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Förklara Strategi för utbyggnadsplanering 
som inarbetad i översiktsplanen och att 
dokumentet upphör att gälla som 
planeringsunderlag 
Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Förklara Strategi för Utbyggnadsplanering (2014) som inarbetad i 
översiktsplanen. 

2. Dokumentet Strategi för utbyggnadsplanering (2014) upphör att gälla som 
planeringsunderlag. 
 

Sammanfattning 
I januari 2014 tog byggnadsnämnden beslut om rapporten Strategi för 
utbyggnadsplanering som ett planeringsunderlag. Det antagna strategidokumentet utgår 
från den då gällande översiktsplanen (ÖP09) och konkretiserar översiktsplanens 
intentioner. I maj 2017 tog kommunfullmäktige beslut om att påbörja arbetet med en ny 
översiktsplanen. En utgångspunkt för arbetet var de befintliga strategiers inriktning mot 
den täta, gröna blandstaden. 

I och med framtagandet av den nya översiktsplanen har en uppdatering av 
utbyggnadspotentialen i mellanstaden gjorts, nu tillsammans med resten av staden. Efter 
en viss justering har sedan de platser och områden i mellanstaden som har god 
förutsättning att åstadkomma en enklare vardag för fler, arbetats in i översiktsplanens 
markanvändningskarta. Översiktsplanens övergripande utvecklingsinriktningen Nära, 
sammanhållen och robust bygger dessutom i stor utsträckning vidare på inriktningarna i 
Strategi för utbyggnadsplanering. Kontoret bedömer därför sammantaget att Strategi för 
utbyggnadsplanering har arbetats in i den nya översiktsplanen och inte längre är aktuellt 
som ett separat planeringsunderlag. Rapporten bör betraktas som inaktuell. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension 
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Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Ärendet  
Strategi för utbyggnadsplanering har fungerat som ett planeringsunderlag sedan det 
antogs av byggnadsnämnden 2014. Nu har strategin arbetats in i den nya översiktsplanen. 
Stadsbyggnadskontoret föreslår därför att rapporten Strategi för utbyggnadsplanering ska 
betraktas som inaktuell. 

Beskrivning av ärendet 
I maj 2011 fick stadsbyggnadskontoret uppdrag av byggnadsnämnden att, i samverkan 
med berörda, utreda stadens framtida utbyggnad. Bakgrunden var att det fanns en 
uppfattning att det var nödvändigt att initiera detaljplanering av flera av ytterstadens 
utredningsområden för att säkra bostadsförsörjningen. Eftersom detta skulle avvika från 
översiktsplanens inriktning fanns det samtidigt en risk att detta skulle innebära att 
kraftsamlingen kring utbyggnad av de centrala förnyelseområdena och vid strategiska 
knutpunkter gick förlorad. Uppdraget fick därför tre huvudsakliga syften: 

1. Tydligt visa hur staden vill utvecklas  
2. Ge berörda nämnder underlag för prioriteringar i planarbeten och i kommunens 

investeringar  
3. Trygga stadens bostadsförsörjning 

 

Arbetet med utbyggnadsplaneringen genomfördes i samarbete mellan 
stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. Parallellt med arbetet tog park- och 
naturförvaltningen fram ett förslag till en grönstrategi för staden och trafikkontoret 
arbetade fram en trafikstrategi. I januari 2014 tog byggnadsnämnden beslut om rapporten 
Strategi för utbyggnadsplanering som ett planeringsunderlag. Samtidigt tog park- och 
naturnämnden och trafiknämnden beslut om Grönstrategi för en tät och grön stad 
respektive Trafikstrategi för en nära storstad. 

De antagna strategidokumenten utgår från den då gällande översiktsplanen (ÖP09) och 
konkretiserar översiktsplanens intentioner dels när det gäller utbyggnaden av 
mellanstaden, dels för trafikfrågor och för stadens parker och naturområden. Strategi för 
utbyggnadsplanering fokuserar på mellanstaden, dvs det sammanhängande stadsområdet 
utanför Göteborgs stadskärna. Strategin visar vilka platser och områden i mellanstaden 
som har särskilt goda förutsättningar att åstadkomma en enklare vardag för fler. Strategin 
redovisar en sammanlagd potential för 45 000–55 000 nya bostäder och fungerar som ett 
stöd i prioriteringen av kommunens planeringsinsatser. Den visar också omvärlden var vi 
vill att staden särskilt ska utvecklas och på vilket sätt vi vill att det ska ske.  

I samband med aktualitetsprövningen (2014) av översiktsplanen konstaterades att de tre 
strategidokumenten tills vidare utgör väsentliga planeringsunderlag som förtydligar 
översiktsplanens intentioner. Eftersom strategierna inte tagits fram enligt PBL har de inte 
varit formella delar av översiktsplanen. Men de preciserar översiktsplanens strategier och 
utbyggnadsordning. Vidare konstaterades att strategidokumenten kommer att utgöra 
viktiga underlag vid omarbetning eller utarbetande av en ny översiktsplan då de kommer 
att kunna sammanvägas med, och bedömas mot, samtliga frågor som ska beaktas vid 
översiktsplanering enligt plan- och bygglagen. 
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I maj 2017 tog kommunfullmäktige beslut om att påbörja arbetet med en ny 
översiktsplanen. En utgångspunkt för arbetet var de befintliga strategiers inriktning mot 
den täta, gröna blandstaden. Den nya översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i 
maj 2022. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att Strategi för utbyggnadsplanering (UP2014) har 
fungerat bra som ett stöd i tillämpningen av översiktsplanen. Mycket av den planering 
som påbörjats sedan strategin togs fram har skett i linje med denna. En relativt stor del av  
detaljplanerna finns t ex inom utbyggnadsstrategins prioriterade områden. 

I arbetet med den nya översiktsplanen har UP2014 varit ett viktigt planeringsunderlag. 
Översiktsplanens övergripande utvecklingsinriktningen Nära, sammanhållen och robust 
bygger i stor utsträckning vidare på inriktningarna i UP2014: dra nytta av det som finns, 
utveckla tyngdpunkter och kraftsamla där det gör skillnad. 

I och med översiktsplanen har en uppdatering av utbyggnadspotentialen i mellanstaden 
gjorts, nu tillsammans med resten av staden. Efter en viss justering har sedan de platser 
och områden i mellanstaden som har god förutsättning att åstadkomma en enklare vardag 
för fler, arbetats in i översiktsplanens markanvändningskarta. Kontoret bedömer därför att 
Strategi för utbyggnadsplanering inte längre är aktuellt som ett separat 
planeringsunderlag och bör betraktas som inaktuell. 

I stor utsträckning bedömer stadsbyggnadskontoret att detta även Grönstrategi för en tät 
och grön stad respektive Trafikstrategi för en nära storstad har arbetats in i den nya 
översiktsplanen och vägts samman mot övriga intressen. Det finns dock delar i dessa 
strategier som är mer riktade till respektive nämnds ansvarsområde, som inte helt varit 
lämpligt att arbeta in i översiktsplanen. Ställningstagande kring om dessa strategier 
fortfarande är aktuella bör därför i nuläget tas av respektive nämnd. 

Med utgångspunkt i den nya översiktsplanens utbyggnadsstrategi ser 
stadsbyggnadskontoret behov av att fortsatt arbeta med en mer nedbruten och konkret 
utbyggnadsplanering. Arbetet med att fördjupat beskriva vad som krävs för att genomföra 
översiktsplanen har påbörjats. Detta bedöms vara ett första steg mot en ny 
utbyggnadsplanering. Ett av syftena med utbyggnadsplaneringen är att bidra till en 
samordning av olika åtgärder inom staden. En utvecklad utbyggnadsplanering kan bli ett 
ramverk för stadsbyggandet och ett viktigt verktyg för kraftsamling vid stadsutveckling. 
Ett nytt uppdrag för utbyggnadsplanering bör därför prioriteras i den nya organisationen 
för stadsutveckling och ansvaret ligger på stadsbyggnadsförvaltningen. 
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