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År 1908 köptes Örgryte socken upp samt integrerade området med 
Göteborg stad. En av orsaker till detta var nybyggnad av Renströmska 
sjukhuset, sanatorium för tuberkulossjuka. Platsen till det nya lung-
sjukhuset med tillhörande byggnader som skapar en speciell sjukhus-
miljö valdes i Kålltorp och omfattade då ca 190 000 m². Omgivande 
landskap skulle ge skydd för patienter och möjlighet för promenader. 
Sjukhuset är utfört med medel från Sven Renströmfonden och Göte-
borgs Stad. Eftersom sjukhuset låg högre än staden byggde man ett 
23 meter högt vattentorn för att kunna försörja sjukhuset med vatten. 
Tornet var synligt långtifrån och var en känd sil-huett i Kålltorp. Vat-
tentornet som var byggt i armerad betong och med fasad i trä revs 
1957. 

Översiktsplan för Göteborg

Stadsbyggnadskontoret bedömer att programmets föreslagna använd-
ning överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg antagen av Gö-
teborgs Kommunfullmäktige den 27 februari 2009. Användning ange 
bebyggelseområden med grön- och rekreationsområden samt södra 
delen av programområdet grön- och rekreationsområde. Inom grön- 
och rekreationsområden fi nns befi ntlig Parkskolan. Programområdet är 
detaljplanelagt och inga riksintressen berör området.

Gällande stads, byggnads- och detaljplaner

För programområdet fi nns ett antal gällande detaljplaner. För den stör-
re delen av områ-det gäller en plan från 1968, F 3220, som anger att 
marken ska an-vändas till allmänt ändamål - sjukhus, s.k. A-tomt, bo-
stadsändamål, garage och allmän plats park. I övrigt för programom-
råde gäller detaljplaner F 2132 från 1935, F 2592 från 1946, DP 4369 
från 1998 och DP 4913 från 2007.

Områdets historia

Stadsdelen har anor så långt tillbaka som till senmedeltiden och 1200-
talet. Området var lång tid landsbygd med gårdar som brukades av 
bönder men ägdes av frälsemän som bodde på annan ort. Härlanda 
och Örgryte socknar var kyrkligt och skattemesigt under staden Nya 
Lödöse grundad 1473 och belägen där Gamlestadstorget ligger i dag. 
Under 1500-talet övertogs området med Härlandas åkrar, ängar, skog, 
och sjöar av Örgryte socken. 

Viktiga frågor i programarbetet

Hur mycket ny bebyggelse kan tillkoma utan att negativ påverka be-
fi ntliga natur- och kulturmiljö och vad ska den nya bebyggelsen inne-
hålla. Hur ska nya trafi klösningen formas och vilken roll sak parken ha 
i staden som i helhet och lokalt. 

Utvecklingsmöjligheter för området 
Kulturmiljövärdena och dess bevarande
Koppling till omkringliggande bebyggelse och natur 
Bevarande av grönytorna och dess användning
Stadsbild och gestaltning i programområdet
Befi ntlig trafi k, parkeringar och angöring till området
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Programmets syfte och huvuddrag

  
Fastighetskontoret har kommit in med en begäran om planläggning. 
Antal lägenheter är inte bestämt och målet är att programarbete 
med utredningar ska ge ett antal bostäder som är möjliga att bygga 
inom området. Syftet med programmet är att utreda möjligheten att 
ändra tidigare planerat allmänt ändamål för sjukhus till bostadsän-
damål eller andra ändamål som behövs inom stadsdelen Härlanda. 
Dessutom bör parken ses över, befi ntliga byggnader inom området, 
möjliga tillfarter till områ-det och att allmänna gång- och cykelstråk 
säkerställs inom området. 

Lägesbeskrivning

Programområdet ligger i stort sett inom stadsdelen Kålltorp, en min-
dre del ligger i stadsdelen Sävenäs och omfattar området runt f.d. 
Renströmska sjukhuset fram till Torpagatan. 

Markägarförhållanden och markanvisning

Programområdet omfattar fl era fastigheter och Göteborg Stad äger 
all mark utom ny fastighet för f.d. Renströmska sjukhuset som är 
avstyckat från fastigheten Kålltorp 44:22. Programområdet omfattar 
ca 300 000 m² och marken är inte anvisad till någon. 

Grön och rekreationsområden

Bebyggelseområden med grön- 
och rekreationsytor

Översiktsplan för Göteborg

Rudolf Steinerskolan

Kålltorpsskolan

F.d. Renströmska Sjukhuset

Studiegången

Renströmska sjukhuset med vattentornet, 1920 

Karta med pogramområdet ca 4 km från City
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Sanatoriegatan

Virginsgatan

Trafi kutredning, förslag till framtida gatustruktur

Miljöutredning, karta över område

Kulturhistoriskutredning, 
karta över  delområdena

    Marken med stor kultur - och natirvärdena
befi ntligt bebyggelse bevaras och rekonstrueras

Marken lämpligt för ny bebyggels
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Särskilt skyddsvärda 
arter, BrödmärgstickaA

A Särskilt skyddsvärda 
arter, Brödmärgsticka

C Särskilt skyddsvärda 
arter, Åkerkulla

Ekskog

Naturinventering, karta över område

Trafi kutredning

Utredningen studerar nya och befi ntliga anslutningar till området, med avse-
ende på möjlighet att ta emot nytillkommande trafi k från en eventuell förtät-
ningsbebyggelse. Med nuvarande utformning klarar Sanatoriegatan inte av att 
ta hand om mer trafi k än vad de nya bostäderna vid f.d. Renströmska sjukhuset 
kommer att generera. Programområdet kan anslutas via en ny parallellgata till 
den befi ntliga Tallhöjdsgatan, som ansluter norrifrån via Torpagatan. Illustration 
av ett möjligt framtida gatusystem fi nns på fi gur 7.1. 
Den framtida Tallhöjdsgatan beräknas kunna hantera uppemot 2600 fordon/
dygn innan bullernivåerna vid Rudolf Steinerskolan går över 55 dB(A) vid fasa-
den, vilket motsvaras av trafi ken från ungefär 400 lägenheter. Antal parkerings-
platser utreds i vidare planering beroende på lägenhetsstorlek, upplåtelseform, 
mm. men det bör fi nnas beredskap för att bilinnehavet i området kan bli om-
kring 1 bil per lägenhet.

Kulturhistorisktutredning

Utredningen innehåller en kortfattad historisk översikt, en karaktärisering av 
alla delområden och en kulturhistorisk värdering. Utredningsområdet har kul-
turhistoriska värden. Området domineras av f.d. Renströmska sjukhusområdet 
med byggnader i nationalromantisk stil och tillhörande park- och trädgårdsan-
läggning. 
Delområde 1 har delvis landskapshistoriska värden framför allt det grönmarke-
rade området på höjden. Rudolf Steinerskolan har kopplingar till detta område 
då det fungerar som deras skolgård. 
Delområde 2 har högt kulturhistoriskt värde, såväl bebyggelse som tillhörande 
park, trädgårdar och gångvägar. Markerade byggnader(lila) bör bevaras. Omgi-
vande naturområden är värdefulla som en inramning av sjukhusmiljön. Upple-
velsen och förståelsen av helhetsmiljön är viktig.
Delområde 3 har höga landskapshistoriska värden som orörd naturmark. Kopp-
lingarna till parken och Renströmska sjukhuset utgör en viktig del i värdet. Det 
fi nns ingen bebyggelse inom området, med undantag för en äldre jordkällare 
med kopplingar till Kålltorps gård.

Delområde 4 har få naturhistoriska värden då marken till stora delar är bebyggd 
och förändrad. De få kopplingar som fi nns bevarade till Kålltorps gård är värde-
fulla, såsom lindallé och lindberså. Det kulturhistoriska värdet är stort och området 
är med i kommunens bevarandeprogram. 

Naturinventering

Karakteristiskt för området är hällmarken av skiftande karaktär, ibland till stora 
delar berg i dagen ibland med gräs och uppstickande block. Gemensamt är att 
jordtäcket är tunt och berget nära ytan. Busk- och fältskikt är inte inventerade. 
Dominerande fältskikt är blåbär, ljung och tåtel. Buskskiktet är svagt utvecklat, 
glest, och består till största delen av ungträd. En utvecklad enbacke fi nns i den 
nordvästra delen. I naturinventering och sociotopredovisning som är underlag för 
program för Östra Kålltorp har det kommit fram att det är viktigt att behålla park-
miljön runt  f.d. Renströmska sjukhuset för att ge det en riktig historisk omgivning. 
Exploatering av parken får inte ske. Eventuell byggnation bör förläggas till kantzo-
nerna, upp mot Studiegången och söder om Rudolf Steinerskolan. Även områdena 
väster om sjukhemmet och f.d. sjukhuset bör studeras för eventuell exploatering. 
Det är viktigt att de rödlistade arter som fi nns inom programområdet skyddas.

Miljöutredning

Konsekvenserna av en förtätning kan skilja sig markant beroende av hur den-
na förtätning genomförs. En lägre exploateringsgrad som anpassas till befi ntliga 
markhöjder, där biltrafi k begränsas fram till vissa byggnader och där nya bygg-
nader harmoniserar med de byggnader som fi nns i och omkring området, skulle 
endast medföra små negativa konsekvenser på lokal nivå. Dessa skulle bestå av 
ett något minskat närrekreationsvärde till följd av den ianspråktagna ytan samt 
buller från trafi k. 
Yta 1 Denna yta har en viktig funktion som skolgård och inramning av Rudolf Stei-
nerskolan. Östra delen av skolgården och höjden har ett visst naturvärde i form 
av äldre tallar och ett kulturellt värde då platsen troligen förändrats mycket lite 
sedan början av 1900-talet. Någon form av exploatering av denna yta skulle leda 
till stora negativa konsekvenser för skolan och dess verksamhet.

Yta 2 och 3 Området väster och söder om Rudolf Steinerskolan tillhör inte skolan 
men nyttas för lek. En förtätning här är möjlig men skulle ge konsekvenser för 
barnens rörlighet i området. Det skulle också ge en förändrad utsikt för bostäderna 
längs Qvidingsgatan. 

Yta 4 och 5 Norr om obduktionsbyggnaden fi nns ett litet berg med ett befi nt-
ligt fl erbostadshus med vacker utsikt. En förtätning av berget och öster om ob-
duktionsbyggnaden mot norra delen av Studiegången är möjligt. Konsekvenserna 
skulle vara minskad eller förhindrad utsikt från befi ntligt fl erbostadshus och Stu-
diegången samt förlust av närrekreationsyta.  
Yta 6 Direkt norr om Renströmska villan ligger en öppen tallskog, och det före 
detta lik- och obduktionshuset. En förtätning här skulle inkräkta på de kulturhis-
toriska värden som sambandet mellan lik- och obduktionsbyggnad, tallskogen och 
sjukhuset utgör.

Yta 7 Kullen väster om sjukhusparken ligger delvis bakom Kålltorpssjukhem men 
utgör ändå inramning av sjukhusparken och ger Renströmska sjukhusets byggna-
der ett skyddat läge. Parkrester i form av stentrappor fi nns här och berget nyttjas 
frekvent av närboende. En varsam förtätning av de västra delarna av berget bör 
kunna ske utan allt för stora konsekvenser för de kulturhistoriska värdena. Detta 
förutsätter dock att byggnader inte inkräktar på landskapsbilden sett från sjuk-
husparken. Allmän gata fram till byggnaderna skulle medföra ökat trafi kbuller till 
sjukhusparken. Vilka bullernivåer som kan tillåtas i sjukhusparken är avgörande 
för exploateringen. 
Yta 8 Ett intrång i sjukhusparken skulle leda till stora kultur, natur- och rekrea-
tionsmässiga förluster.
Yta 9 Branten öster om sjukhusparken upp mot Studiegången skulle kunna vara en 
möj-lig plats för förtätning förutsatt att personbilstrafi k begränsas fram till bygg-
naderna. 

Yta 10 Skogsområde söder om sjukhusparken utgör en tydlig avgränsning av sjuk-
husparken och accentuerar den känsla av avskildhet som sjukhusparken ger. Vi-
dare ingår denna skog i det större oexploaterade område som Delsjöterrängen 
utgör. Exploatering i detta läge skulle påverka sjukhusparkens värden negativt i 
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Det är viktigt att inom området anordna cykelparkeringar inom kvartersmark i 
närheten av bostäder och cykelvägar eller gemensamma bilparkeringar. Cykelpar-
keringar ska vara trygga och ge möjlighet till en säker och skydda förvaring av 
cyklar
   Ny väg utgår från korsningen med Torpagatan och går med en liten radie söder 
om nuvarande parkeringsplats. Det redovisade förslaget innebär en låghastig-
hetsgata med föreslagen tillåten hastighet på 30 km/h. Eftersom det redovisade 
förslaget tar delar av befi ntlig gång- och cykelväg i anspråk är det av stor vikt 
att detta ersätts med nya möjligheter att på ett tryggt och säkert sätt ta sig från 
Torpagatan till Renströmska som gående eller cyklist. 

Konsekvenser
         Ekologiska konsekvenser
Programmets innebörd bedöms inte ha några konsekvenser på ekologiska värden 
inom området. Parken i söder bör bevaras med etablerad vegetation och grönska. 
Gröna ytor mellan planerad bebyggelse är av stor vikt och bör bevaras så mycket 
som möjligt. Möjligtvis kan man återskapa sjukhusparken som den var när sjuk-
huset byggdes. Dessutom bör man planera för ett byggande med energisnåla lös-
ningar och hållbara material. 
        Sociala konsekvenser
Föreslagna förändringar bedöms inte få negativa sociala konsekvenser. Gamla 
sjukhusområdet ersätts med bostäder och gröna ytor för rekreation samt små 
verksamheter. Dessa förändringar bedöms medföra att de sociala aktiviteterna 
kommer att öka och bidra till en god stadskvalitet och verkar positivt för trygghet 
och säkerhet inom området.  Dessutom kommer området att vara en brygga mel-
lan den storskaliga bebyggelsen i öster och den småskaliga bebyggelsen i väster. 
Parken och gröna ytor ger förutsättningar för attraktiva mötesplatser som kan an-
vändas för lek, rekreation o.s.v.        
         Ekonomiska konsekvenser
Föreslagen markanvändning av området bedöms ge positiva ekonomiska effekter 
för stadsdelen och staden som helhet och öka bostadsbeståndet. Inom området 
ges möjlighet att bygga och utveckla ett nytt bostadsområde med stora möjlighe-
ter för rekreation. Dessutom kan ges möjlighet för andra verksamheter om behov 
fi nns. Olika intressen när det gäller exploatering kan speglas i olika bostadsformer 
som kan byggas inom området.  

- Öka integration i området.
- Att äldre ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och 
med respekt för självbestämmande och integritet.

  Programområdet har goda möjligheter för vidareutveckling till den täta bland-
staden, som är en i översiktsplanen uttalad strategi. Området är mest lämpligt 
för bostäder på grund av närheten till centrala staden, befi ntlig bebyggelse, natur 
och Delsjöområdet, samtidigt kan andra kompletterande verksamheter inrimmas. 
I första hand förskola, bostäder för äldre och eventuellt mindre kontor i markplan 
och nära tänkta gator
   Programområdet som är ursprungliga Renströmska sjukhusområdet lika i storlek 
omfattar ca 300 000 m² (30 hektar). Programmets förslag är att ca 6 ha mark pla-
neras för bostäder och resten av den obebyggda området som är ca 196 200 m ² 
kan vara kvar som naturområde och park. Programmets förslag innebär att ca 400 
nya lägenheter samt en förskola kan byggas inom området. Med planerade ca 50 
lägenheter i f.d. Renströmska sjukhuset blir det sammanlagt ca 450 nya lägenhe-
ter. Programområdet kan byggas med utgångspunkter i de nya ekologiska städer 
som ska vara tätare, självförsörjande med energi och mat samt fungera som ett 
självständigt ekosystem som inte belastar miljön  
   I samband med utförande av detaljplan samt diskussion med berörda förvalt-
ningar bör man se över vilka ytor som ska vara allmänna platser. Vilka gator kan 
vara kvartersgator och vilka lokalgator. Dessutom är det viktigt att differentiera 
park och naturområden samt gröna ytor inom kvarteret.  
   Göteborgs stad äger all mark inom programområdet utom fastigheten Kålltorp 
44:33 som ägs av BRF Renströmska villan ( Göteborgs Egnahems AB). En del fast-
igheter är upplåtna som tomträtt för skola och vård. Inom programområdet fi nns 
inga markanvisningar. Detta bör leda till att man vid markanvisning kan se över att 
alla bostadsformer blir representerade i området.   
   Kollektivtrafi k är väl uppbyggt runt om programområdet. Både spårvagn och 
busstrafi k ligger relativt nära. 
   Om trafi klösningar väljs som gör intrång på det nuvarande gång- och cykelnätet 
bör funktionen tillskapas i närheten. Tillgänglighet till parken får inte försämras 
på grund av tillkommande fordonstrafi k utan bör tvärtom förstärkas. Med den 
förslagna gatan mellan Torpagatan och Sanatoriegatan förbättras tillgängligheten 
till området eftersom den största lutningen i förslaget inte överstiger 4 %.

Förslag och konsekvenser
Programmets utgångspunkt är hållbar utveckling - en utveckling som möter da-
gens behov utan att hindra framtida generationers möjligheter, en vision som är 
i linje med Göteborgs kommunfullmäktiges budgethandling för år 2008. Visionen 
är ett samhälle där man har skapat en långsiktigt hållbar tillväxt och fl era jobb, 
utvecklad välfärd, hälsa och trygghet, fördjupat demokratin och jämställdheten, 
skapat ett ekologiskt hållbart samhälle, med rättvisa och solidaritet samt vänt 
segregation till integration. I processen förenar man ekologiska, ekonomiska och 
sociala dimensioner som är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. 
När det gäller den ekologiska dimensionen ska programmet verka för: 
- Förutsättningar att leva och verka på ett ekologiskt hållbart sätt.
- Stadsmiljö i enlighet med naturens kretslopp, hantering av dagvatten.
- Tillgång till parken och naturområden.
- Tillgång till rekreation och avkoppling.
- Öka möjlighet för att kunna förfl ytta sig i staden och öka tillgänglighet.
- Utveckla vidare gång- och cykeltrafi k till mer effektiva och mer utnyttjade sätt 
att transportera sig i området. 
- Visa hur avfallshantering planeras och möjligheten till återvinning och källsor-
tering.
- Planera byggnader med hållbara material samt energisnåla uppvärmningslös-
ningar. 
När det gäller den ekonomiska dimensionen ska programmet verka för: 
- Stödja näringslivsetableringar och skapa förutsättningar för nya jobb.
- Välja och kompletteringsbebygga med de boendeformer som i dag saknas i 
området.
- Kommunala serviceinrättningar placeras i kollektivtrafi knära lägen.
- En god kollektivtrafi k försörjning.
- Planera byggnader med hållbara material och energisnåla lösningar.
- Planera bostäder för grupper med särskilda behov.
När det gäller den sociala dimensionen ska programmet verka för: 
- En öppen och trygg stadsmiljö som är tillgänglig för alla och under alla tider    
på dygnet.
- Skapa attraktiva och gemensamma mötesplatser för alla, barn ungdomar och 
äldre för ett bätter socialt liv.
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Delsjönområdet

Tallhöjdsgatan

INFORMATION OM ETT PROGRAM OCH SAMRÅD

Enligt Plan- och Bygglagendetaljplanen skall grundas på ett 
program som anger utgångspunkter och mål för planen, om 
det inte är onödigt. i ett program skall anges förutsättningar för 
planarbetet, uttrycka utgångspunkter, kommunens vilja, mål 
och avsikter med planen. Ett program bör innehålla avgräns-
ning, programmets syfte, frågor som skall lösas, en inventering 
av områdets förutsättningar, en redovisning  av de anspråk som 
ställs och en kartläggning av resurser.

Handlingar fi nns tillgängliga på:
Kulturhuset Kåken, Härlanda Park, Kålltorpsgatan 2 Göteborg
Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 Göteborg
Stadsbyggnadskontorets hemsida: www.goteborg.se/byggabo/

Upplysningar och frågor om programförsllaget lämnas av Stads-
byggnadskontoret.
Emir Aganovic      031 368 16 08 
Malin Häggdhal     031 368 15 12 
Magnus Sigfusson 031 368 18 61

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 
26 januari 2010 och bör skickas med post eller mail till:
Stadsbyggnadskontoret     
Box 2554
403 17 Göteborg
e-post: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se

Byggnadsnämnden beslutade 2009-11-10 att skicka ut pro-
gramförslaget på samråd till berörda nämnder, bolag, myndig-
heter och sakägare.

Samrådet pågår fr.o.m.den 2 december 2009 t.o.m. den 26 
januari 2010. 

Alla berörda och intresserade inbjuds till Öppet Hus-Kväll på 
Kulturhuset Kåken, Härlanda Park, Kålltorpsgatan 2:
onsadg den 9 december 2009, kl 17.00 - 20.000
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F.d. Renströmska Sjukhuset

Ytan lämplig för 
ny bebyggelse

Natur

Sjukhusparken med 
befi ntliga byggnader 
som rekonstrueras 
och revitaliseras 

Ny parkering

Befi ntlig parkering

Ny Tallhöjdsgatan


