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Det före detta Holtermanska sjukhuset är en kulturhistoriskt värdefull miljö med en historisk 
dimension i Göteborgs utbyggnad. Dess placering vid Guldhedsgatans bergspass är 
karaktäristiskt och så också dess inramning av träd. Sjukhusparken mot söder har raderats efter 
flertalet trafiklösningar som okänsligt trängt sig på och som också skapat komplikationer med 
nivåskillnader. 
 
Det är en tydlig dalgång med ett öppet stadsrum mellan Chalmers och Holtermanska. 
”Tillkommande bebyggelse bör utformas med ett indrag från gatan för att bibehålla den 
befintliga skalan” sid 6 Kulturmiljöunderlag. Viktigt med en nedtrappning i höjd med hänsyn till 
områdets topografi och med en utformning som inte är påträngande för kulturmiljön. Dom höga 
hus som illustreras kan inte sägas vara respektfulla mot kulturminnet och ej heller mot 
stadsrummet. Att bevara bägge dom befintliga trädalléerna borde vara en självklarhet med 
hänsyn till kulturmiljön och med hänsyn till naturvärdet med generellt biotopskydd, 
spridningsvägar och som betydelse för biologisk mångfald. Det är också av stor vikt att alléerna 
skyddas från skador och påverkan under exploateringen. 

I naturvärdesinventeringen redovisas att området ingår i spridningsväg som grönstruktur för 
mindre hackspett, även tornseglare, och att skyddsåtgärder bör vidtas. Man hänvisar också till 
närhet till Mossen men också där tas grönområdet mer och mer i anspråk och dom kumulativa 
effekterna påverkar habitatförlustens omfattning. Den yngre trivialskogen är viktig för fåglar, 
fladdermöss och insekter, tillkommande bebyggelse bör anpassas efter naturen för att inte 
spridningskorridoren ska riskeras att byggas bort. 

Att gamla Landala revs och ersattes med den nuvarande storskaliga bebyggelsen är också en 
anledning till att vara respektfull vid förtätning och ytterligare byggnation så att vi bevarar och 
visar hänsyn till det historiska samt fortsatt får ett bebyggelseområde med grön- och 
rekreationsytor. 
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Syftet med planen att åstadkomma en entrépunkt för Chalmers kanske är missriktad då 
Chalmers högskola ligger på andra sidan den omfattande infrastrukturapparaten och Chalmers 
växer med sin verksamhet framförallt söderut. Att bygga bostäder är vällovligt men det är i ett 
hårt bullerutsatt läge som kräver speciella och begränsande lösningar. Rimmar inte heller med 
Göteborgs stads miljömål på funktionskrav om lägre ekvivalenta ljudnivåer för invånarna. 

Centrumbebyggelse illustreras i flera våningar i planförslaget men det bör beaktas att befintliga 
centrumlokaler i närområdet, torg och handel, kanske inte behöver ytterligare konkurrens. 
Såsom centrumlokalerna är placerade vetter dom tätt mot det trafikerade gaturummet vilket kan 
medföra konflikter. Det är positivt med lokaler och verksamheter men med en mer begränsad 
exploatering och med hänsyn till trädallén etc kan byggnaderna dels dras in från Guldhedsgatan 
och ändå utformas med livfulla bottenvåningar. 

Oklarheter framgår vad gäller utformningen för cyklister. Ett pendelcykelstråk har tydliga regler 
för god funktion och bör utformas så att samspel med gående, biltrafik, parkering etc blir så 
konfliktfritt som möjligt. Det befintliga västra cykelstråket till skola och förskolor tas bort enligt 
planen men bör vara kvar som komplement för alla barn med flera som inte nyttjar 
pendelcykelstråket. Förslaget har inte förbättrat cyklisters förutsättningar avseendevärt, 
eftersom utformningen inte har förändrats mycket mer än en hastighetsreducerad åtgärd på 
Landalagatan, vilket till och med kan ses som sämre för cyklisters framkomlighet på ett 
pendelcykelstråk. Cyklister har inte fått mer plats enligt programmets ambition, snarare mindre 
då kopplingen i väst är borttagen. Gåendes förutsättningar har förbättrats på Landalagatan 
genom mer gångyta samt den upphöjda korsningen. 
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