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Samrådsredogörelse för program
Tidigare behandling
Byggnadsnämnden gav 2004-08-31 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett
program för hela Södra Guldheden. Byggnadsnämnden beslöt 2005-08-23 att
genomföra samråd för programförslaget.
Samrådet genomfördes under tiden 7 september till 2 november 2005.
Stadsbyggnadskontoret sände en samrådsredogörelse för programmet tillsammans med
ett reviderat program till Byggnadsnämnden 2006-06-13 med förslag att besluta att
godkänna det reviderade programmet. Ärendet bordlades. Vid Byggnadsnämndens
sammanträde 2006-08-22 bordlades ärendet återigen.

Återremiss
Sedan 2006 har Stadsbyggnadskontoret och Byggnadsnämnden sett över rutinerna för
planprocessen och därmed hanteringen av programsamråd i enlighet med Plan- och
Bygglagen, PBL. Programmet som varit föremål för samråd revideras inte utan
kompletteras med en samrådsredogörelse där kontorets bedömningar och slutsatser
framgår. Inför detaljplanearbete som följer på ett program sänder Stadsbyggnadskontoret programmet och samrådsredogörelsen till Byggnadsnämnden där handlingen
antecknas i protokollet.
Sedan 2006 har även en ny översiktsplan antagits av kommunfullmäktige. Tre
detaljplaner i området har genomförts och kontoret har fått Byggnadsnämndens uppdrag
för detaljplanearbete för området sydväst om Dr Belfrages gata (område 9) med
inriktning att pröva bostadsbebyggelse i ett större område än vad som presenterades i
programmet. Handlingarna som bordlades 2006 är därför inte längre till alla delar
aktuella.
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Vid sammanträdet 2010-10-26 återremitterade Byggnadsnämnden ärendet till
Stadsbyggnadskontoret med avsikt att bearbeta handlingarna i enlighet med de ändrade
förutsättningarna.

Revidering
Samrådsredogörelsen från 2006 har därmed reviderats. Revideringen gäller i huvudsak
komplettering och uppdatering av kontorets sammanfattande bedömning.
Sammanställningen av yttrandena har inte ändrats. Kommentarerna till de enskilda
yttrandena har reviderats så att hänvisningar till ett reviderat program tagits bort.
Handlingen har kompletterats i förekommande fall med nya uppgifter om genomförd
och pågående planering och politiska beslut. Programmet från 2005 ändras inte.
Handlingen åtföljs av ett nytt tjänsteutlåtande där Byggnadsnämnden föreslås anteckna
redogörelsen för programsamrådet.
Till samrådsredogörelsen hör följande bilagor:
1. Länsstyrelsens yttrande
2. Lista över inkomna yttranden (finns på Stadsbyggnadskontoret)
3. Samrådskrets
3b. Sammanställning synpunkter sakägare, boende mfl.
4. Sammanställning kommunala förvaltningar och länsstyrelsen
5. Sammanställning programsamråd, karta över kontorets bedömning

Genomförande
Byggnadsnämnden beslöt 2005-08-23 att genomföra samråd för programförslaget.
Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 3, under
tiden 7 september-2 november 2005.
Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret och på stadsdelsbiblioteket i
Guldheden under samma tid. Flygblad har delats ut i angränsande bostadsområden.
Under samrådstiden hölls ett välbesökt Öppet hus i Guldhedskyrkan och två stadsvandringar i området. Vandringarna samlade drygt 50 personer vid båda tillfällena.
Tidigare under programarbetet har två allmänna möten och fyra stads-/grönvandringar
anordnats. Det första mötet samlade över 200 personer, nästkommande ca 125.
Vandringarna i början av programarbetet hade mellan 35 och 80 deltagare.

Sammanfattning
Totalt har 240 yttranden kommit in. En lista över de inkomna yttrandena samt
yttrandena i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontoret.
Ett stort antal yttranden från boende och berörda (ca 200 stycken samt några namnlistor)
har inkommit. Merparten av skribenterna är negativa till förtätningsplanerna men många
resonerar kring både möjligheter och svårigheter. En överväldigande majoritet av synpunkterna som inkommit under samrådet beskriver hur värdefull dalen är för de boende
i stadsdelen och hur förödande de föreslagna byggnaderna skulle vara för rekreationsområdet. De allra flesta invändningarna handlar om att förtätningen sker på bekostnad
av grönområden, främst dalgången, och att karaktären på området, med en väl avvägd
balans mellan hus och grönska, går förlorad. Många beskriver att tillgången till grönska
och utsikt är de största argumenten för att de valt att bo just på Södra Guldheden. Nedan
följer några citat:
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse för program
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”I grunden känns Guldheden som ett färdigt område som bör förändras med stor
varsamhet. Ljus och rymd, utsikt och grönområden karaktäriserar Guldheden
(tillsammans med en medveten trafikplanering). Många är oroliga för att just dessa
värden ska gå förlorade i samband med en utifrån påbjuden förtätning.”
”Här kan vi bo, vi som inte har bil, som inte behöver skrymmande garageplatser, som
inte behöver breddade trafikleder utan som njuter av gång- och cykelvägar som
harmonierar med husens utformning och placering i landskapet. Här bor vi i stan, men
ändå i det gröna. Väldigt många av oss har medvetet valt Guldheden av just dessa skäl.
Friheten från det kommersiella är också en viktig aspekt som gör Guldheden tilltalande.
Handel och offentliga inrättningar är koncentrerade till ett fåtal platser och lämnar
övriga områden skönt befriade från den moderna stadens neon, brus och krims-krams.
Detta är viktigt att värna. Många med mig finner vila i Guldhedens funktionalistiska
enkelhet som planerats för människans naturliga behov och utveckling, snarare än för
marknadens”.
”Guldheden med sin natur är snart det enda tysta området med flora och fauna och ett
underbart strövområde för oss som inte har någonstans att åka till landet på helger
eller semestern.”
”När jag var nyinflyttad förvånades jag över den märkliga fågel som flög över stigen
just här. Har senare lärt mig att det var nötkråkan. Tror aldrig jag sett den någon
annanstans.”
”Jag är också kommuninvånare som betalar skatt och förväntar mig att också min miljö
skall vara viktig. Jag är ingen bilägare, utan cyklar och går varje dag till mitt arbete.
Jag tänker varje dag på den miljö och tunga biltrafik med all dess utsläpp som jag
utsätts för.”
Det som Guldhedsborna beskriver är ett område som kanske rentav blev så bra som
det var tänkt en gång då det planerades. Ett stycke lyckat stadsbyggande, där bostadspolitik och arkitektur förenats i en miljö som de som bor där och använder den tycker är
oerhört värdefull. De kvalitéer som finns är åtkomliga för en grupp medborgare, bl.a.
ensamstående kvinnor, som annars har svårt att nå dem på en privatekonomisk marknad.
Det är berättelser om stadsliv på annat sätt än kvartersstad och brett kommersiellt utbud,
berättelser där tillgången till bostadsnära natur är en väsentlig del av livskvalitén.
De kommunala nämndernas yttranden visar på olika sätt att se på och bedöma
förslagen.
Park- och natur-, miljö-, kultur-, idrott och förenings- och stadsdelsnämnden Centrum är
eniga kring de förslag som berör Guldhedsdalen (förslag 3, S Estrids gata, 8a.
studentbostäder Dr Fries torg och förslag 9. vid bollplanen) och anser sammanfattningsvis att en exploatering i dalen är olämplig eller att exploateringen ska bli lägre.
Fastighetsnämnden däremot vill vid bollplanen ha en högre exploatering än den
redovisade och tycker att både förslag 8a och 8b, studentbostäder vid Dr Fries torg, är
möjliga, således att de inte ska vara alternativa förslag.
Länsstyrelsen anser att flera av de föreslagna områdena är värda att studera vidare. De
som berör Guldhedsdalen (förslag 3, 8a och 9) anser man däremot som inte lämpliga
eftersom de skulle påverka det bostadsnära grönområdet och grönstråket alltför negativt.
Inte heller punkthuset vid rondellen Dr Allards gata (förslag 8b) är lämpligt då påverkan
på riksintresset Landala Egnahem blir för stor.
se bilaga 1

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse för program
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Kontoret har bedömt att:

• Förslag 1, f.d. Laborantskolan är lämpligt att arbeta vidare med i detaljplanearbete.

•

•

•

•

För detta delområde godkändes programmet i samband med beslutet att genomföra
samråd för detaljplan. Fortsatt planarbete har genomförts och en ny detaljplan antogs
2009-10-20. Planen har vunnit laga kraft och utbyggnad har påbörjats.
Förslag 2, P- däcket S Estrids gata, behöver studeras vidare, såväl ur ekonomiska,
tekniska som gestaltningsmässiga aspekter men torde vara möjligt att gå vidare med.
Även en rivning av befintligt däck och nybyggnad med parkering under bör prövas i
det fortsatta arbetet. Ett planarbete kan påbörjas.
Om samtliga förslag 3, 8a och 9 genomförs innebär det en betydande påverkan på
Guldhedsdalen. Karaktären av vild natur förändras och områdets fördel genom sin
stora yta begränsas genom att naturmark försvinner. Omfattningen av ny bebyggelse
måste därför avvägas mot detta i fortsatt arbete. Kontoret bedömer att en möjlighet
kan vara att:
o Förslag 3, punkthus S Estrids gata, utbyggnaden begränsas till att endast
omfatta den övre platån närmast de befintliga punkthusen för att minska
påverkan på dalen. Omfattning och placering studeras i fortsatt arbete.
o Förslag 8a som det presenteras i programmet kommer att bli svårt att
genomföra om både det och förslag 6, tillbyggnad matbutik, blir aktuella. Bl.a.
kommer stadsrummet att bli trångt och antalet parkeringsplatser minskas, detta
i en del av området där det råder stor brist på p-platser. Strukturen som hela
stadsdelen har med bebyggelse på kanterna och inte nere i dalgången bryts.
Matbutiken är en viktig förutsättning för ett levande torg och därför bör de
utbyggnadsplanerna prioriteras. För att genomföra Förslag 8 a, punkthus vid
Dr Fries torg, måste en lösning som kompletterar och stärker Dr Fries Torg
och kan kombineras med önskemålen om en tillbyggnad av matbutiken ordnas.
Gestaltningen och påverkan på dalen måste särskilt studeras. Alternativa
förslag kan eventuellt studeras i ett fortsatt arbete.
o Förslag 9, vid fotbollsplanen, har sådana fördelar genom möjligheten att
tillskapa många nya lägenheter i kategorier som saknas i stadsdelen och bör
därför studeras vidare trots den negativa påverkan det ger i dalen. Av de
alternativ som presenterades under programsamrådet förordas det lägre
alternativet med kringbyggd gård.
För detta område har byggnadsnämnden hösten 2009 givit uppdrag för
planarbete med inriktning att pröva bostadsbebyggelse i ett större område och
en delvis annorlunda utformning.
Förslag 4, slänt mot Teknikparken/Mossen, läget, höjder och omfattningen av ny
bebyggelse behöver studeras vidare men i princip bedömer kontoret att delar av
slänten är möjlig för exploatering även om den gröna kanten och utsikten påverkas
negativt. Under samrådet har SBK fått ta del av ett alternativt förslag som innebär att
man istället bygger vidare med en byggnad på den struktur som de stora skivhusen
på Dr Forselius gata utgör. Ett sådant förslag kan ge en mindre påverkan på gröna
kanten och stadssiluetten och bättre ansluta sig till befintlig trafikstruktur och bör
därför studeras vidare som ett alternativ. Ett planarbete kan påbörjas.
Förslag 5, påbyggnad Dr Forselius backe. Påverkan på sol- och klimatförhållandena för de boende på Dr Forselius backe och på Dr Forselius gata måste
beaktas och studeras vidare vid fortsatt arbete. En lösning kan vara att begränsa
möjligheter till påbyggnad till endast en våning. Omfattningen studeras vid fortsatt
planarbete.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse för program
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• Förslag 6, tillbyggnad matbutik, kan studeras vidare genom fortsatt planarbete.
•
•
•

•

Åtgärder som höjer torgets attraktivitet bör studeras vidare.
Förslag 7.1, vid Wavrinskys plats och 7.2 vid kyrkan, studeras vidare, stor hänsyn
och anpassning i höjd och utformning bör tas till kyrkobyggnaden och till
bebyggelsen i Landala Egnahem.
Förslag 8b, vid rondellen Dr Fries torg, är inte lämpligt som det är utformat i
programmet eftersom de negativa konsekvenserna för riksintresset Landala Egnahem
blir omfattande.
Förslag 10, förskola vid p-plats S Ainas gata, påbyggnad av befintlig förskola vid
Mossebergsskolan är möjlig utan ny plan, men en utökning av antalet förskoleplatser
i parken genererar nya trafikproblem.
Fortsatt planarbete har genomförts och en ny detaljplan för en förskola antogs 200912-15. Planen är överklagad och har ännu ej vunnit laga kraft.
Förslag 11, tillbyggnad studenthem, möjligheter till tillbyggnad öster eller söder om
befintlig byggnad kan prövas i fortsatt planarbete med tanke på gångstråk och bro vid
norra sidan.
se bilaga 5

Vi fortsatt planering enligt ovan kan det kanske bli möjligt att bygga ca 450-500 nya
lägenheter samt minst en ny förskola på Södra Guldheden. Det är önskvärt att
stadsdelen kompletteras med bostäder för familjer och bostäder anpassade för en äldre
befolkning.
I förslaget till produktionsplan är två detaljplaner på Södra Guldheden planerade att
starta under 2011.

• Trafikförslagen som syftar till att infoga den yngre bebyggelsen i det ursprungliga
planmönstret och trafiksystemet, bl.a. en gång- och cykelväg under Dr Allards gata
och en cykelbana mellan Dr Forselius gata och Ehrenströmsgatan är angelägna att få
till stånd. Även förbättrande åtgärder för gångstråken bör prioriteras. Däremot
avstyrker kontoret bland annat p.g.a. säkerhetsskäl att en ny gångpassage skapas över
Dr Allards gata vid Guldhedsskolan och att Dr Heymans gata förlängs för biltrafik ca
150 m norrut.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid Wavrinskys plats är genomförda och korsningen Dr
Allards gata/Ehrenströmsgatan planeras byggas om till cirkulationsplats troligen
under 2012.
• Det är väsentligt att de förslag till åtgärder och planer som skisserats för
grönområdena som t.ex. att göra naturmarken i Guldhedsdalen mer inbjudande
genom att göra det torra torrare och det våta våtare och att utveckla grönstråken, även
mot Mossen och Änggårdsbergen, verkligen genomförs. Kompensationsåtgärder kan
bli aktuella vid fortsatt planering.
• Guldhedstornet med omgivande utsiktsberg skulle kunna utvecklas som turistmål.
Genomförandefrågor: Eftersom de åtgärder som föreslås vad gäller trafiken och
grönområdena är angelägna för hela stadsdelen och är svåra att knyta direkt till enskilda
exploateringar behöver en princip för finansiering av sådana åtgärder slås fast av de
olika förvaltningarna.
Framförda synpunkter kommer till viss del att kunna beaktas vid fortsatt planarbete.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse för program
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Inkomna synpunkter och
stadsbyggnadskontorets kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna
finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.
Sammanställning av yttranden har inte ändrats vid revidering av samrådsredogörelsen.
Kommentarerna har ändrats eftersom programmet inte kommer att revideras, hänvisning
till ett reviderat program har tagits bort. Vissa kompletteringar har införts.

Kommunala nämnder och bolag m.fl.
Fastighetsnämnden anser att det är angeläget att komplettera beståndet med större
bostäder för att därigenom få in barnfamiljer i området. Tillgängligheten för äldre,
funktionshindrade och barnfamiljer till bl.a. grönområdena är begränsad på grund av
svåra lutningar, ojämna gångstigar och trasiga trappor m.m. och dessa frågor bör
beaktas i det fortsatta detaljplanearbetet.
Parkeringssituationen för den befintliga bebyggelsen bör belysas bättre i det fortsatta
arbetet, då det kan innebära att kommunalägd mark behöver tas i anspråk.
Synpunkter på förslagen:
• Wavrinskys plats – Dr Allards gata mot kyrkan
En komplettering nära Wavrinskys plats bedöms både möjlig och önskvärd. Platsen
kan ges en mer stadsmässig karaktär genom att bebyggelse prövas både norr och
söder om platsen och utmed Dr Allards gata.
• Studentbostäder Dr Fries torg
Förslaget 8a vid torget blir ett viktigt tillskott i strategiskt läge. 8b kan innehålla
såväl studentbostäder som vanliga lägenheter. Båda platserna bedöms möjliga och de
bör inte betraktas som två alternativ.
• Vid bollplanen
Bebyggelsen närmast berget har förutsättningar för en högre exploatering än i
redovisat förslag.
Kommentar: Kontoret instämmer i vikten av att komplettera bostadsbeståndet med de
lägenhetstyper som saknas i stadsdelen.
I programförslaget är utveckling av grönområden en angelägen punkt i det fortsatta
arbetet och inte minst som en fråga om ansvar för genomförande, i detta ingår även
upprustning av befintliga vägar och översyn med avseende på tillgänglighet och
trygghet. I samband med att planarbeten påbörjas ska en fördjupad diskussion ha förts
mellan berörda förvaltningar och en princip slagits fast kring hur finansieringen av
sådana åtgärder säkras.
Både Norra och Södra Guldheden är två mycket tidstypiska exempel på hur man byggde
stad med grannskapsenheter under 40- och 50 talet. Grannskapsenheterna omges av
grönska och har tydliga gränser, likaså är samtliga entréer till Södra Guldheden gröna.
I mötet mellan de två grannskapsenheterna ligger knutpunkten och trafikplatsen
Wavrinskys plats. Dagens syn på vad stadsmässighet kännetecknas av stämmer kanske
inte överens med efterkrigstidens synsätt. Det ska dock inte behöva innebära att vi
bygger bort kvalitéer som representerar ett annat sätt att bygga stad.
Stadsbyggnadskontoret har därför gjort bedömningen att den gröna entrén till S Guldheden och grannskapsplaneringens hela karaktär är viktiga att ha kvar även vid en
nyexploatering. Detta är svårt att uppnå om man bygger på båda sidor om Wavrinskys
plats. Dessutom skulle Guldhedsskolan påverkas negativt om man bygger på västra
sidan av Dr Allards gata vid Wavrinskys plats.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse för program
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Kontoret har bedömt att de negativa konsekvenserna av både förslag 8a och 8b skulle
bli för stora, 8a skulle påverka dalen och dess unika kvalitéer i alltför hög grad och 8b
riksintresset Landala Egnahem.
Bristen på p-platser inom vissa delar av S Guldheden har uppmärksammats bl.a. vid
planarbetet för studentbostäder i norra vattentornet. Komplikationer bl.a. på grund av
topografin gör att det är mycket svårt att komplettera området med nya parkeringsanläggningar inom rimligt gångavstånd. Därför bör bilpooler stödjas som alternativ.
I det fortsatta detaljplanearbetet får lämplig exploateringsgrad och utformning av
området vid fotbollsplanen studeras vidare.
Trafiknämnden anser att en redovisning av dagens parkeringssituation behövs,
parkeringsfrågan behandlas mycket kortfattat och teoretiskt i programmet.
S Guldheden med övervägande små lägenheter bör lämpa sig bra för bilpooler och då
måste det finnas bilpoolsplatser i de mest attraktiva lägena. En del i förändringsförslaget
bör vara att påvisa vilka fastighetsägare som behöver ta hand om parkeringen för
boende och verksamma, även för befintlig bebyggelse, inte minst med hänsyn till
stadsbilden.
Sikten vid infarten till Syster Estrids gata är mycket dålig och vid förtätning kommer
trafiken att öka. En säkrare korsning bör åstadkommas.
Som ett billigare och mindre platskrävande alternativ till cirkulationsplats vid Dr
Allards gata/Ehrenströmsgatan föreslår trafiknämnden signalreglering.
Av säkerhetsskäl förordar trafiknämnden att gångvägen vid Guldhedsskolan inte upplåts
till biltrafik, inte heller en gångpassage anordnas över Dr Allards gata.
Gångvägarna är branta. På vissa attraktiva/primära gångstråk skulle ramper med
flackare lutning kunna byggas. Ambitionen att bygga in vilplan med soffor bör finnas
med redan i ett tidigt skede. Även gångvägar till kollektivtrafikens hållplatser är branta
med dålig tillgänglighet för funktionshindrade
Utmed Guldhedsgatan är den kombinerade gång- och cykelvägen bitvis mycket smal
och vid Wavrinskys plats är passagen farlig. Det bör utredas vidare om enkelriktade
cykelbanor på ömse sidor om Guldhedsgatan är möjligt.
Gång- och cykelvägnätet i sydöstra delen är inte fullt utvecklat och måste kompletteras.
Även Dr Allards gata söder om Dr Fries torg fram till Ehrenströmsgatan skulle behöva
en cykelbana. Båda dessa finns utpekade i cykelprogrammet som övergripande cykelnät. Detta kommer att medföra stora intrång och kostnader.
Kommentar: Kontoret instämmer i att tillgänglighetsaspekten belyses bättre och att
nuvarande parkeringssituation behöver inventeras. Kontoret förordar också att fortsatt
arbete med förlängning av Dr Heymans gata och övergången över Dr Allards gata vid
Guldhedsskolan avstyrks. Behovet av nya eller breddade gång- och cykelvägar är
påtalat i programmet, nu är det väsentligt att komma fram till en gemensam princip för
genomförandefrågorna. Vissa av gångvägarna är med bland de prioriterade
gångstråken och kommer att åtgärdas inom de närmaste åren med avseende på
trygghetsfrågor och tillgänglighet.
Park- och naturnämnden anser allmänt att Guldhedens särprägel med bebyggda
höjder och orörda dalgångar bör råda i förtätningsarbetet. Vidare anser man att samtliga
bostäder som planeras bör få solbelysta lek- och sittplatser på sina gårdar.
Planprocessen med möten och vandringar har varit positiv, den har bl.a. inneburit att
park- och natur tagit fram en sociotopkarta och en landskapsanalys samt att boende i

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse för program
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Guldheden fått delta i planarbetet. Ett flertal av förtätningsförslagen är möjliga att
utreda vidare men två av förslagen är helt olämpliga. Synpunkter på förslagen:
• Fd Laborantskolan. Bebyggelsen kan ge S Guldheden en tydligare entré.
• Syster Estrid gata, påbyggnad p-däck. Föreslagen bebyggelsekomplettering skulle på
ett positivt sätt förändra gatubilden och befolka en plats som idag kan upplevas
otrygg.
• Syster Estrids gata, punkthus. Förslaget knyter an till befintlig bebyggelse.
Siluettverkan och kontakt med dalen bör utredas vidare.
• Påbyggnad Dr Forselius backe. Bra att förtäta bebyggelse på höjden förutsatt att
man i det fortsatta arbetet noggrant studerar påbyggnadernas påverkan på
lokalklimatet (skugga, blåst osv.).
• Tillbyggnad matbutik. Genom en omdisponering av ytorna bakom torget samt mellan
torget och spårvägen kan nya p-platser anordnas samt en mer effektiv markanvändning uppnås.
• Wavrinskys plats. Bebyggelse är väl värd att studera vidare men man bör vara aktsam
mot ytorna som idag används för lek och som fungerar som en ridå mot Egnahemsområdet. Bebyggelse vid kyrkan kan förbättra kopplingen mellan kyrkan och torget.
• 8b. Studentbostäder vid rondellen. Det är viktigt att gångstråket mellan Dr Fries torg
och Chalmers inte bryts.
• 10. Förskola Syster Ainas gata. En kickeplan överförs till skolgård och man förutsätter att den ersätts med en ny i området.
• 11. Tillbyggnad studenthem. Förslaget är knapphändigt beskrivet och därför
svårbedömbart.
•

•

•

4. Slänten mellan Dr Allards gata och Teknikparken. Förslaget innebär att en stor del
av släntens grönska försvinner. Dessutom blir de fyra souterrängbyggnaderna väl
exponerade i stadsbilden. Platsen tveksam för exploatering.
8a. Studentbostäder Dr Fries torg. Byggnaden placeras i slänten ner till det stora
sammanhängande naturområdet som Guldhedsdalen utgör. Enligt framtagen
sociotopkarta nyttjas området flitigt av allmänheten. Hela släntpartiet, liksom
dalgångens naturområde bör bevaras intakt och skyddas i plan från framtida
exploatering. Förslaget till bebyggelse är olämpligt.
9. Vid bollplanen i dalen. Sociotopkartan visar att Guldhedsdalen är ett viktigt grönt
stråk genom stadsdelen. Området som berörs är omfattande och innebär bl.a. att ett
stort släntparti ner till naturområdet, en naturskön utsiktskulle och en bollplan
kommer att ingå i exploateringsområdet. Park- och natur motsätter sig starkt
exploatering av området.

Kommentar: Av de förslag som park- och naturnämnden avstyrker föreslår stadsbyggnadskontoret att förslag 8a som det föreslås i programmet stryks i det fortsatta
arbetet. Alternativa förslag för att komplettera torget kan eventuellt studeras i ett
fortsatt arbete.
De andra två, förslag 4 och 9, rymmer sådana möjligheter, anser
stadsbyggnadskontoret, att fördelarna är övervägande även om vi kan konstatera att
grönstråket och den gröna kanten runt stadsdelen påverkas negativt.
Förslag 4 kan bearbetas till ett alternativ som kan innebära mindre påverkan på gröna
slänten; en prövning av ett skivhus med placering närmare befintliga skivhus. Att hitta
ersättningsplats för kickeplan vid S Ainas gata bör bli en gemensam angelägenhet för
förvaltningarna.
Miljönämnden avstyrker inte bebyggelse i något delområde men det krävs
anpassningar i varje enskilt fall. För att man ska förorda fortsatt planarbete i nästa steg
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måste frågan om hänsyn till grönområden beaktas i enlighet med vad som framförs i de
områdesvisa synpunkterna. Detsamma gäller en god ljudmiljö.
Det finns målkonflikter vid ökad nybebyggelse i centrala delar av staden. Att förtäta
centralt bidrar till att bl.a. klara klimatmålen genom ett minskat trafikarbete. Samtidigt
blir det svårare att klara bullermålen. Bygger man i grönområden klaras bullermål men
då minskar chansen att uppnå miljömålet God bebyggd miljö som bland annat innebär
att ”Natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och god tillgänglighet värnas så
att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat tillgodoses”.
Miljönämnden anser att det är bra med fler bostäder i stadens centrala delar. Helst ska
då exploatering ske på redan exploaterade ytor så att inte stadens grönytor tas i anspråk.
Grönområden ska bevaras i S Guldheden så långt det går. Det är bättre att ta trafiknära
platser i anspråk för byggnation, vilket innebär att trafikbuller utomhus inte klaras, än
att bygga i grönområdena under förutsättningen att lägenheterna får tillgång till tyst eller
ljuddämpad sida samt att inomhusvärdena klaras. Synpunkter på delområdena:
• 1. F.d. Laborantskolan. Den föreslagna byggnaden ligger nära två relativt
vältrafikerade vägar. Om fortsatt planering ska bli aktuell måste det gå att ordna tyst
eller ljuddämpad sida för lägenheterna.
• 3. Syster Estrids gata, punkthus. Området har bra kvalitéer för den biologiska
mångfalden. Bebyggelsen måste anpassas till naturen så att den ”vilda” karaktären
blir kvar.
• 4. Slänten mot teknikparken. Riktvärden för buller utomhus kommer att bli svårt att
klara, tyst sida måste sannolikt ordnas. Intrånget i grönområdet måste göras så litet
som möjligt, likaså upplevelsen av husen från Mossenområdet.
• 7.1 och 7.2. Wavrinskys plats och nedanför kyrkan. Dessa platser är de som är mest
utsatta för höga ljudnivåer från trafiken. Vid Wavrinskys plats finns risk att ljudnivån
utomhus kommer att överstiga 65 dBA. Beräkningar måste göras för denna plats
innan det går att ta ställning till om det är acceptabelt att bygga. Tyst eller
ljuddämpad sida krävs.
• 8a och 8b, studentbostäder vid Dr Fries torg. Alternativ a innebär intrång i
grönområdet och alternativ b innebär att det finns risk för att trafikbuller vid
nybyggnation inte klaras. För förslag 8a måste byggnaden anpassas så att varken
parkkänslan eller upplevelsen av ”det vilda” förstörs.
• 9. Planen nedanför Dr Belfrages gata. Förslaget gör det största intrånget i
grönområdet. Bland annat bryter det av grönstråket som går från Mölndal in mot
centrala Göteborg. Intrånget måste göras så litet som möjligt, bland annat bör det
övervägas om exploateringen kan göras mindre för detta förslag. I det fortsatta
arbetet bör även vikten av ett bibehållet grönstråk i detta läge studeras.
Kommentar. I det fortsatta detaljplanearbetet ska hänsyn tas till de synpunkter som
handlar om påverkan av Guldhedsdalen. Vid fortsatt planarbete kommer utformningen
av de olika delområdena anpassas efter de resultat som bullerberäkningar visar.
Byggnader ska utformas så att tyst, eller ljuddämpad sida, åstadkommes där så behövs.
Kulturnämnden menar att eftersom programområdet innehåller stora natur- och
kulturvärden är det önskvärt att en plan som skyddar dessa värden upprättas och att en
mycket begränsad nybebyggelse tillåts. Om en utbyggnad görs ska förslag som inte
påverkar de mest känsliga delarna väljas och särskilt värdefulla delar och karaktärsdrag
behållas och skyddas.
Med denna utgångspunkt bedöms fyra av de redovisade utbyggnadsområdena som helt
olämpliga, (förslag 3, 8a, 8b och 9) och i tre av dem kan endast en mycket begränsad
bebyggelse accepteras (förslag 4, 7.1 och 7.2).
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I samband med fortsatt arbete bör mer noggranna inventeringar och utredningar göras
beträffande naturvärden, fornlämningar och byggnader. Dessa kan utgöra underlag för
skyddsbestämmelser och en mer detaljerad bedömning av programförslagen.
Naturvärden. En inventering av växt- och djurlivet bör göras. Området innehåller två
ädellövskogsobjekt som är upptagna i Länsstyrelsens inventering, område 38 i söder och
39 i norr. Dessa bör bevaras intakta och det innebär att förslag 3 och förslag 9 skall
utgå. Hassellunden vid Dr Fries torg skulle förstöras av förslag 8a. Gamla hassellundar
är potentiella biotopskydd enl. 7 kap 11 § Miljöbalken.
Fornlämningar. Det finns två kända fornlämningar inom området, en stensättning GÖ
234 och en fyndplats GÖ 237. Stensättningen ligger nära område 9 och ett väl tilltaget
skyddsområde bör lämnas obebyggt. En inventering av ristningar bör göras, då det i
angränsande områden finns ristningar från historisk och modern tid.
Bebyggelsens kulturhistoriska värden. Södra Guldheden och Landala Egnahem är
områden med olika karaktär men med det gemensamt att de båda representerar sin tids
mest ambitiösa stadsplanering och bostadsbyggande. Gemensamt är också att
bebyggelsen är skickligt anpassad till terrängen, att befintlig grönska togs tillvara vid
utbyggnaden och att de omges av ”gröna kanter”. Områdena är de bäst bevarade i sitt
slag i Göteborg. Norra och Södra Guldheden utgör en sammanhängande kulturmiljö
som bäst speglar 1950-talets stadsplaneidéer, arkitekturideal och bostadsbyggande och
som har unika värden.
Särskilda värden - utgångspunkter för Kulturnämndens bedömning av förslagen:
- S Guldheden ursprungliga stadsplanemönster med sitt centralt belägna
grönområde, genomgående grönstråk och sitt differentierade trafiksystem.
- Bebyggelsen i kärnområdet kring Dr Fries torg och anslutande delar inkl.
Dr Bex gata.
- Utblicken från torget och den nära kontakten mellan torgmiljön och grönskan.
- Landala Egnahem som helhet med omgivande gröna partier och anslutande
kyrkomiljö.
- Guldhedskyrkan som blickfång uppe på klippan.
- Enskilda byggnader med särskilda kulturhistoriska och/eller arkitektoniska
värden t.ex. Guldhedens vattentorn, Mossebergsskolan, Guldhedens studiehem
och butikslängan Dr Bex gata.
Synpunkter på förslagen:
• Fd Laborantskolan. Förslaget tillstyrks under förutsättning att en grön kant behålls
längs gatan.
• Syster Estrid gata, påbyggnad p-däck. Förslaget tillstyrks under förutsättning att de
nya delarna anpassas till terrängen och utformas med hänsyn till miljön kring vattentornet och begränsas till mark som redan är hårdgjord.
• Syster Estrids gata, punkthus. Platsen ingår i det centrala grönområdet som omfattar
värdefull ädellövskog och som inte bör bebyggas. De två föreslagna punkthusen
kommer att påverka utsikten från Dr Fries torg över det centrala grönområdet och
avstyrks också av det skälet.
• Slänten mot teknikparken. Området ligger inom en grön kant. Härifrån har boende
och andra en vidsträckt utsikt. Förslaget innebär att hela kanten tas i anspråk och kan
därför inte tillstyrkas. En mycket begränsad bebyggelse kan godtas.
• Påbyggnad Dr Forselius backe. En utredning om byggnadernas kulturhistoriska
värde bör göras innan arbetet för detta område förs vidare.
• Påbyggnad av matbutik, Dr Fries torg. Dr Fries torg med omgivning tillhör kärnområdet i S Guldheden och har ett särskilt högt värde. Alla förändringar måste göras
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•
•

•

•

•

•

•

•

med stor hänsyn till det ursprungliga utseendet. Tillbyggnaden som redovisas innebär
en för stor förändring.
7.1 Wavrinskys plats. Påverkar den gröna kanten runt Landalaområdet. En nybebyggelse med föreslagen omfattning kan inte accepteras.
7.2 Nybyggnad nedanför kyrkan. Den nya byggnaden kommer att bli ett dominerande
inslag i miljön och påverkar kyrkans roll som landmärke. En mindre byggnad eller
anläggning som förbättrar kontakten mellan torget och kyrkan kan accepteras.
8 a Punkthus vid Dr Fries torg. Miljön vid torget ska bevaras och skyddas, punkthus
eller andra byggnader ska inte uppföras här. Förslaget kan inte accepteras från naturoch kulturvårdens synpunkt.
8 b. Punkthus intill kyrkan. Förslaget ligger inom gränsen för riksintresseområdet
Landala Egnahem. Träkyrkan är kulturhistoriskt intressant. Den nya byggnaden
kommer att medföra ett stort ingrepp i denna del av Landala Egnahem. Huset
påverkar också starkt miljön vid kyrkan och Dr Fries torg. Förslaget kan inte
accepteras.
9. Planen nedanför Dr Belfrages gata. Förslaget innebär att en stor del av grönområdet tas i anspråk och att en del av den värdefulla ädellövskogen försvinner. Det
centrala grönstråket som är en del i den ursprungliga stadsplanen bryts av och
splittras. Miljön kring fornlämningen påverkas. Förslaget kan inte accepteras från
natur- och kulturmiljövårdens synpunkt.
10. Förskola Syster Ainas gata. Inget att erinra under förutsättning att byggnaden
anpassas till miljön. Påbyggnad av förskola vid Mossebergsskolan. Förslaget
tillstyrks.
11. Guldhedens studenthem. Tillbyggnaden påverkar en del av stadsplanen och
förändrar byggnadens karaktär. Förslaget avstyrks.
Trafikförslag. Föreslagna förändringar i trafiken vid Guldhedsskolan strider mot
grundtanken i den ursprungliga stadsplanen och är därför tveksamma ur kulturmiljövårdens synpunkt. En gång- och cykelväg under Dr Allards gata skulle kunna infoga
den yngre bebyggelsen i det ursprungliga planmönstret och trafiksystemet.
Viaduktens anpassning till miljön bör detaljstuderas.

Kommentar: Kontoret föreslår att förslag 3 ändras så att det endast omfattar den övre
platån för att påverkan på dalen ska minska. Kontoret föreslår även att förslag 4
bearbetas så att det kan innebära en prövning av ett skivhus med placering närmare
befintliga skivhus som ett alternativ. Eventuellt kan en förlängning av strukturen vid Dr
Forselius gata med ytterligare en byggnad innebära en mindre påverkan på grönkanten
och utsikten. Dessutom fanns det med ett parkeringshus på den platsen i den
ursprungliga planen för området från 1957.
Ett stadsdelstorg utan en attraktiv matbutik kan vara förödande för torgets fortsatta
existens. Därför vill SBK i förslag 6 pröva en så stor tillbyggnad som butiken önskar,
gestaltning och utbredning prövas i fortsatt arbete. PBL 3:12 gäller och förändringen
måste göras varsamt i befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö.
Förslag 7 behöver studeras vidare främst med avseende på anpassning till Landala
Egnahem. Förslag 8a skulle innebära så stor negativ påverkan på Guldhedsdalen och
hasselbeståndet i slänten upp mot Dr Fries torg att kontoret föreslår att det stryks i
denna utformning. Alternativa förslag för att komplettera torget kan eventuellt studeras
i ett fortsatt planarbete.
Förslag 8 b skulle påverka riksintresset Landala Egnahem i alltför hög grad och
kontoret föreslår att inte gå vidare med det.
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Trots den påverkan på miljön som förslag 9 kommer att innebära gör SBK avvägningen
att fördelarna överväger genom möjligheten att kunna skapa en större bostadsenhet
med de typer av lägenheter som saknas i området.
Kontoret har efterfrågat en inventering av djur- och naturvärden under programarbetet.
Förslag 11 föreslås inte omfatta byggrätt över gångbanan utan istället ge möjlighet till
en mindre påbyggnad öster eller söderut.
Trafikförslagen vid Guldhedsskolan anser även Stadsbyggnadskontoret som olämpliga,
både av trafikprincips- och säkerhetsskäl.
Utbildningsnämnden avstår från yttrande.
Göteborg Energi Nät AB har inget att erinra. I vissa delområden kan det bli aktuellt
med nya nätstationer. Frågan bevakas i det följande detaljplanearbetet.
Göteborg Energi Gas påpekar att det inom området finns markförlagda
stadsgasledningar. Gas kan användas för uppvärmning eller till spisar.
Bostadsbolaget anser att förslaget till program har tagits fram med stor öppenhet och
samverkan med boende och andra aktörer i stadsdelen och att förslagen till förtätning
värnar stadsdelens kvalitéer på ett bra sätt.
Synpunkter på de förslag som ligger i anslutning till de egna bostadshusen:
• 1. F.d. Laborantskolan. Bostadsbolaget har just byggt bostäder i grannkvarteret
Johannesörten. Bostadsbolaget anser att möjligheten att bygga starkt har begränsats i
höjdled av detaljplanerestriktioner som innebar att utblickarna från bakomvarande
bebyggelse inte skulle tas bort. Bostadsbolaget finner nu att förslagen till de nya
husens utformning hindrar utblickar mot Änggården och Södermalm från de nybyggda radhusen. Hushöjden bör därför sänkas med en våning. Det är värdefullt att
naturmarken mot den föreslagna bebyggelsen tas till vara. Även husens utformning
mot gårdssidan är viktig för hyresgästernas utblickar mot söder/väster.
• 2. Påbyggnad P-däcket på Syster Estrids gata. En upprustning av p-däcket skulle
vara en tillgång för stadsdelen. Bostadsbolaget vädjar till att man i planprocessen
finner en lösning som inte bara är estetiskt utan också tekniskt och ekonomiskt
möjlig att förverkliga.
• 3. Punkthus Syster Estrids gata. Bostadsbolaget ställer sig positiva till förslaget.
• 8a. Punkthus vid Dr Fries torg. Bostadsbolaget har redan tidigare skissat förtätning i
området och kan tänka sig en sådan om helheten går att lösa. Man påpekar att även
om behovet av studentbostäder är stort skulle just detta område vara särskilt lämpat
för bostäder för äldre med dess närhet till natur, service och verksamheter vid Dr
Fries torg. Det återstår ett flertal frågor att lösa innan man slutligen kan ta ställning
till byggnationen.
Kommentar: Kontoret föreslår att förslag 1, f.d. Laborantskolan, studeras vidare och
bearbetas i fortsatt planarbete både utifrån tillvaratagande av naturmark och
topografiska förutsättningar samt en revidering av höjder.
Programarbetet för terrasshus vid Dr Fries torg avbröts 1993 då åtgärden inte ansågs
lämpligt. De slutsatser som gjordes då vad gäller negativ påverkan på dalen och på Dr
Fries torg är giltiga även idag.
Stadsdelsnämnden Centrum tycker att det har varit bra att allmänheten har bjudits in
till stormöten och vandringar för att få ett brett underlag till förslaget om utformning av
S Guldheden i framtiden. Nämnden tycker också att det är positivt att barnperspektivet
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är belyst då ungdomar har fått komma med synpunkter genom elevmedverkan från
Guldhedsskolan. Man anser att stor hänsyn tagits till den utformning och karaktär som
området har även om många boende på S Guldheden i det lilla perspektivet säkert kan
känna att man bygger bort öppna ytor och grönområden och att förändringarna kommer
att innebära försämringar. Men i ett större perspektiv kan dock förslaget innebära en
utveckling och förbättring för stadsdelen.
Nämnden ställer sig positiv till förslaget som helhet men har synpunkter på vissa av
delförslagen:
• Wavrinskys plats
Den lägre bebyggelsestrukturen förordas framför ett höghus.
• 8a och 8b. Studentbostäder vid Dr Fries torg
Nämnden anser att förslaget 8a skulle bryta den existerande gränslinjen mellan
bebyggelse och dalen. Dalens karaktär borde där få vara intakt och därför är
placeringen vid infarten, 8b, att föredra. Man är dock tveksamma till ett höghus på
den platsen, ett lägre hus som placeras närmare Neubergska äldreboende skulle
dominera mindre över Guldhedskyrkan.
• 9. Vid bollplanen
Nämnden är medveten om att detta förslag kan upplevas kontroversiellt av många
invånare då det i inte oväsentlig grad påverkar dalen. Man förordar ändå princip a,
dvs. en kringbyggd gård men med förändringen att byggnaderna längs med bergskanten flyttas österut som i princip b.
Det är väsentligt att de förslag till åtgärder och planer som skisserats för grönområdena
genomförs och inte stannar på planeringsstadiet. När man föreslår genomgripande
förändringar för stadsdelen behöver man också förbättra och göra de populära grönområdena, framförallt Guldhedsdalen, ännu trevligare att vistas i för invånarna.
Trafikförslagen pekar på förbättringar som är lämpliga att genomföra. Förlängningen av
Dr Heymans gata för biltrafik fram till Guldhedsskolan och övergången över Dr Allards
gata är av stor vikt. Övriga förbättringsförslag för gång- och cykelbanor är säkerhetsfrågor som bör genomföras genast.
Möjligheter till förskoleutbyggnad är viktig, så även att det i en del av de nya husen
byggs bostäder för funktionshindrade.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret instämmer efter samrådet i synpunkterna på
förslag 8a och 8b, därför avstyrker SBK fortsatt planarbete där i den utformning som
föreslås i programmet. Alternativa förslag för att komplettera torget kan eventuellt
studeras i ett fortsatt planarbete.
Det lägre alternativet av förslag 7 förordas också av SBK. Utformningen och placering
av byggnader kommer att noggrant utredas i kommande planprocesser. En tanke med
att lägga byggnaderna närmare Mikrobiologen var att grönstråket mot Sahlgrenska och
Änggårdskolonin skulle kunna upplevas mer intakt. Utformningen behöver studeras
vidare. Kontoret anser att det är väsentligt att en princip för finansiering och
genomförande av de förbättringsåtgärder som föreslagits för trafik och i grönområdena
snarast tas fram.
Av säkerhetsskäl kan SBK inte förorda de trafiklösningar som föreslagits vid
Guldhedsskolan.
Idrotts- och föreningsnämnden tillstyrker förslaget till program under förutsättning att
nämndens synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet. Nämndens synpunkter rör förslag
9. Vid bollplanen. Bollplanen är viktig för Guldhedens IKs ungdomsverksamhet och
byggnation i området bör begränsas så att bollplanen kan bevaras. Då det i området
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finns begränsade möjligheter till fysisk aktivitet anser man att det är angeläget att det i
detaljplanearbetet tillskapas ytor för idrott i närmiljön.
Kommentar: I många av yttrandena från boende framgår att hela Guldhedsdalen
används till fysisk aktivitet i stor utsträckning; man promenerar där! Diskussioner med
Guldhedens IK och skolan om ett förslag att göra bollplanen vid Mossebergsskolan till
matchplan för 7-mannalag får föras vidare.
Lokalsekretariatet framför att förskolan vid Mossebergsskolan inte är lämplig för
påbyggnad. Den bör ersättas/kompletteras med en ny förskolebyggnad söder om bef.
förskola. Som alternativ föreslås en ny i planerat nybygge vid f.d. Laborantskolan.
Förskolan på Syster Ainas gata har ett bra läge. Ny förskola bör dessutom planeras in i
förslag 9, vid nuvarande bollplan.
Att redan i programskedet reservera ett antal bostäder med särskild service i ett eller
flera av de föreslagna områdena bör vara en möjlig väg att minska rådande brist på
sådana bostäder.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret har redan tidigare förprövat föreslagen placering
för förskola i Dr Håléns park och kommit fram till att åtgärden inte är lämplig då den
skulle inkräkta i alltför stor utsträckning på parken och grönområdet. Parken är viktig
både som lekplats för förskola, skola och fritids och fungerar också som mötesplats för
bl.a. barnfamiljer. Transporter till och från en förskola med det läget skulle innebära
att ytterligare en sträcka av gång- och cykelbanan skulle behöva göras om för
motorfordonstrafik. Redan idag är biltrafiken till Mossebergsskolan och bef. förskola
problematisk då den bryter mot den trafiksepareringsprincip som medfört att barn och
vuxna kunnat röra sig mellan bostad, torg och skolor utan att passera biltrafikerad väg.
Trafiksituationen vid in- utfarten från Dr Allards gata till det nya planerade bostadshuset vid f.d. Laborantskolan är sådan att ytterligare trafikrörelser i korsningen är
problematisk, trafikfrågan har behandlats i det fortsatta planarbetet. Förskola inom
område 9 prövades också i planarbetet. En detaljplan för nya bostäder och en förskola
antogs 2010-10-20 och har vunnit laga kraft.
Upplåtelse - eller boendeform regleras inte i detaljplan, däremot kan alla aktörer göras
uppmärksamma på problemet så att frågan finns med vid t.ex. markanvisningsavtal.
Lokalförsörjningsnämnden har inga synpunkter på en enplans förskola vid Syster
Ainas gata utöver att ev. bullerdämpning med anledning av närheten till spårvägen
måste beaktas i det fortsatta arbetet.
Ur verksamhetssynpunkt har det visat sig mindre lämpligt med tvåplans förskolor.
Därför är föreslagen påbyggnad på bef. förskola vid Mossebergsskolan tveksam. Om
det fortsatta utredningsarbetet skulle visa att andra alternativ inte finns är det viktigt att
frågan om parkeringsplatser, angöringspunkter och tillfartsvägar till förskola och skola
noga studeras.
Kommentar: Just angöring och parkering vid Mossebergsskolan är mycket
problematiska frågor. Den ursprungliga tanken om bilfri miljö för barnen var god men
idag accepterar tyvärr inte en del föräldrar att parkera bilen vid Dr Fries torg och gå
några hundra meter med barnet till förskola/skola. Även en påbyggnad skulle innebära
ökat tryck på angöring, både för transporter av barn och av gods. Om en påbyggnad
ska ske måste bilkörandet på gångvägen och Dr Hålléns gata starkt begränsas. Motorfordonstrafiken på vägen får inte öka. Annars finns risken att bilkörandet ytterligare
ökar p.g.a. att skolvägen blir trafikmässigt otrygg och fler föräldrar därför väljer att
köra sina barn.
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Räddningstjänsten anser att S Guldheden ur riskhanteringsperspektiv är väl lämpat för
bostadsförtätning. Några av förslagen till byggnader är placerade i kuperad terräng
alternativt är mer än 8 våningar höga. Vid dessa förutsättningar ställs krav på
utformning av trapphus som enda utrymningsväg.
Göteborgslokaler ser positivt till programmet i sin helhet och anser att den föreslagna
förtätningen av bostäder i nära anslutning till Dr Fries torg kommer att bidra till en
positiv och nödvändig utveckling av handeln. Göteborgslokaler påpekar vikten av att
matbutiken får möjlighet att utvidga. Befintliga byggnaders kvalitéer ska värnas men det
får inte få till konsekvens att handeln inte klarar av att finansiera utbyggnaden.
Kommentar: Tillbyggnadens utformning studeras vidare i det fortsatta planarbetet och
hänsyn kommer att tas och avvägningar göras mellan olika faktorer, PBL 3:12 gäller.
Stadsbyggnadskontoret anser att det även är väsentligt att torget och dess omgivning
åtgärdas enligt skiss i programförslaget så att torgets attraktivitet och
parkeringssituation förbättras, även om detta inte är en detaljplanefråga. Se kommentar
till Fastighetsnämnden, genomförande.
Va-nämnden meddelar att för vissa av delområdena kan va-försörjningen ordnas
genom anslutning till befintlig va-installation och för andra förutses utökning av det
lokala ledningsnätet. Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem
med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Dag – och
dräneringsvatten skall i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark genom
infiltration eller i andra hand fördröjas i stenmagasin och vid behov ledas till allmän
dagvattenledning.
Spillvattnet från delområde 1, F.d. Laborantskolan avleds idag till Mölndals kommuns
ledningsnät som också debiterar brukningsavgift. Förhållandet förutsätts kunna gälla
även för ny bebyggelse.
Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m mellan trädets
rothals och ytterkant ledning ska hållas.
Beräkning av va-verkets kostnader kan göras först i samband med detaljplaneskedet för
resp. delområde.

Statliga och regionala myndigheter m.fl.
Länsstyrelsen har följande synpunkter: Både programmet och det sätt som detta tagits
fram på inspirerar till en givande diskussion om de stora värden för boende som finns i
denna del av staden. Det ger en god kunskapsgrund för uppgiften att förtäta stadens
centrala delar och för hur en sådan förtätning skall kunna avvägas mot den vackra
miljön i Guldheden. Södra Guldheden är inte som Norra Guldheden av riksintresse men
inte desto mindre är miljövärdena och boendekvalitéerna väl så fina i Södra Guldheden.
Det är utomordentligt viktigt att vårda stadsdelen väl.
Synpunkter på förslagen:
Flera av förslagen till bebyggelse är värda att studera vidare:
• 1. F.d. Laborantskolan. Om bullerfrågorna kan lösas på ett rimligt sätt.
• 2. P-däck Syster Estrids gata
• 4. Slänten mot Teknikparken. Byggnaderna bör utformas så att de inte blir en
betydande olägenhet för sakägare genom skymd utsikt österut.
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•
•
•

•
•

5. Påbyggnad Dr Forselius backe. Skalan måste bibehållas, tillskottet får inte
dominera.
6. Tillbyggnad av matbutik
7.1 och 7.2. Wavrinskys plats samt nedanför Guldhedskyrkan. Bullerfrågor och
säkerhet måste klarläggas. En välanpassad utformning av en byggnad och tomten
nedanför kyrkan bör kunna reparera det sår i berget som finns idag.
10. Förskola Syster Ainas gata.
11. Utbyggnad studenthem.

Områden som inte lämpar sig för vidare studier:
• 8 b Studentbostäder vid rondellen. Ligger i närheten av riksintresset Landala
Egnahem och ger en alltför dominant påverkan.
• 3, 8 a och 9. Punkthus Syster Estrids gata, studentbostäder vid Dr Fries torg och vid
bollplanen nedanför Dr Belfrages gata. Stadsdelen rymmer stora värden genom sin
bebyggelse och det omsorgsfulla sätt som denna bringats att samverka med både
anlagda parkytor och mera orörd natur. Grönområdena hade stor prioritet i
stadsplanen från 1947. Grönområdenas och särskilt närrekreationsområdenas
betydelse för folkhälsan är väl belagd. Förslagen påverkar grönområdet
Guldhedsdalen så att denna förlorar sin karaktär av oas inom stadsdelen.
Punkthuslösningar i dalbotten bryter dessutom mot Guldhedens byggnadsstil.
Trafikförslagen är angelägna men Länsstyrelsen ställer sig tveksam till en plankorsning
mellan Landala Egnahem över Dr Allards gata och spårvägen fram till skolan.
Förbindelsen med Chalmers och Mossen bör ses över, det har varit aktuellt sedan 1940talet.
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 1.
Kommentar: Trots den påverkan som förslag 9 kommer att ha på Guldhedsdalen väljer
SBK att föreslå fortsatt planarbete; fördelarna med tillskottet av nya bostäder i stadens
centrala delar kan väga över nackdelarna som ev. åstadkommes. Detta förutsätter dock
att påverkan på Guldhedsdalen minskar genom att förslag 3 ändras så att det endast
omfattar den övre platån och att förslag 8a enligt programförslaget utgår.
Alternativa förslag för att komplettera torget kan eventuellt studeras i ett fortsatt
planarbete.
Förslag 8b bör utgå då riksintresset Landala Egnahem påtagligt kan komma att skadas.
Plankorsningen över Dr Allards gata har utgått och förbindelsen med Chalmers och
Mossen ska finnas med i det fortsatta arbetet.
Polismyndigheten i Västra Götaland har inget att erinra.
Vägverket region Väst påpekar att det är väsentligt att bullerstörningar från
intilliggande gator studeras vid ny bebyggelse och att säkra tillfarter kan anordnas. En
GC-väg bör anläggas ner mot Ehrenströmsgatan. Däckslösning för parkering är ofta en
dyr och otrygg lösning.
Kommentar: se svar Trafiknämnden
Västra Götalandsregionen, Västfastigheter framför att det är viktigt att de områden
som överlappar varandra i programmen för Södra Guldheden och för MedicinarbergetSahlgrenska samordnas. Område 9 kan komma att utgöra begränsningar för framtida
utveckling av verksamheten inom Sahlgrenska.
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Kommentar: Efter diskussioner med Västfastigheter kan de delar av förslag 9 som
ligger närmast Guldhedsgatan i det fortsatta arbetet innehålla bostäder med anknytning
till Sahlgrenskas och Medicinarbergets verksamheter.
I det pågående detaljplanearbetet fortsätter dialogen med Västfastigheter.
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra. Man utgår från att det fortsatta
detaljplanearbetet beskriver genomförandefrågorna ur fastighetsrättslig och annan
synpunkt.
Västtrafik konstaterar att hela programområdet har god eller mycket god kollektivtrafikstandard. De södra delarna av stadsdelen servas av både spårvagns- och busstrafik.
Det är viktigt ur trygghetssynpunkt att gångvägen till spårvagnshållplatsen, Dr Spaaks
gångväg, upprustas. Gångpassagen över Dr Allards gata anser man vara en mycket
olämplig åtgärd. Spårvagnarna kör här med högsta hastighet. Gångpassagen kommer att
medföra förlängd körtid och riskfaktorerna blir flera.
Om en gångförbindelse i detta läge anses nödvändig föreslås att den anläggs som planfri
korsning.
Kommentar: En planfri gångpassage över Dr Allards gata stämmer överens med den
ursprungliga planens idéer om trafikseparering och det vore säkert den bästa
lösningen. Av ekonomiska skäl tror SBK dock inte att den är realistisk. Nu prövas på
många håll i staden en annan metod, att trafikslagen samsas och det finns flera exempel
på stadsgator med spårvagnar och biltrafik men som korsas av gående. SBK är dock
medvetna om att den uppmärksamhet som krävs av samtliga trafikanter i ett sådant
blandat trafikrum kan vara svårt att uppnå i en stadsdel som är planerad efter andra
principer och trafikantrörelsemönster. Bl.a. därför avstyrks trafikförslagen vid
Guldhedsskolan även av SBK.

Sakägare
Svenska Kyrkan, Fastighetsnämnden, menar att Guldhedskyrkans centrala och
exponerade läge ”mitt i byn” är viktig för verksamheten. Kyrkan har dessutom ett
betydande arkitektoniskt värde.
Förslag 7. Ett bostadshus nordväst om kyrkan är möjligt under förutsättning att
– Projektet genomförs med stor hänsyn till ovanstående värden
– Kyrkan samtidigt får en bättre kontakt med Dr Fries torg genom en ny trappa
och helst även en hiss.
– Bostadshusets södra gavel placeras så att kyrkplanens fria utblick och kontakt
med torget blir oförändrat.
– Huset får en höjdskala som dels underordnar sig kyrkans, dels är jämförbar med
husen vid torget. Det betyder högst 3 vån i syd och 4 vån i norr eftersom marken
sluttar. Att huset får en utformning som inte stör.
– Utsträckningen norrut övervägs mycket noga så att det inte inkräktar på
grönområdet.
– Platsen som bildas söder om huset utformas som en vacker allmän plats med
koppling till Dr Fries torg.
– Det övervägs om huset hellre bör innehålla lägenheter för äldre istället för
studentlägenheter.
– Det ges möjlighet att aktivt medverka i den fortsatta planprocessen och
detaljprojekteringen. Utformningen kan med fördel belysas i en arkitekttävling.
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Förslag 8b. Stor vikt bör läggas vid utformning av riktlinjer för hur den tänkta
byggnaden i förslag 8 b skall utformas så att den stämmer överens med omgivningen
och då inte minst i avseende på Guldhedskyrkan.
Kommentar: Synpunkterna angående förslag 7 vid kyrkan kommer att vägas in i det
fortsatta planarbetet. Kontoret avstyrker fortsatt arbetet med förslag 8b.
Alternativa förslag för att komplettera torget kan eventuellt studeras i ett fortsatt
planarbete.
Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 23 (Dr Forselius gata) anser att
förtätningsåtgärder inte bör genomföras utan att istället att ett antal problem med hela
områdets infrastruktur löses. Ett infrastrukturproblem är Dr Forselius gata som är hårt
belastad med genomfartstrafik i för hög hastighet. Detta leder bl.a. till att det kan vara
problem att köra ut från lokalgatan. Föreningen föreslår en rondell vid utfarten.
Trottoaren är för smal och snöröjningen sköts dåligt. Service i form av en större
livsmedelsaffär saknas. Parkeringsmöjligheterna är för få.
Föreningen motsätter sig påbyggnad av Dr Forselius backe, förslag 5, då detta kommer
att innebära ökad skuggning och mer trafik. Gång- och cykelviadukten under Dr Allards
gata är föreningen också emot.
Kommentar: Viadukten ska just lösa ett av infrastrukturproblemen genom att infoga den
yngre bebyggelsen i det ursprungliga planmönstret och trafiksystemet och därmed
underlätta för gång- och cykeltrafikanter så att man även från sydöstra delen av stadsdelen kan röra sig utan att passera bilväg till skola och torg. Även tillbyggnaden av
matbutiken enl. förslag 6 är ett försök att underlätta för en förbättrad service.
En mer trafiksäker lösning för utfarten från lokalgatan kan finnas med i det fortsatta
arbetet.
Stadsbyggnadskontoret förordar att förslag 5 ändras till att omfatta påbyggnad av en
våning, istället för som i programförslaget två. Detta för att negativa effekter i form av
ökad skuggning ska minska.
Tilluke ekonomisk förening har invändningar mot förslag 8 b. Föreningen äger f.d.
småkyrkan dvs. träbyggnaden på platsen och driver där en förskola. Man anser att den
nuvarande byggnaden representerar en viktig del av svensk kultur, både som småkyrka
och senare som representant för estnisk invandring och det svensk-estniska kulturarvet.
Förskolan spelar en viktig roll i stadsdelen och är dessutom den enda förskolan i
Göteborg som kan erbjuda en estnisk hemspråksverksamhet och – undervisning.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret föreslår att fortsatt arbete med förslag 8 b avbryts.
Bostadsrättsföreningen Sjöormen (Skjutbanegatan, Landala Egnahem) anser att en
förtätning av Södra Guldheden leder till försämringar för dagens Guldhedsbor eftersom
den skulle slå sönder områdets specifika karaktär. Det är viktigt att behålla de gröna
gränserna runt Landala Egnahem och därför är förslag 8 b och förslag 7 vid kyrkan inte
lämpliga.
Förslag 8 b skulle innebära försämringar för egnahemsområdet ifråga om solförhållanden, utblickar, trafikökning och parkeringsbehov. Dessutom försvinner en lekplats
och grannskapets bästa pulkabacke.
Förslag 7 vid Wavrinskys plats tar bort den gröna inbjudande entrén till Landala Egnahem och döljer Guldhedskyrkan.
Förslag 4 slänten är en viktig del av Mossens grönområde dessutom är trafiksituationen
på Dr Allards gata redan nu komplicerad.
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Kommentar: Kontoret bedömer att förslag 8b kan komma att innebära en för stor
påverkan på riksintresset Landala Egnahem och föreslår därför att arbetet avbryts.
Förslagen 7.1 och 7.2 har stora fördelar bl.a. genom närhet till kollektivtrafik och att
de kan bidra till en trevligare miljö vid Dr Allards gata. Dessutom finns redan idag en
byggrätt på vid Wavrinskys plats. Vid fortsatta studier ska anpassning till omgivande
bebyggelse och miljö studeras särskilt.
Bostadsrättsföreningen Berghem (Kolonigatan 1) motsätter sig kraftigt bebyggelse
enligt förslag 7 vid Wavrinskys plats bland annat p.g.a. att stadsbilden förändras. Idag
ger anblicken av Landalahöjd från väster en upplevelse av rymd, ljus, grönska och
harmoni. Föreslagen bebyggelse skulle förta detta intryck. Man anser allmänt att
förslagen leder till negativa konsekvenser för de boende bl.a. på grund av att värdefulla
grönområden offras.
Kommentar: se kommentar till Brf Sjöormen ovan.
Bostadsrättsföreningen Doktor Lindh (Dr Lindhs gata) anser att Södra Guldheden är
planerad som en helhet där balansen mellan bebyggelse och natur är noga avvägd. Varje
förtätning innebär försämringar för de boende p.g.a. att naturen skövlas, trafiken ökar,
utsikt förstörs samt att det blir stora störningar under byggnadstiden.
Synpunkter på förslag 3: Trafikbelastningen på Syster Estrids gata är redan idag
betydande och bör inte öka mer än marginellt. En infart till de nya byggnaderna över
lekplatsen nära infarten till parkeringshusen kan styrelsen inte acceptera. Barnen har
idag ur trafiksynpunkt en relativt säker skolväg. Förslaget skulle innebära en klar försämring för skolbarnen. Sprängningsarbeten kan medföra skada på befintliga
byggnader. Vissa boende kommer att få en försämrad utsikt.
Kommentar: Byggnaderna vid Dr Lindhs gata tillkom över tio år efter den ursprungliga
stadsplanen för S Guldheden men upplevs inte av många idag bidra till någon större
obalans. Säkerligen var det däremot många som tyckte att värdefull natur skövlades när
de byggdes. Förhoppningen är att nya tillskott i området kan smälta in på samma sätt
för att så småningom blir accepterade och omtyckta delar av stadsdelen.
Förslag 3 har reviderats till att omfatta endast en byggnad och de ca 30 lägenheter som
där kan byggas kommer endast marginellt att öka trafiken på gatan. Korsningen vid Dr
Allards gata/Syster Estrids gata behöver åtgärdas så att den blir säkrare.

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende
Ett stort antal skrivelser (ca 200 st.) med synpunkter från boende inom området har
inkommit. En lista över inkomna brev (bilaga 2) samt yttrandena i sin helhet finns
tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret. Av utrymmesskäl väljer vi att redovisa dem
tematiskt under de olika delområdena.
Det stora flertalet tar upp kvalitéer som grönområdet i Guldhedsdalen representerar för
de boende och oron över att dessa kvalitéer kommer att förstöras vid en förtätning i
enlighet med i första hand förslag 3, 8a och 9. Dalen och parken har stor betydelse för
rekreation, som identitetsskapare och mötesplats, för lek och i förskole- och skolarbetet.
Många synpunkter från närboende gäller även förslag 5, påbyggnad av Dr Forselius
backe och förslag 8 b, studentbostäder vid rondellen, Dr Fries torg.
I några yttranden ifrågasätts varför studenter ska prioriteras; bygg för den ökande
gruppen äldre i stället tycker man. Många äldre i stadsdelen bor i lägenheter utan hiss.
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Ett förslag framförs om att studentbostäder borde planeras centralt i förorterna nära
kollektivtrafik istället, eller varför inte nere på parkeringsplatsen mot Mossen nere på
Chalmersområdet? En skribent tycker att det bör tillsättas en utredning som redovisar
byggandet och nuvarande användning av studentbostäder i Göteborg fram till idag,
innan ytterligare studentbostäder planeras och uppförs.
”Man borde inte i första hand bygga för studenter utan hellre bygga attraktiva
äldreboenden som alternativ för många av de äldre som idag bor på Guldheden. Då
skulle många lägenheter kunna frigöras för unga barnfamiljer.”
Flera undrar över om den kommunala servicen kommer att följa med när antalet boende
ökar. Hur ska förskola och skola kunna följa ett ökat behov? Planeras det för ny skola?
Allmänt
Nedan redovisas några representativa, allmänna synpunkter om stadsdelen och förslagen
till förtätning:
– På samma sätt som man värnar om enskilda byggnader av kulturhistoriskt intresse bör
man även värna om unika stadsdelar med en unik och välgenomtänkt stadsplanering.
– Alla känner vi till det välkända fenomenet att när något som en gång var helt och
vackert väl har börjat naggas i kanten så dröjer det inte länge innan det är helt förstört.
Det är just den känslan många boende här på Guldheden får när vi hör att man planerar
att bygga i den underbara Guldhedsdalen.
– Stadsdelen angrips från alla håll, vilket kommer att förändra karaktären totalt på detta
välbevarade och intakta område.
– Barn behöver få leka i lite förvildad natur trots att de bor i staden.
– Det är viktigt att förtäta varsamt så att karaktären behålls, jag trodde att staden var
stolt över denna 50-tals stadsdel.
– Var försiktiga med de unika miljöer som Göteborg har.
– Det finns säkert en anledning till att det inte byggdes något på de nu föreslagna
platserna en gång i tiden.
– Många av oss flyttade till Guldheden p.g.a. av grönskan och den rena luften.
Ytterligare ett viktigt skäl var att vi värderar utsikten högt. Med förslaget kommer
många av oss att få utsikten förstörd, andra kommer att mista sol på sina balkonger.
– Siluetten är ett stort befintligt värde, bevara den så långt som möjligt!
– Direkt anstötande är ianspråktagandet av sluttningsmark. Dessa impediment är
rumsskapande och naturliga övergångar mellan bebyggelse och grönområde.
– Hur stor del av förtätningskakan ska Guldheden bära? På ett år har 155 st. nya
lägenheter blivit klara på Södra Guldheden och 175 studentbostäder är planerade vid
Dr Forselius backe. Bygg istället på de f.d. industritomter som vi har gott om runt i vår
stad, Gullbergsvass t.ex.
– 670 lägenheter är mycket för en stadsdel att bära. Tänk noga innan ni sätter spaden i
marken. Stora värden kan gå förlorade för alltid. Bygg inte bort det specifika för
Guldheden, de många gröna stadsrummen, de gröna bergsslänterna och de vida vyerna.
– I det närmaste 700 lägenheter innebär ungefär lika många bilar som ska köras och
parkeras. Parkerade bilar tar plats, ca 10 m2 per bil.
Det finns även argument för en förtätning och komplettering:
– Ett äldreboende och en vårdcentral vore perfekt att placera vid Dr Fries torg.
– Återvinningscentralen försvann då kv. Blåelden byggdes. Det är angeläget att den
ersätts.
– Rent allmänt kan en viss förtätning av Guldheden vara bra med tanke på trygghet och
affärsverksamheten. Som det nu är kanske det är lite dött här ibland men man kanske
inte behöver bygga så mycket med tanke på miljö- trafik, avgaser m.m.
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– Ett antal byggnader ner mot Teknikparken är ett bra förslag. Backen används inte för
rekreation och nya byggnader skulle utgöra en förbindelse mellan den befintliga
bebyggelsen och Mossen.
– Fler människor kan få chansen att bo på Guldheden samtidigt som de institutioner och
butiker som finns här kommer att ges en bättre chans att överleva och lokaltrafiken
förhoppningsvis ytterligare kan utvecklas.
– När detta bostadsområde var ungt bodde antagligen minst 3-4 personer i en trerummare. Idag bor det högst 2 personer i en sådan lägenhet. De planerade tillskotten
kommer alltså inte leda till fler personer än vad området är planerat för. Guldheden är
inget museum.
– Viktigt är att nybyggnaderna inte sker enligt ”degprincipen”, dvs att en på förhand
bestämd volym ska in på en tomt/ett område. Varje förändring av Södra Guldheden kan
bli bra, mindre bra eller dålig beroende på hur den görs. I de utsatta lägena bör flera
olika förslag tas fram och jämföras, helst genom arkitekttävlingar i en offentlig process.
Guldhedsdalen och Dr Håléns park
Dalen har som tidigare konstaterats engagerat många. Den beskrivs som en grön oas och
en lunga för stadsdelen. Flera brevskrivare redogör för problem med avgaser och dålig
luft framförallt i Sahlgrenskaområdet och vid Guldhedsgatan, men Guldhedsdalen
upplevs som en luftrenare. Dit går man också för att få lugn och ro för tanken. Där
promenerar man till och från jobbet och får lite avkoppling på köpet. Dit går de äldre
och dit går barnen. Dit går nyinflyttade barnfamiljer för att knyta nya kontakter.
I dalen njuter man av hasselbuskarnas tidiga blomning, där plockar man vitsippor och
liljekonvalj och där får man chans att se harar, rådjur, ekorrar, småfåglar och ovanliga
fåglar som berguv och nötkråkor. ”Det är livskvalitet!”
Promenader kräver sammanhängande stråk - promenadstråk kan inte ersättas med
förädlade ”finparker”. Dalens stora värde ligger i att den är just så stor. Står man, under
växtsäsongen, mitt i dalen ser man varken hus eller vägar.
”Det som av vissa … betraktas som onyttjad exploaterbar mark, är för oss i Guldheden
platsen där våra barn har sin hemliga koja, gläntan där vi njuter av den första vårsolen
eller stråket där vi promenerar genom grönskan till jobbet eller busshållplatsen,
promenaden som gör att vi orkar ta oss igenom en lång och tuff arbetsdag. Det är
växtplatsen för våra älskade hasselsnår eller boplats för en hackspett eller rastplats för
ett rådjur.”
En annan guldhedsbo skriver: ”Från hemmet i Guldheden till min arbetsplats i Haga
kan jag promenera nästan hela vägen i naturområden. I programskriften står att läsa
att kvalitetshöjande åtgärder diskuteras. Vad kan det vara? Det är ju detta som är
kvalitet, orörd vildmark mitt i staden.”
De boende på Guldheden uppskattar att de inte behöver sätta sig i bilen och åka långa
vägar ut på landet för att uppleva natur, de har den utanför husknuten.
Många anser att exploatering från tre håll enligt förslagen 3, 8a och 9 kommer att
innebära att Guldhedsdalen förlorar de flesta av dess kvalitéer. De tycker att hela
Guldhedsdalen ska värnas och bli ett skyddat naturområde.
Ett par brev tar upp problem med missbrukare som ibland håller till vid fotbollsplanen
medan det i ett annat brev står att trygghetsproblem har att göra med mänskliga
individer och skribenten ställer frågan om det löses med flera hus.
Förslag 1, f.d. Laborantskolan, Kv. Åkerviolen.
Många är positiva till att det byggs bostadshus på platsen. Två skrivelser från
nyinflyttade hyresgäster i Bostadsbolagets nybyggda hus i kv. Johannesörten ifrågasätter dock lämpligheten av förslaget. De befarar att det kommer att uppstå trafikGöteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse för program
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problem och stora störningar under byggtiden och att den tillkommande byggnaden
hamnar mycket närmare befintligt hus än de 50-80 meter som angivits i programmet.
Man påpekar att det nya kvarteret inte är med på bilderna som illustrerar förslaget.
Kommentar: Den nya byggnaden är placerad så på tomten att en stor skyddad gård kan
bildas på baksidan och så att avståndet till kv. Johannesörten blir så stort som möjligt.
Avståndet till den gavel som kommer att ligga närmast kv. Johannesörten blir ca 40
meter och för resten av byggnaden blir det mellan 50 och 80 meter. Det är avstånd som
i stadsmiljö snarare är att betrakta som relativt stora. Hänsyn till utblickar från kv.
Johannesörten har tagits när förslaget arbetats fram och i en revidering föreslår
kontoret att den indragna takvåningen tas bort. Även från bottenvåningarna i hus b
kommer man att se grönskan i Änggårdsbergen ovanför den nya byggnaden. I det
fortsatta detaljplanearbetet studeras frågor som höjd, förhållande till omgivande
byggnader och utformning vidare.
Den byggnad som är redovisad på sektionen är hus a i kv. Johannesörten. När
flygbilden togs var inte kvarteret byggt, SBK ber om ursäkt för detta. Nu är
kv. Johannesörten med på översiktsbilden. Se bilaga 5.
Förslag 2, påbyggnad p-däck Syster Estrids gata.
Många är positiva till förslaget men boende på de lägre våningsplanen i punkthusen på
gatan befarar att utsikten kommer att försvinna, både från lägenheterna och från utsiktsplatserna utomhus. Vattentornet kan påverkas negativt. Trafiken på gatan är redan nu
störande, parkeringssituationen besvärlig och området redan högt exploaterat. Ta inte
jungfrulig mark upp mot vattentornet i anspråk.
Kommentar: Förslaget behöver studeras vidare men det skulle kunna innebära stora
förbättringar för närmiljön som kan uppväga en något ökat trafik. Antalet p-platser ska
inte minska.
Förslag 3, punkthus Syster Estrids gata.
Många av de inkomna skrivelserna beskriver Guldhedsdalens och Dr Håléns park
betydelse och kvalitéer. Förslag 3 med punkthus i förlängningen av Syster Estrids gata
är ett av de förslag som flertalet tycker är olämpligt eftersom det kommer att påverka
grönområdet negativt. Synpunkterna redovisas mer utförligt under rubriken Guldhedsdalen.
Nedan beskrivs de synpunkter som specifikt berör boende i närheten av förslag 3:
Utsikten från framförallt Syster Estrids gata nr 6 kommer att påverkas negativt.
Dessutom kommer lekplatsen och uteplatsen att påverkas, stora ekar och andra träd
försvinna. De befintliga punkthusen skapar en karaktäristisk siluett som kan ses på stora
avstånd, siluetten riskerar att förstöras. Husen ligger i rad längs gatan men inget av
husen är skymt, ett resultat av god planering. Detta skulle förstöras med två nya hus i
slutet av gatan.
Trafiken kommer att öka vilket resulterar i fler störningar för de boende. Även utsikten
från Dr Bex gata kommer att påverkas negativt. Idag finns en lucka norr om husen på
Syster Estrids gata, detta ger en känsla av rymd och där syns solen gå ner sommartid.
Kommentar: För att minska påverkan på Guldhedsdalen föreslår kontoret ett fortsatt
arbete som omfattar endast den övre platån, en byggnad. Denna blir då en förlängning
av raden av höghus längs Syster Estrids gata. Tillfart och parkering, liksom gestaltning
studeras vidare i detaljplaneprocessen.
Förslag 4, Dr Allards gata, slänt mot Teknikparken
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Synpunkterna gäller främst risken att förlora utsikten österut för de boende på Dr Liborius
gata samt upplevelsen av rymd och utsikten för de som rör sig utmed Dr Allards gata.
Förslaget skulle förvanska guldhedssiluetten österifrån och Mossens naturvärden riskerar
att påverkas negativt. Området är olämpligt att bebygga, inte minst av ekonomiska skäl.
Dr Allards gata är här för smal för trafikvolymen.
Vart tar duvslagen och den befintliga villan vägen? Det är ont om parkering redan idag.
Kommentar: Ca tio år efter det att södra Guldheden byggdes kompletterades området
med några nya bebyggelsegrupper; Dr Linds gata, Dr Forselius backe och Dr Forselius
gata. Idag kan de uppfattas som delar av helheten trots att de alltså inte var med i de
ursprungliga planerna för stadsdelen. Vår förhoppning är att även ytterligare en del av
kanten ner mot Mossen kan tåla att bebyggas och på sikt bli lika självklar som
bebyggelsen på Dr Forselius gata. Vi föreslår att man studerar två alternativa förslag
vidare, dels det ovanför Teknikparken (4a), dels en förlängning av strukturen på Dr
Forselius gata genom ytterligare ett skivhus i slänten (4b). Obs att det är alternativa
lösningar. Ambitionerna är att bebyggelsen ska utformas så att inte utsikten byggs för
helt och hållet, förhoppningsvis kan den bli mer åtkomlig för gående längs Dr Allards
gata genom att en eller flera bostadsgårdar blir tillgängliga att vistas på. Hur
byggnader ska utformas, både vad gäller placering, höjd, volym och fasadgestaltning
studeras vidare i den fortsatta planprocessen. Ny byggnad kommer troligtvis att ha
parkeringsplatser i bottenvåningen. Den befintliga villan påverkas inte direkt, däremot
kan troligtvis inte duvslagen vara kvar. Trafikfrågorna kommer att studeras vidare i
planprocessen.
Förslag 5, påbyggnad Dr Forselius backe
Ett stort antal skrivelser som rör detta förslag har inkommit. Många som inte bor i
kvarteret eller i dess närhet är positiva till förslaget, bra att förtäta utan att ta ny mark i
anspråk tycker de som inte direkt berörs. Däremot är desto fler boende på Dr Forselius
backe och Dr Forselius gata betydligt mer negativa.
De boende på Dr Forselius backe påtalar tekniska brister hos byggnaderna, bl.a.
underdimensionerade gemensamma utrymmen och parkeringsplatser och ifrågasätter att
kvarteret tål den ytterligare belastning som över 100 nya lägenheter kan komma att
innebära. De påtalar även att Poseidon redan nu ska påbörja en renovering av stammar
och badrum och det arbetet beräknas att ta ca 4-5 år. Föräldrar är bekymrade över att
deras barn ska behöva stå ut med byggbuller och att leva på en byggarbetsplats under en
stor del av sin uppväxt. Man påpekar även att husen byggdes under en period med lika
stor brist på bostäder som idag men att det då ändå gjordes en avvägning där hänsyn till
skuggning och boendemiljö avgjorde husens höjd.
Utemiljöerna på gårdarna, som utöver de boende även nyttjas av flera förskolor, kommer att skuggas och bli kallare, balkongerna få färre soltimmar, lägenheterna likaså.
Även vindförhållanden kommer att påverkas negativt. Man anser att byggnaderna redan
idag har en i omgivningen dominerande höjd och längd och detta skulle ytterligare förvärras vid en påbyggnad.
De boende på Dr Forselius gata anför liknande argument men med tyngdpunkt på den
skuggning av deras lägenheter som blir följden av en påbyggnad. Balkongerna, i
västläge kommer att förlora ett stort antal soltimmar. Detta gäller även barnens lekplatser och vistelseytorna mellan huskropparna. En förskola har sin lekplats på en av
gårdarna. Trafikproblem och parkeringsproblem kommer att öka.
Kommentar: Samrådet och solstudier har visat att påverkan på kringliggande bebyggelse skulle bli alltför stor om man bygger på med två våningar. Därför föreslår
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stadsbyggnadskontoret att förslaget ändras till att omfatta prövning av en envånings
påbyggnad.
Sedan programmet upprättades har detaljplanearbete för bostäder öster om Dr
Forselius backe genomförts. En detaljplan för ca 200 bostäder är antagen 2009-12-01.
Planen har ännu inte vunnit laga kraft.
Förslag 6, tillbyggnad matbutik
Det är framförallt det skisserade förslagets gestaltning som det inkommit synpunkter på;
”inga fiskbodar på Dr Fries torg”. Gångstråket förbi gamla Posten värnas, torgets
avslutning mot öster behöver förbättras och de olika trafikområdena för gång-, cykelbil- och spårvagnstrafik behöver artikuleras. Livsmedelsaffären behöver inte bli större
och ”tjockare” för att överleva. Med lite god vilja går det säkert att utveckla affären
enbart med tillägg av den tidigare postlokalen.
Kommentar: Förslaget som redovisats är bara en volymstudie, gestaltning av en
tillbyggnad kommer att studeras i detaljplanearbetet. Hänsyn ska då tas till omkringliggande kulturhistorisk värdefull bebyggelse och butikens önskemål på ytor och rumslig organisation. Tillräcklig yta går inte att uppnå bara genom att lägga till gamla
postlokalen. Vi hoppas på ett gemensamt ansvar mellan olika kommunala förvaltningarna, fastighetsägarna och aktörerna vid torget för genomförandet av de förbättringsåtgärder som är föreslagna på och runt torget.
Förslag 7.1, Wavrinskys plats
De flesta av inkomna synpunkter angående förslag 7 är från boende inom Landala
Egnahemsområdet, i landshövdingehusen och i enbostadshusen. De framför att Landala
Egnahem är ett område av riksintresse som idag är omgivet av grönska. Parken/slänten
mellan Egnahemsvägen och Dr Allards gata är ett vackert inslag, en buffertzon, som
förstärker områdets identitet. I Fyrverkaregatans park finns både vattensalamandrar och
rörhöns. Hela grönområdet med gräsmattor och branter är mycket viktigt som
rekreationsområde. Det är en spännande plats att vistas på och att undersöka för barn.
Landshövdingehusen bildar en vacker fond med grässlänten och de stora björkarna i
förgrunden.
Ett höghus skulle förrycka balansen menar några medan en skribent framför att ett
punkthus vid Wavrinskys plats skulle kunna innebära att grönområdet nedanför
Egnahemsvägen kan sparas och iordningställas och göra en tråkig rondellplats
”roligare”. Ytterligare en skribent tycker att Wavrinskys plats skulle kunna bli mer
stadsmässig med byggnader på båda sidor av Dr Allards gata och att man borde göra
den inre av platsen till mindre trafikplats, mer torg i staden.
Inget av alternativen med högt eller långt lågt visar att nya byggnader ”fäster” på
grässlänten ned mot Wavrinskys plats. Både förslaget med höghus och det med ett långt
låghus faller ur Södra Guldhedens grammatik med offentliga byggnader i ett grönt
entrérum längs Dr Allards gata och bostadshus med tillbakadragna placeringar längs
egna matargator. Höghus i grupper och lägre hus för sig skapar harmoni.
De föreslagna byggnaderna inkräktar på de gröna entréerna anser många. Även synpunkter gällande ökad insyn och förstörd utsikt för de boende på Egnahemsvägen
framförs.
Intentionen att lägga en låg långsträckt byggnad längs östra sidan av Dr Allards gata är
bra men de ska hållas låga, 2-3 vån, så att trädridån till Landala Höjd behålls tycker en
skribent.
Kommentar: Detta är en av de platser i stadsdelen där vi får ”skriva nya grammatiska
regler” om den ska bebyggas. Husens förhållande till gatan, antal byggnader, höjd osv.
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behöver studeras vidare men klart är nog att det kommer bli ett nytt sätt att bygga på
Guldheden. Förhoppningen är att det ska kunna tillföra något positivt nytt. Angående
stadsmässighet och att bygga på även andra sidan gatan, se kommentar under
Fastighetsnämnden.
Förslag 7.2 vid Guldhedskyrkan
Om förslaget genomförs kommer Guldhedskyrkan att skymmas och tappa sin plats som
solitär på höjden. Kyrkans byggs in på ett olyckligt sätt. Kyrkklockorna kan komma att
störa de boende. Gör park av parkeringsplatsen istället.
Några tycker att byggnaden kan vara max tre våningar så att den underordnar sig
kyrkan.
Kommentar: I ett fortsatt planarbete föreslår kontoret att byggnaden sänks och kortas
av för att större hänsyn ska tas till Guldhedskyrkan.
Förslag 8 a, vid Dr Fries torg
Detta är ytterligare ett förslag som alla de som beskriver Guldhedsdalens betydelse och
kvalitéer är emot. Platsen är dalens hjärta och ger dess karaktär av vild natur. Under den
grönskande delen av året kan man vid just denna plats få en känsla av att befinna sig
mitt inne i en skog, ”det är en mycket vacker plats”. De andra byggförslagen naggar
dalen i kanten, förslag 8 a skulle bli dödsstöten för dalen som naturområde. Platsen
skulle förlora sin karaktär av vild natur och bara bli en bit grönska mellan byggnader.
Förslaget innebär stora skador på ett värdefullt unikt hasselbestånd. Dalens ”väggar”
som skapar lugn, rekreation och rumskänsla försvinner.
Torget skulle kännas instängt. Torget är ju byggt för att ha de öppna och obebyggda
ytorna åt de båda kortsidorna men detta försvinner helt om förslagen genomförs.
Trygghetsaspekten överdriven, vem efterfrågar mer trygghet i dalen och vem tror att
bostäder med entré åt andra hållet i vilket fall skulle innebära ökad trygghet?
Parkeringsproblem redan idag inom området, P-platserna får inte minska.
Om förslaget genomförs bör huset vara smäckrare och flyttas upp så att det ligger i
terrängen på samma sätt som befintliga hus norr därom tycker en skribent.
Kommentar: Förslaget i den form som redovisas i programmet skulle innebära negativ
påverkan på den mycket karaktäristiska delen av Guldhedsdalen och skulle bli alltför
omfattande och svår att kombinera med en utbyggnad av matbutiken enligt förslag 6.
Om ett tillägg ska vara möjligt i detta område måste en lösning som kompletterar och
stärker Dr Fries Torg och kan kombineras med önskemålen om en tillbyggnad av
matbutiken ordnas. Gestaltningen och påverkan på dalen måste särskilt studeras.
Alternativa förslag kan eventuellt studeras i ett fortsatt arbete.

Förslag 8 b, vid rondellen
Breven som tar upp detta förslag kommer främst från boende i Landala Egnahem.
Enligt några brev skulle en mindre byggnad i två-tre våningar kunna accepteras om
träden mellan bef. träbyggnad och tennisbana lämnas orörda. Ett punkthus, 4 vån,
utformat i samklang med kyrkan, för seniorboende skulle kunna vara tänkbart enligt en
brevskrivare.
De flesta är dock helt emot en ny byggnad på platsen. Argumenten som framförs är
bl. a. att torgets gröna utsikt åt två håll går förlorad. Karaktären på Landala Egnahem
påverkas negativt. Förslaget inkräktar på den gröna ring som omger Landala Egnahem
och som var en av utgångspunkterna för Lilienbergs stadsplan. Huset skulle förstöra en
av entréerna till Landala Egnahem och skymma området. Att med ett 9-vån hus
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förvanska entrén till ett strikt reglerat område av riksintresse harmonierar dåligt med
bevarandeplanen som gäller för området. Närliggande hus skulle skuggas och det finns
risk för insyn.
Gatan är skiljelinjen mellan gammalt och nytt, mellan småskaligt och himlasträvande.
De befintliga höghusen och de små trähusen befinner sig på var sin sida gatan och just
därför blir spelet dem emellan så vackert. De båda områdena representerar var sin
höjdpunkt inom svenskt byggande. Gränssnitten dem emellan är en plats som inte ska
förstöras med illa placerade tillägg.
Huset ligger på tok för nära de stiliga husen på Syster Ainas gata, nära både i avstånd
och i skala.
Varje gång man går ned för backen in mot Egnahemsområdet välkomnas man av två
stora hängbjörkar på vardera sidan gatan. Gångbanan och lekplatsen används av många,
på vintern är där pulkabacke.
Trafiken kommer att öka och parkeringsproblemen bli värre.
Byggnaden skulle förta kyrkans roll som högsta punkt. Kyrkan kan betraktas som en
skulptur på toppen av berget.
”Varje förtätning för sig kanske är betydelselös för stadens kvalitet - men alla förtätningar tillsammans kan ge en stad som ingen vill ha.” citerar en skribent ur ”Spelet
om staden”, Formas 2005. Börjar man nagga i områdets ytterkanter öppnar det för
fortsatta intrång, se på exemplet Teknikparken.
Kommentar: Samrådet har visat att påverkan på riksintresset Landala Egnahem och de
karaktäristiska höghusen på Syster Ainas gata skulle bli alltför omfattande, därför
avstyrker kontoret fortsatt planarbete.
Förslag 9
Åsikterna om detta förslag är många, de flesta är emot och argumenten är ungefär de
samma som för dalen i stort:
Bygg inte bort utsikten från Dr Belfrages gata. Många bor där för att de uppskattar det
fria och gröna. Det är ett unikt område med biologisk mångfald. Där finns allt- djurenblommorna-växterna-harmonin. Som guldhedsbo kan du vistas i dalen när du behöver
rekreation, du behöver inte ta bilen någon annanstans.
Stympade rester av stadsdelens hjärta blir resultatet, dagens fina naturmiljö i dalgången
fragmenteras och förstörs. Bebyggelsen kommer att innebära trafik inne i det känsliga
området dit boende i stadsdelen söker sig för att promenera.
Förstör inte vitsippsdalen och utsiktsberget. Mossebergsskolan och Dr Hålens förskola
använder området som utflykts- och lekplats. Grönområdet minskas inte lite i kanten,
det avverkas och störs i stor omfattning. Detta vore som att bebygga Slottsskogen,
Botaniska trädgården eller Änggårdsbergen.
Några är försiktigt positiva till nya bostäder på platsen: Ska man ändå bygga, skall det
vara med låga hus enligt princip a, så att lite av grönstråket mot Änggårdskolonin finns
kvar och så att man ser berget bakom. Man får inte gå utanför bollplanen åt dalen till
med bebyggelse. Bygg inte höghus på fotbollsplanen, 3-4 våningshus smälter bättre in i
miljön. Kan kanske vara bra för tryggheten i dalen. Fördelarna med att exploatera detta
område är att här kan man bygga många lägenheter och av varierande storlek och slag.
Dessutom kan parkeringsfrågan lösas i området. Frågan är dock om detta område
kommer att känna tillhörighet till Guldheden och Dr Fries torg. För att så ska ske måste
en bra hiss/gångförbindelse ordnas. Förslaget skulle kunna innebära en större
genomströmning av människor i området.
Kommentar: Kontoret förordar alternativ a med lägre hus kringbyggda runt en gård
som det alternativ som bäst stämmer överens med S Guldhedens karaktär. Utsiktsberget
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blir kvar som en tillgång för både nya och gamla guldhedsbor. Områdets omfattning,
byggnaders placering och höjder utreds vidare i planprocessen. Närheten till Sahlgrenska och Medicinarberget gör det lämpligt att byggnaderna närmast Guldhedsgatan
kan upplåtas till bostäder knutna till Sahlgrenskas verksamhet.
För detta område har byggnadsnämnden hösten 2009 givit uppdrag om planarbete med
inriktning att pröva bostadsbebyggelse i ett större område än vad som presenterades i
programmet.
Förslag 10
Synpunkter på hur lämplig miljön blir för barn med närheten till p-platser och spårvagn
har inkommit samt på vikten av att inte inkräkta i syster Ainas park. Kickeplanen bör
ersättas på annan plats.
Kommentar: En avvägning mellan behovet av att ersätta kickeplanen och ambitionen
att inte minska parken med dess öppna gräs- och lekytor behöver göras. Förskolan och
parkeringsanläggningen bör gestaltas parallellt så att bästa möjliga lösning uppnås.
Sedan programmet upprättades har ett planarbete för en förskola genomförts.
Detaljplanen antogs 2009-12-15 men har ännu inte vunnit laga kraft.
Förslag 11
Synpunkterna rör främst gångvägen och bron över spårvagnspåren som är ett viktigt och
fint gångstråk och som inte får förstöras. Bygg istället till bakom befintligt studenthem
mot spårvagnsspåren eller mot butikslängan.
Kommentar: Kontoret föreslår att andra lösningar på en tillbyggnad av studenthemmet
bör prövas i första hand, gångvägen bör bevaras intakt.
Trafikförslag
Flera inkomna synpunkter rör trafik- och parkeringssituationen i området. Många
befarar ökad trafik och större parkeringsproblem vid en förtätning.
En del av de redan befintliga problemen tycks vara relativt lokala. Kring området vid Dr
Belfrages gata är parkeringssituationen som mest problematisk och längs Dr Forselius
gata upplevs trafiken som mest störande.
De boende på Dr Forselius gata klagar på trafikbuller och avgaser eftersom den täta
trafiken på Gibraltargatan/Dr Forselius gata ofta håller mycket höga hastigheter, gatan
är smal och ljudet reflekteras mot bergväggen. Det uppstår ofta svårigheter vid utfart
från lokalgatan, dels på grund av bilarnas hastigheter, dels för att sikten är skymd. En
rondell, bullerplank och sänkt hastighet föreslås som lösningar av de boende.
Trottoaren på Dr Allards gata är för smal och cykelbana saknas av många i den södra
delen av stadsdelen, från Gibraltargatan till Ehrenströmsgatan och till Dr Fries torg.
Särskilt vintertid är problemen stora då delar av trottoaren blockeras av snövallar.
Även övergångsstället vid korsningen Dr Forselius gata och Dr Forselius backe upplevs
som osäkert, rondell föreslås för att minska trafikens hastighet.
Förslaget med cykelbana på lokalgatan vid Dr Forselius gata möts med motstånd från
några av de boende i närheten, men det är också flera som anser att en viadukt under
gatan skulle kunna innebära en stor förbättring för gående och cyklande barn och vuxna.
Risk finns för konflikter mellan gående och cyklister, inte minst eftersom cyklarna kan få
upp hög fart i backen. En viadukt befaras även kunna bli otrygg och inbjuda till klotter.
Kontakten med Mossen skulle bli bättre om den upptrampade gångstigen mellan två av
höghusen på Dr Forselius gata och Mossen idrottsplats förbättrades och där anlades
trappsteg och en riktig gångväg istället.
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Tidigare under samrådet har SBK fått in två förslag på trafikåtgärder vid Dr Forselius
gata varav det ena, en viadukt under Dr Allards gata, finns redovisat i programförslaget.
Det andra var ett förslag på en gångbro över Dr Forselius gata mot gångvägen, på den
plats där det idag finns en ljusreglerad övergång. Förslagsställaren hade också en idé om
att permanenta och förbättra en smitväg över spårvagnsspåren vid vändslingan.
Trafiksepareringen beskrivs mestadels med positiva ordalag, barnen kan ta sig till skola
och förskola utan att korsa bilvägar. Utöver de problem som den inte helt genomförda
trafiksepareringen i områdets södra delar innebär tas ytterligare ett avsteg från
trafiksepareringsprincipen upp, nämligen korsningen Dr Sahléns gata och Dr Bondessons gata. Där uppstår problem eftersom gångtrafikanterna behöver korsa gatorna på
väg mot Guldhedsskolan och för att passera övergångsstället krävs stor uppmärksamhet
för att se bilar som kan komma från tre håll och i båda riktningarna. Som förslag till
förbättring föreslås av en skribent att Dr Bondessons gata stängs av för genomfartstrafik
vid övergångsstället.
Förlängningen av Dr Heymans gata fram till Guldhedsskolan befaras av många innebära
försämrad trafiksäkerhet för skolbarnen likaså gångpassagen över Dr Allards gata,
samtidigt som några boende i Landala Egnahem ser positivt på en sådan passage.
Kommentar: På Dr Allards gata, (mellan Dr Forselius gata och Dr Westrings gata) kör
dagligen ca 5800 fordon, på Dr Forselius gata (mellan Gibraltargatan och Dr Allards
gata) ca 7400 och en stor del av denna trafik är genomfartstrafik. ( Jämför med
Linnégatan ca 11-12 000 fordon/dygn) Det är anmärkningsvärt att det är i grannskapets ytterkant och där byggnader tillkommit utöver den ursprungliga stadsplanens
intentioner och idéer som boende klagar över biltrafikproblem. Det är också i dessa
lägen som gång- och cykeltrafiken inte har tillräckligt bra förutsättningar och behöver
förbättras.
I och med exploateringen av studentbostäder vid Dr Forselius backe planeras en
förlängning av cykelbanan från Gibraltargatan, en rondell längre ner på Gibraltargatan samt ett busstop vid korsningen Dr Forselius gata och Dr Forselius backe.
Förbättringar av gångbanor, planering för en komplettering av cykelbanor och andra
säkerhetshöjande åtgärder ska finnas med i det fortsatta arbetet.
Stadsbyggnadskontoret valde att inte redovisa förslaget till gångbro över Dr Forselius
gata, trots att förslaget hade uppenbara kvalitéer, eftersom kostnaden beräknades bli
för stor. I gällande plan från 1968 finns dessutom en gångbro illustrerad.
En smitväg över spårvägsspåret skulle innebära alltför stora brister i säkerheten men
inom de närmaste åren kommer spårvägens ändhållplats att anpassas för funktionshindrade och avstigningen flyttas till samma sida som påstigningen och då kanske
behovet av smitväg minskar.
Den osäkra trafiksituationen vid Dr Bondessons gata kommer att förbättras om de
föreslagna åtgärderna vid torget genomförs. En avstängning för genomfartstrafik skulle
kunna innebära stora negativa konsekvenser för bl.a. handeln vid torget och kontakten
mellan stadsdelens olika bebyggelsegrupper.

Övriga
Mölndals kommun anser att rapporten på ett ambitiöst sätt belyser möjligheter till
kompletterande bebyggelse för att utnyttja befintlig infrastruktur och ge bättre underlag
för service. Inom Mölndal pågår liknande diskussioner. Kommentarerna gäller de
områden som ligger nära kommungränsen.
1. F.d. Laborantskolan. Förslaget ligger nära Toltorpsgatan med de störningar som
trafiken ger upphov till. En ombyggnad av korsningen kan ge fördelar för trafiken.
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Befintlig villabebyggelse inom Mölndals stad bedöms inte påverkas negativt av
förslaget.
5. Påbyggnad Dr Forselius backe. Förslaget kan ge viss påverkan för befintlig villabebyggelse i Mölndal belägen utmed Dr Forselius backe. Speciellt behöver trafikbelastning och stadsbildsfrågor studeras.
En tydligare redovisning av kopplingen mellan förslag 5 och studentbostäderna vid Dr
Forselius gata samt med bebyggelsen vid Bruns backe i Mölndal är önskvärd. Även
behov av gångförbindelser mellan Mölndal och Södra Guldheden kan behöva belysas.
De naturområden som finns utmed kommungränsen utgör viktiga närrekreationsområden och är viktiga att bevara och stärka.
Kommentar: Den påverkan som förslag 5 kommer att ha på omgivningen minskar i och
med kontorets förslag till fortsatt arbete med endast en påbyggnadsvåning. I Mölndal
byggs det precis vid kommungränsen och om både påbyggnad av befintliga hus enl.
förslag 5 och de bostäder som planeras längs Dr Forselius backe genomförs kommer
dock området påverkas både stadsbilds- och trafikmässigt. En sammanställning och
konsekvensanalys bör göras likväl som gångvägar över kommungränserna behöver ses
över i ett gemensamt arbete.
Korsningen Dr Forselius backe/Dr Forselius gata kommer att få en mer trafiksäker
lösning i och med exploateringen öster om Dr Forselius backe. Ett planarbete är
genomfört, planen är antagen men har ännu inte vunnit laga kraft.
Det grönområde som ligger söder om förslag 1 är i gällande plan reglerat som
parkmark med kommunalt huvudmannaskap. Detta säkerställer markens användning
och tillgänglighet för allmänheten.
Annedals församlings kyrkoråd uppskattar det breda samrådet i tidigt skede.
Förtätning av S Guldheden är en grannlaga uppgift som kräver tid till eftertanke.
Församlingen framför utöver de kommentarer som antecknats under Svenska Kyrkan
fastighetsnämnden, angående förslag 8 b:
– Befintlig byggnad bör bevaras. Den visar kyrkohistoria – småkyrkotanken, dvs små
enkelt utrustade kyrkor i nyetablerade stadsdelar.
– Området är en värdefull lekplats för barn, inte minst vintertid.
– Det skisserade höga huset känns helt främmande på platsen. Huset visar ingen respekt
för kyrkobyggnaden och avviker från skalan i Landala Egnahem.
Församlingen har även i en skrivelse 2005-04-16 föreslagit att stadsbyggnadskontoret
bör överväga att planera för och låta anlägga en gångväg vid Guldhedskyrkans fasad
mot Dr Fries torg.
Kommentar: I förslag till fortsatt arbete har 8b strukits. Kopplingen till Dr Fries torg
kommer att finnas med i det fortsatta arbetet med förslag 7.2.
Företagarföreningen Dr Fries torg anser att Södra Guldheden bör kompletteras i
enlighet med det föreslagna programmet.
Landala Egnahemsförening tycker att ett höghus vid infarten till Landala
Egnahemsområde är olämpligt. (Förslag 8 b) Det skulle förrycka skalan, bygga bort den
gröna ring som omger området och ge olägenheter för de närmsta husen.
Förslag 7 vid kyrkan är också det stadsbildsmässigt fel, kyrkan ska vara ett blickfång
och solitär. Ett höghus eller ett flervåningshus vid Wavrinskys plats skulle hamna i
grönringen och störa den befintliga miljön med äldre trähusbebyggelse. Riksintresset
omfattar inte bara de enskilda husen utan även närmiljön.
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Kommentar: Se kommentarer under BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE, HYRESGÄSTER.
Emmaus Björkå önskar att det i det fortsatta planarbetet för Guldheden kommer att
finnas med goda förutsättningar för återvinning/återbruk. Området är attraktivt för
insamling av kläder och på sikt allt som går att återanvända.
Kommentar: Plats för en återvinningsstation är inplanerad vid Dr Bondessons gata/Dr
Sahléns gata.
Föräldrakooperativet Musica framför att förslag 3, punkthus Syster Estrids gata, 8a
studentbostäder Dr Fries torg och 9, vid bollplanen starkt skulle försämra barnens
möjligheter till en bra utemiljö.
Kristdemokraterna Lokalavdelning centrum anser att programförslaget ska omarbetas
så att större hänsyn tas till områdets natur- och kulturvärden. Synpunkter på förslagen:
• Förslag 2, påbyggnad p-däck. Undersök istället förutsättningarna för ett 3-vån.
bostadshus med parkering under.
• Förslag 3, punkthus. Ett hus på platån är ok. Bevara grönskan i dalen
• Förslag 4, Slänten Dr Allards gata. Husen skymmer utsikten. Kan bli ett första steg
mot att bebygga Mossen. Inte lämpligt.
• Förslag 5, påbyggnad Dr Forselius backe. Inkräktar minst på Guldhedens
grönområden. Problem med att området under lång tid blir byggarbetsplats.
• Förslag 7, Wavrinskys plats. Ok med ett hus som är väl anpassat till platsen och visar
respekt för landshövdingehusen bakom vid Wavrinskys plats. Inte lämpligt med
byggnad nedanför kyrkan.
• Förslag 8 a och b, studentbostäder vid Dr Fries torg. Området är tätt bebyggt och
färdigbyggt. Bygg inte i Dalen.
• Förslag 9, vid bollplanen. Exploateringen av Dalen ett allvarligt intrång i
grönområdet.
Alternativa förslag: 1. P-däcket på Ehrenströmsgatan. 2. Konsumlängan Dr Bex gata.
3. Påbyggnad med minst 2 vån på Guldhedens studiehem. 4. Parkeringsplatsen utmed
Guldhedsgatan, mittemot Mikrobiologen.
Kommentar: Det fortsatta arbetet med förslag 2 föreslås av kontoret även innefatta en
prövning av ett nytt hus med parkering under. Kontoret föreslår en revidering av
förslag 3 enl. inkomna synpunkter. I kontorets förslag till fortsatt arbete är förslag 8a i
den form som anges i programmet och 8b strukna pga att de skulle påverka
omgivningen alltför negativt.
Kommentarer angående de alternativa förslagen: 1 P-däcket ingår inte i programområdet, inte heller 4, p-plats vid Änggårdskolonin. De områdena ingår däremot i
programarbetet för Medicinarberget. 2. Konsumlängan på Dr Bex gata ingår i
kärnområdet för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på södra Guldheden och
har stora arkitektoniska och kulturhistoriska värden. 3. Även studenthemmet ingår i
kärnområdet och får inte förvanskas enl. PBL 3:12.
Naturskyddsföreningen vill i första hand bevara och utveckla de stadsnära grönområden som tvärtom i snabb takt minskar i Göteborg. Södra Guldheden bör i allt
väsentligt bevaras som ett exempel på stadsplanering med det viktiga samspelet mellan
bebyggelse och bevarande av grönområden i tät bebyggelse. Guldhedsdalen bör skyddas
mot all framtida bebyggelse. Naturskyddsföreningen motsätter sig förslag 3, 4, 8a, 9
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och även område 12 som ingår som utredningsområde för Medicinarberget/ Sahlgrenska . Föreningen anser att man bör undersöka om utbyggnad kan göras på
parkeringen bakom butikslängan för att bevara kommunikationen över spårvägen och
spara grönyta i förslag 11, tillbyggnad studenthem.
Parkeringsnormen bör kunna ligga lågt eftersom området är välförsörjt med allmänna
kommunikationer. Bilpooler bör stimuleras. En cykelbana längs Dr Forselius gata och
Gibraltargatan skulle öka trygghet och säkerhet för cyklister. Den differentierade
trafiken bör behållas och gång- och cykelstråken förstärkas, särskilt mot Chalmers och
Mossenområdet. Karaktären av gröna entréer bör behållas och särskilt beaktas i förslag
1, 7 och 8 b.
Kommentar: Stadsbyggnadskontoret föreslår fortsatt arbete med förslag 11 enligt
ovanstående synpunkter, att påverkan på dalen minskar genom att förslag 3 endast
omfattar den högre platån och att förslag 8a i den form som anges i programmet utgår i
det fortsatta arbetet. Även förslag 4 kan omarbetas så att påverkan på gröna kanten
minskar. Synpunkterna om gröna entréer kommer att beaktas i det fortsatta planarbetet.
Föreningen bevara Guldheden jämför dagens förtätningsidéer med den politiska
handlingskraft som resulterade i miljonprogrammets byggande. Man anser att då
genomdrevs misstag med full kraft. Föreningen framför att förtätningen aldrig
diskuterats och förankrats hos medborgarna. I centrala politiska dokument framhålles
tvärtom betydelsen av att bevara grönområden. Varje förtätning innebär en försämrad
boendemiljö för Guldhedsborna. Naturen skövlas, trafiken ökar, utsikt förstörs, solljus
minskar och vindar styrs att ta nya vägar. Bostadsnära grönområden är nödvändiga, i
synnerhet för äldre boende.
Föreningen menar att en sund handlingsnorm för både människor och samhällen är att
man försöker bevara och skydda det som fungerar bra och är värdefullt och rättar till det
som fungerar dåligt. Förtätningstrenden innebär att man kommer att förstöra det som
fungerar bra.
Intresseföreningen Rädda Mossen citerar en artikel av Tage William-Olsson i HT
1945. T W-O menade att det var av stor vikt att om en större del av stadsbefolkningen
ska bo centralt är behovet desto större att det finns lokalt belägna och lättillgängliga
grönområden. Han avslutar sin artikel om Södra Guldheden med att konstatera att om
området utsätts för alltför stor exploatering, kommer Göteborg att förlora ett av sina
allra bästa, vackraste och centralt belägna grönområden.
Nu sextio år senare hotas den sista resten av natur och grönska av de förtätningsförslag
som idag finns för området, bl.a. förslag 4 i slänten mot Mossen.
Fredriksson och Schuberg arkitekter och ingenjörer påpekar att de, tillsammans
med SGS, redan 2003 tagit fram en förslagsskiss på en byggnad i 8 vån + 2 souterrängvåningar som skulle avsluta de 6 skivhusen på Dr Forselius gata. Man har dessutom
synpunkter på utformningen av förslag 4.
Kommentar: För att inte ta hela gröna kanten i anspråk har SBK i programförslaget
valt att lägga byggnaderna i ”ryggen” på byggnaden i Teknikparken. Det redovisade
förslaget från Fredriksson och Schuberg innehåller dock sådana fördelar, bl.a. trafikmässigt, att kontoret föreslår att det fortsatta arbetet även kan innefatta prövning av
alternativet med ett skivhus i förlängningen av Dr Forselius gata.
I den ursprungliga planen för bebyggelsen på Dr Forselius gata från 1957 finns ett
parkeringsgarage i två våningar på just den platsen
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Ändringar
Som inriktning för det fortsatta planarbetet föreslår stadsbyggnadskontoret att de förslag
som har störst påverkan på dalen och på riksintresset Landala egnahem bör omprövas.
Vid Dr Fries torg måste en eventuell komplettering stärka torget och medge att butiken
byggs ut samtidigt som grönskan i dalen värnas. Förslaget vid rondellen mitt emot torget
är inte lämpligt att genomföra då den kulturhistoriska miljön skadas. Vid Syster Estrids
gata bör kompletteringen begränsas till den övre platån för att minska påverkan på dalen.
De övriga områdena kan studeras vidare i detaljplaneprocesser.
Programhandlingarna har inte ändrats.

Åsa Swan
Planchef

Malin Häggdahl
Planarkitekt
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Stadsbyggnadskontoret
Distrikt Centrum
Box 2554
403 17 GÖTEBORG

Program för Södra Guldheden, Göteborgs kommun
Samrådshandling augusti 2005
Både programmet som sådant och det sätt som detta tagits fram på inspirerar till en
givande diskussion om de stora värden för boende som finns i denna del av staden.
Programmet ger en god kunskapsgrund för uppgiften att förtäta stadens centrala
delar och för hur en sådan förtätning skall kunna avvägas mot den vackra miljön i
Guldheden.

Områden för vidare studier
I motsats till i Norra Guldheden där miljön är av riksintresse är så inte fallet i Södra Guldheden, förutom det unika Landala egnahem. Inte desto mindre är miljövärdena och boendekvaliteterna väl så fina i Södra Guldheden. Med tanke på hur förhållandevis kvalitetsfattig yttre miljö som idag uppstår i nya, vidsträckta villaområden är det utomordentligt viktigt att vårda en sådan stadsdel som Guldheden väl.
Med utgångspunkt från programmet förefaller många av förslagen till komplettering av bebyggelsen vara värda att studera vidare. Det är dock viktigt att stadsdelens estetiska värden som helhet inte påverkas till det sämre vid en komplettering.
Följande områden bör enligt Länsstyrelsens mening kunna komma i fråga för studier:
1. Fd Laborantskolan
ca 70 lgh
2. P-däck Syster Estrids gata
ca 20 1gh
4. Dr Allards gata, slänt mot Teknikparken
ca 60 lgh
5. Påbyggnad vid Dr Forselius backe
ca 100 lgh
6. Tillbyggnad av matbutik Dr Fries torg
7. Wavrinskys plats samt nedanför Guldhedskyrkan
ca 80 lgh
10. Förskola vid Syster Ainas gata samt påbyggnad av befintlig förskola
11. Utredningsområde för tillbyggnad av studenthem
Utnyttjande av område 1 kräver att bullerfrågorna kan lösas på ett rimligt sätt. I
Område 4 krävs att byggnaderna utformas så att de inte blir till betydande olägenhet för sakägare på dr Allards gata genom skymd utsikt österut. Låga hyreshus eller terrasshus kanske kan övervägas. Om man gör påbyggnad vid dr Forselius
backe, område 5, så är det viktigt att skalan behålls. Tillskottet bör alltså inte blir
så stort att det dominerar omgivningen. En ny byggnad i område 7 nedanför kyrkan
bör med en välanpassad byggnads- och tomtutformning kunna reparera det sår i
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berget som finns idag. En stadsbyggnadsmässig lösning av Wavrinskys plats, där
bullerfrågor och säkerhet klarlagts, är också välkommen.

Områden som troligen inte lämpar sig för vidare studier
Det är en brist att programmet inte nämner Landala egnahems kulturhistoriska värden som en viktig förutsättning, även om området inte geografiskt ingår i programområdet. Område 8 b ligger i sådan närhet till Landala egna hem att det kan
bli svårt att undvika för stor påverkan. Landala egnahem är av riksintresse för kulturmiljövården och utgör ett av landets bästa exempel på egnahemsbyggande för
arbetare och medelklass i nationalromantisk stil. Den illustration av en nybyggnad
som visas i programmet kan med säkerhet sägas ge en alltför dominant påverkan.
Övriga områden påverkar grönområdet Dalen så att denna förlorar sin karaktär av
oas inom stadsdelen. Det kan knappast vara försvarbart. Från hälsosynpunkt har ett
sådant grönområde nämligen så stor betydelse både för invånarna i Guldheden och
för personalen på det tätexploaterade Sahlgrenska universitetssjukhuset att värdet
inte kan underskattas. Dalen utgör sammanhängande allmänplatsmark i gällande
plan och har redan i tidigare skeden bebyggts i betydande utsträckning. Byggnader
på dr Lindhs gata är ett exempel. Om den utvecklingen nu fortsätts kommer grönområdet som sådant att försvinna och i stället i bästa fall ersättas av bebyggelse i
grönska. Punkthuslösningar i en dalbotten bryter dessutom mot Guldhedens byggnadsstil. Utrymmet för en tillfartsgata i dalbottnen är knappt och även kommunikationerna med resten av bebyggelsen är svåra att ordna.
Länsstyrelsen vill utveckla frågan om grönområden ytterligare, eftersom dessa har
så stor betydelse för folkhälsan:

Närliggande grönområden är ett omistligt inslag i den byggda miljön
Som framgår av programmet rymmer stadsdelen stora värden genom sin bebyggelse och det omsorgsfulla sätt som denna bringats att samverka med både anlagda
parkytor och mera orörd natur.
Grönområdena hade stor prioritet i den detaljplan från 1947 som fortfarande gäller
för större delen av programområdet. Allmänplatsmark kunde vid denna tid endast
ändras med särskilda skäl som grund. Byggnadslagen utgjorde då ett betydligt
starkare skydd mot exploatering än idag. Med tiden har dock respekten för allmänplatsmark förändrats. Som konstateras i regeringens proposition 1994/95:230
”Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen m. m.”, så betraktas naturområden och parker inte sällan mycket olyckligt såsom reservmark för exploatering. Regeringen drog redan då slutsatsen att grönområdenas ställning i planeringen måste stärkas och att kunskapen om betydelsen av naturområden och grönområden i vardagsmiljön borde ökas.
Sedan dess har omfattande forskning bekräftat att regeringens bedömning hade
starkt fog och idag är grönområdenas och särskilt närrekreationsområdenas betydelse för folkhälsan väl belagd. En sammanfattande slutsats av innehållet i forskningen är att möjligheterna till boendes närrekreation knappast kan underskattas
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såsom bidrag till folkhälsan och därmed till en väsentlig sänkning av våra sjukvårdskostnader.
Länsstyrelsen överlämnar såsom särskilt viktigt planeringsunderlag några kunskapskällor i detta sammanhang efter forskning av framlidne docenten Ingemar
Norling. Skrifterna har förtecknats i en bilaga till detta yttrande.

Trafik
Trafikförslagen är angelägna. Länsstyrelsen ställer sig dock tveksam till om man
skall skapa en plankorsning mellan gångvägen från Landala egnahem över dr Allards gata och spårvägen fram till en skola. Som redan står i programmet bör förbindelserna med Chalmers och Mossen ses över. Detta har varit aktuellt sedan
1940-talet.

Miljöbedömning
Eftersom den översända handlingen är ett program som krävs i lag eller annan författning skall kommunen ta ställning till om en miljöbedömning av programmet
skall göras eller ej. (6 kap 11 § miljöbalken).En sådan analys kan integreras i programmet. Ett eventuellt ställningstagande att någon miljöbedömning inte behöver
göras skall även det motiveras tydligt i programmet.

Handläggning
Ärendet har föredragits den 13 oktober 2005 för Länsstyrelsens beredningsgrupp
för samhällsbyggnadsärenden.

Rolf Bondeson

Kopia till:
Vägverket, region väst
kulturmiljöenheten
naturvårdsenheten
miljöskyddsenheten
enheten för skydd och säkerhet
samhällsbyggnadsenheten enl exp.lista
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Bilagor
1) NATURENS OCH TRÄDGÅRDENS BETYDELSE FÖR HÄLSA OCH
LIVSKVALITET
Göteborgs botaniska trädgård, docent Ingemar Norling
Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, 2001.

2) OM HUR FRITID – KULTUR – REKREATION PÅVERKAR ÄLDRES
HÄLSA
Svenska kommunförbundet:
Sektionen för äldreomsorg och sjukvård, Kultur och fritidssektionen, Svenskt nätverk för lokalt folkhälsoarbete
Författare: Ingemar Norling, Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, 2001.
3) Sammanfattning av forskningsrapport ”REKREATION OCH PSYKISK
HÄLSA”
Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting
Ingemar Norling, Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Göteborg, 2001.
4) DJUR I VÅRDEN
Kommunal samt
Göteborgs universitet, avd. för geriatrik, sekt. för vårdforskning, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ingemar Norling, Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset Göteborg
5) Två faktablad ”NATURKONTAKTENS HÄLSOEFFEKTER PÅ MÄNNISKAN”
samt
”DJURS INVERKAN PÅ HÄLSA, EGENVÅRD, OMSORG OCH VÅRDKOSTNADER ”
Ingemar Norling, Sektionen för vårdforskninq, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Eva-Lena Larsson, Botaniska trädgården i Göteborg, tel 031-74 11 106,
mail: eva-lena.larsson@gotbot.se
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Program för
SÖDRA GULDHEDEN
inom stadsdelen Centrum i Göteborg

SAMRÅDSKRETS

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG M M
Fastighetsnämnden
Förvaltnings AB Göteborgs Lokaler
Göteborg Energi AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborg Gatu AB (kdm)
Göteborgs Hamn AB
Idrotts- och föreningsnämnden
Kretsloppsnämnden
Kulturnämnden
Kyrkonämnden (kyrkog.styr)
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalsekretariatet
Miljönämnden
Namnberedningen (kdm)
Park- och naturnämnden
Räddningstjänsten Storgöteborg
Stadsdelsnämnden i
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden
VA-nämnden

STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER ETC
Lantmäterimyndigheten i Göteborg
Länsordningspolisen
Länsstyrelsen
Postens Produktion
Telia Networks Skanova
Vägverket, Region Väst
Västtrafik Göteborgsområdet AB (kdm)

08. remisslista programGuldheden

2/2
SAKÄGARE
Se fastighetsförteckning

BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE, HYRESGÄSTER, BOENDE
Hyresgästföreningen i Västra Sverige

ÖVRIGA
Guldhedskyrkan
Annedals församling
Handikappfören. Samarbetsorgan
Företagarföreningen Dr Fries torg
Föreningen Bevara Guldheden
Intresseföreningen Rädda Mossen
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Guldhedsskolan
Mossebergsskolan
ISGR

08. remisslista programGuldheden

Sammanställning av programsamråd
Stadsbyggnadskontorets bedömning

Bilaga 5

7.1. Studeras vidare i detaljplan

7.1
6. Studeras i
detaljplan
9. Planarbete
pågår efter BNbeslut att även
pröva bostäder
på berget

7.2

8a. Olämpligt
i nuvarande
utformning
Kan ev
omstuderas

7.2. Studeras vidare i detaljplan
Anpassning till kyrkan

8b

8b. Olämpligt med hänsyn till Riksintresset Landala Egnahem

6

4a, 4b. Studeras
vidare i detaljplan
enligt 4a eller 4b

10

9
8a
3. Endast den övre
platån studeras vidare i
detaljplan
Siluett, påverkan på
dalen

10. Detaljplan för
förskola antagen

4a

3
11
4b
2
11. Studeras vidare i
detaljplan i nytt läge

2. Studeras vidare i
detaljplan

5
1
1. Detaljplan antagen

5. Påbyggnad med en våning
Studeras i detaljplan

