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TILLVÄGA-
GÅNGSSÄTT
Bakgrund
Programmet syftar till att möjliggöra en utveckling 
på kort och lång sikt av verksamheter och bostä-
der på Sahlgrenska och Medicinareberget.
Stora delar av Medicinareberget är idag helt utan 
gällande detaljplaner vilket är ett hinder för fram-
tida utveckling. Det fi nns ett stort behov av att 
knyta samman Medicinareberget med Sahlgrenska 
sjukhuset och området behöver få bättre kopp-
lingar till staden. Det fi nnsäven ett stort behov av 
miljöer som stödjer forskning, utbildning, sjukvård. 
En viktig knäckfråga som kommer att studeras 
närmare är trafi ksituationen idag och i framtiden.

Workshop
23 januari 2013 16.30-19.00, konferensrum Jörgen 
Lehman, Academicum.

Som underlag till programarbetet vill vi på stads-
byggnadskontoret komma i kontakt med personer 
som använder området idag, anställda, boende, 
studenter, besökare etc den kunskap som fi nns om 
hur området används idag. 

Deltagarna delas in i mindre grupper. 

I del 1 diskuterads, med hjälp av kartor och fråge- 
lappar,  den fysiska miljön inom programområdet 
idag, t.ex. hur olika platser används idag, vad som 
är viktigt att bevara. 

I del två diskuteras framtiden, vad det fi nns för 

behov av förändring och förbättring.

Resultatet från del ett och två redovisas för hela grup-
pen och sammanfattas i slutet av workshopen.  

Resultat 
Resultatet av workshopen kommer att vara ett viktigt 
kunskapsunderlag i utarbetandet av programmet. 
Det fi nns dock ingen garanti att de idéer som kom-
mer fram kommer att genomföras då det fi nns många 
aspekter att ta hänsyn till i stadsplaneringen. Efter 
workshopen sammanställs materialet och deltagarna 
får ta del av sammanställningen. Resultatet kommer 
att fi nnas tillgängligt för beslutande politiker och öv-
riga intresserade under hela programprocessen. 

Samrådsprocess
Workshopen genomförs för att öka stadsbyggnads-
kontorets kunskap om programområdet och är ett 
moment utöver den lagstadgade planprocessen. 
När programmet skickas ut på samråd kommer alla 
berörda ha möjlighet att lämna synpunkter. Detta 
beräknas ske juni-sept 2013. Efter att programmet 
är klart kan det mer detaljerade detaljplanearbetet på-
börjas, även då får allmänheten möjlighet att komma 
med synpunkter.



SAMMANFATTNING
Kvaliteter 
Som boende kring området ser man sitt bostads-
område som attraktivt för att det är nära till natur, 
nära till sjukvård, kolonierna, konstepidemin. Ej 
för tätt. Området är tyst, det som hörs är helikop-
tern. 

Inom området uppskattar man naturen som man 
promenerar i, men där det hade varit önskvärt 
med fl er ordnade stigar både längs Ehrenströms-
gatan östra del och norr om Medicinareberget. 

Platser
Konstepidemin är en plats/område som uppskat-
tas av många, en lunga. Engelska parken är en 
uppskattad plats som har blivit sämre när där 
placeras tillfälliga förskolor/skolor. 
Änggårdsplatsen har tidigare varit en attraktiv 
plats. Nu står den öde och används inte. Här kan 
man ha någon bättre tillfällig användning. 
Det önskas fl er platser för möten, skridskobana, 
simhall, aff ärer etc. 

Förbindelsestråk
Det saknas bra kopplingar/stråk mellan Medici-
nareberget och Linnéplatsen. Över Per Dubbs-
gatan vid Annedalskyrkan, önskas en tryggare 
övergång. Övergången på Guldhedsgatan känns 
osäker. En förlängning av stråket genom kolo-
niområdena till grönområdena på Guldheden 
ses som attraktivt. Trottoaren är smal och tar 
plötsligt slut längs Per Dubbsgatans norra sida. 
Bättre koppling mellan Guldheden och Botanis-
kan önskas, inklusive tydligare entréer. Boende 
på Änggårdsplatsen saknar bra kopplingar med 
Linnéplatsen.

Otrygga platser
Parkeringen mellan de två koloniområdena upp-
levs som en otrygg och läskig plats av många. 
Vissa upplever området uppe på Medicinare-
berget som otryggt kvälls och nattetid då ingen 
skulle höra en, medan andra inte tycker det är 
otryggt då det är bra belysning. Flera önskar sig 
mer liv och rörelse kvällstid. 

Trafi k
Många tycker det är anmärkningsvärt att en så 
trafi kerad gata som Per Dubbsgatan går genom 
sjukhusområdet. 

Ny bebyggelse
Platser som anses lämpliga för ny bebyggelse är den 
stora parkeringen vid Guldhedsgatan och viss förtätning 
kring de bebyggda delarna på Medicinareberget. Sträck-
an längs med Guldhedsgatan ses också som ett område 
lämpligt för exploatering i viss grad. Några tyckte även att 
delar av området längs Ehrenströmsgatan kan bebyggas. 

Trafi ken ses som en barriär som orsakar dålig luft och 
buller.  





MARKERA PÅ KARTAN
 Målpunkt 

 Plats för aktivitet 

 Attraktiv plats

 Otrygg plats

 Förbindelsestråk

 Område där man vill röra sig men inte kan

FRÅGOR ATT DISKUTERA
Vilken tid på dygnet använder ni området?1. 

Vad är positivt med området idag? Vad gör området attraktivt för er användargrupp idag?2. 

Finns det aktiviteter som sker utomhus? 3. 
När försiggår dessa aktiviteter; tid på dygnet, veckan och året?

Vilka målpunkter fi nns i och utanför området? 4. 

Hur rör sig er grupp mellan de olika målpunkterna? 5. 
Finns det målpunkter ni skulle vilja gå mellan men inte kan? 

Vad fi nns det för osynliga värden som inte syns på fl ygfotot?6. 

WORKSHOP del 1 - NULÄGE



NULÄGE - boende och studenter, 
grupp Maria Lejon

2

3

4

5

1

6

1

2

3
1

2

3

4

1

2
1

3

4



48355

1. Konstepedimin, promenader, lunch, 
utställning etc
2. Engelska parken
3. Naturmarken
4. Terass, plats 
5. Koloniområdena
6. Botaniska trädgården 

Målpunkt Plats för aktivitet 

1. Utfl yktsmål till skogen när man har barn

Attraktiv plats

1. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Otrygg plats

1. Parkeringsdäcket
2. Stig genom skogen
3. Parkeringsplats

1. Linné-Botaniska Trädgården, vissa delar 
svåra att komma över eller branta
2. Dr Fries Torg-Änggårdsbergen 
3. Linné-Änggårdsbergen 

Förbindelsestråk Område där man vill röra sig 
men inte kan

1. Svårtillgängligt genom p-däcket
2. Koppling saknas 
3. Ofta halt och bäcken svämmar över
4. Koppling mellan väster om gatan och 
öster om gatan saknas

Övrigt
Utveckla stigsystemet längs Ehrenströmsga-
tan så man slipper gå längs gatan utan kan 
gå i naturen istället. 
Det fi nns många promenadmöjligheter 
inom området, men det borde fi nnas fl er 
ordnade stigar. 
Medicinareberget är generellt otryggt på 
kvällen/natten. 
Området är attraktivt för att det är nära till 
natur, nära till sjukvård, kolonierna, konst-

epidemin. För de boende runt i kring området 
är det en bra kombination mellan boende och 
natur. Ej för tätt. Området är tyst, det som hörs 
är helikoptern. 
Aff ärer saknas i området. 



NULÄGE - boende och studenter, 
grupp Maria Lissvall
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148355

1. Guldhedsdalen
2. Caféet i Guldhedens vattentorn
3. Dr Fries Torg
4. Guldhedsskolan och Internationella 
skolan
5. Botaniska och Änggårdsbergen
6. Skola och lekplats
7. 
8. 
9. 
10.
11.
12

Målpunkt Plats för aktivitet 

1. Konstepedimin
2.  och 3. Odling och promenad
4. 5. och 6. Studier och arbete
7. Skola och fritidsaktiviteter
8. Guldhedsdalen, promenader, naturupp-
levelse
9. Botaniska, promenad, fi ka, rekreation
10. Fika, utsikt!
11. Skola och lekplats

Attraktiv plats

1. och 2. Koloniområdena
3. Guldhedsdalen, djurliv!
4. Botaniska och Änggårdsbergen
5. Caféet i Guldhedens vattentorn
6. 
7. 
8. 
9. 

Otrygg plats

1. Mörk gångstig genom odlingsområdet
2. - 5. Otryggt ur trafi ksäkerhetssynpunkt för 
fotgängare och cyklister
5. Problem att spårvagn och buss inte är på 
samma ställe
6. och 7. Belysning saknas!
8. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Förbindelsestråk Område där man vill röra sig 
men inte kan

1. Koppling mellan Medicinareberget och 
Linné
2. Koppling mellan Guldhedsdalen och 
Kolonistråket
3. och 4. Osäker övergång där fotgängare 
inte prioriteras
5. Koppling mellan Guldhedsdalen och Äng-
gårdsbergen
6. Får man gå här?

Övrigt
Utveckla cykelbanesystemet. Tydlighet i 
kopplingar saknas. Otrygga mörka gångvä-
gar. Biltrafi ken prioriteras, skapar barriärer, 
dålig luft, buller och dålig luft. Service och 
vardagsmötesplatser saknas. Fler förskolor 
- även nattöppna! och lekplatser behövs. 
Simhall och skridskobana är önskvärt. Om-
rådet behöver bli mer öppet och tillgängligt 
. Det behövs mer liv och rörelse på kvällstid. 
Grönskan är högt värderad.



NULÄGE - boende och studenter, 
grupp Malin Michaelsson
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148355

1. Vattentornet
2. Änggårdsbergen och Vitsipssdalen.
3. Dr Fries torg, Guldhedens bibliotek
4. 
5. 
6. Bilpoolsplatserna
7-9. Hållplatser

Målpunkt Plats för aktivitet 

1. Änggårdsbergen
2. Dr Fries Torg
3. Guldhedsdalen

Attraktiv plats

1. Bevarandevärt naturområde
2. Uppskattat grönområde, men svårt att 
använda. 
3. Änggårdsbergen och Vitsipssdalen. Svårt 
att hitta entréerna. 

Otrygg plats

1. Ofta folktomt stråk ner till Ehrenströms-
gatans hållplats
2. Ehrenströmsgatan upplevs otrygg, sär-
skilt på kvällstid. Stenkrön döljer sikten för 
gående. För att komma till hållplats Sahl-
grenska går man hellre genom Sahlgrenska.
3. Övergång Guldhedsgatan 

1. Ner mot Linné, svårt att hitta om man inte  
känner till det. 
2. Grönt stråk mellan Engelska parken och 
Medicinaregatans hållplats. Några tycker 
det känns privat genom trädgårdarna, de 
fl esta tycker det är välkomnande. Tryggt 
även på kvällstid(sommarhalvåret?). 

Förbindelsestråk Område där man vill röra sig 
men inte kan

1. Ner mot Linné

Övrigt

Deltagarna uppskattar närheten till Sahl-
grenska, främst eftersom det är en positiv 
arbetsplats. 
Närheten till Änggårdsbergen och Vitsipps-
dalen upplevs som väldigt positiv. Vägen dit 
går ibland genom Sahlgrenskas huvudentré 
med fi ka på vägen. Svårt att orientera sig på 
Medicinareberget, lätt att gå vilse. Man går 
bara dit om man har ett ärende, det saknas 
platser att hänga på. Tomt kvällstid. Upplevs 
inte som otryggt på kvällen då det är bra 
belysning. Svårt att röra sig här uppe för 

multisjuka. 
Medicinareberget och grönområdet nedanför upp-
levs som en barriär mot Annedal och Linnéstaden.  
Viktigt att värna om hackspettarna. 
Bra att det byggs studentbostäder eftersom det är 
brist på det. Bra om det är nära service för studen-
ter.  Ett kårhus är önskvärt på berget. Viktigt med 
upplysta stråk och att stråken går mellan bostad 
och hållplatser. Bra om det rör sig mycket folk längs 
stråken och att de omges av grönska. 
Önskemål om odlingslotter på grusplanen i Guld-
hedsdalen. 



NULÄGE - boende och studenter, 
grupp Ilona Stehn

2

1

2

3

4

4

2

1

3
1

2
3

4

5

6
5

1

1

2

3

4

5

6

7

1
3

7

76

7

8

9

6

7

10



148355

1. Änggårdsbergen
2. Vattentornet
3. Konstepidemin

Målpunkt Plats för aktivitet 

1. Konstepidemin

Attraktiv plats

1. Änggårdsplatsen och Karlrofältet del av 
den förlängda trädgårdsstaden. Har varit 
väldigt attraktiv plats när fotbollsplanen 
användes av hela staden och förskolan 
använde lekplatsen. 
2. Konstepedimin, galleri, lunch, parkbänkar
3. Engelska parken
4. Fint med hönsen ovanför äldreboendet. 
Samtidigt inte så bra med all trafi k utanför
5. Fint grönområde
6. Koloniträdgårdsområdet
7. Utsikt
8. Vitsippsdalen
9. Botaniska Trädgården
10. Vacker natur

Otrygg plats

1. Otrygg gångväg
2. Per Dubbsgatan är otrygg för gång- och 
cykeltrafi kanter
3. Bullerutsatt, boenden önskar bullerplank
4. Övergång
5. Otrygg gångväg när det är mörkt
6. trång passage för bilar, ambulanser och 
gående
7. Parkeringsplatsen

1. Rastning av hundar
2. Nytt stråk som många tar vid ombyggna-
tion
3. Änggårdens gångbro
4. Ingång mot Botaniska 
5. Fint stråk i Botaniska och Änggården
6. Promenadstråk
7. Källsprångsstigen, viktigt promenadstråk 
till Annedal

Förbindelsestråk Område där man vill röra sig 
men inte kan

1. Boende kring Änggårdsplatsen har svårt 
att ta sig till sitt område, skapar onödig 
trafi k. Svårt att tas sig fram för ambulans vid 
Annedalsmotet och början av Per Dubbsga-
tan. 
2. I dagsläget svårt att ta sig över, ”dödens 
led”
3. Brant
4. Svårt att ta sig till Änggårdshemmet, trot-
toaren försvinner





WORKSHOP del 2 - FRAMTID
MARKERA PÅ KARTAN
 Plats som skulle kunna användas på ett bättre sätt

 Bra platser för önskade aktiviteter

 Platser där möten med andra användargrupper kan uppstå. Är mötena positiva eller       
 negativa?

 Platser lämpliga för bebyggelse

 Nya kopplingar mellan platser och aktiviteter

FRÅGOR ATT DISKUTERA
Hur kan området bli mer attraktivt ur er användargrupps perspektiv? Vad saknar ni?1. 

Hur kan användargruppen lockas att tillbringa mer tid utomhus inom programområ-2. 
det under dygnet, veckan och året?

Vilka aktiviteter skulle ni vilja att området kunde erbjuda?3. 

Har ni spännande idéer på hur platser skulle kunna användas på nya sätt och för nya 4. 
aktiviteter? 

Vilken typ av bebyggelse saknar ni inom programområdet? 5. 
Vilka platser skulle kunna vara lämpliga att bebygga?

Vad gör stråken och gatorna attraktiva och lockande att röra sig längs?6. 
Hur kan byggnader placeras för att skapa önskade aktiviteter på gator och platser 
m.m.?



1. Änggårdsplatsen, borde kunna anändas 
för något så länge även om den planeras för 
annat på sikt. 
2. Stigar kan anordnas
3. Svårt att ta sig över, borde kunna göras 
bättre.
4. Skamfl äck, borde användas till fl er koloni-
trädgårdar, odling,  
5. Används inte till något
6. Tom yta 
7. Skandal med en sådan gata förbi sjukhu-
set

Plats som kan användas bättre Bra platser för önskade aktiviteter

1. Ordna ett gångsystem
2. Gärna större fi k och stor terass
3.  Gärna mer konst
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Platser där möten med andra 
användargrupper kan uppstå. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Platser lämpliga för bebyggelse

1. Ok att bebygga, gatan är lång och intet-
sägande 
2. Ok att bebygga 
7. 
8. 
9. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Nya kopplingar mellan platser 
och aktiviteter



FRAMTID - boende och studenter, 
grupp Maria Lejon
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1. Varför fi nns detta område kvar? 
2. Transportsträcka, borde kunna bli mer 
intressant
3. Grön plätt som inte används
4. Här kan man bygga
5. Tråkig parkeringsplats, borde kunna an-
vändas till någonting mycket bättre. Parke-
ringarna kan ju vara under mark istället.
6. Asfaltsöken, borde kunna utnyttjas mer 
eff ektivt och frigöra ytor för annat.
7. Stadsodling?
8. Kan man inte spola torget på vintern så 
man kan åka skridskor?
9. Baksida, monotont och tråkigt
9. 

Plats som kan användas bättre Bra platser för önskade aktiviteter

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Platser där möten med andra 
användargrupper kan uppstå. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Platser lämpliga för bebyggelse

1. Här kan man bygga bostäder och mer 
lokaler för studier och forskning
2. Simhall!
3. Här kan man bygga bostäder längs gatan 
och en ny förskola (dag och natt). Det be-
hövs också en grön koppling mellan Guld-
hesdalen och Koloniområdet. Fler odlinslot-
ter kanske?
4. Bostäder och service
5. Bostäder längs gatan. Hur fungerar det 
med bullret från alla uttryckningsfordon?
6. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Nya kopplingar mellan platser 
och aktiviteter



FRAMTID - FRAMTID - boende och 
studenter, grupp Maria Lissvall
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1. Parkeringsdäcket
2. Grönområdet kan användas bättre, vara 
mer tillgängligt

Plats som kan användas bättre Bra platser för önskade aktiviteter

1. 
2. 

Platser där möten med andra 
användargrupper kan uppstå. 

1. Kommer det hit service, torg och restau-
rang kan möten skapas. 

Platser lämpliga för bebyggelse

1. Parkeringsplatsen, gärna mataff är, restau-
rang och torg.
2. Parkeringsplats 
3. Parkeringsdäcket 
4. Parkeringsyta 
5. Parkeringsyta
6. 
 

1. 
2. 

Nya kopplingar mellan platser 
och aktiviteter

Önskan om att grönområdena blir lät-
tare att använda, till exempel stråket från 
Medicinareberget till Konstepidemin och 
Linnéplatsen. 

Studenten tycker att det är positivt om det 
byggs för studenterna, ett kårhus är önsk-
värt. Då skulle studenternas infl ytande öka 
och det skulle bli mer liv även kvällstid. 

Positivtom ett framtida byggande i områ-
det genererar mer liv och rörelse. 
Deltagarna ser gärna att det byggs försko-
lor i området som inte är tillfälliga. 
Studenten önskar gym eller idrottshall 
samt mataff är. 

Önskemål om biodling och närmare till 
vårdcentral. Stadsodling föreslås i Guld-
hedsdalen. 

Övrigt



FRAMTID - FRAMTID - boende och 
studenter, grupp Malin Michaelsson
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1. Änggårdsplatsen, behöver bli mer befol-
kad. Behövs mer grönt, boende har själva 
planterat träd. Här fi nns parkeringar som de 
boende själva inte kan använda. Bullerplank 
behövs. 
2. Per Dubbsgaraget 
3. Parkeringen
4. Naturmark
9. 

Plats som kan användas bättre Bra platser för önskade aktiviteter

1. Lekplats, plats för boule, kubb etc. Kan 
tegelbyggnaden få en annan användning 
som lockar hit folk. 

Platser där möten med andra 
användargrupper kan uppstå. 

1. 
2. 

Platser lämpliga för bebyggelse

1. Parkeringsdäcket
2. Förtäta kring de byggnader som fi nns, låt 
grönområdet vara
3. Berget mellan Universitetet och Koloni-
området
4. Stora öde parkeringsplatsen 
5. Längs Guldhedsgatan
6. Längs Guldhedsgatan
7. Längs Ehrenströmsgatan
8. Per Dubbsgaraget

1. Koppling mellan Linnéplatsen-Karlrofäl-
tet. Det borde fi nnas gångtunnel vid An-
nedalskyrkan. 

Nya kopplingar mellan platser 
och aktiviteter



FRAMTID - FRAMTID - boende och 
studenter, grupp Ilona Stehn
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