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Programområdet

välintegrerat på Hisingen.
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-

-
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-

-
-
-

riktlinjer för fortsatt detaljplanering

Konsekvenser
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Bostäder

Verksamheter mm

Nya bostäder i bef. byggnader

Nya ytor; bostäder

Parkrum

Rumsbildande bryn

Torg

Gc-väg över Lillhagsbäcken

Busshållplats

Parkeringsgarage
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Mellanstad

Lillhagsparkens närmaste omgivningar

Riksintressen

ÖP99
-

Översiktsplan för Göteborg/ÖPXX
-

ter.

Sju områdesvisa inriktningar introduceras i den nya översiktsplanen

mellanstad

-

Detaljplaner

-

Pågående planering

-

-

Skogome

Åketorp

St Jörgen

Tuve

Hisingsparken Hisings
Backa

Lillhagsparken

Aröd
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Programområdet
Programmet innefattar Lillhagsparkens sjukhusområde med tillhörande f.d. personalbostäder. Om-
rådet avgränsas i norr av ett skogsparti och Skogomeanstalten, i öster av en skogsklädd höjd, i
söder av Skälltorpsvägen och i väster av Bohusbanan.

Programområdet

Vandrarhem

VGR

Kvillebäckens dalgång

Medic Hus

Restaurang

Äldreboende

Skogome

Lillhagsbäcken

Rättspsykiatri

Gamla kyrkobyggnaden
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Då -när Lillhagen kom till

-

-

-

-

-

(Källa: Lillhagens sjukhus, Göteborg 1935)
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Foton från det tidiga Lillhagen
/Lillhagens sjukhus, Göteborg 1935
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Lillhagsparken i staden
-

-

-

-
-

City

Selma Lagerlöfs torg

programområdet
Tuve torg

Backaplan

Kvillebäckens dalgång

större vägar
busslinjer
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Ursprunglig bebyggelse
Tung

-

-

Lätt
-
-

-

Förändringar och orginal

-
-

-
-

-

Rörelser
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Äldre tegelbyggnader

Äldre komplementbyggnader

Vita sjukhusbyggnader 60- och 70-tal

Nyare tillskott sent 70-tal

Till- och ombyggnader 80- och 90-tal

Intakta/ursprungliga miljöer

Förvanskade miljöer

Bevarade siktlinjer

1

2
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Genomgång av byggnadernas innehåll:

-
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Bil

-
-

Parkering

-

-

Gång- och cykel

-

entré

entré

P
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P
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Gång- och cykelstråk
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Natur- och kulturmiljö
Grönstruktur

gångvägar.

-

-

Ekologiskt särskilt känsliga (ESKO)
områden.
Kvillebäckens dalgång är ett skyddat
område med ängsmarker och buskri-
dåer längs bäcken. I de norra delarna

sump (Hökälla) med kraftiga bestånd
av för trakten sällsynta jättestarren. Rikt
fågelliv med häckande enkelbeckasin,
tofsvipa, näktergal, kärrsångare och
buskskvätta. Under vinterhalvåret är

Delar av skogsområdet söder om
Lillhagsparken har också pekats ut som
ESKO-område.

Våtmark
Bäckområde med våtmarker. Två nyan-
lagda dammar, en i norr och en i söder.

Ädellöv- eller lövrik skog

ekskog, bokskog men även ädellöv- och
barrblandskog.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
upptagen i bevarandeprogrammet.
På 1700-talet låg här Hökälla säteri

fanns kvar till 1900-talets början. Vid
utbyggnaden bevarades delar av eksko-
gen, den s k Aschebergska eken och
två byggnader. De bevarade byggna-
derna är knuttimrade och klädda med
faluröd panel. Byggnaderna är de enda
bevarade av detta slag i Göteborg och
resterna av Hökälla gård har ett stort
lokalhistoriskt värde.
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Park
-

-

-

-
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Kulturmiljö

bygg-
nad

Sjukhuspar-
ken

-

-

-
-

-

-

Bebyggelse längs Hökällans väg

Vackra koppartak på de äldre sjukhus-
byggnaderna.

Bevarad balkong.

Solur i tegelfasaden.

En välbevarad del av Lillhagsparken.

Gamla trädrader.

Hökällans väg och de vackra läkar-
villorna.

Entréplanen.
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Bevarade platser, stråk och parkelement
Vacker äng med inslag av gamla trädgårds-
växter. De gamla trädraderna var förr en del
av den gård som låg här.

Hökällans väg är en smal gata omgiven av
gamla ekar och de vackra läkarbostäderna.
Här ligger två bevarade byggnader från
Hökälla gård samt stubben av den s.k. Asch-
ebergska eken.

En väl bevarad del av den gamla sjukhuspar-

tegelbyggnaderna.

En lärkplantering som står kvar sedan od-
lingen var aktiv i parken. Ett speciellt bestånd
som är värt att värna.

Den gamla entréplanen saknar helt sin funk-
tion som entré till anläggningen.

Gamla fårstallet som idag står tomt i sogsbry-
net vittnar om hur man brukade parken förr.

Bevarade och karaktäristiska trädrader.

och nu utgör entré till Hökällans väg.

Solur i tegelfasaden

Fornlämningar

-
-

Arkeologisk fornlämning

Buffertzon

Översiktlig arkeoligisk karta
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Lokalklimat
-

-

-

Registrering och analys
-

-

Principer för placering av bebyggelse. Grönt
hus beskriver gynnsam, rött hus ogynnsam.
Se vidare riktlinjer för fortsatt detaljplanering
- lokalklimat

förhärskande vind

skugga och kalluftsgrop

solrikt och lä vindexponering
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Geoteknik
-

-

lera.

-

-
-

ningar.

-

Övre Lillhagsbäcken

-

-

-

-

Dalagärde
-

-

Mellersta området
-
-
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Sandlyckan

-

övre Lillhagsbäcken

Dalagärde

mellersta området

SandlyckanSandlyckanSandlyckan

Schematisk framställning av de geotekniska
förhållandena i Lillhagsparken. Alla områden
kräver ytterligare geotekniska undersökningar
och detlajerade stabilitetsutredningar.

Undersökta områden

Stabilitet EJ tillfredställande

Stabilitet tillfredställande
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Vakanta byggander

Viktiga siktlinjer

Strukturellt problematiska byggnader

Baksidor



29

Slutsatser av analysen
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
mansättningen.

-

-
-

-

Viktiga frågor
• Relationen mellan de gamla institutionsbyggnaderna, ny bebyggelse och omkringlig

gande värdefull natur.
• Kombinationen av bostäder och institution/verksamhet.
• Kopplingen till våtmarksområdet Hökälla och Kvillebäcken.

• Bohusbanans barriäreffekt.
• Geoteknik



30

P
P

P

P

P

FörskolaFörskolaFörskolaFörskolaFörskolaFörskolaFörskolaFörskolaFörskolaFörskolaFörskolaFörskola

LP 1
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LP 11

Programområde

Bostäder

Verksamheter mm

Nya bostäder i bef. byggnader
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Bostäder
Nya bostadsgrupper föreslås på sex platser inom programområdet. Bostäder till-

-

i småhus. Bebyggelseområde 1 och 2 planeras i en del av den bevarade parken.
Detta ställer extra höga krav på gestaltning, placering och karaktär. Byggna-
der som kontrasterar och framhäver den ursprungliga bebyggelsen föreslås. De

karaktär men ska förhålla sig till de gamla personalbostäderna och landskapet.
-

Dessa kan med fördel integreras i den planerade om- eller nybyggnationen.

1 och 2. Ett antal småhus placeras i två sammanhållna grupper på den stora
-

das mellan dessa och skogsbrynet. Två stråk leder från den centrala gatan och
länkar områdena med skogen. Ett antal ateljélägenheter kan tillskapas i den
gamla glaskuben/pannhuset. Den mindre paviljongbyggnaden föreslås rivas
(plats 2) för att möjliggöra en bättre disposition av plats 2 samt att återskapa en

bäckravinen är ej aktuell p.g.a. de geotekniska förutsättningarna.

Vid gestaltning är det av stor vikt att förhålla sig till tegelhusens struktur och
programområdets siktlinjer. Enkel geometrisk arkitektur i sammanhållna grup-

offentliga rum. De nya parkrum som bildas ska upplevas offentliga, med t. ex.
slutna gavlar eller murar ut mot dessa. Brynmiljön bör bevaras sammanhållen

-

är dock viktig.

3. -
arna de största. Det är därför viktigt att den äldre bebyggelsen framhävs och att
ursprunglig struktur från 30-talet återupptas. Ett större parkrum föreslås fram-

och 2 som omvandlas till bostäder. Bostadshus som pendanger på motsatt sida

3 är en förutsättning för detta förslag då bebyggelse föreslås väster om denna.

Gestaltning

dade funktioner.
• Den äldre bebyggelsen ska tillåtas att dominera. Ny bebyggelse

underordnar sig den ursprungliga bebyggelsen. Ny bebyggelse ska

gå i ljusa pastelltoner. Material kan vara trä och skivmaterial.

• Parkens karaktär och den tydliga uppdelningen i rum ska så långt

och utvecklas som en helhet

Delområden

1 och 2

3

4

5

6
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parkeringsytorna, där det tidigare var odlingar, föreslås lägre småhus. Genom
bebyggelse väster om parkrummet kan visst buller från gata och busshållplats
dämpas vilket ger en lugnare atmosfär i parken och en trevligare bostadsgård.

förskola. De två äldre paviljongerna sydväst om den gamla administrations-
byggnaden föreslås rivas för att lämna plats åt ett parkeringshus.

-
passning är av stor vikt, både för den nya parken och för bostäderna på terras-
serna. Bussgatans gaturum markeras med högre bebyggelse (3-4 vån).

4.
-

lig parkering, mot kullen, föreslås ett mindre parkeringshus.

Här är terränganpassningen viktig liksom gestaltningen, vilken bör harmoniera

5. -
hagsparken. Den utgör en ovanlig och sällsynt miljö i Göteborg. Gatu- och

-
karvillorna. Kullens rumsbildande funktion skall bevaras och sikten mot denna
är därför viktig. Tillfart sker från söder via en ny gata mellan läkarvillorna och

Här görs ett tillägg i en känslig kulturmiljö och gestaltning av ny bebyggelse
måste noga studeras. Terränganpassningar och siktktlinjer/riktningar i planen är
även här viktigt för att på bästa sätt bevara områdets karaktär.

-
väg föreslås. Hela koloniområdet är markerat som innehållande fornlämningar
vilket noga måste utredas inom kommande detaljplanearbete. Bäckravinen och
intilliggande naturområde bevaras och en gång- och cykelbro föreslås knyta

-
loniområdet i anspråk bör nya odlingslotter tillskapas i nytt läge.

Förhållandet till den omgivande naturen och bäckravinen är viktigt. Bebyg-
gelsen kommer delvis att ligga i sluttningen av en skogsklädd kulle i den västra
delen. Toppen på kullen skall fortfarande vara skogsklädd och grönskan som

Alternativ för delområde 3 -Bevarande av LP 3. Byggnaden som idag är en ad-
ministrationsbyggnad lämpar sig inte för bostäder varför verksamheter föreslås

ställer höga krav på den grönyta som lämnas söder om parkeringshuset vilken

bostäder ska utredas. En tillkommande bostadsbebyggelse på kullen väster om
parkeringshuset föreslås också. En lägre bebyggelse som är väl anpassad till
terrängen lämpar sig på platsen. Alternativ plats för förskola kan rymmas inom
delområde 1 eller 2. En yta på ca 5 000 kvm krävs för en förskoletomt vilket då
begränsar möjligheterna till bostadsbebyggelse i dessa områden något.

P

P
P

P

LP 3
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-

tor och -hus markerade.
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P
P

P
P

P

P

utformningen. En gata leder upp till den gamla administrationsbyggnaden och

park och den ursprungliga entrébyggnaden får sin funktion tillbaka. Även den

norrut och gatan som leder in i området breddas. Två byggnader kommer att
rivas för att tydliggöra denna plats. Det som idag är restaurangbyggnadens bak-
sida kommer att få butiker i bottenplan och en mindre torgplats anläggs. Den

för att serva det norra området.

Bullersituationen längs lokalgatan kommer att utredas vidare i kommande de-
taljplaner och kan komma att påverka utformning och placering av bebyggel-

idag men de två norra hållplatserna i området slås ihop till en, vilken lokaliseras
till den nya platsbildningen i norr.

Två parkeringsgarage i ca tre våningar byggs, vilka täcker det tillkommande be-
hovet och ersätter de som tas i anspråk. De föreslagna småhusen i den östra de-
len löser parkeringen inom sina respektive områden. Enligt beräkningar utifrån
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Informell park

Skogsbryn

Nya kompletterande gångstråk

Park

Den formella parken är koncentrerad till de centrala delarna medan de informel-
la parkdelarna ligger i anslutning till bryn eller annan natur i kanten av parken.
Detta är en indelning som speglar respektive rum. De som ramas in av områdets
höga, strama tegelbyggnader kräver en stram och ordnad gestaltning medan de
mer perifera parkrummen som gränsar till den ”vilda” naturen är gestaltade med
en större frihet.

Denna indelning är viktig att bevara och utveckla vidare. Vid en exploatering

i de mer formella delarna. För att tona ner dessa tillskott krävs en konsekvent

parken där kompletteringsbebyggelse av småhus placeras har parken redan idag
en mjukare och mer fri karaktär. Detta speglas i småhusens placering och skala

intima och får också en mer privat karaktär.

Vid entrén tillskapas ytterligare parkrum (enl. alt 1) genom att återta delar som
tidigare var en del av parken. Dessa utformas enligt samma princip som de for-

-
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Konsekvenser
Programförslaget innebär att ca 500 bostäder tillkommer, ca 250 genom om-
byggnad och ca 270 genom nybyggnad, samt en mindre ombyggnad i det lokala

blandad bebyggelse med bostäder och verksamheter. Föreslagen bebyggelse
strävar efter att förstärka och lyfta fram 30-talsmiljöernas karaktär.

-
-

miska och sociala konsekvenserna.

Ekologiska konsekvenser

inte markanvändningen i stort. De områden som tas i anspråk utgörs dels av
-

cering, gestaltning och parkens förutsättningar studerats. Vid ytterligare hård-
gjord mark kommer dagvattenhanteringen att vara en viktig fråga att hantera
i det fortsatta planarbetet. Dagvatten ska tas om hand på respektive fastighet.

-

rening av dagvattnet bör ordnas.

underlag för både kommunal och kommersiell service inom området vilket ger

-

resa kollektivt.

Delar av kompletteringsbebyggelsen kommer att ske på parkmark vilket kan
vara en utlösande faktor för kompensationsåtgärder. En sådan faktor kan vara

till kompensationsåtgärder kommer att diskuteras vidare i detaljplaneskedet.
Går det inte att ersätta fotbollsplanen kan andra åtgärder diskuteras som tillför
området värde. En sådan åtgärd kan vara den gångbro som föreslås och till-

Sociala konsekvenser
-

tions- och verksamhetsområde till en blandstad med olika typer av boende-
former och verksamheter. Tillskott av bostäder ger en levande stadsdel under
dygnets alla tider, vilket har stor betydelse för bl.a. trygghet och trivsel. En
blandning av boendeformer har också en positiv inverkan på den sociala inte-
grationen. Vilken typ av upplåtelseformer som kommer att tillskapas styrs inte
av programmet men målsättningen är en blandning mellan olika upplåtelsefor-

skapar goda förutsättningar för detta.

Ekonomiska konsekvenser

redan utbyggd infrastruktur samtidigt som underlaget för kommunal och kom-
-

och verksamheter att samutnyttja parkeringsplatser ökar i ett blandat område
och ger en lägre kostnad och mindre hårdgjord yta.
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exploateringsgrad som anges i programförslaget bedöms den totala exploate-
ringen i området kunna bära de kostnader som krävs för utbyggnad av gator,
parker m.m. i området.

nyanläggning av parkanläggningar. Åtgärder på blivande kvartersmark ska
utföras och bekostas av de exploatörer som utses för att bebygga respektive
delområde.

Eventuellt behov av ombyggnad och utbyggnad av teknisk försörjning i form
av ledningar för vatten och avlopp, el, tele och fjärrvärme för att försörja

-
sieras genom taxor och anslutningsavgifter.

-

Kommunens preliminära bedömning är att en miljöbedömning med en miljö-

konsekvensbeskrivning inte behövs.

Ett genomförande av programmet bedöms dock medföra viss miljöpåverkan

främst vad gäller dagvattnet och de geotekniska förhållandena i området. Nog-

granna geotekniska utredningar för respektive område och en särskild dag-

vattenutredning skall tas fram under detaljplanearbetet.
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glaskuben

gång- och cykelväg

torg

Delområden
Östra parken
Östra parken blir områdets lugna del med både park och skog inpå. Den stora
sammanhängande parkdelen minskas och fotbollsplanen längst i nordost för-

kan med fördel delas av och kan få en högre kvalité och användbarhet i den del
som är kvar.

-
lan skogsbrynet, vandrarhemmet och radhusbebyggelsen. Tre viktiga siktlinjer
bryter upp och skapar sikt genom området. Två gator leder in till bostäderna

länkas sedan vidare och knyter området till skogsbrynet. Radhusraderna ligger
i nordsydlig riktning precis som den äldre bebyggelsen, vilket ger en öppenhet i
längsgående riktning och med gavlar ut mot gata och park. Ett antal ateljélägen-

-
-

mets parkeringsplatser.

Färgnyanser bör gå i ljusa pasteller och material vara trä likt den äldre träbebyg-
gelsen, formspråket enkelt.

-
neskedet bör man studera möjligheten till detta inom närområdet.

De geotekniska förutsättningarna för framför allt de norra delarna samt för tra-
-

neskedet.

nya bostäder

ombyggda bostäder

rivna byggnader

parkeringsgarage

parkeringsplatser samlat

gatustruktur

siktlinjer
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Bebyggelse

hur området upplevs och fungerar hållbart. Byggnadsvolymer kan hjälpa till att
leda vinden om de placeras med den längsta sidan parallellt med vindriktning-
en. Bebyggelse bör placeras så att den ej hindrar naturligt ventilerande vindar.
Genom att placera bebyggelse i lä kan man spara energi och skapa möjligheter
för bra uteplatser. Om byggnader är högre än omkringliggande bebyggelse eller
vegetation, kan de under vissa vindförhållanden fånga vinden och skapa turbu-
lens på marken, vilket kan ge dåliga förhållanden vid entréer, runt hushörn och

-

terrängbehandling och vegetation kan förbättra ytterligare.

grad av mobilitet och har ett stort transportbehov. Därför innebär den också en
stor påverkan på den ekologiska balansen och hållbarheten. Utformningen av

minska bilberoendet. Gator och parkeringar bör lokaliseras så att avgaser och

lösning för att undgå detta, så länge de ej dämmer upp utluftning. Vegetations-
zoner kan etableras mellan gata/parkering och bostäder, uteplatser, lekplatser
mm för att på så sätt skapa en buffert.

Grönområden och vegetation
-

bilisera stadens klimat, liksom att rena och förnya luften. Grönområdena fyller
också en viktig funktion för rekreation och samvaro för de boende i staden och
inte minst skapar de förståelse för och kunskap om naturen. Vegetation som
avskärmar vind är viktig att bevara och även etablera i ett område. Högstam-
made träd eller låg buskvegetation påverkar närområdet olika. En kombination
av dessa kan ge ett bra skydd om man vill uppnå lä.
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-
råde till en blandstad bedöms vara tio år. Vissa byggnader kan komma att om-
vandlas till bostäder redan de närmsta åren, medan kompletteringsbebyggelse

-

ett attraktivt bostadsområde med inslag av kontor, vårdverksamhet, service
m.m.

-
cessivt och miljö¬anpassat i enlighet med kommunens riktlinjer. Ett miljöan-
passat byggande kan innebära att byggproduktionen sker miljöanpassat, att
byggnadernas drift är resurseffektiv, att emissioner från byggnader har mini-
mal miljö¬påverkan, att byggnader inte påverkar omgivningen negativt och

fram då kommunen upprättat markanvisningar till byggbolag för bostadsbyg-

-
ling för att få in ombyggnadsförslag för dessa stora institutionsbyggnader.

-
-

ning för att kunna bygga bostäder i närheten av verksamheter är att dessa inte
ger upphov till störningar för boende.

bebyggas med bostäder kommer att säljas, efter det att detaljplan för områ-
det tagits fram och lämpliga fastigheter avstyckats. Redan bebyggd mark där
verksamheterna ska vara kvar kommer att planläggas som kvartersmark för
vård, kontor och handel.

Kommunen föreslås vara huvudman för allmänna platser inom detaljplaneom-

drift och underhåll av gatumark, samt park- och naturförvaltningen för skötsel
av parkanläggningarna. Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark
ligger på kommande fastighetsägare. Göteborgs Vatten AB föreslås ansvara
för VA-ledningar och dagvattenledningar/ anläggningar på allmän platsmark.
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