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Ärendet 

Diarienummer: 22/0438 

Handläggare SBK: Robert Garpetun 

Stadsområde:  Nordost 

Fastighet:  Hjällbo 60:3, 5:14 

Sökande: Framtiden Byggutveckling AB (Medgivande från lagfaren 

ägare till Hjällbo 5:14 finns, 60:3 ägs av Förvaltnings Ab 

Göteborgslokaler) 

 

 

 

Området ligger i centrala Hjällbo och regleras i dagsläget av en stadsplan från 60-talet. 

Ansökan omfattar två fastigheter, dessa benämns i ansökan som ”Tomt A” och ”Tomt B”. 

  
Till vänster: Tomt A i norr omfattar fastighet Hjällbo 5:14 och Tomt B i söder omfattar fastighet Hjällbo 6:30.  

Till höger: Axonometrisk illustration av förslaget på Tomt A.  

För tomt A innebär ansökan ett tillskott på bostäder och lokaler i tre till fyra våningar, 

beräknat till 1000-2000 kvm bostäder och 750-1500 kvm lokaler. Inga huskroppar 

behöver rivas för att verkställa förslaget men ombyggnationer av de snedställda 

flerbostadshusen bedöms som en förutsättning för projektet. 
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Flygfoto från 2016, nordlig riktning är höger i bild. Hjällbo 60:3 (Tomt B) är markerat i streckad röd linje. 

Tomt B föreslås få en kvartersbebyggelse i 4 till 7 våningar tillsammans med ett punkthus 

på 15 våningar samt en förskola med fyra avdelningar. Förslaget beräknas rymma 12 000 

kvm bostäder och förskolan beräknas till 1000 kvm med en friyta på 2500 kvm. Förslaget 

innebär att all bebyggelse på fastigheten rivs, denna utgör idag bl.a. förskola och en 

second hand-butik. 

Ansökan innehåller två alternativ för Hjällbo 60:3, den stora skillnaden mellan dessa 

alternativ är placeringen av den tilltänkta förskolan. 

  
För Hjällbo 60:3 har sökande presenterat två alternativa utformningar av kvarteret. 
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Styrande dokument och tidigare beslut 

 

Stadsplanen från 60-talet medger för Hjällbo 60:3 användningsområden såsom butiker, 

kontor, och samlingslokaler till en höjd av åtta meter. Hjällbo 5:14 omfattas delvis av 

samma bestämmelse men tillåten byggnadshöjd är lägre. 

Stadsplan där tillåten användning och byggnadshöjd framgår av plankartan. 

En ny plan för området som ligger i linje med förslaget skulle innebära att 

användningsområdet vidgas till att omfatta bostäder och att en mer generös byggnadshöjd 

sätts för delar av fastigheterna. 

 

Hjällbo centrum pekas i stadens översiktsplan ut som en tyngdpunkt. Platsen bedöms ha 

stor utvecklingspotential och ny bebyggelse ska stärka centrumfunktionen. I gällande 

översiktsplan står det om tyngdpunkter (där Hjällbo Centrum ingår): 

 

Täthet och funktionsblandning ska eftersträvas för ökat lokalt 

kundunderlag. Beroende på tyngdpunktens förutsättningar ska den 

kompletteras med bostäder och/eller verksamheter. Där behov finns ska 

stadsstrukturen stärkas och utvecklas för att bättre stödja tyngdpunkten, 

inom närområdet men även i relation till andra delar av staden. Attraktiv 

stadsmiljö ska prioriteras och kopplingar stärkas för gående och cyklister 

för att göra platsen tillgänglig för närboende. 

 

Staden bedriver sedan 2016 ett strategiskt planeringsarbete för Angered, detta arbete 

omfattar numera centrala Hjällbo. Samrådshandlingarna Program för stadsutveckling i 

Hjällbo bygger delvis vidare på översiktsplanens vision av ett Göteborg med flerkärnig 

tät struktur. 
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Bild från Program för stadsutveckling i Hjällbo: Visualisering som visar en möjlig utveckling av Hjällbo, vy från sydväst. 

Det är tydligt att den sökande har inspirerats av det pågående programarbetet för Hjällbo. 

Det har i skrivande stund inte fattats några beslut att godkänna detta program och 

innehållet kan komma att ändras tills dess. Godkännande i Byggnadsnämnd förväntas 

2022-12-13. 

I såväl översiktsplanen som planprogramshandlingarna finns det ett tolkningsutrymme i 

hur staden ska förhålla sig till de mest centrala delarna av Hjällbo centrum. Att det kan 

finnas konflikter mellan två punkter som båda befinner sig inom detta tolkningsutrymme 

blir tydligt i det inskickade förslaget till Tomt B. 

Platsen ska enligt ÖP fungera som en ”lokal magnet”, genom täthet och 

funktionsblandning ska ett lokalt kundunderlag eftersträvas. Samtidigt ska 

servicefunktioner uppmuntra möten mellan människor. I programförslaget så ska 

förskolans avdelningar bevaras (se samrådshandling s. 23) men enligt den övergripande 

användningskartan (se samrådshandling s. 12) utgör inte platsen ett av de områden som 

pekas ut för förskola. 

Problemet är inte förskolan som funktion, utan den friyta som måste kopplas till 

förskolan. Det finns en konflikt mellan föreslagen frityta och stadens övriga intentioner 

för platsen. 

Göteborgs stads riktlinje för Stadens silhuett ska i tidiga skeden användas vid bedömning 

av högre bebyggelse, förslaget stämmer inte överens med denna riktlinje.  
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Bedömning 

Eftersom att inskickad ansökan omfattar två fastigheter med skilda förutsättningar delas 

bedömningen upp. Eftersom det mer omfattade ingreppet består i vad sökande vill göra 

på Hjällbo 60:3 kommer denna åtgärd att behandlas först. 

Hjällbo 60:3 (tomt B) 

Inskickad ansökan placerar en förskola med fyra avdelningar i centrala Hjällbo, två 

alternativa placeringar redovisas. I det ena förslaget vetter förskolans gård mot parkering i 

öst och i det andra förslaget nyttjas en innergårdsbildning som frityta. 

Parkeringen öster om fastighet Hjällbo 60:3 är idag en plats som upplevs som otrygg. 

Byggd miljö är långt ifrån den enda lösningen på detta problem men att placera en 

förskola i anslutning till platsen skulle inte öka tryggheten kvällstid. Därtill anser inte 

Stadsbyggnadskontoret att placeringen som redovisas i det ena alternativet är lämplig 

med utgångspunkt i förskolans verksamhet.  

I båda alternativen är den friyta som tillskapas problematisk ur flera perspektiv: 

- Förslaget hindrar utpekade och framtida stråk som ansluter till centrala Hjällbo.  

- Kvalitet på friyta och boendefunktioner försämras av närheten till flerbostadshus 

på fastighet Hjällbo 6:8. 

- Stadens mål med att skapa en flerkärnig struktur försämras av att central mark i 

Hjällbo tas i anspråk utan att täthet och stadsmässighet ges företräde. 

I båda förslag för Hjällbo 60:3 placerar sökande friyta tätt intill bostadsbyggnad i väst, lila markering illustrerar den del 

som faller närmast fasadliv. Nordlig riktning är höger i bilden. 

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på att sökande vill öka stadsstrukturen vid en utpekad 

tyngdpunkt i stadens flerkärniga struktur. Förvaltningen anser att både förutsättningar och 

behov finns för att göra detta i Hjällbo Centrum. Inskickat förslag bedöms kunna 

ombesörja denna viktiga uppgift i ett framtida planarbete men att förskolans storlek, 

utformning och plats måste anpassas. 

Planarbetet ska stärka framtida kopplingar i nord-sydlig riktning. Kvartersbildningen ska 

bidra till att öka tryggheten under dygnets alla timmar, denna uppgift är speciellt viktig i 

östra delen av Hjällbo 60:3 som vetter mot en parkeringsyta. I ansökan redovisas två 

alternativ till utformning av kvarteret, stadsbyggnadskontoret bedömer att nedan 

redovisat alternativ har bäst förutsättningar att möta dessa mål.   
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Det alternativ för Hjällbo 60:3 som 

Stadsbyggnadskontoret bedömer ha bäst 

förutsättningar i ett framtida planarbete. 

Kvartersbildningen ska stärka stadsstrukturen samtidigt som den ansluter till existerande 

bebyggelse. Med ändrade förutsättningar kopplade till stråk och förskola kan det finnas 

fördelar med att sluta kvarteret ytterligare.  

Det punkthus som föreslås saknar idag motstycke i Hjällbo. I riktlinjerna för stadens 

silhuett anges flera skäl till varför en hög byggnad kan tillåtas. Dessa skäl kan dock 

Hjällbo tillgodose utan att ett 15-våningshus ska resa sig ur ett område som inte ens gör 

anspråk på halva denna höjd. I ansökan beskrivs punkthuset fungera som ett slags 

landmärke men varken platsen eller byggnadens funktion kan motivera en sådan 

avvikelse från Hjällbos silhuett. Kommande planarbete får pröva lämpligt våningsantal. 

Hjällbo 5:14 (tomt A) 

Den kompletterande bebyggelse som föreslås för tomt B måste under planarbetet 

analyseras med särskilt fokus på dess sociala funktioner. I ansökan lyfts den ”rygg” som 

bildas mot torget fram som något positivt. Samtidigt är många boende som handläggaren 

träffade under sitt platsbesök kritiska till att täppa igen de flöden som löper mellan de 

snedställda husen norr om torget. 

Det är viktigt att det inte uppstår otrygga fickor. Nivån av genomsläppligheten i en 

kompletterande bebyggelse påverkas av flera faktorer såsom byggnadshöjd och 

funktioner.  

Förskoleplatser och kommunal service 

I ansökan redovisas fyra förskoleavdelningar och en avgränsad friyta på totalt 2500 kvm. 

Det är viktigt att möta det tryck på förskoleplatser som finns inom Hjällbo och i 

programförslaget redovisas platser lämpliga för sådan verksamhet.  

I det kommande planarbetet är det av vikt att behovet av förskoleplatser kan tillgodoses.  

Storlek och omfattning inom Hjällbo 60:3 får dock inte negativt påverka viktiga stråk 

eller stadsmässighet med trygghetsskapande inslag i centrala lägen. Här måste ett samlat 

grepp tas då bedömningen är att det i dagsläget saknas 90 förskoleplatser.  

 Beträffande grundskoleplatser så bedöms det aktuella förslaget generera ett behov på 28 

grundskoleplatser, detta kan hanteras inom befintlig eller planerad kapacitet.  
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Viktiga stråk 

Cykelstråket Gamlestadsvägen - Sandspåret - Hjällbo centrum – Bergsgårdsgärdet – 

Hjällbovägen är en viktig förbindelse i nord-sydlig riktning upp mot Hammarkullen och 

kan utvecklas vidare. Hjällbo 60:3 utgör en kritisk punkt då fastigheten tillsammans med 

Hjällbo 6:8 erbjuder en möjlig koppling mellan Sandspåret och Berggårdsgärdet som 

löper väster om torget. 

 

Ur programförslaget, planerad ny cykelväg markerad i gult. 

Utan denna koppling skulle cyklister tvingas österut med en formell eller informell 

lösning via torget som trolig konsekvens. Den planerade kopplingen väster om Hjällbo 

60:3 behöver bevakas i ett planarbete. 
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Om det planerade stråket (orange sträcka) förskjuts öster om Hjällbo 60:3 (röd yta) måste någon form av lösning 

tillskapas via torget (blå yta).  

 

Trafik och parkering 

Sökande har tagit fram en mobilitetsutredning som kommer att ligga till grund för 

diskussioner kring parkering. Trafikkontoret ser positivt på tillskapandet av verksamheter 

då det finns ett nyttjandeunderskott när det kommer till dubbelriktat resande till och från 

Hjällbo. Eftersom staden just nu hanterar flera större planbesked i Hjällbo behöver 

kommande trafikanalyser även ta höjd för detta. 

Sociala aspekter 

Hjällbo och dess centrala delar präglas av en socioekonomisk problematik och tillskotten 

i termer av byggd miljö har varit sparsam de senaste femtio åren. De samlade satsningar 

som nu görs i stadsdelen måste hanteras mot bakgrund av detta. 

Exempelvis har stora delar av Hjällbo varit ett område som familjer med barn lämnar när 

dessa når skolålder. Det har varit svårt att göra bostadskarriär vilket samspelar med 

stadsdelens attraktivitet. Att det nu finns planer att påverka det senare är i grunden 

positivt för Hjällbo men det kommer att innebära social friktion då 

befolkningssammansättningen i stadsdelen rubbas beträffande ålder, socioekonomisk 

tillhörighet osv. 

Socialförvaltningen uppskattar komplexitetsnivån till en trea i deras remissvar på detta 

specifika planbesked. Givet flera stora ansökningar/planarbeten är det inte orimligt att en 

samlad SKA/BKA-rapport tas fram för att redovisa och fördjupa de sociala analyserna. 
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Torgbild från parkeringen öster om Hjällbo 60:3.  

Teknisk försörjning och mark  

Förenklad geoteknisk kartavläsning och tunnelförfrågan har genomförts och inga hinder 

har påträffats. Kretslopp och vatten ser ur ett VA-perspektiv inte några hinder med att 

starta ett planarbete. Dagvatten, skyfall och en eventuell servisdimensionering är frågor 

som behöver utredas i planarbetet. Fjärrvärmenät finns inom båda fastigheter och 

anslutning kan enligt Göteborg Energi Gasnät AB sannolikt ordnas. 

 

 

Allmänna VA-ledningar i anslutning till Hjällbo 5:14 (till vänster) och Hjällbo 60:3 till höger. 
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Slutsats 

Sammanfattning och slutsats 

Stadsbyggnadskontoret ser positivt på ansökans huvudsakliga innehåll. Hjällbo Centrum 

behöver förstärkas för att nå stadens mål som en framtida tyngdpunkt i den större 

stadsväven. Både förslag för ”tomt A” och ”tomt B” har innehåll som stärker Hjällbo 

centrums stadsmässiga kvaliteter. 

Placering, utformning och storlek av föreslagen förskola behöver ses över. Inget av 

inskickade alternativ löser frågan om frityta på ett tillfredsställande sätt. Det är troligt att 

antalet förskoleplatser behöver minskas. Ett annat alternativ är att införliva delar av 

parkeringen öster om Hjällbo 60:3.  

Den föreslagna kvarterstrukturen på ett alternativen för Hjällbo 60:3 bedöms ha goda 

förutsättningar. I samband med att detta förslag omarbetas kan det vara positivt med en 

mer sluten utformning. 

 

Detaljplanarbete  

Viktiga frågor inför kommande planarbete: 

- Förskoleplatser inom Hjällbo. 

- Stråket väster om Hjällbo 60:3  

- Byggnadsvolymer, med betoning på kvartersstruktur och det föreslagna 

punkthuset på Hjällbo 60:3 

- Volymstudier av den ”rygg” som föreslås vid Hjällbo 5:14, genomsläpplighet och 

konsekvenser på båda sidor bör analyseras. 

- Bostädernas storlek och dess inverkan på området, fokus på sociala aspekter och 

den kommunala service som behöver kopplas på. 

 


