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Inriktning ny översiktsplan för Göteborg samt 
fördjupningar för centrala Göteborg och för 

Högsbo - Frölunda 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Inriktning för fortsatt arbete med översiktsplan för Göteborg godkänns  

2. Inriktning för fortsatt arbete med fördjupning av översiktsplanen för Centrala 

Göteborg godkänns  

3. Inriktning för fortsatt arbete med fördjupning av översiktsplanen för Högsbo-

Frölunda godkänns  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i september/oktober 2017 byggnadsnämnden i uppdrag att ta 

fram förslag till ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupningar för centrala Göteborg 

och för Högsbo - Frölunda. Ett förslag till ny översiktsplan inklusive fördjupningar har 

tagits fram och varit utskickat för samråd. I september 2019 beslutade byggnadsnämnden 

om en arbetsprocess som innebär att byggnadsnämnden vid några tillfällen fram till 

utställning, tar beslutar om inriktning för fortsatt arbete med olika sakfrågor. 

Byggnadsnämnden föreslås nu ta ställning till ett antal inriktningar för det fortsatta 

arbetet med förslag till ny översiktsplan för Göteborg samt för fördjupningar för centrala 

Göteborg och för Högsbo Frölunda. 

Kontoret föreslår att fortsatt arbete med ny översiktsplan sker utifrån en föreslagen 

utbyggnadsstrategi för mark för näringsliv enligt detta tjänsteutlåtande. Huvuddragen i 

denna utbyggnadsstrategi är att översiktsplanen ska ta höjd för 100 000 nya jobb i 

Göteborg. För att skapa förutsättningar för tillväxt och jobb inom olika branscher behöver 

en variation av företagsmiljöer erbjudas. En viktig utgångspunkt är att översiktsplanen 

ska bidra till att stärka Göteborg som regionens tillväxtmotor genom att förtäta med 

blandat innehåll i den redan byggda staden. 

Vidare föreslås att i översiktsplanen arbeta in föreslag till principer för god gestaltad 

livsmiljö. Detta innebär att utgå från en mer lägesbaserad planering, en princip för 

fördelning av markanvändning samt princip för hur balans mellan exploateringsgrad och 

blandning av funktioner kan uppnås. 

Kontoret föreslår att inriktningen för fortsatt arbete med fördjupning för Högsbo - 

Frölunda är att arealen verksamhetsmark inom det område som omfattas av fördjupningen 
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ska vara i samma storleksordning som anges i nu gällande planer för området. I 

förhållande till dessa förslås dock en större omvandling av Högsbo industriområde, och 

en mindre omvandling i Sisjön. En omvandling av Högsbo industriområde och området 

längs Dag Hammarskjöldsleden till blandad stadsbebyggelse bedöms ha en potential för 

10 000 till 12 500 bostäder, för att uppnå en god balans mellan bostäder, service, 

grönstruktur och verksamheter. 

Kontoret föreslår att inriktningen för fortsatt arbete med fördjupning för Centrala 

Göteborg är att i stora drag förhålla sig till en utvecklad innerstadsstrategi som bygger 

vidare på tidigare inriktningsbeslut och kompletteras och fördjupas i karta och 

text. Förslaget till övergripande utvecklingsstrategi beskriver en innerstad där stadskärnan 

växer över älven och innerstaden utvidgas och utvecklas i regionala noder för en stärk 

regionkärna tillgänglig för alla. Strategin skiljer mellan den redan byggda innerstaden och 

större områden för omvandling där bebyggelseutveckling av tät blandstad i första hand 

sker i omvandlingsområdena. Den befintliga innerstaden värnas och kompletteras men 

inte på bekostnad av kvalitativa friytor såsom torg och parker. Grön-blåastråk är 

strukturerande och de skiljer sig åt utifrån en uppdelning av stråken längs Göta älv och 

hamnkanalen mot innerstadens övriga vattendrag utifrån kvalitet och funktion. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Föreslagen utbyggnadsstrategi för näringslivet bedöms bidra till en starkare regionkärna 

vilket är positivt för näringslivets tillväxt. Genom detta skapas nya värden för näringslivet 

vilket innebär att fler platser i Göteborg kommer leva upp till näringslivets krav på 

sammanhang och närmiljö. Det ökar i sin tur investeringsviljan. 

Den omfattande omvandling och förtätning som översiktsplanen ger inriktningen för, 

inom framförallt delar av innerstaden och i mellanstaden förutsätter mycket stora 

ekonomiska investeringar från Göteborgs stad, andra offentliga organisationer och inte 

minst från det privata näringslivet i form av till exempel fastighetsbolag som investerar i 

bostads-, kontors-, hotell- och handelsfastigheter. 

Översiktsplanen kommer att bedömas ytterligare i en ekonomisk konsekvensanalys. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Utbyggnadsstrategi för näringslivet kan påverka ur ett ekologiskt perspektiv. Strategin 

om rätt verksamhet på rätt plats kan vara positiv för att undvika negativa effekter så som 

utsläpp från transporter och påverkan på natur- och kultur. Framförallt vad gäller 

utbyggnad av verksamhetsområden kan särskilda miljökonsekvensbeskrivningar komma 

att behöva tas fram. 

Översiktsplanen kommer att bedömas ytterligare i en miljöbedömning som en del i 

översiktsplanens hållbarhetsbedömning. 

Bedömning ur social dimension 
Att strategier för näringslivets utbyggnad eftersträvar en variation av företagsmiljöer för 

ett brett och diversifierat näringsliv bedöms vara positivt ur den sociala dimensionen. Det 

skapar förutsättningar för tillväxt och jobb inom olika branscher. De principer som 

föreslås ingå i översiktsplanen syftar till att säkerställa en god gestaltad livsmiljö, bl a 

andelen friyta som har betydelse ur såväl ett folkhälsoperspektiv som för värnandet av 
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ekosystemtjänster. Förutsatt att dessa principer tillämpas i efterföljande planering bedöms 

det vara positivt ur ett socialt perspektiv. 

Den övergripande inriktningen liksom övriga delar av översiktsplanen kommer att 

bedömas ytterligare i en social konsekvensanalys som en del i översiktsplanens 

hållbarhetsbedömning. 
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Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås ta ställning till föreslagen inriktning för fortsatt arbete med 

förslag till ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupningar för centrala Göteborg och 

för Högsbo - Frölunda. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav i september/oktober 2017 byggnadsnämnden i uppdrag att ta 

fram förslag till ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupningar för centrala Göteborg 

och för Högsbo – Frölunda. Arbetet med den nya översiktsplanen innebär att alla delar av 

den befintliga översiktsplanen ska omprövas, inklusive kartor, fördjupningar och 

tematiska tillägg. Av uppdraget framgick att förslaget ska tas fram med aktiv medverkan 

från övriga berörda nämnder.  

Ett förslag till ny översiktsplan samt fördjupningar för centrala Göteborg och för Högsbo 

Frölunda har tagits fram och skickats ut på samråd under perioden 17 januari- 26 april 

2019. Samrådshandlingarna skickades ut relativt tidigt i planeringsprocessen för att fånga 

upp kunskap, idéer, tankar och förslag i ett tidigt skede och i en så bred krets av 

intresserade som möjligt.  

I september 2019 beslutade byggnadsnämnden om en process för fortsatt arbetet med 

översiktsplanen samt fördjupningarna fram till utställning. Processen innebär att 

byggnadsnämnden vid några tillfällen fram till utställning, tar beslut om inriktning för 

fortsatt arbete med olika sakfrågor. I mars 2020 tog byggnadsnämnden beslut om 

inriktning för översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategi och utbyggnadsordning 

samt att detta ska ligga till grund för övriga delar av översiktsplaneförslaget. 

Ett andra inriktningsbeslut föreslås nu komplettera det föregående om utvecklingsstrategi 

i översiktsplanen samt fördjupningarna. Inriktningsbeslutet föreslås även behandla förslag 

på principer för god gestaltad livsmiljö för att ge stöd för avvägningar och lokaliseringar i 

kommande planeringsskeden.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
 

1. Inriktning ny översiktsplan 

Kontorets förslag till inriktning för fortsatt arbete med ny översiktsplan sammanfattas i 

följande två punkter: 

A. Att arbeta vidare med planförslaget utifrån den föreslagna utbyggnadsstrategin 

för mark för näringsliv 

B. Att arbeta in föreslagna principer för god gestaltad livsmiljö i planförslaget 

 

A. Förslag till utbyggnadsstrategi för mark för näringsliv 

Utgångspunkten för föreslagen utbyggnadsstrategi är ett diversifierat näringslivet för att 

säkra arbetstillfällen över tid och genom konjunktursvängningar. Prioriteringar i 

stadsutvecklingen bör göras med hänsyn till både den initiala och långsiktiga effekten på 

sysselsättningen i regionen. Tillväxt ska ske enligt näringslivets behov i samklang med 

hållbar stadsutveckling.  
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Göteborgs stads näringslivsstrategiska program anger ett mål om 120 000 nya jobb i 

Göteborgsregionen till år 2035. Bedömningen är att 80 000 av dessa bör tillkomma i 

Göteborg. Tillgången till mark och företagsmiljöer bör ses i ett regionalt perspektiv då 

vissa etableringar kan vara mer lämpade i någon av Göteborgs grannkommuner.  Som 

regionens kärna spelar Göteborg en särskild roll i att kunna erbjuda attraktiva 

kontorslägen för ny kontorsbebyggelse samt att fortsätta erbjuda ett stort, unikt och 

varierat utbud av handel och upplevelser. Ur ett näringslivsperspektiv är det även en 

nationell och regional angelägenhet att framkomligheten till Göteborgs hamn har hög 

prioritet. 

Den övergripande inriktningen för mark för näringslivet föreslås vara att översiktsplanen 

ska: 

• ta höjd för 100 000 nya jobb till 2050. 

• skapa förutsättningar för tillväxt och jobb inom olika branscher genom att erbjuda 

en variation av företagsmiljöer. 

• bidra till att prioritera rätt verksamhet på rätt plats för en effektiv och hållbar 

samhällsplanering. 

• bidra till att stärka Göteborg som regionens tillväxtmotor genom att förtäta med 

blandat innehåll i den redan byggda staden. 

 

Olika delar av näringslivet har olika behov  

Göteborgs näringsliv kan på en övergripande nivå kategoriseras inom kunskapsstaden, 

industristaden och besöksstaden. Dessa olika delar av näringslivet har olika behov av 

stadsutveckling, mark och lokalisering men samverkar även i visa hänseenden. Ett brett 

och diversifierat näringsliv kräver därför en variation av företagsmiljöer. Som 

komplement till attraktiva handels- och kontorsmiljöer, som kan integreras i blandad 

bebyggelse, behövs olika typer av verksamhetsområden i Göteborg. 

Verksamhetsområden erbjuder plats för verksamheter som behöver lokaliseras helt eller 

delvis åtskilt från bostäder.  
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Kunskapsstaden förutsätter attraktiva 

kontorsmiljöer i den täta blandstaden. Företag 

söker sig till platser där kompetensen finns - en 

attraktiv stad för människor. Inriktningen bör 

därför vara: 

• Tillvarata regionkärnans goda potential för 

kunskapsintensiva arbetsplatser. 

• Lokalisera kontor, universitet och högskolor 

och andra personalintensiva verksamheter i 

centrala lägen med god regional 

tillgänglighet. 

• Utveckla god regional och lokal 

kollektivtrafik för god kompetensförsörjning.  

Ingen annanstans i regionen finns lika goda 

förutsättningar för de växande kontorsnäringarna 

som i de centrala delarna av Göteborg. Därav 

mycket låga vakansgrader. Regional 

tillgänglighet är den viktigaste 

lokaliseringsfaktorn. Kontorsnäringar består av 

en mängd olika branscher där företagstjänster är 

den snabbast växande branschen. Näringarna har 

olika behov av att klustras men det är tydligt att en hög andel kontorssysselsatta på 

samma plats gynnar företagens innovationskraft. Kontorsnäringar är personalintensiv 

verksamhet - i de centrala delarna är ytbehovet bara 15 kvm/anställd. För ett hållbart 

resande behöver kontor lokaliseras i regionalt tillgängliga lägen.  

 

Besöksstaden Göteborg förutsätter att fysisk planering i hög grad skapar attraktivitet 

genom reseanledningar och tillgänglighet. Det sker genom kreativa och innovativa 

lösningar och att idéer tillåts få stort spelrum samt att underlätta för företag att växa.  

Följande inriktningar föreslås därför: 

• Skapa plats för besöksnäringar, som hotell, restaurang och handel i det 

sammanhängande bebyggelseområdet. 

• Utvecklingen i centrala Göteborg spelar särskilt viktig roll, cityhandeln behöver 

prioriteras.  

• Regionkärnan ska fortsätta att ha stort, unikt och varierat utbud av handel och 

upplevelser, hållbar plats för handel. 

Som näringsgren är besöksnäringen unik på så sätt att produktion och konsumtion är 

direkt knutet till samma plats. Attraktioner som exempelvis skärgården eller Liseberg går 

inte att kopiera eller flytta på utan vidare. De kan bara upplevas på ort och ställe. Men de 

måste ges förutsättningar att utvecklas och tillgängliggöras för att stå sig i konkurrensen 

med upplevelser på andra destinationer. Att låta Göteborgs identitet och arv t ex med 

koppling till hav och fiske synliggöras i stadsmiljön bidrar till destinations- och 

platsutvecklingen av Göteborg.  

 

Plats för kunskapsstaden och besöksstaden finns framförallt i den 

täta blandstaden, innerstaden och delar av mellanstaden. 
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Industristaden Göteborg samverkar i stor 

utsträckning med kunskapsstaden och behöver 

dessutom tillgång till två typer av 

verksamhetsområden; industriområden i strategiska 

lägen i anslutning till hamn och transportleder och 

företagsområden för en variation av branscher i 

mellanstaden. Följande inriktning föreslås därför: 

• Reservera områden för störande 

verksamheter i strategiska lägen som tål 

störningar. (industriområden) 

• Prioritera hamnanknuten verksamhet i 

anslutning till hamnen. 

• Värna befintliga verksamhetsområden i 

mellanstaden för näringslivets behov av 

variation av branscher och arbetsplatser. 

(Företagsområden) 

• Stärka kollektivtrafiken till 

verksamhetsområden med många anställda.  

• Förtäta industriområden och 

företagsområden med fler verksamheter 

Fram till 2035 behöver det tillkomma 3-5 miljoner kvadratmeter ny mark för logistik och 

industri i Göteborgsregionen för nya etableringar. Det innebär cirka 300 000 

kvadratmeter årligen. Lägen som efterfrågas är större sammanhängande stråk vid stora 

transportleder och nära hamnen. I Göteborg är konkurrensen om mark för olika ändamål 

hög. För att tillgodose behovet av verksamhetsmark kommer befintliga industriområden 

att behöva förädlas och förtätas med fler verksamheter. 

Industriområden är avskilda från bostadsutveckling och är till för verksamheter som på 

olika sätt har omgivningspåver t ex lager, tillverkningsindustri, livsmedelsproduktion etc.  

Företagsområden i mellanstaden ökar tillgången till arbetsplatser inom en variation av 

branscher runt om i staden. De är till för verksamheter som behöver billiga lokaler eller i 

viss mån har omgivningspåverkan, t ex kreativa näringar, lager, produktion eller mindre 

kontorsverksamheter med få anställda. Dessa platser kan också behövas som 

logistikhubbar för att försörja den lokala konsumentmarknaden. 

B. Förslag till principer för god gestaltad livsmiljö 

Förtätning i den redan byggda staden i kombination med större centralt belägna 

omvandlingsområden är en av huvudstrategierna i förslaget till ny översiktsplan. En av de 

större utmaningarna med denna strategi är den ökande konkurrensen om marken 

samtidigt som vi eftersträvar goda kvaliteter i det vi planerar. Inte sällan leder detta till 

intressekonflikter mellan olika anspråk i sent skede av planeringen. Syftet med att ta fram 

principer för god gestaltad livsmiljö är att utveckla verktyg för hur vi kan hantera dessa 

konkurrerande anspråk och skapa en ökad transparens kring konsekvenserna när 

avvägningar är nödvändiga. Principer för god gestaltad livsmiljö svarar även på 

byggnadsnämndens uppdrag (Mål- och inriktningsdokument BN 2017) att undersöka hur 

UN-habitats rekommendationer för hållbar stadsplanering kan användas i 

stadsutvecklingen. Med stöd i de principer som föreslås ingå i översiktsplanen är avsikten 

Industriområden (lila) och företagsområden (rosa) 
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att kontoren även tar fram anvisningar som kommer beskriva hur metoden/verktyget kan 

användas i detaljplaneprocessen  

Bakgrunden till de principer för god gestaltad livsmiljö som nu föreslås att arbetas in i 

översiktsplanen är behovet av vägledning i efterföljande planering vad gäller friyta, täthet 

och funktionsblandningen samt hur dessa påverkar varandra. Erfarenheten visar att hög 

exploatering och hög andel bostäder innebär högt tryck på och behov av friytor. Ju högre 

andel gatumark, desto mindre andel kvartersmark och högre exploatering. Detta har varit 

extra påtagligt i planeringen i Älvstaden men problem finns även på fler ställen i stan. 

Exploatering och blandning har olika förutsättningar i olika lägen i staden. Strategiska 

lägen med högre rumslig integration och tillgång till god kollektivtrafik har bättre 

förutsättningar för att ta hand om och dra nytta av högre exploatering och täthet.   

De två principer för god gestaltad livsmiljö som föreslås arbetas in i översiktsplanen utgår 

från lägesbaserad planeringen och är:  

• Balans mellan blandning (bostäder och verksamheter) och täthet  

• Fördelning av mark mellan offentlig friyta, gatumark och kvartersmark  

 

Lägesbaserad planering grundar sig på att olika lägen i staden har olika potential för att 

uppnå kvaliteter och att ta hand om och dra nytta av en högre täthet. Läge skapar även 

förutsättningar för funktionsblandning. Ett bra läge har stor potential att locka människor. 

De viktigaste förutsättningarna är förhållandet till stadens gatunät samt närhet till 

kollektivtrafik med hög kapacitet. Lägespotential kategoriseras utifrån noder, stråk och 

mellanområden. För att uppnå kvaliteter i form av stadsliv och boendekvaliteter krävs att 

lägespotentialen analyseras. Rekommendationen är därför att differentiera 

funktionsblandning och täthet utifrån läge. Det kan t ex innebära att förtätning kan 

prioriteras över friyta i mycket goda lägen. Det förutsätter dock att friytan säkras inom ett 

rimligt avstånd. 

Balans mellan blandning och täthet 

Förtätning i noder och längs stråk med rätt rumsliga förutsättningar och närhet till god 

kollektivtrafik har störst potential för stadsliv och kan bidra till en sammanhängande stad. 
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Sådana stråk består av både lokala invånare och besökare. En högre exploatering och 

täthet i noder och längs stråk för att främja stadslivskvaliteter innebär att andra kvaliteter 

så som större friytor kan prioriteras i mellanområden som är tillgängliga för alla. 

Rekommendationen för differentiering av funktionsblandning och täthet kopplat till läge 

innebär: 

• Hög exploateringsgrad men med lågt 

bostadsinnehåll i noder och hög andel 

verksamheter. 

• Medelhög exploateringsgrad i stråk med 

blandning av bostäder och verksamheter 

• Låg exploateringsgrad med högt 

bostadsinnehåll i mellanområden 

 

Fördelning markanvändning 

Markanvändning och den stadsform det skapar, ger ett område dess långsiktiga 

förutsättningar. Att mäta markanvändning säkrar därför stadens flexibilitet över tid trots 

förändrade funktioner. Funktionen förändras snabbare än formen.  Förslaget till princip är 

därför att mäta fördelningen mellan gatumark, offentlig friyta och kvartersmark på 

områdesnivå, dvs inte inom varje enskild detaljplan.  

Med stöd i UN Habitats rekommendationer, forskning och egna analyser är bedömningen 

att andelen gatumark bör vara cirka 30%.  Detta innebär en bra fördelning och avvägning 

mot kvartersmark. 

Utifrån analys av skandinaviska städer (Stockholm, Göteborg, Oslo, Bergen) samt 

jämförelser med andra städer, är bedömningen att UN Habitats rekommendation om 

minst 15% för offentlig friyta är ett bra mått. Minst 2/3 av detta bör vara park eller natur. 

2. Inriktning för fördjupning centrala Göteborg 

Kontorets förslag till inriktning för fortsatt arbete med fördjupning för centrala Göteborg 

sammanfattas i följande punkter: 

A. Förslag till utveckling och komplettering av beslutad utvecklingsstrategi 

B. Övergripande planeringsprinciper för kvaliteter och funktioner avseende:  

• Utvidgad innerstad och stadskärna 

• Värnande av den befintliga innerstadens kvaliteter 

• Utveckling av omvandlingsområden 

• Sammanhängande blågrön struktur 

 

A. Förslag till utveckling och komplettering av beslutad utvecklingsstrategi   

Med utgångspunkten i beslutad inriktning från byggnadsnämnden i februari 2020 som 

beskrev fortsatt arbete med fördjupning av översiktsplanen och centrala Göteborg adderas 

nu ytterligare inriktningar. Inriktningarna stödjer det som redan beslutats och är ett 

fortsatt arbete för att beskriva de övergripande dragen för innerstadens utveckling.  

Beslutad utvecklingsstrategi i byggnadsnämnd i februari 2020 var; 
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• Fortsätta jobba för en utvecklad innerstad och en stadskärna som växer över 

älven. Detta innebär att utreda förutsättningarna för ett mer finmaskigt och 

sammanhängande gatunät norr om älven samt hur barriärer kan överbryggas.  

• Identifiera viktiga strategiska lägen i innerstaden med hög potential för 
stadsutveckling.  

• Att blågröna stråk ska vara strukturerande för innerstaden samt att offentliga rum 

och gröna ytor tillgodoses och kan prioriteras även i lägen där det är attraktivt att 

exploatera.  

 

Förslaget till en övergripande utvecklingsstrategi för 

innerstaden har fördjupats, utvecklats och kompletterats.  

Den övergripande utvecklingsstrategin för innerstaden är en 

inriktning om att stadskärnan växer över älven och 

innerstaden utvidgas och utvecklas i regionala noder för en 

stärk regionkärna tillgänglig för alla. Utvecklingsstrategin 

skiljer mellan den redan byggda innerstaden och större 

områden för omvandling där bebyggelseutveckling av tät 

blandstad i första hand sker i omvandlingsområdena. Den 

befintliga innerstaden värnas och kompletteras men inte på 

bekostnad av kvalitativa friytor såsom torg och parker. 

Blågröna stråk är strukturerande och de skiljer sig åt utifrån 

en uppdelning av stråken längs Göta älv och hamnkanalen 

mot innerstadens övriga vattendrag.  

De kompletterande inriktningarna för utvecklingsstrategin 

utgår från beskrivningen ovan. Behov finns att särskilja 

utbyggnadspotential mellan den befintliga staden och 

omvandlingsområdena i innerstaden samt att synliggöra lägen 

för bärande kollektivtrafik och förslag till nya färje- och 

broförbindelser. De blågröna stråken behöver även de 

särskiljas utifrån läge i innerstaden vilket skapar olika 

förutsättningar och möjligheter för utveckling.  

Förslag till kompletterande inriktningar för 

utvecklingsstrategin är; 

• Utgå från den befintliga staden som värnas och 

kompletteras 

• Omvandla delar av centrala Göteborg till tät 

blandstad 

• Fortsatt studera läge, utbredning och utformning av 

de blågröna stråken och skilja mellan stråk längs 
Göta Älv och Hamnkanalen i relation till 

innerstadens övriga vattendrag.  
• Fortsätta studera lägen för nya färje- och 

broförbindelser över älven för att binda samman 

staden 

• Tydliggör vilken komplettering av innerstadens 

kollektivtrafiknät som bäst bidrar till en hållbar stadsutveckling och en ökad 

attraktivitet på kort och lång sikt 
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B. Övergripande planeringsprinciper för kvaliteter och funktioner 

Med utgångspunkt i beslutad och kompletterad utvecklingsstrategi för det fortsatta arbetet 

med översiktsplanens fördjupning för centrala Göteborg föreslås ett antal övergripande 

planeringsprinciper för kvalitet och funktion. Dessa beskrivs under respektive 

utvecklingsstrategi.  

I stort innebär en utvecklad innerstad och en stadskärna som växer över älven i termer av 

planeringsprinciper hur staden kan kopplas samman och hur barriärer kan överbryggas. 

Det finns behov av att tydliggöra viktiga planeringsprinciper för hur den befintliga 

innerstaden kan värnas och kompletteras men även för bebyggelsens täthet, skala och 

utformning i utpekade omvandlingsområden. Planeringsprinciper behövs även för en 

sammanhängande blågrön struktur i relation till innerstadens cykelnät, 

utbyggnadspotential, offentliga rum, utbyggnad av högvattenskydd mm. 

Stadskärnan växer över älven  

Den historiska stadskärnan och älven är viktiga för stadens identitet och viktiga 

byggstenar i dess fortsatta utveckling. Tillgängligheten till stadskärnan och vattnet 

behöver prioriteras för att stärka attraktiviteten för de som bor, arbetar och besöker 

stadskärnan och upplevelsen av stadslivet här behöver utgå från de gåendes perspektiv.  

Nya förbindelser över älven möjliggör för människor att ta sig från den historiska 

stadskärnan till områden under utveckling såsom Frihamnen, Backaplan och Ringön 

vilket kan skapa förutsättningar för stadsliv och handel.  

 

Förslag till planeringsprinciper: 

• Den historiska stadskärnan och älvrummet ska tillgängliggöras och värnas när 

innerstaden utvecklas 

• Trafiken i stadskärnan ska anpassas för den gående människan. Särskilda stråk i 

stadskärnan ska prioriteras och stärkas för handel och aktivitet av olika slag 

• Möjligheten att låta stadslivet och den befintliga innerstadshandeln växa över älven 

ska vägas in vid planering av Frihamnen, Backaplan och Ringön 

Utvidgad innerstad 

Innerstaden förväntas utvidgas och utveckling sker till stor del i anslutning till regionala 

innerstadsnoder. I strategiska lägen som är tillgängliga utifrån regional kollektivtrafik 

finns särskilda tryck på etablering av arbetsplatser som innerstaden behöver tillgodose. 

Behov finns att flera viktiga funktioner såsom offentliga rum och miljöer säkerställs för 

en attraktiv innerstadsmiljö där nya områden byggs och befintliga kompletteras. För att 

innerstaden ska kunna utvidgas krävs även att barriärer i form av trafikleder minskas.   

 

Förslag till planeringsprinciper: 

• Säkerställ god kvalité och tillgänglighet till offentliga rum och miljöer som har stor 

betydelse både för staden och regionen. Funktioner i byggnader och stråk ska främja 

mötesplatser och fungerande vardagsliv 

• Prioritera etablering av kontor och andra regionala arbetsplatser i lägen med riktigt 

god regional kollektivtrafik 
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• Innerstadens trafikleder kan i vissa lägen omdisponeras för att bättre stödja en 

växande innerstad och barriäreffekterna kan successivt minska genom att de i 

prioriterade lägen byggs bort  

Värna den befintliga innerstadens kvaliteter  

Det finns ett högt tryck på förtätning och komplettering av blandad bebyggelse i form av 

bostäder, kontor och samhällsservice i innerstaden. Det finns flera anspråk på de 

begränsade ytorna i innerstaden och en önskan om att få plats med flera funktioner på 

samma yta. Ett ytterligare anspråk på ytor är behovet av att skydda och rusta den 

befintliga staden för ett förändrat klimat. Samtidigt inrymmer den befintliga staden 

många olika kvaliteter för de som bor, arbetar och besöker innerstaden som inte bör 

byggas bort utan istället värnas vid utveckling.  

 

Förslag till planeringsprinciper: 

• Innerstaden utvecklas med hänsyn och omsorg till den befintliga stadens värden. 

Kompletteringar ska stärka dessa värden utifrån platsspecifika förutsättningar och 

livsmiljö, stadens olika karaktärsområden ska vara vägledande i gestaltning och 

identiteter utgöra ett levande inslag i stadsbilden vid utveckling  

• Innerstadens parker och naturområden ska värnas, tillgängliggöras, utvecklas och i 

vissa områden tillskapas där brist idag råder utifrån social- och ekologisk funktion 

• Innerstadsmiljön ska anpassas för skyfallssituationer genom att beakta befintliga 

skyfallsleder och möjliggöra där så är möjligt för gator med multifunktion samt plats 

för vatten i stadsmiljön 

Utveckling av omvandlingsområden 

Större omvandlingsområden finns i centrala staden, främst längs med älven men även i 

områden såsom Gårda och längs med Skånegatan samt i Backaplan. I dessa områden 

finns det utrymme och potential att utveckla stadsområden som väver samman befintligt 

och nytt i en tät blandstad. Begränsningar inom den befintliga staden gör att det är viktigt 

att prioritera stadsutveckling här och att behovet av offentlig service som tillskapas av 

nya bostäder behöver lösas inom området. Det som är platsspecifikt och 

karaktärsskapande för respektive omvandlingsområde utgör delar av stadens identitet att 

bygga vidare på. 

 

Förslag till planeringsprinciper; 

• Prioritera högre täthet, blandade funktioner och nyetableringar i innerstadens 

omvandlingsområden i relation till den befintliga staden 

• Nya tillkommande bostäder ska komplettera och utgöra del av innerstadens varierade 

bostadsutbud och plats för samhällsservice är här dimensionerande för hur många 

bostäder som kan tillskapas 

• Ta hänsyn till värden i det platsspecifika och låt områdets karaktär vara en byggsten 

för omvandling samt värna befintliga och tillskapa nya tillgängliga och tillräckligt 

stora park- och naturområden  

Sammanhängande blågrön struktur  
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Staden har formats av de blågröna stråken som utgör stora tillgångar i innerstadsmiljön ur 

både ekologisk- och socialfunktion. Stråken har likheter men även olikheter i form av 

befintliga förutsättningar, karaktär och funktion vilket gör att möjligheterna för 

utvecklingen se olika ut på olika platser i staden.  

 

Förslag till planeringsprinciper; 

• Utveckla innerstadens blågröna stråk längs vattendragen där det är möjligt att röra sig 

till fots och ofta på cykel och låt dessa stråk med sociala och ekologiska värden om 

möjligt utgöra naturliga delar av innerstadens gång- och cykelvägnät 

• Prioritera sociala värden i innerstadens vattendrag och särskilj stråken längs Göta älv 

och Hamnkanalen gentemot innerstadens övriga vattendrag 

• Stråken längs Göta älv tillgängliggörs för alla och utformas som en del av ett 

sammanhängande älvrum för att stärka Göteborgs karaktär av hamn- och sjöfartsstad 

där väl gestaltade högvattenskydd utgör naturliga inslag  

 

3. Inriktning för fördjupning Högsbo - Frölunda 

Kontorets förslag till inriktning för fortsatt arbete med fördjupning för Högsbo-Frölunda 

sammanfattas i följande punkter: 

A. FÖP Högsbo Frölunda bekräftar den omvandling av verksamhetsområden till 

blandad stadsbebyggelse som framgår av FÖP Fässbergsdalen och i antaget 

program för nordöstra Högsbo. Däremot justeras vilka ytor som berörs av 

omvandlingen. 

B. Omvandlingen av Högsbo industriområde och området längs Dag 

Hammarskjöldsleden till blandad stadsbebyggelse ska ge ett område med goda 

boendekvalitéer. Ett rimligt antal bostäder inom området bedöms vara 10 000 – 

12 500 stycken för att uppnå en god balans mellan bostäder, service, grönstruktur 

och verksamheter. 

C. I anslutning till Radiomotet/Järnbrottsmotet och vid Frölunda torg finns bäst 

förutsättningar för en regional kollektivtrafiktillgänglighet inom planområdet. 

Där ska en markanvändning och en anslutande infrastrukturstruktur prioriteras 

som på bästa sätt tar tillvara och utvecklar den potential och de kvalitéer som ett 

regionalt tillgängligt kollektivtrafikläge ger. 

 

A. Verksamhetsområden 

Högsbo industriområde och Sisjön är idag stora och aktiva verksamhetsområden, med ett 

varierat innehåll, från större, omgivningspåverkande verksamheter till småskaliga 

verksamheter, kontorsverksamheter, externhandel och mycket annat. Här finns idag i 

princip inga bostäder. 

Staden har sedan tidigare fattat beslut om att dessa områden ska omvandlas till att ha ett 

betydligt mer blandat innehåll med ett relativt stort bostadsinnehåll. Detta har gjorts i och 

med beslut om att antagande av fördjupning av översiktsplanen, FÖP Fässbergsdalen 

(2012), och program för nordöstra Högsbo (2016). 
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FÖP Högsbo Frölunda bekräftar i stort denna omvandling, men föreslår ingen eller endast 

en mindre ytterligare minskning av verksamhetsområdena. Däremot är förslaget att 

justera vilka ytor som är aktuella för omvandling. Jämfört med gällande planer föreslår 

FÖP Högsbo-Frölunda att en större del av Högsbo industriområde omvandlas till 

blandstad, att Sisjöns industriområde får en större utbredning än vad gällande planer 

anger. Utöver detta föreslås att Grimmereds verksamhetsområde kvarstår i nuvarande 

omfattning. 

Högsbo industriområde 

Skälet till att genomföra en större omvandling i Högsbo industriområde än vad som 

beskrivs i gällande planer är omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till en 

boulevard. FÖP Fässbergsdalen utgår från att Dag Hammarskjöldsleden finns kvar med 

nuvarande utformning och med verksamheter längs med den, och anger att området söder 

om Marconimotet längs med leden på dess östra sida, ner till Söderleden fortsatt ska 

utnyttjas som verksamhetsområde. Med ett anläggande av en boulevard är det bättre att 

utnyttja detta läge för en stadsomvandling för att på så vis dra större nytta av den kvalitet 

som boulevarden innebär.  

Sisjön 

I samrådshandlingen för denna FÖP uttrycktes att en större omvandling i Högsbo 

industriområde lämpligtvis balanseras av en mindre omvandling i Sisjön jämfört med 

nuläget, för att minska påverkan på arealen tillgänglig verksamhetsmark. 

Pågående planering i Mölndal innebär att Stora Åvägen, som löper centralt genom Sisjön, 

kommer i öster att anslutas till en ny Lunnagårdslänk och sedan vidare till Mölndal. Det 

kommer att innebära ett ökat trafikflöde in mot Stora Åvägen jämfört med idag.  

FÖP Fässbergsdalen innehåller en trafiklösning där denna trafik leds norrut redan vid 

kommungränsen, för att sedan gå på en ny lokalväg i östvästlig riktning, söder om och 

parallell med Söderleden. Det gav då möjlighet till omvandling till blandad 

stadsbebyggelse på bägge sidor av Stora Åvägen. 

Föreslagen trafiklösning i FÖP Fässbergsdalen är dock inte längre genomförbar, 

omöjliggjord bland annat av ombyggnaden av Sisjömotet. Den tillkommande trafiken 

måste därmed ledas in längs Stora Åvägen, vilket gör detta område betydligt mindre 

lämpat för en användning med stor andel bostäder. En omfördelning av ytor mellan 

blandad stadsbebyggelse och verksamhetsområden enligt FÖP Fässbergsdalens förslag 

kan därmed anses nödvändigt. FÖP Högsbo Frölunda föreslår därför att gränsen för 

verksamhetsområdet flyttas till söder om Stora Åvägen. 

Grimmered 

Grimmereds industriområde, med sitt varierade och ganska småskaliga innehåll, fyller en 

viktig funktion i den här delen av staden, och bör bibehålla sin nuvarande utbredning. 

Denna typ av områden saknas i princip helt i sydvästra Göteborg. När Frölunda-

Tynneredsområdet utvecklas i övrigt, och när befintliga verksamhetsområden i Högsbo 

och Sisjön minskar i omfattning, kommer den funktion och kvalitet som Grimmereds 

industriområde representerar att bli alltmer betydelsefull. Området bidrar även med 

arbetsplatser i anslutning till den strategiska tyngdpunkten Frölunda torg, vilket genom 

den blandning av funktioner som det innebär stärker Frölundaområdets förutsättningar att 

fungera som en strategisk tyngdpunkt. 
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Förslag till inriktning: 

FÖP Högsbo Frölunda bekräftar den omvandling av verksamhetsområden till blandad 

stadsbebyggelse som framgår av FÖP Fässbergsdalen och i antaget program för nordöstra 

Högsbo. Däremot justeras vilka ytor som berörs av omvandlingen. 

 

B. Innehåll och kvalitet längs boulevarden och i det omvandlade Högsbo 

industriområde 

Denna del tar sin utgångspunkt i byggnadsnämndens inriktningsbeslut från februari 2020, 

som uttryckte att ”Planområdet ska innehålla exempelvis skolor, förskolor, parker, natur, 

idrott och mötesplatser i tillräcklig omfattning för att bidra till goda boendekvalitéer och 

till en nära och sammanhållen stad.” Utifrån strategier så som grönstrategin och 

trafikstrategin, riktlinjer för utemiljöer för skolor och förskolor, utkast till principer för 

god gestaltad livsmiljö och platsspecifika analyser har beräkningar gjorts för att få en 

uppfattning av ett lämpligt antal bostäder i området. Med stöd av detta föreslås följande 

inriktning för omvandlingen av Högsbo industriområde och området kring boulevarden: 

Förslag till inriktning: 

Omvandlingen av Högsbo industriområde och området längs Dag Hammarskjöldsleden 

till blandad stadsbebyggelse ska ge ett område med goda boendekvalitéer. Ett rimligt 

antal bostäder inom området bedöms vara 10 000 – 12 500 stycken för att uppnå en god 

balans mellan bostäder, service, grönstruktur och verksamheter. 

 

C. Regional kollektivtrafiktillgänglighet 

En god regional kollektivtillgänglighet innebär en stor potential för bland annat 

kontorsarbetsplatser, service och viss typ av handel. Platser som har, eller kan få, en 

sådan tillgänglighet behöver identifieras för att säkerställa att de i den fortsatta 

planeringen ges lämpliga strategiska förutsättningar att utnyttja denna potential. 

Förslag till inriktning: 

I anslutning till Radiomotet/Järnbrottsmotet och vid Frölunda torg finns bäst 

förutsättningar för en regional kollektivtrafiktillgänglighet inom planområdet. Där ska en 

markanvändning och en anslutande infrastrukturstruktur prioriteras som på bästa sätt tar 

tillvara och utvecklar den potential och de kvalitéer som ett regionalt tillgängligt 

kollektivtrafikläge ger.  (Regional kollektivtrafiktillgänglighet mäts i detta sammanhang 

som antal boende inom 30 minuters kollektivtrafikresa.) 
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