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Programfrågor

Programmet vill utreda om det är lämpligt 
att bygga bostäder på platsen med 
hänsyn till:

- hur tillkommande bebyggelse kan
  anpassas till platsens förutsättningar
  (terrräng, stadsbild, befi ntlig 
  bebyggelse m.m.)
- påverkan på utsikten för närboende
- hur trafi k och gaturum anordnas
- parkeringslösning
- hur bullerfrågor kan behandlas

- I N L E D N I N G -
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Syfte och bakgrund 

Chalmers Studentbostäder har önskemål om att 
bygga ytterligare studentbostäder på Guldheden 
i närheten av sitt befi ntliga bostadsbestånd vid 
Emilsborgs studenthem. De har träffat muntlig 
överenskommelse med Poseidon Bostadsbolag 
AB och Göteborgs stad, om att förvärva del av 
fastigheten Guldheden 64:3 och 754:21 vid Dr 
Forselius Backe. 

Fastighetskontoret har kommit in med en ansökan 
om planändring och byggnadsnämnden beslöt 
2003-01-20 att pröva möjligheten att bygga 
studentbostäder på platsen i detaljplan samt 
att genomföra ett programsamråd. Syftet med 
programmet är att utreda möjligheten att bygga 
totalt ca 170 - 200 studentbostäder på ömse sidor 
om Dr Forselius backe. För närvarande råder 
stor efterfrågan på mark för bostadsbyggnation 
inom Göteborgs stad. Bland annat fi nns många 
studenter som saknar egen bostad. 

Enligt 5 kap, 18 §, plan- och bygglagen skall 
detaljplanen grundas på ett program som anger 
utgångspunkter och mål för planen, om det inte är 
onödigt.

Programmet har ansetts motiverat då de föreslagna 
studentbostäderna är av ett allmänt intresse för att 
de delvis  planeras på planlagd parkmark.

skiss. Nya bostäder i 
sluttningen vid Dr Forselius Backe



Områdets läge
Programområdet är 
beläget vid Dr Forselius 
Backe på Guldheden, 
ca 2 km söder om 
Göteborgs
centrum.

Gällande planer
Området är i kommunens översiktplan ÖP 99 an-
visat för bostäder och naturmark väster respektive 
öster om Dr Forselius Backe. 

För området gäller detaljplanerna F 3250, F2874 
och F 2977. Dessa är äldre planer som togs fram 
i samband med att Södra Guldheden byggdes ut 
på 60 –talet. De är strikt styrande mot storskaliga 
bostadsområden med stora huskroppar i lameller 
eller cirkelformer. Mellan områdena pekas 
transportvägar ut avskilt från bostäderna som kan 
ses som enskilda öar eller grannskapsenheter. 
Planerna anger bostadsändamål för befi ntliga 
bostadskvarter och parkändamål för de ytor som 
inte tagits i anspråk. 

Mark och vegetation
Planområdet är bergigt och kuperat. Det sluttar 
starkt från väster till öster. Sluttningen är till 
stora delar trädbevuxen och nyttjas delvis som 
utkikspunkt för de kringboende.De västra delarna 
har till stora delar kala berghällar. Strax öster om 
planområdet fi nns värdefull vegetation med stor 
artrikedom.

- F Ö R U T S Ä T T N I N G A R -

Gällande detaljplan  F2977

Naturmark vid Forselius Backe
2

Översiktskarta

byggrätt
bostad

byggrätt
parkering

parkmark

gatumark

PLANGRÄNS

Kommungräns

Mölndals kommun



Platsen och kulturhistoria
Stora delar av  Guldhedsområdet är upptaget 
som kulturhistoriskt intressant i Stadsbyggnads- 
kontorets program för Kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse, del II. Utbyggnaden av Guldheds-
området skedde i huvudsak 1945 - 53. De sydöstra 
delarna av Guldheden, där planområdet är 
beläget är dock inte angivna som kulturhistoriskt 
intressanta. De har uppförts i huvudsak 1960 - 61 
efter det att övriga Guldheden byggts ut. 

Platsen kännetecknas av storskaliga byggnader 
i 7 - 11 våningar. De är mycket typiska för det 
tidiga 60 -talets stadsbyggnadsideal. Mellan 
byggnaderna fi nns stora mellanrum med grönska 
och gator. Söder och öster om området gränsar 
villabebyggelse. Området ligger i gränslandet 
mellan det “storskaliga luftiga” och det “småskaliga 
täta”.

Det fi nns inga kända fornlämningar i området. 
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foto - Hållplatsen vid korsningen 
Gibralatergatangatan / Dr Forselius Backe
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Befi ntlig bebyggelse
Norr och väster om planområdet ligger storskalig 
bostadsbebyggelse byggd på 60 - talet enligt 
principen hus i park. I väster ligger Poseidons 
cirkelformade byggnad (9 v.) och i norr 
Riksbyggens lamellbebyggelse (11 v). Fasaderna 
är putsade i ljusa kulörer. 

Villabebyggelse gränsar till området i söder och 
öster. 

Inom planområdet fi nns en garagelänga i plåt med 
garageplatser som hyrs av Poseidons hyresgäster.

Gator och parkering
Tillfart till området sker från korsningen 
Gibraltargatan/ Dr Forselius Backe. En större 
parkeringsplats fi nns vid Poseidons hyreshus med 
ca 90 p-platser och ca 30 garageplatser.

Kollektivtrafi k
Området är väförsörjt med kollektivtrafi k. Buss 51
trafi kerar Gibraltargatan med 10 minuterstrafi k till/ 
från Korsvägen. Hållplatsen ligger i norra delen av 
planområdet

Service
Kommersiell service fi nns ca 1 km norrut längs 
med Gibraltargatan eller vid Dr Fries Torg.

Friytor
Mossens idrotts- och friluftsområde gränsar till 
planområdet med strövområde, motionsslingor, 
bollplaner, gym, idrottshall mm. Lekplats fi nns vid 
Poseidons hyresfastighet.

foto - aktuellt område väster om Dr Forselius Backe. 
Ljungbeväxta berghällar med låga björkar

foto - aktuellt område öster om Dr Forselius Backe. 
Barr- och lövträd.

foto - aktuellt område väster om Dr Forselius Backe. 
Poseidons parkeringsplats



Planförslagets huvuddrag -illustration
(se även illustration sid 6)

Studentbostäder
ca 170 - 200 st fördelade 
på 4 byggnadskroppar
i 4 - 7 våningar

 Sammanfattning av programförslaget:

- Cirka 170 - 200 - studentbostäder
- 4 bostadshus i 5 - 7 våningar
- Byggnaderna anpassas till terrängen,
  omgivande bebyggelses skala och för 
  att optimera siktmöjligheterna från
  hyreshuset

- B E S K R I V N I N G AV P R O J E K T E T - 

- Torgbildning vid korsningen
- Ev .cirkulationsplats vid korsningen
- Parkering löses inom fastigheten
- Infart sker via Poseidons parkering och/
  eller från Dr Forselius Backe
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fria siktlinjer

Förslag till utformning - gestaltning
Av Plan- och Bygglagen (PBL) 3 kap. 1-2 § framgår 
att byggnader skall placeras och utformas på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Byggnaderna skall ha en yttre form och färg 
som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna 
som sådana och som ger en god helhetsverkan. 
Programförslaget är resultatet av ett fl ertal alter- 
nativa studier kring hur platsen ska kunna 
bebyggas med studentbostäder.

Planområdet karakteriseras av det relativt stor-
skaliga trafi kseparerade stadsplanemönstret. 
Området ligger i gränslandet mellan Guldheden 
och villabebyggelsen ned mot Krokslätt/Mölndal. 
Den tillkommande bebyggelsen kan ses som en 
naturlig avtrappning i skalan från den storskaliga 
bebyggelsen på Guldheden mot villabebyggelsen. 
Byggnaderna trappas av från väster till öster och 
följer den branta terrängen. I väster är byggnaderna 
ca 4/5 våningar och i öster som mest 7 våningar 
inklusive souterängvåning.

Förslaget innebär att ca 170 - 200 student-
lägenheter med biutrymmen uppförs för-
delade på fyra byggnadskroppar. Gruppen
av byggnader ska ha ett arkitektoniskt uttryck
som visar att de kommer från vår tidsepok.
Arkitekturen ska bidra till avtrappningen i skalan
ned mot villabebyggelsen. Det är upplevelsen av 
volymerna och skalan som är viktigast.  Vidare ska
byggnaderna anpassas till terrängen efter principen 
“hus i park”. Med det menas att befi ntlig vegetation 
och naturmark  sparas så långt det är möjligt och 
markarbeten och sprängning ska minimeras. Ingen
värdefull naturmark tas i anspråk. En skogsridå
bevaras mot den omgivande villabebyggelsen.

Placeringen av byggnaderna optimeras med
hänsyn till utsiktsmöjligheterna för hyresgästerna 
Poseidons hyreshus (se illustration nedan).

Dr Forselius 
Backe

Poseidon

P

max 4-5 
våningar

max 7 
våningar

Torg/
gatu-
rum

Föreslagen placering och hushöjder har bedömts
vara ett acceptabelt intrång med avseende på
utsiktsmöjligheterna. Siktlinjer bibehålls mellan den 
nya bebyggelsen och på dess sidor. 

Skuggning från den tillkommande bebyggelsen har 
preliminärt inte bedömts som något problem. En 
fördjupad solstudie kommer att göras i det fortsatta 
planarbetet.

Bebyggelsen placeras kring gatan (Dr Forselius 
Backe) så att ett gatu- och torgrum skapas ned mot 
korsningen. Byggnaderna placeras närmare gatan 
än vad som gjorts tidigare i sydöstra Guldheden. På 
så vis blir gatu- och torgrummet mer avgränsat och 
rumsbildningen tydligare.

Befi ntlig garagebyggnad i väster bibehålls och rustas 
ev. upp. Eventuellt rivs en mindre del av byggnaden 
för att möjliggöra passage till studentbostäderna.
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fria siktlinjer

Illustrationer - utsikt / siktlinjer

Riksbyggen

villaområde



Parkering
Parkering till studentbostäderna kommer att lösas 
inom den egna fastigheten. Det föreslås cirka 
19 platser i anslutning till Poseidons befi ntliga 
parkering. Programförslaget innebär inget intrång 
på befi ntlig parkering men två av Poseidons 
garageplatser tas bort. Möjlighet fi nns även att 
inrymma upp till 15 garageplatser i bottenvåningen 
på de västra bostadshusen. Öster om Forselius 
Backe planeras ca 8 parkeringsplatser vid torget. 
Platserna i väster får samutnyttjas av samtliga 
byggnader. Totalt är det möjligt att uppföra ca 27 
parkeringsplatser och ca 15 garageplatser.  
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TIDIG IDÈSKISS / PERSPEKTIV 
Vy från korsningen Gibraltargatan / Dr Forselius backe  före -efter

Gatunät och trafi k 
Angöring till tomterna anordnas via Dr Forselius
Backe och/eller över Poseidons parkering via 
Dr Forselius Backe. I korsningen Gibraltargatan/ 
Dr Forselius Backe planeras eventuellt en 
cirkulationsplats för att öka trafi ksäkerheten. 
Möjligheten till detta ska prövas i detaljplane-
arbetet.

En bättre gång- och cykelväg bör anordnas utmed 
Gibraltargatan ned mot centrum i samband med 
exploateringen. Cykelbana saknas idag och 
trafi ksäkerheten är därmed låg.

Platsen idag

Platsen efter 
byggnation



På Poseidons parkeringsyta fi nns ett överskott på 
p-platser enligt parkeringsnormen för bostäder. 
I dagsläget fi nns det ca 20 parkeringsplatser 
vakanta vid Poseidons hyresfastighet. 

Parkeringsnormen för studentbostäder är 0,25 
parkeringsplatser per lägenhet. I centrala lägen 
som detta kan avsteg för p-normen accepteras pga 
närhet till högskola,centrum och god kollektivtrafi k. 
De boende kommer även att erbjudas tillgång till 
bilpool vilket motiverar en säkning av antalet p-
platser. Utfallet för föreslagen p-lösning är vid cirka 
190 studentbostäder 0,14 platser per lägenhet 
(exkl. garagelösning) och 0,22 platser per lägenhet 
(inkl.garagelösning).
Eventuellt kan de p-vakanser som fi nns på 
Poseidons fastighet nyttjas till studentboendet. En 
acceptabel parkeringslösning kommer att gå att 
fi nna. Detaljer och utformning av denna kommer 
att utredas vidare i det fortsatta planarbetet.

Cykelparkering anordnas i anslutning till och i 
bostadshusen.

Kollektivtrafi k
Bussföbindelse till centrum med 15 minuterstrafi k 
fi nns i direkt anslutning till planområdet . Håll-
platsen kommer att ligga kvar i anslutning till det 
planerade torget. 
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Störningar
Störning förekommer från trafi ken på Gibraltar-
gatan. Den trafi keras av persontrafi k, bussar, 
spårvagnar och lastbilar.

En ljudnivåmätning har utförts av Ingemansson 
för att kontrollera hur ljudmiljön är idag. Den visar 
på att ekvivalent ljudnivå vid framtida fasad för 
bostäderna närmast Gibraltargatan ligger på cirka 
55 -60 dB(A). Maximala ljudnivåer kommer att 
uppgå till 70 dB(A). Inga variationer mellan lägre 
och högre våningsplan förväntas.
Riktlinjerna för bostäder utomhus vid fasad är 
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och vid uteplats 
maximalt 70 dB(A). Riktlinjerna är inte bindande 
men vi kan konstatera att de överskrids. Åtgärder 
för att minska bullret på platsen är inte möjliga. 
Placeringen av byggnaderna har gjort bl a med 
avseende på att minska bullerstörningarna.

Det centrala läget i staden motiverar ett avsteg från 
riktvärdet för buller. Inomhusmiljöer och uteplats 
kommer att ha bullervärden lägre än riktvärdena. 
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Stadsbyggnadskontoret anser att denna plan inte 
innebär betydande påverkan på miljön. Ingen
miljökonsekvensbeskrivning krävs enligt Plan- och 
Bygglagen eller Miljöbalken. Inga riksintressen 
eller andra områden med särskilda naturintressen 
berörs. Exploateringen är i huvudsak förenlig med 
översiktsplanen och går att förena med en från 
allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 
vattenresurser.

Konsekvenser av programförslaget 
Projektet innebär ett  bostadstillskott till området 
och studentbostadsutbudet i Göteborg. Fler 
studentboende i området ger ett ökad variation av 
bostadsutbudet på platsen som idag har hyresrätt, 
bostadsrätt och villaägande som boendeformer. 
Det bidrar till ökad integration i området. Den 
ökade boendekoncentrationen kan ge möjlighet för 
närservice i området.
Förslaget innebär ett mindre intrång i park- och 
naturmiljöerna i området. Dock fi nns det tillgång 
till likvärdig park- och naturmark i anslutning till 
planområdet.

Utsikten mot öster för boende i Poseidons hyres- 
fastighet försämras något.

Parkering löses inom fastigheten varvid dagens 
parkeringssituation inte påverkas. Det blir en 
mindre ökning av biltrafi ken till/från området.

Tidplan
Programmet sänds på remiss och visas under tiden 
juli - augusti 2004. Förutsatt att programmet kan 
godkännas i byggnadsnämnden så kan arbetet 
med den nya detaljplanen börja sista kvartalet 
2004. Detta är en process bestående av samråd, 
utställning och antagande. Detaljplanen kan som 
tidigast antas i andra kvartalet 2005.

Arbetsorganisation
Planprogrammet har utarbetats av Christer 
Abrahamsson, fysisk planerare på Stadsbyggnads-
kontoret. Bengt - Göran Hällsås från Stiftelsen 
Chalmers Studenthem samt Johan Lundin från 
White Arkitekter har bidragit med underlagsmaterial 
och illustrationer. Från fastighetskontoret har 
Nicklas Armus deltagit i arbetet.

En kommunal arbetsgrupp har funnit med 
bland annat representanter från Trafi kkontoret, 
Miljökontoret och Park- och naturförvaltnignen.

- T I D P L A N  O C H  A R B E T S O R G A N I S A T I O N -



Enligt 2 kap 1§ plan- och bygglagen (PBL) skall mark- och vattenområden användas 
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid planläggning 
skall även bestämmelserna i miljöbalken tillämpas. Enligt 2 kap 2§ PBL skall 
planläggning, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig 
struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, 
kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god 
livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark 
och vatten och med energi och råvaror skall främjas. Planläggning får inte medverka 
till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken överträds.

Miljöbalken skall enligt 1 kap 1§ tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om 
           dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 
           kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, 
           råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 


