering genomförs i kommande skede av 

detaljplanen. Bevakning av biotopskyddade träd och fridlysta arten getlav  

 

• Eventuellt en arkeologisk utredning inför kommande exploatering. Beslut om 

arkeologisk utredning fattas av länsstyrelsen.  

 

• Planbeskedet bedöms till social komplexitetsnivå 3 eller 4, beroende på 

fastställandet kring omfattning av möjlig detaljplan, varför planens 

komplexitetsnivå behöver bedömas på nytt i ett senare skede.  
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Kollektivtrafik 

Hållplatsläget Östra Sjukhuset är en viktig kollektivtrafikspunkt för både buss och 

spårvagn. Utifrån VGRs Koll2035 är Östra Sjukhuset utpekat som en ”viktig målpunkt”, 

vilket innebär att det är en plats som är av stort lokalt och regionalt intresse. Det finns 

även idéer om att stationen kan bli en del av det framtida metrobussystemet, varför det är 

viktigt att involvera Trafikkontoret och Västtrafik tidigt för ett samspel med deras 

utvecklingsstrategier.   

Trafik 

Trafiksituationen behöver studeras och utredas vidare vad gäller besökare, personal, 

kollektivtrafiken, utryckningsfordon och helikopter. Kapacitet i lokalnät och i anslutning 

till E20 samt om det finns risk för störningar.  

Teknisk försörjning och mark  

Markuppbyggnaden består av lera, sand/grus och berg i dagen. Delar av planområdet 

ingår i en översiktlig stabilitetsutredning (Sweco, 2011) som visar på tillfredställande 

stabilitet inom hela området.  De bergtekniska förhållandena och framtida grundläggnings 

principer behöver studeras vidare för aktuellt utbyggnadsområde. Det finns en 

berganläggning i planområdet direkt i anslutning till där nybyggnation planeras. Flertalet 

ledningar finns i mark, i kulvertar och i byggnader i det aktuella området som idag 

anslutna till stadens nät. I samband med tillkommande byggnation kan vara aktuellt att 

kapaciteten på vissa befintliga ledningar behöver utredas. Det behöver göras i samråd 

med staden respektive bolag och förvaltning. Dagvattenhantering och skyfallsfrågan är 

mycket central och viktigt att hantera vidare. Det finns idag flera låga partier kring 

byggnaderna där regnvatten kan ansamlas och planeringen framåt behöver tillse att 

framkomligheten till entréer är möjlig även under ett skyfall/100-års regn. 

• En geoteknisk utredning  

• samråd kring av ledningskapacitet ex v dricksvatten 

• En dagvatten- och skyfallsutredning 

 

Miljö- och hälsoaspekter  

Inga riksintressen natur- eller kulturmiljöer berörs. De finns lokala naturvärden  som är 

knuta till träden i området. Behov av att en naturvärdesinventering finns och föreslås med 

fokus på biotopskyddade träd och fridlysta arten getlav.  

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

fyndplatser och fornlämningar och därmed kan det finnas sannolikhet för fynd även här. 

Det föreslås en arkeologisk utredning inför kommande exploatering inom fastigheten. 

Avstämning av den frågan görs med länsstyrelsen.  

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver diskuteras/utredas men det 

bedöms preliminärt inte vara ett problem. Dagvattnet från planområdet går till recipient 

Säveån som är klassad enligt miljökvalitetsnormer för vatten. Även är potential 

luftkvalitet en aspekt som behöver utredas.   
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Projektet bedöms preliminärt inte föranleda betydande miljöpåverkan. 

 

Slutsats 

Sammanfattning och slutsats 

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.  

 

Detaljplanarbete  

Stadsbyggnadskontoret bedömer att en utbyggnad av Östra sjukhuset är lämplig att pröva 

i detaljplan. Inga stora knäckfrågor är identifierade. I nuläget bedöms följande 

utredningar behöver göras i detaljplanearbetet: 

• Skyfall- och dagvatten 

• Geoteknik 

• Naturvärdesinventering 

• Eventuellt en arkeologisk utredning, fornlämningar  

• Dagsljus 

• Social konsekvensanalys, SKA och Barnkonsekvensanalys, BKA 

 

 

Ekonomi för planarbetet 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 

intressent.  
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Inkomna yttranden 

Ärendet har sänts till stadens förvaltningar och vissa bolag för eventuellt yttrande. 

Följande yttranden har inkommit:  

Göteborg Energi AB 

Göteborg Energi AB med dotterbolag har tagit del av ovan nämnda remis och lämnar 

följande synpunkter på förslaget från berörda ledningsslag. 

Det är viktigt att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och schaktning och 

andra markarbeten sker med stor försiktighet. För redovisning av befintliga ledningar i 

marken hänvisas till bolagets hemsida för markarbeten. Vid schaktningsarbeten i närheten 

av i markförlagda ledningar hänvisas till våra gällande ”Bestämmelser vid markarbeten” 

som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg 

Energi AB, Göteborg Energi Gothnet AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi 

Gasnät AB och Ale Fjärrvärme AB. Det poängteras att det är för var tid gällande version 

som skall uppfyllas och att uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga på bolagets 

hemsida för markarbeten. Om någon kabel eller ledning skadas, kan man bli 

ersättningsskyldig. 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar  

Fjärrvärme: Göteborg Energi har befintliga fjärrvärmeledningar med tillhörande 

signalkabel inom planområdet. Göteborg Energi har fjärrvärmeledningar i både mark och 

i kulvertar och flertalet byggnader inom det aktuella planområdet är idag anslutna till 

fjärrvärmenätet. De befintliga ledningarna måste beaktas i det fortsatta arbetet och 

Göteborg Energis ”Bestämmelser vid markarbeten” ska följas. Göteborg Energi har en 

pågående dialog med Västfastigheter om anslutning till fjärrvärmenätet.   

 

Kretslopp och Vatten 

Skyfallsfrågan är mycket central och viktigt att hantera vid ett eventuellt positivt 

planbesked. Delar av planen bedöms olämplig ur skyfallssynpunkt i dagsläget. Om man 

inte anpassar planen till befintlig översvämningssituation, innebär det att kostsamma 

åtgärder behöver genomföras för att säkra marken enligt PBL. Anpassning av planen kan 

innebära att man flyttar planerad byggnad så den inte placeras där man idag får stora 

vattendjup vid skyfall.  Det finns en berganläggning inom området direkt i anslutning till 

där nybyggnation planeras, detta är viktigt att beakta i planarbetet och vid genomförande. 

Detta kan komma att påverka möjligheten till placeringen av byggnader och/ eller 

entreprenadarbete.  

Utredningsbehov i planarbetet  

Allmänna VA-ledningar: Det finns allmänna VA-ledningar i anslutning till och inom 

planområdet. Östra sjukhuset har i dag flera olika anslutningar till dricksvattennätet. Samt 

anslutningar till allmänna spill- och dagvattenledningar inom fastigheten.  Delar av 

planområdet ligger inom en högzon för dricksvatten vilket medför att 

dricksvattenkapaciteten kan vara begränsad. Kapaciteten på alla befintliga ledningar 

behöver utredas i ett senare skede. Genomförs planen behöver ledningskapaciteten ses 

över med avseende på ett eventuellt behov av sprinklat vatten.  
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Om byggnader överstiger 40 meter på höjden innebär det att byggnaden har ett större 

brandvattenkrav, ta kontakt med räddningstjänsten i anslutning till startmöte om planen 

genomförs.  Öster om planområdet pågår ett projekt vid Smörslottsgatan. Detta projekt är 

under utbyggnad och kommer troligtvis inte påverka planen för Östra sjukhuset.  

Skyfall: Vid ett klimatanpassat 100-årsregn blir stora mängder vatten stående på flera 

ställen inom planområdet, se figur 1. De områden där det samlas mest vatten är 

framförallt intill befintliga byggnaden i väst, mellan byggnadens västra vägg och 

parkeringsytan väster ut, med djup upp till över 1 m. Likaså vid den södra byggnadens 

östra och södra vägg samt ett instängt område inom byggnaden, även längs förlossningens 

sydvästra vägg och sydöstra hörn samlas vatten upp till över 1 m. Mycket vatten, upp till 

över 1 m, samlas även vid Diagnosvägen precis sydöst om spårvagnshållplatsen och på 

parkeringen vid Receptvägen i norr. Lokalt blir vatten stående upp till 0,5 m och 1 m på 

flera ställen. Planarbetet ska se till att framkomligheten till entréer är möjlig även under 

ett skyfall. Höjdsättningen ska utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir stående på 

vägar och stråk fram till byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-års regn. Det är även 

viktigt att nybyggnationen inte förvärrar situationen för befintlig bebyggelse eller skapar 

instängda områden i samband med skyfall.  I sydvästra delen av fastigheten Sävenäs 

165:1 finns från strukturplanerna en utpekad skyfallsled vars funktion att leda vatten vid 

skyfall behöver bevaras.  
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Dagvatten: Tidigt i ett eventuellt planarbete behöver en dagvatten- och skyfallsutredning 

tas fram. Dagvattnet från planområdet går till recipient Säveån som är klassad enligt 

miljökvalitetsnormer för vatten. Ytor för dagvattenrening och fördröjning kommer 

behöva avsättas inom planområdet för att detaljplanen ska vara möjlig att genomföra.  

Berganläggning: Det finns berganläggning inom planområdet direkt i anslutning till där 

nybyggnation planeras. Beroende på vad det är för typ av arbete (sprängning t.ex.) som 

ska utföras kan denna påverkas. Detta är något vi inte kan uttala oss om idag men det är 

viktigt att ha en tidig dialog kring om det påverkar placering av byggnader, uppförandet 

av byggnader och riskerna. Det kan komma restriktioner/anvisningar vid 

entreprenadarbetet (även vid geotekniska undersökningar om det är aktuellt). Arbeten 

som riskerar att påverka berganläggningen till exempel sprängning, spontning, pålning 

och borrning ska utföras så att skador ej uppkommer på berganläggning eller i dess 

installationer.  

Avfall: Vi har inga synpunkter som hindrar att ett positivt planbesked ur ett 

avfallsperspektiv. I en eventuellt kommande detaljplan är det viktigt att avfallsfrågan 

hanteras i ett tidigt skede för att säkerställa att ytor för avfallshanteringen avsätts samt att 

det finns lämpliga körvägar och angöringsplatser för avfallsfordon vid samtliga 

hämtningsställen.  

 

Kulturförvaltningen 

Fastigheten Sävenäs 165:1 är 243 700 m2 och ligger belägen i en dalgång i anslutning till 

omkringliggande bergshöjder med en nivåskillnad på 30-60 meter.  

När Östra sjukhuset planlades 1965 var området obebyggd jordbruksmark. Den närmaste 

bebyggelsen var Torpa koloniområde beläget i väster. Anläggningen planerades på ett sätt 

som motsvarande en industrimiljö, som en relativt sluten anläggning med storskalig 

bebyggelse uppförd i park. Sjukhuset uppfördes under miljonprogrammet och är 

uppbyggt med en tidstypisk gestaltning med sammanhållet uttryck i material och kulörer. 

Bebyggelsen växlar mellan höga skivhus och låga enplanskroppar, exempelvis i entréer. 

Byggnaderna har en enhetlig utformning med betongelement och sjösten i fasaderna och 

horisontella fönsterband i brunt. Lågdelarna har grönfärgat glas.  

Kulturhistoriskt värde och skydd 

Östra sjukhuset är inte upptaget i stadens bevarandeprogram. Miljön gränsar i söder och 

väster mot områden som är upptagna i programmet (del 2 nr 47:D Björkekärr, Träringen 

mm i söder, samt 47:B, Östra Torpa i väster och del 3, Moderna Göteborg, 

småhusområde i Västra Björkekärr, och i söder Stabbetorget och Spåntorget). 

Fornlämningar 

Strax norr om fastigheten Sävenäs 165:1 inom Sävenäs 171:1 finns en dokumenterad 

arkeologisk fyndplats, Göteborg 207, belägen ca 45 m.ö.h. Här påträffades år 1932 en 

mindre urna i keramik samt ett renhorn tillsammans i ett grustag, vilka omhändertogs av 

Göteborgs arkeologiska museum. På en höjd strax norr om sjukhusområdet finns även en 

fornlämning bestående av en oregelbunden stensättning, Göteborg 127.  
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I sydväst ligger ett stenbrott (Göteborg 353) samt två husgrunder från historisk tid 

(Göteborg 351, Göteborg 352). Inga arkeologiska undersökningar har tidigare skett på 

den aktuella fastigheten.  

Kulturförvaltningen har ur kulturmiljösynpunkt inget att erinra mot den föreslagna 

utbyggnaden av Östra sjukhuset. Förvaltningen 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.  

Aspekter som växlingen mellan högdelar och lågdelar samt upplevelsen av ”hus i park” 

bedöms som viktiga i det fortsatta arbetet, liksom att gestaltningen av det nya fungerar 

tillsammans med befintlig bebyggelse.  

Då den planerade utbyggnationen får anses omfattande och berör ett relativt stort område, 

vilken omges av tidigare dokumenterade fornlämningar, anser kulturförvaltningen, i 

enlighet med Riksantikvarieämbetets rekommendationer, att en arkeologisk utredning är 

motiverad inför kommande exploatering inom fastigheten. Beslut om arkeologisk 

utredning fattas av länsstyrelsen.  

 

Park- och naturförvaltningen 

Förvaltningen är mån om att kopplingen/entrén till stadsdelsparken Stabbeparken som 

angränsar i södra delen av planområdet behålls.  

Delar av sjukhusområdet har brist på park inom 300 meter, därför uppfyller dessa delar av 

planen inte stadens grönstrategi. Detta gör att förvaltningen vill trycka på vikten av gröna 

närmiljöer i planen samt vikten av att bevara kopplingen till stadsdelsparken 

Stabbeparken söder om planområdet.  

Flera trädrader finns inom sjukhusområdet som kan innefattas av det generella 

biotopskyddet, dialog och eventuell dispens krävs hos länsstyrelsen om dessa kan komma 

att påverkas.  Den fridlysta arten getlav finns på tre träd på parkering i västra delen av 

planområdet, vid Uddeholmsgatan. Dialog med länsstyrelsen krävs om arten påverkas.  

Grusnejlika är noterad vid Ronald Macdonalds hus. Enligt illustrationsbilden i ansökan 

verkar denna inte påverkas. Vid förändrade förutsättningar bör arten tas i beaktande och 

eventuell dialog med länsstyrelsen hållas.  Förvaltningen ser behov av att en 

naturvärdesinventering genomförs i kommande skede av detaljplanen.  

Förvaltningen ser det som positivt att utveckla och koppla samman sjukhusområdet med 

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

orienterbarheten inom området för allmänheten. Om fler människor färdas och vistas 

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

för personal och besökare.  

 

Lokalsekretariatet 

Det framkommer det att det inte planeras för några tillkommande bostäder vilket leder till 

att denna ansökan inte genererar något ökat behov av skola och förskola i området. 

Planområdet gränsar till två befintliga förskolor: Smörslätten 1, Sävenäs 131:10 och 
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Torpagatan 50, Sävenäs 180:17. Det kommande planarbetet måste säkerställa att dessa 

förskolor fortsatt kan bedriva sin verksamhet med hänsyn tagen till buller, luft och 

trafikmiljö både under exploateringsperioden och efter densamma.  

SBK Geotekniker 

Marken inom planområdet utgörs av glacial lera, postglacial sand/grus och berg i dagen 

enligt SGU:s jordartskarta. Sanden/gruset underlagras generellt av lera. Jorddjupen inom 

området varierar omkring 0-20 meter. Delar av planområdet ingår i en översiktlig 

stabilitetsutredning (Sweco, 2011) som visar på tillfredställande stabilitet inom hela 

området.   

Enligt den översiktliga radonriskkartan klassas lerområdet som lågriskområde med 

avseende på markradon. Områdena bestående av sand/grus och berg klassas som 

normalriskområde men det förekommer även ett område med spridda pegmatitgångar i 

nordost som klassas som högriskområde med avseende på markradon. I detaljplaneskedet 

ska områdets radonförhållanden beskrivas och eftersom högriskområde förekommer ska 

det stå som en upplysning i plankartan. Radonriskutredning ska sedan utföras i 

bygglovsskedet. 

Fastigheten berörs av underjordisk anläggning vilket behöver beaktas.  

För detaljplanen behövs en geoteknisk utredning som visar på markens lämplighet för det 

som planen kommer att medge enligt SBKs kravspec. Frågor kring grundläggning, risk 

för omgivningspåverkan och genomförbarhet behöver beaktas. Även de bergtekniska 

förhållandena ska beskrivas med bedömning av risk för blocknedfall. En komplett 

kartavläsning utförs inför startmötet. 

 

SDF Örgryte- Härlanda 

Planområdet innehåller betydande samhällsfunktion och är av stor betydelse för hela 

staden och regionen. Dock finns verksamheten redan etablerad på platsen och 

sjukhusområdet är enligt ansökan tänkt att bibehålla befintlig struktur. Förvaltningen 

uppfattar inga tydliga målkonflikter till förslaget i nuläget och anser att platsen lämpar sig 

väl till den tänkta utvecklingen.  

Utifall bebyggelsevolymen så mycket som fördubblas innebär detta att antalet personer 

som vistas på området också ökar kraftigt, vilket på olika sätt kommer ställa högre krav 

på området i stort. Tillgängligheten både till och inom området behöver utredas utifrån 

flera perspektiv. Vid utformning av stråk och entréer behöver god tillgänglighet vara 

utgångspunkten, då en stor grupp av besökarna har nedsatt rörelseförmåga av olika slag. 

Området behöver vara lättorienterat med tydlig överblickbarhet. Framförallt gäller detta 

för huvudstråk, -entré och ingångar men även till och från andra målpunkter inom och i 

anslutning till sjukhusområdet. Gångstråken behöver vara överskådliga, sammanlänkade 

och trafiksäkra, utformade utifrån ett barnperspektiv och för personer med nedsatt 

rörlighet. Vidare saknas idag sammanhållande cykel- och gångbanor från vissa infarter 

till området och de cykelparkeringar som finns har hög beläggning.  

Hållplatsläget Östra Sjukhuset är en viktig kollektivtrafikspunkt för både buss och 

spårvagn. Två spårvagnslinjer går hit och flera expresslinjer passerar, liksom linjer som 

går mellan olika sjukhus inom regionen. Utifrån VGRs måldokument Koll2035 är Östra 
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Sjukhuset utpekat som en ”viktig målpunkt”, vilket innebär att det är en plats som är av 

stort lokalt och regionalt intresse. Det finns även idéer om att stationen kan bli en del av 

det framtida metrobussystemet, varför det är viktigt att involvera Västtrafik tidigt för ett 

samspel med deras utvecklingsstrategier.   

Stadsdelsförvaltningen ser även att det är viktigt att utreda sjukhusområdets samspel med 

närområdet, för att platsen ska kunna integreras bättre med kringliggande 

bostadsområden. Exempelvis har det vid trygghetsdialoger framkommit att passagen över 

sjukhusområdet, till hållplatslägena för Östra Sjukhuset, har upplevts som otrygg och 

mörk av boende i Björkekärr. Ett behov kan vara att tydliggöra vilka platser och stråk på 

området som med fördel är mer öppna för allmänheten, och platser som behöver vara 

avgränsat till verksamheten. Detta för att motverka barriäreffekter samt skapa ökad 

trygghet genom fler personer i rörelse på och kring området. 

Det finns en bekräftad otrygghet kopplat till den narkotikahantering som förekommer 

både inom, men även i anslutning till, sjukhusområdet (utmed bland annat kringliggande 

spårvagnshållplatser). Förekomsten av hanteringen är relaterad till de särskilda 

vårdområden som finns på Östra Sjukhuset, såsom substitutionsmottagning, 

sprututbytesprogram och psykiatriakutmottagning. Det är positivt att planbeskedsansökan 

tagit upp ambitionen om att tydliggöra entréer och vända gestaltade platser mot 

omgivningen, med det kan även bli viktigt att särskilt utreda denna trygghetsfråga kopplat 

till den fysiska miljön. Även om problematiken främst kan vara verksamhetsbaserad är 

samverka med berörda funktioner som exempelvis säkerhetsansvariga viktigt.    

Vidare har kringliggande områden såsom Torpakolonin potential att sammankopplas 

bättre med delar av sjukhuset och dess rekreations- och grönytor. Genom att skapa en 

förlängning av gångstråken inne på sjukhusområdet kan koloniträdgårdarna komma till 

gagn för både patienter och sjukhuspersonal. Koloniområdet, som anlades under 1930-

talet, är en uppskattad plats för stadsdelens invånare men saknar idag stöd i plan. Det kan 

därför behöva utredas om ett större område ska detaljplaneläggas, alternativ om andra 

områdesbestämmelser eller dyl. behöver upprättas för att säkra platsen kvarvarande.   

Förvaltningen bedömer planbeskedet till Social komplexitetsnivå 3 eller. 4, beroende på 

fastställandet kring omfattning av möjlig detaljplan, varför planens komplexitetsnivå 

behöver bedömas på nytt i ett senare skede.  

 

Räddningstjänsten i storgöteborg 

Befintlig stadsplan begränsar möjligheten till en utveckling av sjukhusområdet. En 

planändring krävs för att möjliggöra en utökad byggnadsarea och byggnadshöjd.  

Området präglas redan av en omfattande sjukhusbebyggelse med stora och komplexa 

byggnader. En planändring som medger större byggnadsarea och högre byggnadshöjd 

medför ingen väsentlig förändring av riskbilden ur räddningstjänstens insatsperspektiv.  

Detaljfrågor kring utformning av höga och komplexa byggnader hanteras senare i lov- 

och byggprocessen.  RSG ser inga direkta hinder mot förtätning av området och har inget 

att erinra mot inledande av planarbete för ändringen. 


