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Samråd om detaljplan för bostäder och 
lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset 
inom stadsdelen Landala 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska 

sjukhuset inom stadsdelen Landala.  

Sammanfattning 

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. De tre punkthusen planeras innehålla ca 400–500 

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. Större delen av befintligt grönområde i västra delen av 

planområdet planläggs som allmän plats – natur. Möjlighet ges till utveckling av ett 

pendelcykelstråk som passerar området via Guldhedsgatan och Landalagatan. 

Utredning pågår om den befintliga transformatorstationen inom planområdet ska flyttas 

till ett nytt läge eller integreras i den nya bebyggelsen. I samrådet prövas en flytt av 

transformatorstationen med lokalisering i den norra delen av planområdet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

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

Fastighetskontoret bedömer i detta tidiga skede att projektets ekonomi går övervägande 

plus. Utredning om finansiering av eventuell flytt av transformatorstationen pågår, och 

kalkylen kan komma att påverkas av detta. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-05-26 

Byggnadsnämnden 2020-06-23 

Diarienummer 0817/14 

 

Handläggare 
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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. 

Kompensationsåtgärder planeras. Planen har dock utformats för att i så hög grad som 

möjlig bevara befintligt naturområde, samtidigt som ett högt antal bostäder kan uppnås. 

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. 

Planförslaget innehåller en stor mängd bostäder men ingen förskola. I centrala Göteborg 

finns brist på förskoleplatser. Bedömningen har gjorts att det inte är möjligt att anordna 

en förskola i aktuell detaljplanen, då det inte finns möjlighet att anordna nödvändig friyta. 

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. 
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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, illustration och grundkarta 

2. Planbeskrivning 

Övriga handlingar 

3. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 
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Ärendet  

Att genomföra samråd om detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska 

sjukhuset inom stadsdelen Landala. 

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. De tre punkthusen planeras innehålla ca 400–500 

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. Större delen av befintligt grönområde i västra delen av 

planområdet planläggs som allmän plats – natur. 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. Föreslagna 

punkthus lämpar sig för detta. Punkthuset närmast Chalmers hållplats föreslås bli högst, 

15 våningar, för att förstärka platsens karaktär som entrépunkt till högskoleområdet. Detta 

följer intentionerna i program för Chalmers, Johanneberg, Mossen och Landala. 

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.  

Bakgrund 

Byggnadsnämnden beslutade 2016-02-25 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för 

bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset. Ett förslag till 

samrådshandling har tagits fram.  

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.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2016-02-25 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 
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Program för Utveckling av Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala, dnr 0515/10, 

med samrådsredogörelse går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 

har gjorts. 

I framtagandet av planförslaget har avvägningar skett främst mellan behovet av nya 

bostäder, bevarande av naturmiljö och friytor samt anpassning till befintlig kulturmiljö.  

Planförslaget bidrar i hög grad till att möjliggöra för fler studentbostäder. Planförslaget 

innebär en stor mängd bostäder på en liten yta. Den höga tätheten har möjliggjort för ett 

effektivt markutnyttjande, där den naturmark som behöver tas i anspråk har kunnat 

begränsas. En annan bebyggelsestruktur, exempelvis i form av kvarter, hade tagit en stor 

del av naturområdet i anspråk. Den otillgängliga topografin innebär även en begränsning i 

möjlig bebyggelsestruktur. Den höga tätheten och föreslagen gestaltning med punkthus 

innebär dock konsekvenser för kulturmiljön, där förslaget tydligt utmärker sig ifrån den 

omkringliggande bebyggelsen, istället för att inordna sig höjdmässigt i topografin i 

enlighet med rekommendationerna i framtagen kulturmiljöutredning. Samtidigt anger 

program för utveckling av Chalmers, Johanneberg, Mossen och Landala att högre 

bebyggelse kan placeras i strategiska lägen, till exempel vid entrépunkter som denna. 

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i programmet. Punkthuset närmast 

Chalmers hållplats föreslås bli högst, 15 våningar, för att förstärka platsens karaktär som 

entrépunkt till högskoleområdet. Huset är lägre än de karaktäristiska punkthusen på Norra 

Guldheden. De övriga två punkthusen är 11 och 13 våningar, och följer områdets 

topografiska karaktär med en upptrappning mot Norra Guldheden. Framtagna 

stadsbildsstudier visar att planförslaget har marginell påverkan på stadsbilden från övriga 

delar av Göteborg. Riksintresset för kulturmiljö Norra Guldheden bedöms inte påverkas 

negativt.  

De planerade punkthusen innebär en ökad skuggning av befintlig bebyggelse. Sol- och 

dagsljusstudier visar att negativ påverkan främst sker på befintliga hus och gårdsmiljö 

inom planområdet, medan omkringliggande befintlig bebyggelse endast påverkas 

marginellt. 

Den höga tätheten innebär även att trycket på offentliga friytor ökar betydligt i området. 

För att till viss del väga upp för detta ska en större takyta i planförslaget anordnas som 

gemensam gård, samtidigt som delar av befintlig gårdsmiljö bevaras. Genom att 

bostäderna uppförs i punkthus med litet fotavtryck kan även en större del av befintligt 

naturområde bevaras.  

Planförslaget innehåller en stor mängd bostäder men ingen förskola. I centrala Göteborg 

finns brist på förskoleplatser. Bedömningen har gjorts att det inte är möjligt att anordna 

en förskola i aktuell detaljplanen, då det inte finns möjlighet att anordna nödvändig friyta. 

Planförslaget innebär att befintligt gång- och cykelstråk, som idag passerar över 

kvartersmark genom västra delen av området, tas bort. Att bibehålla stråket skulle 

innebära att stora delar av föreslagen bebyggelse inte är möjlig att genomföra. Det finns 

idag heller ingen gång- och cykelpassage i det befintliga stråkets förlängning över 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Guldhedsgatan mot Sven Hultins gata, och med tanke på hållplatsens utbredning och 

trafikområdets utformning är det mycket svårt att tillskapa en passage i det läget, både nu 

och i framtiden. Idag sker passagen över Guldhedsgatan vid den östra delen av 

hållplatsläget, och här planeras en förbättring av gång- och cykelstråk genom att 

Landalagatan byggs om och omvandlas till allmän plats inom planområdet. Det innebär 

att cyklister som kommer norrifrån från Arthur Lunds gångväg fortfarande kan ta sig ner 

till Holtermansgatan, men behöver cykla via den ombyggda Landalagatan för att ta sig till 

Chalmers hållplatsen och vidare över till Chalmerssidan. Det innebär avståndsmässigt 

ingen skillnad från idag, samtidigt som standard och tillgänglighet förbättras. 

Utredning pågår om den befintliga transformatorstationen inom planområdet ska flyttas 

till ett nytt läge eller integreras i den nya bebyggelsen. Att bibehålla stationen innebär 

risker för elavbrott vid utbyggnaden av planen, vilket innebär kostsamma avstängningar 

av kollektivtrafik. Därutöver skulle det begränsa möjlig användning och utformning av ny 

bebyggelse. En fristående station är fördelaktig av ett flertal skäl. I samrådet prövas ett 

område för ny transformatorstation i norra delen av planområdet, i ett kuperat 

naturområde där stationen till viss del kan sprängas in i berget och anpassas till den 

omkringliggande miljön. Frågan utreds vidare efter samrådet.   

Sammantaget bedömer stadsbyggnadskontoret att 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.  
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