
 

Stadsbyggnadskontoret 
 

  

Stadsbyggnadskontoret, Tjänsteutlåtande program 1 (7) 

 

Godkännande av program för Hjällbo 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Program för Hjällbo godkänns.  

Sammanfattning 
Programområdet omfattar Hjällbo: centrumet samt omkringliggande bostadsområden 
med flerbostadshus, Bondegärde, Bergsgårdsgärde, Hjällbogärde, Sandspåret och 
Skolspåret samt industriområdet Betongfabriken. Programarbetet syftar till att ge 
förutsättningar för stadsutveckling och öka stadsdelens attraktivitet. Förslaget innehåller 
en förstärkning av bebyggelse i centrum, kring spårvagnshållplatsen, utmed Hjällbovägen 
samt Gråbovägen. Stadsdelsparken utvecklas och torget kompletteras med ny, omgivande 
bebyggelse vilket stärker ett grönt stråk i öst-västlig riktning och kopplar samman Lärjeån 
och Hjällboskogen via centrala Hjällbo. Hjällbotorget förlängs österut då gångbron över 
väg och spårväg integreras som en del i torgytan genom att ökas i bredd. Platser i 
anslutning till den breddade gångbron utvecklas genom ytterligare grönska, främst på 
östra sidan, med fokus på hög arkitektonisk kvalité. Området förtätas med bostäder i olika 
former som kompletteringar i den befintliga bebyggelsestrukturen: en tätare struktur med 
flerfamiljshus intill torget och i övriga delar av i huvudsak småhus med inslag av 
flerfamiljshus. Spårvägen, Hjällbovägen och Gråbovägen utgör kraftiga barriärer i 
området idag. De båda vägarna kommer att ligga kvar i sina nuvarande lägen men 
omvandlas delvis till stadsgator med lägre hastighet för biltrafiken och större utrymme för 
fotgängare och cyklister. Spårvägen ligger kvar i sitt läge men kopplingarna mellan 
spårvagnshållplatsen och busshållplatsen samt Bergsgårdsgärdet och Bondegärdet 
förstärks. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Programarbetet kan utföras inom kontorets budget. Fastighetskontoret bedömer att ett 
genomförande av programförslaget i sin helhet medför kostnader för staden. För vissa av 
de föreslagna kvalitetshöjande åtgärderna i allmän plats behöver investeringsmedel 
avsättas inom staden för att åtgärderna ska kunna genomföras. Den tidiga ekonomiska 
bedömningen av exploateringsekonomin visar på ett visst underskott vilket främst beror 
på låga markvärden men också på en i delar relativt låg exploatering till följd av ett stort 
fokus på småhus. 

Programmet möjliggör för staden att ut exploateringsbidrag av fastighetsägare vid en 
etappvis utbyggnad i enlighet med Plan- och bygglagen 6 kap 40 §. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-17 
Byggnadsnämnden 2022-12-13 
Diarienummer 0261/22 
 
 

Handläggare 
Anna Reuter Metelius 
Telefon: 031-368 18 86 
E-post: 
anna.reuter.metelius@stadsbyggnadskontoret.goteborg.se  
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Staden får även kostnader för ut- och ombyggnad av kommunal service så som skolor, 
förskolor och bostäder med särskild service. Kostnader för detta har inte beräknats i detta 
skede. 

Utöver investeringskostnader får staden även ökade drift- och underhållskostnader till 
följd av utbyggnad av ny allmän plats som krävs för att möjliggöra föreslagen 
exploatering. Ny allmän plats tillkommer främst i centrum när befintlig skolfastighet 
omvandlas till bostadskvarter. I övrigt utgår programförslaget i stor utsträckning från 
befintliga gatustrukturer. Tillkommande driftkostnader är inte bedömda i detta skede men 
behöver tas fram inför genomförande av varje enskilt projekt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Hjällbo är omgivet av kuperade skogs- och naturområden men idag utgörs de centrala 
delarna av i liten utsträckning av gröna rum, exempelvis tillgängliga parker eller 
lekmiljöer. Genom centrum löper spårvägen och Gråbovägen som bildar barriärer och 
försvårar tillgången till de parker och naturområden som finns. Stadsdelsparken 
Hjällboparken är en centralt belägen park intill torget men kopplingen mot den är otydlig. 
Utöver den parken pekas två bostadsnära park- och naturområden ut i programmet. 
Naturområdena Hjällboskogen och Lärjeåns dalgång är en kvalité för både boende i 
Hjällbo och Angered samt besökare. Programmet innebär att skapa kvalitéer i parker, torg 
och promenadstråk i syfte att få ett finmaskigt nät av offentliga rum inom centrala 
Hjällbo. Därtill föreslås förbättrade kopplingar till områdena Lärjeån och Hjällboskogen 
för att säkerställa tillgången till större park- och rekreationsområden i syfte att 
komplettera parkerna inom programområdet. Målsättningen för Hjällbo grundas i 
Göteborgs Grönstrategi för en tät och grön stad, Mäta Stads riktvärden samt den 
naturvärdesinventeringen som tagits fram inom programarbetet. Med programförslaget 
uppnås delvis målet om 15 % offentlig plats, varav 5 % park samtidigt som även 10 kvm 
offentlig plats/person säkerställs.  

Programförslaget stärker och tillgängliggör befintliga naturvärden. Både inom 
programområdet och i angränsande områden: Hjällboskogen och Lärjeåns dalgång. 
Programförslaget kommer att möjliggöra en påverkan i positiv riktning för ekologiska 
dimensioner genom mer gröna inslag i centrala Hjällbo, trevligare miljöer runt 
kollektivtrafik, bättre cykelkopplingar samt spridningskorridorer och entréer till 
omgivande naturområden.  

De infrastrukturella åtgärder som föreslås i programförslaget syftar till att skapa 
förutsättningar för fler hållbara resor, och därmed minska biltrafikandelen och utsläppen 
från biltrafiken. Bland de åtgärder som bedöms få en positiv påverkan på den ekologiska 
dimensionen kan bland annat nya och upprustade gång- och cykelstråk, förbättrade 
bytesmöjligheter för kollektivtrafikresenärer samt omdanade gaturum längs Hjällbovägen 
och Gråbovägen lyftas fram. Åtgärderna bedöms innebära att fotgängare och cyklister 
prioriteras högre än idag, och att möjligheten till effektiva och trygga byten med 
kollektivtrafik ökar.  

Ur de flesta aspekter innebär ett genomförande av programmet och kommande 
detaljplaner positiva miljökonsekvenser. Komplettering av bostäder och verksamheter 
inom ett befintligt område som Hjällbo innebär ett bättre nyttjande av befintlig 
infrastruktur och service. 
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Bedömning ur social dimension 
Sammanhållen stad  
Programmet bedöms få positiv inverkan utifrån social hållbarhet då ett av programmets 
huvudsyften är att överbygga barriärer och knyta de olika bostadsområdena inom Hjällbo 
närmare varandra. Kopplingar och stråk inom området stärks med målet att göra dessa 
befolkade och öka upplevelsen av trygghet.  

En bristande egenskap för många platser i Hjällbo är att topografin och vägarna runt 
omkring är barriärer. Förslaget innebär en omvandling och förbättring av vägnät, 
kopplingar och stråk. I programförslaget ingår att omvandla delar av Hjällbovägen och 
Gråbovägen till stadsgator och att skapa aktiva stråk med rörelsemönster som kan koppla 
samman platser. Programmet föreslår att också att prioritera utbyggnad invid befintliga 
knutpunkter och kollektivtrafiken inifrån områdenas centrala punkter. 
Sammanfattningsvis är det prioriterat att hålla samman Hjällbo och stärka kopplingarna 
till och från kollektivtrafik och centrum.  

I nuläget saknas en variation av bostadstyper och med programförslaget ökar 
möjligheterna att tillföra och blanda olika typologier genom att programmet föreslår flera 
platser för småhusbebyggelse. Programmets huvuduppgift är att hitta rörelser och stråk, 
skapa entréer och definiera platser med bostadsbyggnader men upplåtelseform kan inte 
bestämmas i programmet. Ett fortsatt arbete behöver utreda hur fördelning av 
upplåtelseformer och lägenhetsfördelning kan leda till en i högre grad socialt 
sammanhållen stad. 

Samspel 
Torget i Hjällbo har brister och är i behov av upprustning. Programmet innebär fler 
byggnader med bostäder och verksamheter i anslutning till torget vilket medför fler 
människor på torget. Det finns andra platser som upplevs som negativa och otrygga, 
särskilt i anslutning till de stora parkeringsanläggningarna. Programförslaget föreslår 
bostäder på flera av dessa platser så att tryggheten ska öka. Programmet innebär en 
utveckling av mötesplatser, grönytor, offentliga rum och stråk i anslutning till nya och 
befintliga bostäder för att skapa synlighet och en genomströmning av folk. 

Vardagsliv 
Programmet tillför i första hand mer bostäder men även möjligheten att blanda bostäder 
och verksamheter, service och handel intill torget vilket gör att det blir lätt för de boende 
att nå vardagens målpunkter såsom kollektivtrafik, service och föreningslokaler. Nya 
bostadshus och fler boende innebär mer aktiva bottenvåningar för tryggheten och att 
handeln kan utökas.  

Skolor och förskolor har studerats i förhållande till bostäder och offentliga rum. De bidrar 
med liv och själva byggnaderna kan vara en förebild i områdena. Lokalerna kan också 
samutnyttjas för föreningslivet.  

Programmet innebär en förbättring av infrastruktur för gång- och cykeltrafikanter men 
utformning, belysning och levande stråk över dygnet är mål som måste uppnås för att 
människor verkligen ska känna sig trygga att promenera i områdena. Inte minst gäller 
detta grönstrukturens iordningställande. 

Identitet 
Hjällbo har en stark identitet. Många byggnader och platser är omnämnda i stadens 
kulturmiljöprogram och det finns många kvaliteter som bör tas om hand. Programmet vill 
lyfta positiva delar såsom kvaliteter i dagens struktur och naturmiljön vid Lärjeån i 
Hjällbo. Det är också möjligt att bygga nya ”nyckelbyggnader” eller påbyggnader i 
centrala lägen som kan vara en positiv utveckling av torgen som helhet.  
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En brist idag är entrépunkterna, oavsett om man passerar förbi eller ska stanna i Hjällbo, 
som ofta består av de stora parkeringsanläggningarna. Programmet vill förbättra detta 
genom att flera av dagens markparkeringar omvandlas till områden för ny 
bostadsbebyggelse och parkering inordnas istället i gemensamma parkeringshus, en 
utgångspunkt i programförslaget. Programmet föreslår även nya bostäder i direkt 
anslutning till spårväghållplatsen och möjliggör på så sätt en tryggare entré via 
kollektivtrafiken. 

Hälsa och säkerhet  
Omvandlingen av Hjällbovägen och Gråbovägen innebär en minskad hastighet vilket är 
positivt både ur hälsa och säkerhetsperspektiv. Särskild omsorg behöver ske kring 
trygghet och säkerhet i gatumiljöer utifrån stråk mellan målpunkter såsom skola och 
fritidsaktiviteter. Även en översyn och omprövning av befintliga gångtunnlar kontra 
övergångsställen i plan behöver göras. Omdaning av Hjällbovägen och Gråbovägen 
bedöms leda till mer attraktiva gaturum att korsa, och vistas längs. Det kan öka gång- och 
cykelflödet längs, och tvärs, vägarna, och medföra att integrationen mellan olika 
bostadsområden förbättras. I programförslaget föreslås även förbättrade bytesmöjligheter 
mellan buss och spårvagn vid Hjällbovägen, något som kan medföra upplevd ökad 
trygghet. En utvecklad gångbro till Hjällbo centrum bedöms också kunna vara 
trygghetsskapande, och leda till ökat stadsliv vid Hjällbo centrum.  

Delar av området kan antas upplevas otrygga idag. Programmet bedöms ha en positiv 
inverkan på detta genom omvandling av impedimentytor till bebyggelse samt förslag om 
att öka närvaron och insyn med fler människor i rörelse, så som exempelvis vid P-ytor 
längs Hjällbovägen och Gråbovägen samt längs gångstråk utmed skogsområden och 
baksidor. Förslaget innebär utveckling av allmänna platser, av gator, stråk, torg och park. 
Förslaget bedöms ge stärkta förutsättningar för samspel och möten i vardagen. 

Programområdet är ingår i polisens utpekade särskilt utsatta områden beroende på låg 
socioekonomisk status och kriminell påverkan på lokalsamhället. Den sociala situationen 
i Hjällbo är alltså inte gynnsamt, och det är viktigt att kommande stadsutveckling medför 
ökade fysiska kvaliteter som kan påverka exempelvis brottsprevention och upplevd 
trygghet. Programförslagets omkring 1000 nya bostäder i Hjällbo i kombination med 
satsningar på de offentliga rummen ger förutsättningar för ökad attraktivitet och positiva 
synergier som kan vara värdeskapande och öka investeringsviljan hos bostadsföretag och 
bostadsutvecklare, även privata sådana. 

Barnperspektiv 
Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 
beaktats vid framtagande av programförslaget. Barnkonsekvensanalyser har genomförts 
och ligger bilagda till programmet. Inom EU-projektet IRIS Citizen Engagement och 
Minecraft-workshops med omkr 100 elever på Lärjeskolan har barns egna perspektiv på 
området hämtats in. Resultatet har arbetats in i programhandlingen och lagts som en 
bilaga för att även fortsatt kunna tas omhand i framtida planering. 

Flertalet av de befintliga förskolorna i Hjällbo finns i bostadshusens bottenvåningar och 
består av små enheter med utemiljöer som inte uppfyller stadens krav och som därav är 
svåra att utöka. Därför krävs i stor utsträckning att nya förskolor uppförs på nya platser. I 
programmet pekas fyra lägen ut för uppförande av nya förskolor. De utpekade platserna 
har utmaningar som medför en osäkerhet kring hur många avdelningar som kan rymmas 
på respektive plats. Platserna behöver utredas vidare. Programmet föreslår utvecklade 
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gång- och cykelstråk vilket bidrar till att det blir tryggare för barn- och unga att röra sig i 
närområdet. 

Det tillkommande grundskolebehovet bedöms kunna lösas genom utbyggnad av 
Bergsgårdsskolan. När skolan behöver utvecklas beror på i vilken takt nya bostäder byggs 
ut men det är viktigt att frågan bevakas så att utbyggnaden av grundskola kan gå i takt 
med bostadsutbyggnaden. 

Bilagor 
Programhandlingar 

1. Programhandling  

Övriga handlingar 
2. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

Ärendet  
Ärendet är om att godkänna program för Hjällbo. Samrådet han genomförts under 
perioden 2:e mars till 30:e juni, 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Programförslaget 
Programområdet omfattar Hjällbo: centrumet samt omkringliggande bostadsområden 
med flerbostadshus, Bondegärde, Bergsgårdsgärde, Hjällbogärde, Sandspåret och 
Skolspåret samt industriområdet Betongfabriken. Programmet för Hjällbo ingår i ett 
strategiskt planeringsarbete för Angered, ett programarbete, som påbörjades 2016 av 
Stadsbyggnadskontoret på uppdrag av Byggnadsnämnden. Uppdraget tar sin 
utgångspunkt i stadens så kallade ”Produktionsplan 2016 med utblick 2017 och 2018”. 
Där föreslås fem strategiska arbeten (program eller FÖP) för att ge en långsiktig 
försörjning av stadsutvecklingsprojekt och för att underlätta detaljplaneringen. Syftet med 
programarbete i Angered är, enligt produktionsplanen, att ge förutsättningar för 
stadsutveckling och öka stadsdelens attraktivitet. I programarbetet ska områden 
identifieras för kompletteringsbebyggelse och andra åtgärder för att utveckla stadsmiljön 
och stadsstrukturen. Inriktningen har, under 2018 och framåt, varit ett program för 
Angered med fokus på tre fördjupade delområden; bostadsområdena Hjällbo, 
Hammarkullen och Angered centrum. Under arbetets gång har det framkommit att 
förutsättningarna för utveckling av ny bebyggelse i delområdena skiljer sig åt i hög grad 
och arbetet har visat att det inte heller, inom överskådlig tid, finns möjlighet till att bygga 
samman delområdena. För att ytterligare kunna fokusera på respektive delområde har 
programmet därför delats upp i tre delar: ett för vardera av tyngdpunkterna Hjällbo, 
Hammarkullen och Angered centrum. Programmet överensstämmer med stadens 
översiktsplan och är i linje med stadens strategidokument så som del av ett av de 
prioriterade utbyggnadsområdena. Utöver det ovan nämnda syftar programmet till att 
uppfylla ett småhusmål. I Göteborgs Stads mål (Budget 2021, kommunfullmäktiges mål 
för både byggnadsnämnden och fastighetsnämnden) ingår att möjliggöra 500 småhus och 
radhus år 2021. För att uppnå detta var inriktningen för programmet för Hjällbo, att 50 % 
av tillkommande bostäder ska vara småhus. Det finns ett särskilt fokus kring 
programförslagets genomförbarhet och ekonomi. Det handlar om att säkerställa att 
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programförslaget är genomförbart samt att sträva mot en exploateringsekonomi i balans i 
linje med uppdraget i Göteborgs Stads budget 2021. 

Föreliggande program föreslår en utveckling av Hjällbo med ny bostadsbebyggelse, 
utvecklade och mer integrerade grönytor, mer tillgängliga kollektivtrafiklägen samt 
åtgärdade trafikleder så att de är bättre anpassade för stadsmässig bebyggelse samt 
fotgängare och cyklisters framkomlighet. En av de viktigaste uppgifterna för programmet 
är därför att hitta potentiella platser för ny bostadsbebyggelse som kompletterar 
nuvarande bostadsutbud och tillför mer blandade upplåtelseformer, bland annat en stor 
andel småhus. 

Förslaget innehåller en förstärkning av bebyggelse i centrum, kring spårvagnshållplatsen, 
utmed Hjällbovägen samt Gråbovägen. Stadsdelsparken utvecklas och torget 
kompletteras med ny, omgivande bebyggelse vilket stärker ett grönt stråk i öst-västlig 
riktning och kopplar samman Lärjeån och Hjällboskogen via centrala Hjällbo. 
Hjällbotorget förlängs österut då gångbron över väg och spårväg integreras som en del i 
torgytan genom att ökas i bredd. Det kommersiella utbudet i centrum hålls samlat i den 
(nuvarande) västra delen av det utvidgade torget. Platser i anslutning till den breddade 
gångbron utvecklas genom ytterligare grönska, främst på östra sidan, med fokus på hög 
arkitektonisk kvalité. Området förtätas med bostäder i olika former som kompletteringar i 
den befintliga bebyggelsestrukturen: en tätare struktur med flerfamiljshus intill torget och 
i övriga delar av i huvudsak småhus med inslag av flerfamiljshus. Spårvägen, 
Hjällbovägen och Gråbovägen utgör kraftiga barriärer i området idag. De båda vägarna 
kommer att ligga kvar i sina nuvarande lägen men omvandlas delvis till stadsgator med 
lägre hastighet för biltrafiken och större utrymme för fotgängare och cyklister. Spårvägen 
ligger kvar i sitt läge men kopplingarna mellan spårvagnshållplatsen och busshållplatsen 
samt Bergsgårdsgärdet och Bondegärdet förstärks. 

Bakgrund 
Byggnadsnämnden beslutade 2015-10-27 att uppdra åt kontoret att upprätta program för 
Angered. 2021-05-18 togs beslut i SBLS att programmet skulle delas upp i tre delar. Ett 
förslag till programhandling för Hjällbo har tagits fram och har varit ute på samråd under 
perioden 2:e mars till 30:e juni, 2022. 

Ärendets handläggning 
Programmet upprättas enligt PBL. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2015-10-27, att uppdra åt kontoret att upprätta program 

Miljöpåverkan 
Enligt miljöbalken och plan- och bygglagen ska alla planer och program 
behovsbedömmas för att reda ut om de åtgärder de tillåter innebär betydande 
miljöpåverkan. I de fall planen eller programmet innebär betydande miljöpåverkan, ska 
de genomgå en miljöbedömning, som bland annat innefattar upprättande av en 
miljökonsekvensbeskrivning och samråd kring denna. Övergripande program som detta 
behovsbedöms normalt inte. Det sker istället i kommande detaljplaner. Därför görs i 
nuläget ingen bedömning om programmet innebär betydande miljöpåverkan eller inte. 
Bedömningen är avstämd med Länsstyrelsen 2020-02-28 som delar kontorets bedömning. 
En rad frågor har utretts under programarbetet och en preliminär behovsbedömning har 



 

Stadsbyggnadskontoret, Tjänsteutlåtande program 7 (7) 

genomförts. Denna kommer ligga till grund för bedömning av miljöpåverkan i kommande 
detaljplaner. Vid kommande detaljplaner görs behovsbedömning på sedvanligt sätt. Ur de 
flesta aspekter innebär ett genomförande av programmet och kommande detaljplaner 
positiva miljökonsekvenser. Komplettering av bostäder och verksamheter inom ett 
befintligt område som Hjällbo innebär ett bättre nyttjande av befintlig infrastruktur och 
service. Följande framkom vid avstämning med länsstyrelsen, preliminär 
behovsbedömning:  

• fornlämningar  

• Lärjeån är Natura 2000 och riksintresse naturvård  

• potentiellt förorenade områden, geoteknik.  

De områden som bedöms behöva utreda i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är 
platser i:  

• Hjällbo, Angered platser i närheten av Lärjeån och dess biflöden (naturmiljö)  

• Södra Hjällbo mot Lärjeån, betongfabriken (naturmiljö, geoteknik, förorenad mark). 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Programområdet bedöms på grund av sitt läge inte beröras av Förslag till Göteborgs 
utvidgade innerstad baserat på en historisk stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 
- 2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden. 

Kontoret bedömer att programmet kan godkännas. Flera viktiga frågor för kommunen är 
hanterade inom ramen för programarbetet. Samarbetet med övriga förvaltningar har 
fungerat väl, inga kvarstående frågor har uppkommit vid förankringen inför 
byggnadsnämndens beslut.  

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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