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HUR ANVÄNDS OMRÅDET IDAG? VILKA KVALITÉER KAN TILLFÖRAS?
FINNS DET NÅGOT SOM ÄR NEGATIVT? MÅLPUNKTER?

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Bakgrund
Programmet syftar till att möjliggöra en utveckling
på kort och lång sikt av verksamheter och bostäder på Sahlgrenska och Medicinareberget.
Stora delar av Medicinareberget är idag helt utan
gällande detaljplaner vilket är ett hinder för framtida utveckling. Det finns ett stort behov av att
knyta samman Medicinareberget med Sahlgrenska
sjukhuset och området behöver få bättre kopplingar till staden. Det finns
även ett stort behov av miljöer som stödjer forskning, utbildning, sjukvård. En viktig knäckfråga
som kommer att studeras närmare är trafiksituationen idag och i framtiden.

Workshop
6 november 9-12, konferensrum 3609, Academicum.
Som underlag till programarbetet vill vi på stadsbyggnadskontoret komma i kontakt med personer
som använder området idag, anställda, boende,
studenter, besökare etc den kunskap som finns om
hur området används idag. Den första workshopen
består av representanter från verksamheter inom
området, innehavare av koloniträdgårdar och
odlingslotter, representanter från Stadsdelsförvaltningarna i Majorna-Linné och Centrum.
Deltagarna delas in i två 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.
Resultatet redovisas och diskuteras i den stora gruppen. I del två diskuteras framtiden, vad det finns för
behov av förändring och förbättring.
Resultatet från del två redovisas för hela gruppen och
del 1 och del 2 sammanfattas.

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

Samrådsprocess
Workshopen genomförs för att öka stadsbyggnadskontorets 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 påbörjas, även då får allmänheten möjlighet att komma
med synpunkter.

WORKSHOP del 1 - NULÄGE
Det finns väldigt många målpunkter inom programområdet. Alla är inte markerade då egentligen alla
arbetsplatser, förskolor, universitet etc är målpunkter. Lika så gäller för plats för aktiviteter. De som är
utpekade är de gruppen diskuterade främst kring
under workshopen. Det finns en del verksamheter
som pågår dygnet runt/stora delar av dygnet men
inte tillräckligt många. Området är attraktivt då det
ligger på ett bra läge i staden. Det är lätt att ta sig
till hållplatser inom området, men området i stor är
svårtillgängligt.
Området har många attraktiva platser som är unika
på sitt sätt. De platser som är attraktiva omgärdas
eller består av grönska. Parkeringen vid Medicinaregatan/Guldhedsgatan pekas ut som attraktiv då det
är många som är intresserade av att etablera något
på platsen, den ligger strategiskt inom programområdet.
Det finns ett flertal otrygga platser inom området.
Det som kännetecknar dessa är främst att de är mörka och ligger längs med ett stråk där man går eller
vill gå. Det finns flertalet tomma parkeringsplatser
där det nattetid förekommer otrevliga aktiviteter.
De gångförbindelser som finns inom området har
generellt dålig tillgänglighet, främst på grund av
topografin. Det finns branta gångförbindelser som
används av cyklister som kommer upp i höga hasigheter och det blir en stor olycksrisk och oro.
Det finns många kopplingar som saknas, del att ta
sig mellan målpunkter inom området men även att
ta sig genom området.

MARKERA PÅ KARTAN
Målpunkt
Plats för aktivitet
Attraktiv plats
Otrygg plats
Förbindelsestråk
Område där man vill röra sig men inte kan

FRÅGOR ATT DISKUTERA
1. Vilken tid på dygnet använder ni området?
2. Vad är positivt med området idag? Vad gör området attraktivt för er användargrupp idag?
3. Finns det aktiviteter som sker utomhus?
När försiggår dessa aktiviteter; tid på dygnet, veckan och året?
4. Vilka målpunkter finns i och utanför området?
5. Hur rör sig er grupp mellan de olika målpunkterna?
Finns det målpunkter ni skulle vilja gå mellan men inte kan?
6. Vad finns det för osynliga värden som inte syns på flygfotot?
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Målpunkt
1. Konstepidemin, aktiviteter dygnet runt.
Lunchrestaurang, barnteater, konserter,
utställningar, kurser mm
2. 2 kommunala förskolor och 2 privata
förskolor
3. Sjukhusets huvudentré
4. Kommunal förskola, svår tillgänglig för
föräldrar
5. ”Eken”, en mötesplats för boende i odlareföreningen

Attraktiv plats
1. Konstepidemin, en oas för övriga området
2. Oas, fin plats. Det finns planer på en
utomhusscen.
3. Många vill ha del av den här platsen
4. Koloniområden. Används dygnet runt
på sommaren, nästan inte alls på vintern.
”Tysta områden” men mycket fågelsång.

Förbindelsestråk
1. Stig
2. Stig som går genom parkeringshuset, lågt
till tak
3. Möjligt att gå, inte alltid tillgängligt

Plats för aktivitet
1. Konstepidemin använder området för
många aktiviteter, b la barnakademin. Konflikt med SGS intresse av att bygga bostäder?
2. Det gröna området kring förskolorna
används flitigt av förskolorna, det är väldigt
positivt hos deras brukare.

Otrygg plats
1. Stig, mörk, brant, lerig vid regn
2. Parkeringsplats, tom på kvällar och nätter.
Skumma aktiviteter kvälls- och nattetid
3. Öde parkering nattetid, stor risk för
inbrott
4. Koloniområden

Område där man vill röra sig
men inte kan
1. Trappor i förlängningen av Carl Grimbergsgatan. Går inte att använda längre, ej
underhållna
2. Gångväg som tar slut
3. Önskvärd koppling som är tillgänglig
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Målpunkt
1. Förskola
2. 2 Entré till Änggårdsbergen
3. Arbetsplatser
4. Hållplatser för kollektivtrafik
5. Lunchrestauranger
6. Bibliotek
7. Studentbostäder
8. Studielokaler
9. Kolonilotter

Attraktiv plats
1. Konstepidemin, en hemlig och spännande plats
2. Koloniområden, för promenad, inspiration, rekreation
3. Fin gård, mötesplats för studenter
4. Fint bibliotek
5. Populära förskolor
6. Änggården och Botaniska, en oas för hela
Göteborg

Förbindelsestråk
1. Gångbro, inte tydligt att den är allmänt
tillgänglig
2. Stig mellan Sahlgrenska och Botaniska

Plats för aktivitet
1. Konstutövning
2. Odling
3. Lek
4. Promenad och naturupplevelse

Otrygg plats
1. Farlig gata
2. Plats som man undviker när det är mörkt.

Område där man vill röra sig
men inte kan
Kopplingar mellan Sahlgrenska och Medicinareberget över Per Dubbsgatan saknas.
Även koppling mellan den nedre och den
övre delen av Medicinareberget saknas.

WORKSHOP del 2 - FRAMTID
Området skulle bli mer attraktivt om det tillkom mer
service och bostäder. Ett flöde genom området skapar aktivitet, möten och göra många delar attraktiva.
Parkeringsplatser som idag är otrygga skulle kunna
användas på ett bättre sätt genom att de bebyggs
eller används för odling. Området som ses som
lämpliga att bebygga är längs Guldhedsgatan,
parkeringar samt delvis i grönområdet i den nordöstra delen. Området behöver mer inslag av stad.
Det är en utmaning att få staden att möte akademin
och sjukhuset. En intressant diskussion finns kring
vilken sorts bostäder som ska finnas inom området.
Det finns ett stort behov av studentbostäder och
det kan kännas logiskt att placera studentbostäder i
närheten till ett universitet. Det är inte alltid det mest
lyckade då det kan bidra till ett segregerat område
och det är svårt att ge dem som studerar just här
en lägenhet i området. Ofta önskar studenter sig
en bostad i någon annan del av staden men vill ha
goda kommunikationer till sin skola. Området är
stort och det finns goda möjligheter att planera för
vanliga bostäder och studentbostäder. Ett motiv till
studentbostäder är ofta att man inte behöver lika
många parkeringsplatser samtidigt som vi inom
programområdet kommer att arbeta med en Grön
resplan, vilket innebär att en expansion inom området inte ska leda till ökad fordonstrafik. Bygger man
fler bostäder krävs att man möjliggör för utbyggnad
av förskolor i motsvarande mängd.
Det är viktigt att den fysiska miljön inte stoppar
utvecklingen av sjukhuset och akademin, konkurrensen är hård från b la Stockholm.
Det är bra om områden för tunnelmynningar kan
landa så vi inte behöver ha öde område i många år
till i väntan på besked.
En av de största frågorna är entréerna till Medicinareberget och framför allt till Linne´. Får man en bra
koppling till Linné kan det skapa ett bra flöde genom
området.
En del åtgärder som nämns som skulle göra området
mer attraktiv kan göras idag oberoende av programarbete. Området kring Konstepidemin är välanvänt
för hundpromenader. Belysning och fler papperskorgar skulle göra detta mer attraktivt och hjälpa
problem som finns idag. Kanske kan man skapa en
hundrasgård. Kring förskolorna i den norra delen av
området förekommer det att träd rasar och grenar
hänger ned, på grund av dåligt underhåll.

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
1. Hur kan området bli mer attraktivt ur er användargrupps perspektiv? Vad saknar ni?
2. Hur kan användargruppen lockas att tillbringa mer tid utomhus inom programområdet under dygnet, veckan och året?
3. Vilka aktiviteter skulle ni vilja att området kunde erbjuda?
4. Har ni spännande idéer på hur platser skulle kunna användas på nya sätt och för nya
aktiviteter?
5. Vilken typ av bebyggelse saknar ni inom programområdet?
Vilka platser skulle kunna vara lämpliga att bebygga?
6. Vad gör stråken och gatorna attraktiva och lockande att röra sig längs?
Hur kan byggnader placeras för att skapa önskade aktiviteter på gator och platser
m.m.?
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Plats som kan användas bättre
1. Här kan man ha en förskola(kräver god
tillgänglighet), fler kolonilotter. I väntan på
planläggning kan stadsnära odling bedriva
verksamhet här.
2. Öppna upp, tydliggöra entré till Konstepidemin
3. En plats som länge legat öde i väntan på
tunnelmynning
4. Här slutar ”staden”, resten av Per Dubbsgatan är en passage genom institution och
sjukhusområde.

Platser där möten med andra
användargrupper kan uppstå.
1.

Bra platser för önskade aktiviteter
1.

Platser lämpliga för bebyggelse
1. Intressant för bebyggelse
2. Intressant för bebyggelse. Vikigt att spara
en trädridå mot Dag Hammarskjöldsleden.
3. Trist med en lucka här
4. Positivt med bebyggelse här, men inte för
högt närmast koloniområdet. Positivt med
någon form av service, café, affär. Förskola
närmast koloniområdet som samarbetar
med koloniföreningen hade varit intressant.
5. Bebygg och smala av gaturummet, stadsmiljö

Nya kopplingar mellan platser
och aktiviteter
1. Mycket vikig koppling mellan Linné och
Medicinareberget. Tänk kreativt, linbana,
rulltrappa, hiss etc.
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Plats som kan användas bättre
1. Plats för nya bostäder som kopplar ihop
Linnéstaden med Medicinareberget
2. Fantastiskt utsiktsläge!
3. Plats för förskola eller mer odling
4. Biblioteket bör kunna utnyttjas bättre

Platser där möten med andra
användargrupper kan uppstå.
1. Konstepidemin
2. Odlareföreningen
3. Lunchrestaurangen
4. Akutmottagningen
5. Förskolan

Bra platser för önskade aktiviteter
1. Lek, odling, marknad, service?
2. Entréplats, service, bostäder, affärer,
pressbyrå, café?

Platser lämpliga för bebyggelse
1. Intressant för nya bostäder
2. Intressant för ny bebyggelse.
3. Outnyttjad, otrygg men attraktiv plats
som borde användas på bättre sätt.
4. Studentbostäder
5. Bostäder och service längs gatan skulle
öka tryggheten. Bostadsgårdar och entréplats till Medicinareberget.

Möjligheter till utveckling av området
1. Viktigt att värna de tysta platserna, oaserna, utsiktsplatserna.
2. Det behövs platser för spontana möten
3. Ett center för ungdomar skulle vara önskvärt, idrott, musik,
teater, media osv. Det finns många kreativa ungdomar i området som behöver stimuleras.
4. Verksamheterna inom området behöver bli mer utåtriktade.
5. Komplettera området med typer av bebyggelse som saknas
t ex 3 vånings flerbostadshus i trä.
6. Det behövs mer service, fler sittplatser och fler affärer
7. Mötesplatser för studenter
8. Studenter skulle kunna erbjuda läxhjälp för högstadieelever

