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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 har i februari/mars 2020 och maj 2020 tagit inriktningsbeslut om ett 

urval av frågor kopplat till framtagandet av den nya översiktsplanen inklusive 

fördjupningarna för centrala Göteborg och för Högsbo Frölunda. Byggnadsnämnden 

föreslås nu ta ställning till ytterligare ett antal inriktningar för det fortsatta arbetet med 

förslag till ny översiktsplan för Göteborg samt för fördjupningarna. 

Vad gäller den nya kommunomfattande översiktsplanen föreslår kontoret ett antal 

övergripande inriktningar för bebyggelseutveckling, för utveckling av trafiksystemet samt 

för grönstrukturer. Inriktningarna syftar till att nå målet om en nära, sammanhållen och 

robust stad samt bidra till den utbyggnadsstrategi som var del av inriktningsbeslut i 

byggnadsnämnden i mars 2020. För fortsatt arbete med fördjupning för Högsbo - 

Frölunda föreslår kontoret att inriktningen är att ge boulevarden och dess närområde en 

varierad utformning i enlighet med den beskrivning som ges i detta tjänsteutlåtande. 

Kontoret föreslår att inriktningen för fortsatt arbete med fördjupning för Centrala 

Göteborg är att prioritera en stadsutveckling som stödjer att stadskärnan växer över älven 

samt en trafikstruktur som stödjer stadskärnans utveckling. Vidare föreslås en inriktning 

för Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen. 

Stadsbyggnadskontoret 
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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. 

Förutsatt att inriktningarna för bebyggelseutvecklingen efterföljs kommer stadens utbud 

av bostäder att öka i såväl centrala staden som i mellanstaden samt delar av ytterstaden. 

Förtätningen inom stadsområdet kommer att öka möjligheten för staden att utnyttja redan 

byggd infrastruktur. Att utveckling även i exempelvis Torslanda – Amhult och Brottkärr 

kommer att öka möjligheten till att bosätta sig på fler attraktiva platser i Göteborg. 

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. Att i enlighet med inriktningarna som 

föreslås ta ett nytt område i ytterstaden i anspråk för bebyggelse kommer även det att 

innebära behov av stora investeringar i framförallt kollektivtrafik, övrig infrastruktur och 

VA-. 

Översiktsplanen kommer att bedömas ytterligare i en ekonomisk konsekvensanalys. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Översiktsplanens förslag kommer att bedömas ytterligare i en miljöbedömning som en 

del i översiktsplanens hållbarhetsbedömning. Bebyggelseutvecklingen och utbyggnad av 

infrastruktur kommer att innebära påverkan på natur och kultur och särskilda 

miljökonsekvensbeskrivningar kan därför komma att behöva tas fram i senare skeden. 

Förutsatt att de tillämpas i efterföljande planering, kan samtidigt flera av de inriktningar 

som föreslås ingå i översiktsplanen vara positiva för att begränsa eller undvika negativa 

effekter så som utsläpp från transporter och påverkan på natur- och kultur. 

Bebyggelseutveckling föreslås exempelvis i första hand ske på redan i ianspråktagen 

mark. Detta tillsammans med de inriktningar för en robust och väl integrerad grönstruktur 

som föreslås är positivt för att grönstrukturen ska säkerställas. Flera av inriktningarna för 

utveckling av trafiksystemet syftar till en omställning till mer hållbara transportslag vilket 

skulle vara positivt framförallt för att minska påverkan på klimatet. 

Bedömning ur social dimension 
Inriktningarna för bebyggelseutveckling syftar bl a till att skapa försättningar för fler att 

få en bostad. En stor del av tillkommande bostäder kommer enligt de inriktningar som 

föreslås att lokaliseras i den sammanhängande staden. Hur dessa fördelas inom det 

sammanhängande stadsområdet spelar roll ur ett socialt perspektiv bl a för att säkerställa 

att bostäder verkligen byggs där de gör störst nytta för att t ex för att minska 

boendesegregationen. 

De principer för en robust och väl integrerad grönstruktur som föreslås ingå i 

översiktsplanen syftar bl a till att säkerställa tillgången till parker och natur- och 
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rekreationsområden vilket har betydelse ur såväl ett folkhälsoperspektiv som för 

värnandet av 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. 

 

Bilaga 1. Utkast markanvändningskarta – bebyggelseutveckling 

Bilaga 2. Utkast markanvändningskarta - grönstruktur 
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Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås ta ställning till föreslagna inriktningar 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. I februari 

beslutade byggnadsnämnden om övergripande inriktning för arbetet med fördjupningarna 

om centrala staden och Högsbo Frölunda. 

I maj 2020 togs ett andra inriktningsbeslut som behandlade förslag på principer för god 

gestaltad livsmiljö för att ge stöd för avvägningar samt lokaliseringar i kommande 

planeringsskeden.  

Nu föreslås att byggnadsnämnden tar beslut om ytterligare ett antal inriktningar för 

arbetet att med den nya översiktsplanen inklusive fördjupningarna för centrala Göteborg 

och för Högsbo-Frölunda. Inriktningarna handlar om bebyggelseutveckling, utveckling av 

trafiksystemet samt principer för grönstrukturen. 

 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
 

1. Inriktning ny översiktsplan 

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

följande tre punkter: 

A. Att arbeta vidare med planförslaget utifrån föreslagna inriktningar för 

bebyggelseutveckling 

B. Att arbeta in föreslagna principer för utveckling av trafik och mobilitet 

C. Att arbeta in föreslagna principer för en robust och väl integrerad grönstruktur. 
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A. Förslag till inriktningar för bebyggelseutveckling 

Syftet med förslaget till inriktning för bebyggelseutveckling är att möjliggöra för stadens 

utbyggnadsbehov och samtidigt säkerställa värden som har betydelse för såväl Göteborgs 

attraktivitet som robusthet.  

Inriktningen syftar vidare till att staden ska kunna prioritera bebyggelseutveckling på rätt 

plats som gör det möjligt för staden att skapa stadskvaliteter och att möta upp med 

utbyggnad av grundläggande service. För en hållbar bebyggelseutveckling i staden som 

helhet, behöver rekommendationerna för bebyggelseutveckling se olika ut i stadens olika 

delar. 

 

Förslaget till inriktningar för bebyggelseutveckling bygger vidare på den övergripande 

utbyggnadsstrategi i inriktningsbeslut 1 (BN 20-03-17). Detta innebär att den nya 

översiktsplanen ska: 

- skapa förutsättningar för utbyggnad av ca 120 000 nya bostäder samt 

motsvarande behov av samhällsservice. 

Sammanhängande stadsområdet 

Ytterstadens större samhällen 

Övriga bebyggelseområden 

ytterstaden 
Kust- och landsbygd 

Utkast markanvändningskarta med avseende bebyggelseutveckling. (Bilaga 1) 
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- lägga grunden för en bebyggelseutveckling som bidrar till nära, sammanhållen 

och robust stad och till stadens utveckling mot flerkärnighet. 

Den huvudsaklig inriktningen i utbyggnadsstrategin är bebyggelseutveckling genom att 

komplettera inom det sammanhängande stadsområdet. Närmare 80 % av stadens 

utbyggnad av bostäder och samhällsservice fram till 2050 föreslås tillkomma inom 

innerstaden och mellanstaden. Detta motsvarar ett tillskott av ca 100 000 nya bostäder. 

Av dessa bedöms ca 30–35 000 tillkomma i innerstaden - framförallt inom Älvstaden - 

och övrigt i olika delar av mellanstaden. Ytterligare ca 4–5 000 föreslås tillkomma i 

ytterstadens större samhällen. En relativt stor del av dessa bostäder återfinns antingen i 

redan antagna detaljplaner som ännu inte byggts och i pågående detaljplaner. Ett särskilt 

fokus har ägnats åt att möjliggöra en större utbyggnad av småhus, som i översiktsplanen 

får uttryck både i strategier och bostadsinnehåll i staden. 

Det är osäkert om denna huvudsakliga utbyggnadsstrategi kan möta den 

utbyggnadskapacitet som behövs. För att säkra stadens behov av bebyggelseutveckling, 

framförallt bostadsförsörjning, under översiktsplanens tidshorisont har kontoret därför i 

enlighet med tilläggsyrkande i BN (2020-03-17) utrett förutsättningarna för att ta nya 

områden i ytterstaden i anspråk (Ytterstadsutredningen). Som ett komplement till 

utbyggnadsstrategin ovan föreslår kontoret att översiktsplanen även pekar ut ett nytt 

större område i ytterstaden samt områden i anslutning till ytterstadens större samhälle att 

pröva vidare för bebyggelseutveckling. Totalt skulle detta tillskott kunna rymma 10–

15 000 ny bostäder utöver det som beskrivs ovan. 

Inriktningar för det sammanhängande stadsområdet 

En generellt positiv inställning till bebyggelseutveckling föreslås inom detta område. Ny 

bebyggelse föreslås i första hand tillkomma på redan ianspråktagen mark genom 

förtätning eller genom lite större omvandling exempelvis av tidigare industrimark. Även 

vissa mindre värdefulla grönytor kan komma att tas i anspråk för bebyggelse. Vidare 

föreslås även särskilda omvandlingsstråk att pekas ut inom det sammanhängande 

stadsområdet. Detta är gator/vägar som ofta är överdimensionerade samt intilliggande 

impedimentytor, parkeringsplatser och mindre värdefulla grönytor. Här finns därför såväl 

exploateringspotential som möjlighet till effektivare användning av infrastruktur samt att 

öka de lokala stadskvaliteterna. 

Även inom det sammanhängande stadsområdet varierar förutsättningarna för 

bebyggelseutveckling. Området föreslås delas därför upp i följande delar, med 

sinsemellan olika rekommendationer: innerstaden (stadskärnan och utvidgad innerstad) 

samt mellanstaden (centrala mellanstaden och övriga mellanstaden). Inriktningar för 

innerstaden hanteras i första hand i fördjupningen för centrala Göteborg. Gemensamma 

inriktningar för bebyggelseutvecklingen i samtliga delar av det sammanhängande 

stadsområdet föreslås vara: 

- Funktionsblandning och blandade boende- och upplåtelseformer ska eftersträvas. 

- Vid bostadskomplettering ska det alltid säkerställas att samhällsservice finns i 

närområdet eller vid behov tillskapas.  

- För en god balans gällande täthet och funktionsblandning ska lägesbaserad planering 

tillämpas (i enlighet med Inriktningsbeslut 2) 

- Tillgången till stadens parker och naturområden ska beaktas och nya tillskapas för att 

möta upp ökat användningstryck.  
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- Vid förändringar ska hänsyn ska tas till den befintliga bebyggelsens karaktär och 

kulturhistoriska innehåll. 

- Tillkommande bebyggelse skall planeras för att klara framtidens förändrade klimat.  

Inriktningar för ytterstadens större samhällen 

Till ytterstadens större samhällen räknas Torslanda/Amhult, Kärra och Nya 

Hovås/Brottkärr. De utgör större bebyggelseområden som i begränsad omfattning, eller 

inte alls, hänger fysiskt ihop med det sammanhängande stadsområdet. I dessa samhällen 

finns en lokal tyngdpunkt med ett relativt stort utbud av service och här finns också ett 

visst utbud lokala arbetstillfällen. Tyngdpunkterna ligger också relativt väl till i 

kommunens kollektivtrafiksystem. Goda förutsättningar finns för en balanserad 

bebyggelseutveckling framförallt inom ca 1 km radie från tyngdpunkten. Utöver detta kan 

expansion av bebyggelseområdet prövas i direkt anslutning till befintligt. (se vidare Nya 

områden för blandad stadsbebyggelse). 

Inriktningen för ytterstadens större samhällen är en generellt positiv inställning till 

bebyggelseutveckling som bidrar till ett varierat utbud av bostäder och korta avstånd till 

service. Samma inriktningar som för sammanhängande stadsområdet föreslås gälla även 

här. 

Inriktningar för ytterstaden övriga bebyggelseområden 

Områdena består i huvudsak bostadsbebyggelse, framförallt småhusbebyggelse. Här ingår 

även mindre orter som Björlanda och Gunnilse samt södra Skärgården. I stora delar av 

områdena saknas god kollektivtrafik och förutsättningarna att utveckla den är begränsade. 

Även vägnätet är ofta relativt begränsat i dessa områden. 

Inriktningen för övriga bebyggelseområden i ytterstaden föreslås vara en begränsad 

bebyggelseutveckling.  Lämplighetsbedömningen för nytillkommande bebyggelse bör 

utgå från tillgång till kollektivtrafik och närhet till service. I första hand ska 

komplettering med sådant som saknas prioriteras, exempelvis för att säkerställa en 

levande skärgård. I övrigt bör endast enstaka ny bostadsbebyggelse tillkomma. Vid 

lokaliseringsprövning av ny bebyggelse ska möjligheten att lösa tillfart och vatten och 

avlopp beaktas, liksom att byggnader utformas och placeras med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden och till kulturvärdena på platsen. 

Inriktningar för kust- och landsbygd 

Kust- och landsbygden består till stor del av natur- och jordbruksområden med inslag av 

spridd bebyggelse. Här föreslås en inriktning som innebär restriktivitet till 

bebyggelseutveckling för att undvika ytterligare utspridning av bebyggelse. Ny 

bebyggelse bör därför endast tillkomma genom enstaka lokaliseringsprövningar och som 

tillskott till befintliga bebyggelsegrupper och på mark som redan är ianspråktagen. 

Tillkommande bebyggelse bör även ansluta till kust- och landsbygdens 

bebyggelsemönster. 

Nya större områden för blandad stadsbebyggelse 

Huvuddelen av tillkommande bebyggelse föreslås ske inom ramen för pågående 

markanvändning, dvs blandad stadsbebyggelse. Utöver detta föreslås översiktsplanen 

även peka ut en rad större områden där markanvändningen förändras. 
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Omvandling av tidigare industrimark: I huvudsak föreslås inga helt nya större områden 

utan framförallt inkluderas de områden som finns med redan i gällande översiktsplan bl a  

Backaplan, Frihamnen, Gullbergsvass, Högsbo industriområde. Bland de få nya områden 

som föreslås omvandlas från verksamhetsmark till blandad stadsbebyggelse kan nämnas 

Spadegatan i Angered. I övrigt bedöms det i nuläget viktigare att prioritera tillgången till 

verksamhetsmark. 

Ianspråktagande av icke bebyggda områden: Detta inkluderar ytor som idag är 

exempelvis naturmark och i något fall jordbruksmark. Exempel på ytor i denna kategori 

är sådana som ligger i utkanten av mellanstaden eller i anslutning till Torslanda, 

Gunnilse, Nya Hovås. De senare är ytor som identifierats inom ramen för 

ytterstadsutredningen. 

Större ytterstadsområde: Kontoret föreslår att ett större område i ytterstaden pekas ut som 

utredningsområden eller nytt område för blandad stadsbebyggelse. Den preliminära 

bedömningen är att Skogome/Kärra föreslås att pekas ut. Fördjupning av översiktsplan 

eller program behöver föregå detaljplanering för att säkerställa en långsiktigt hållbar 

struktur i området samt förutsättningar för en god utbyggnadsekonomi. 

 

B. Förslag till principer för utveckling av trafik och mobilitet 

Omställningen till hållbara sätt att resa och transportera varor och gods är avgörande för 

att trafiksystemet ska bidra i arbetet med att begränsa klimatpåverkan. Förslag till nytt 

miljö- och klimatprogram för Göteborg siktar mot att staden ska klara 1,5-gradersmålet, 

vilket kräver betydligt kraftigare åtgärder jämfört med tidigare 2-gradersmål, vilket 

exempelvis den gällande trafikstrategin har utgått ifrån. Översiktsplanen behöver därför ta 

höjd för ytterligare åtgärder som bidrar till att detta mål kan uppnås. 

Göteborg är inne i en expansiv fas med kraftig ökning av befolkning och arbetsplatser. 

Trafik, och särskilt biltrafik, tar mycket plats. I den täta innerstaden handlar det även om 

att kollektivtrafiken tar plats i markplan och är störningskänslig vilket får följdeffekter i 

fler delar av staden. För att alla invånare och verksamma ska få plats behöver många fler 

av resorna göras med färdsätt som kräver mindre utrymme per resenär än vad biltrafiken 

gör.  

Utgångspunkten i översiktsplanen är att skapa en nära stad, vilket innebär korta avstånd 

mellan människor och de funktioner som behövs för vardagslivet. Närhet till arbetsplatser 

och service, till fritid, rekreation och grönområden minskar behovet av att resa och fler 

kan klara vardagen genom att gå, cykla och åka kollektivt. En viktig del i detta är att 

Göteborg utvecklas mot en mer flerkärnig struktur. Trafiksystemet behöver stödja denna 

utveckling. Tvärförbindelser för kollektivtrafik som binder ihop staden på nya sätt, 

tillsammans med ett förbättrat sammanhängande gatunät som lägger grunden för ett 

trafiksystem som bär Göteborg in i framtiden är avgörande för denna utveckling. 

För att möta dessa utmaningar föreslår kontoret att följande principer ska vara vägledande 

för utvecklingen av trafiksystemet:  

- Ökad andel resande till fots, med cykel och med kollektivtrafik 

- Effektiv användning av befintlig infrastruktur 

- Minska trafikens barriäreffekter 
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Ökad andel resande till fots, med cykel och med kollektivtrafik 

Utifrån stadens mål om hållbart resande är det framför allt kollektivtrafiksystemet som 

kommer att behöva hantera betydligt fler resenärer. Även andelen resor till fots och med 

cykel måste öka. Kapaciteten i kollektivtrafiksystemet är en nyckelfråga för att hantera 

stadens tillväxt. Översiktsplanens utbyggnadsstrategi förutsätter en utveckling enligt 

ambitionen i Målbild Koll 2035, där vissa behov på platser eller längs sträckor behöver 

studeras vidare för att klara utmaningar efter 2035 för att klara denna tillväxt. Även 

sådant som i Målbild Koll2035 benämns som utblickar efter 2035 behöver studeras 

vidare, exempelvis tvärförbindelser som binder ihop staden på nya sätt tillsammans med 

ett förbättrat sammanhängande gatunät. För den gående är det sammanhängande 

gångvägnät och hög korsningstäthet viktigt. För cyklister är det viktigt med 

framkomlighet och flyt och möjlighet att cykla i olika hastigheter. 

Översiktsplanen föreslås inkludera följande inriktningar för att öka andelen resande till 

fots, med cykel och med kollektivtrafik: 

- Förtäta kring befintlig och planerad kollektivtrafik så att fler får nära till god 

kollektivtrafik. 

- Säkerställ plats för att utveckla kollektivtrafiken och dess framkomlighet i stomnätet. 

- Utreda möjligheten att ansluta nya spårrelationer till Västlänken, för att se om 

Västlänken kan bli början till stommen i stadens planskilda kollektivtrafiksystem 

- Skapa ett gent och finmaskigt nät för fotgängare där även utrymme för vistelse 

prioriteras. 

- Skapa logisk och sammanhängande cykelinfrastruktur separerad från fotgängare, 

samtidigt som hänsyn tas till olika typer av cyklar med olika hastighets och 

utrymmesanspråk.  

För att möjliggöra för att principerna ovan ska kunna realisera, föreslås även att 

översiktsplanen inkluderar bl a följande utbyggnadsmöjligheter av trafiksystemet: 

- Ett utredningsområde för dubbelspår Bohusbanan inklusive Brunnsbo station. 

- Ett utredningsområde för järnväg vid Dag Hammarskjöldsleden och längs 158:an.  

- Ny stambana Göteborg – Borås via Mölndal/Landvetter flygplats. (Möjligheten att 

bygga ut till 4-spår, via alternativet ”Raka vägen” bör bevaras för framtida behov.) 

- Lägen för viktiga bytespunkter med regional betydelse med syfte att avlasta 

centralstationen. 

Effektiv användning av befintlig infrastruktur 

Fler människor på samma yta kräver en omdisponering av gaturummet. På flera håll är 

det idag trångt på såväl gator som i bussar och spårvagnar i rusningstrafik. Det är varken 

ekonomiskt eller ytmässigt rimligt att tillskapa ny infrastruktur i en sådan takt att antalet 

meter gata och spår per person bibehålls eller ökas när befolkningen växer. Istället måste 

det vi redan har användas mer effektivt.  

Effektiv användning innebär att använda redan gjorda investeringar i infrastrukturen 

smart.  Information samt styrning och ledning av vägtrafiken i kombination med åtgärder 

som begränsar antalet fordon i trafiksystemet säkerställer en god framkomlighet för alla 

trafikanter och godstransporter. För att göra kloka investeringar och hushålla med 

befintlig infrastruktur kan planering enligt Fyrstegsprincipen vara till stor nytta, där de 
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första stegen handlar om att Tänka om och Optimera och sista steget handlar om 

nybyggnation.  

Översiktsplanen föreslås inkludera följande inriktningar för en mer effektiv användning 

av befintlig infrastruktur: 

- Verka för att ta yta på leder i anspråk för kollektivtrafik t ex att komplettera med 

busskörfält och i vissa fall konvertera till busskörfält enligt ÅVS för Metrobuss.    

- Omfördela yta i befintliga trafikmiljöer och omdana gaturummet till förmån för 

vistelse, gående, cyklister och kollektivtrafik. 

Minska trafikens barriäreffekter 

En av trafikens negativa effekter är de barriärer som i mötet mellan ett behov för personer 

att korsa ett trafikflöde och infrastrukturens egenskaper gällande utformning och 

trafikföring. Göteborgs stora trafikleder och järnvägar skapar både fysiska och mentala 

barriärer mellan områden och stadsdelar. Att överbrygga olika barriärer utan att kraftigt 

försämra den regionala och nationella tillgängligheten är en central del i att skapa en 

sammanhållen stad. Kontoret föreslår att följande inriktningar inkluderas i den nya 

översiktsplanen för att minska trafikens barriäreffekter:  

- Tillsammans med Trafikverket verka för att överbrygga statliga leder och järnvägar 

på utvalda strategiska platser eller sträckor där behovet att knyta samman staden är 

störst. 

- Minska överdimensionerade infrastrukturanläggningar och använda ytan till 

byggnation, grönska eller vistelse. 

- Verka för att genomgående tung godstrafik till och från Göteborgs hamn och 

verksamhetsområdena på södra Hisingen sker via Hisingsleden/Norrleden och 

Söderleden. 

Översiktsplanen bör utöver detta även inkludera ett utredningsområde för ny 

järnväg/hamnbana över Hisingen, längs med befintlig Bohusbana och i anslutning till 

Hisingsleden. Syftet med detta skulle vara att öppna för möjligheten att på lång sikt 

minska den barriäreffekt som hamnbanan innebär i befintligt läge. Ett alternativt läge för 

järnväg till hamnen skulle även kunna vara fördelaktigt för befintliga och planerade 

logistikområden på Hisingen. 

 

C. Förslag till principer för en stärkt och väl integrerad grönstruktur 

Parker, natur och vattenområden innehåller sociala värden som ger en upplevelserik och 

hälsosam stad liksom ekologiska värden som ger ett rikt växt- och djurliv. En geografisk 

spridning av parker och naturområden över staden är viktigt både ur ett ekologiskt 

perspektiv för djur och växters spridningsmöjligheter, och ur ett socialt perspektiv för 

jämlik tillgång till stadens resurser. Parker, naturområden och de gröna mellanrummen i 

staden är också viktiga för att anpassa staden till ett framtida klimat. För att uppnå en 

robust och väl integrerad grönstruktur föreslår kontoret en fördjupad och differentierad 

redovisning av parker och naturområden på översiktsplanens markanvändningskarta. 

Motivet till detta är bl a att i större utsträckning undvika konflikter som ofta uppstår i 

senare skeden mellan bebyggelseutvecklingen och bevarandet av parker och 

naturområden. Avvägningar kommer dock även fortsättningsvis att behöva göras i 
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efterföljande planering. Vid dessa avvägningar föreslår kontoret att följande principer ska 

vara vägledande:  

- Planera för god tillgång till parker och naturområden,  

- Planera för god möjlighet till rekreation och friluftsliv,  

- Planera för stärkt biologisk mångfald och ekosystemtjänster  

- Planera för sammanhängande blågröna stråk och vattennära miljöer. 

God tillgång till parker och naturområden samt god möjlighet till rekreation och 

friluftsliv 

Närhet till parker och stadsnära naturområden är särskilt viktig för barn, äldre och andra 

grupper som har begränsad möjlighet att ta sig längre sträckor. Genom platsens 

utformning och innehåll kan besökare uppmuntras till mer rörelse, lek eller vila. De stora 

stadsparkerna och naturområdena bidrar till att profilera Göteborg och ge staden identitet. 

Genom att vara tillräckligt attraktiva lockar de både besökare och invånare från hela 

staden. Parker utgör offentliga rum där människor kan mötas på lika villkor. Tillgång till 

rekreation och friluftsliv bidrar till fysisk aktivitet och psykiskt välmående. Större 

sammanhängande park och naturområden är värdefulla då de kan rymma fler aktiviteter 

än mindre områden. Översiktsplanen föreslås inkludera följande inriktningar för god 

tillgång till parker och naturområden samt för god möjlighet till rekreation och friluftsliv: 

- Park eller naturområden ska finnas inom 300 m från bostad, skola och arbetsplatser. 

För att ha förutsättningar att rymma tillräckliga kvaliteter bör området vara 

sammanhållet och storleken minst 0,2 hektar.  

- Planera för att större park- eller naturområde med en variation av sociala funktioner 

och ekosystemtjänster ska finnas inom 1 km från bostaden. För att ha förutsättningar 

att rymma tillräcklig kvalitet bör storleken vara minst 2 ha.  

- Skapa nya parker i stadsutvecklingsområden, stadsdelar och bostadsområden där 

trycket är stort på befintliga parker och natur. 

Stärkt biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

Biologisk mångfald innebär en stor variation av växter och djur. Göteborgsregionens 

gröna kilar är större sammanhängande naturområden som är ytterst värdefulla för den 

biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden gynnas även av ett väl utvecklat och 

variationsrikt vegetationsskikt, liksom kopplingar mellan parker och naturområden, som 

möjliggör spridning av växter och djur. Jordbruksmarkens värde utgörs både av vad den 

kan producera och dess värde för natur- och kulturmiljön och sociala värden. Natur- och 

kulturmiljövärdena handlar framförallt om biologisk mångfald och landskapsbild. 

Översiktsplanen föreslås inkludera följande inriktningar för stärkt biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster: 

- Värna stora sammanhängande parker och naturområden som en viktig del av de gröna 

kilarna. 

- Utveckla successivt det formella skyddet av naturområden genom att arbeta vidare 

med föreslagna naturreservat och andra skyddsformer 

- Säkra, vårda och utveckla naturvärden och variation av värdefulla naturtyper genom 

kontinuerlig och anpassad skötsel.  

- Värna jordbruksmarkens samtliga värden. 

Sammanhängande blågröna stråk och vattennära miljöer 
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Genom att aktivt jobba med att stärka de sociala och de ekologiska funktionerna kan den 

blågröna strukturen bidra till målen om en nära, robust och sammanhållen stad.  De 

blågröna stråken längs vattendragen i Göteborg hyser en särskilt stor potential för 

utveckling av ekosystemtjänster i den täta staden. Att röra sig och vistas nära vatten är 

dessutom attraktivt. Genom sin geografiska spridning ger stråken ökad möjlighet att möta 

vattnet för många människor.  

Rätt utformade kantzoner längs vattendrag fyller en ekologisk funktion som bidrar till 

biologisk mångfald och att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås. De blågröna stråken 

är också av stor betydelse för anpassningen till ett förändrat klimat, då de hyser potential 

att ta hand om och jämna ut flöden från allt mer frekventa och intensiva skyfall. 

Översiktsplanen föreslås inkludera följande inriktningar för sammanhängande blågröna 

stråk och vattennära miljöer: 

- Förstärk den blågröna strukturen och dess ekologiska funktioner särskilt i delar där 

det saknas eller där det finns brister genom att tillskapa nya ytor längs vattendragen, 

omdisponera befintliga ytor och utveckla befintliga värden i samband med fortsatt 

planering. 

- Utveckla kvaliteter längs Göteborgs åar och älvkanter så att de blir rekreativa stråk 

som lockar människor till rörelse; promenader, löprundor, cykling och förenklar 

arbetspendling med cykel eller till fots. 
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2. Inriktning för fördjupning centrala Göteborg 

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

sammanfattas i följande punkter: 

A. Prioritering av stadsutveckling som stödjer att stadskärnan växer över älven 

B. En trafikstruktur som stödjer stadskärnans utveckling 

C. Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen 

 

I detta inriktningsbeslut föreslås byggnadsnämnden sammanfattningsvis ta ställning till 

följande; 

- Prioritering av stadsutveckling som stödjer att stadskärnan växer över älven 

Stadsparker och stadsdelsparker 

Stadsnära naturområden 

Värdefulla natur-  

och friluftsområden 

Blågröna stråk 

Utkast markanvändningskarta med avseende grönstruktur (Bilaga 2.) 
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- Vilka områden och noder i centrala Göteborg som utgör omvandlingsområden och 

platser för tillkommande stadsutveckling och blandstad samt var handel/kontor 

eftersträvas i högre utsträckning (anslutning till regionala bytespunkter) 

- Att det inom den centrala staden finns särskilda värden som efterföljande planering 

behöver ta hänsyn till, både när vi kompletterar den befintliga staden och när vi 

omvandlar tidigare industrimark 

- Hur och var vi kan överbrygga barriärer kopplat till större leder och älven för att 

skapa ett sammanhängande gatunät och stötta att stadskärnan växer över älven 

 

A. Prioritering av planering som stödjer att stadskärnan växer över älven 

I tidigare inriktningsbeslut 1 och 2, har byggnadsnämnden fattat beslut om en inriktning 

som handlar om att stadskärnan växer över älven. För att stadskärnan ska kunna växa 

över älven enligt tidigare inriktningsbeslut är det viktigt att älvrummet och den historiska 

stadskärnan tillgängliggörs och värnas, att särskilda stråk prioriteras för handel och 

aktivitet av olika slag samt att trafiken i stadskärnan anpassas för gående.   

Inom en stadskärna som växer över älven finns särskilda områden som idag utgörs av 

tidigare industrimark för omvandling och förtätning samt en befintlig bebyggelsestruktur 

med en skala och utformning av hos byggnader och offentliga rum som behöver värnas. 

Vidare är innerstaden åtskild av flera stora barriärer, där Göta älv och befintliga statliga 

trafikleder medför störst begränsningar för stadslivet samtidigt som de är viktiga 

pulsådrar för trafik och mobilitet. 

För att stadskärnan ska kunna växa över älven behöver stadsutvecklingen ske till de 

omvandlingsområden som prioriteras. Stadslivet och de offentliga rummen behöver 

stärkas i den befintliga bebyggelsestrukturen såväl som den behöver tillskapas i 

utvecklingen av de nya områdena. Infrastruktur och åtgärder kopplat till att överbrygga 

barriärer för att få en sammanhängande stadskärna och gatunät behöver även dessa 

prioriteras. 

Detta inriktningsbeslut är en konkretisering och fördjupning av inriktningar kopplat till 

bebyggelseutveckling och övergripande trafikstruktur i ny översiktsplan. 

Bebyggelseutveckling i centrala Göteborg – omvandla, värna och komplettera 

I tidigare inriktningsbeslut 1 och 2 har byggnadsnämnden dels tagit beslut om inriktning 

att identifiera viktiga strategiska lägen i innerstaden med hög potential för 

stadsutveckling samt att prioritera stadsutvecklingen i omvandlingsområden. I dessa 

beslut konstateras även att både i den befintliga staden och i omvandlingsområden finns 

platsspecifika och karaktärsskapande värden samt kvaliteter i offentliga rum som behöver 

värnas vid utveckling och inte byggas bort.  

Omvandlingsområden som stöttar en växande stadskärna  

Större omvandlingsområden har tidigare pekats ut i centrala staden, främst i f d hamn- 

och industriområden längs med älven, Gullbergsvass och Backaplan. I dessa områden 

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

och nytt i en tät blandstad. Vision Älvstaden pekar ut strategier för hur en sådan 

omvandling kan hela staden, möta vattnet och stärka kärnan. Omvandlingsområdena i 

Älvstaden utgör den största markresursen för förtätning i centrala staden. Inom 

omvandlingsområden avses en högre täthet och blandade funktioner eftersträvas samtidigt 



 

Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 15 (24) 

   

   

som områdenas särskilda karaktär och platsspecifika potential omhändertas. Att på detta 

sätt omvandla gammal industrimark är kostsamt då här nästan alltid krävs marksanering, 

dyr grundläggning och anläggning av ny storskalig infrastruktur. Samtidigt kan på detta 

sätt stora värden skapas och tas omhand i staden som gynnar både stadsliv, handel och 

näringsliv i regionkärnan. Kontoret föreslår därför en tydligare styrning av stadens 

resurser för att möjliggöra en sådan stadsutveckling. 

Förslag till inriktning för omvandlingsområden: 

- Prioritera på kort sikt (före 2035) stadsutveckling i omvandlingsområden som stöttar 

att stadskärnan växer över älven, dessa utgörs främst av; Lindholmen, Frihamnen 

samt delar av Ringön, Backaplan och Centralenområdet.  

- Utred vilka investeringar som krävs för att på längre sikt (efter 2035) även utveckla 

resterande delar av Älvstadens delområden, Fiskhamnen samt områden kring 

Ramberget/Wieselgrensplatsen till blandstad 

Illustration av omvandlingsområden i centrala Göteborg. Avgränsning av områden är under arbete 

Kreativa zoner för tillfällig användning 

I centrala Göteborg finns ett antal områden som står inför omvandling eller har en ensidig 

användning med stora befintliga kulturvärden. Dessa områden kan – genom att upptas i 

en strategi för kreativa zoner – öppnas upp för tillfällig användning. Med utgångspunkt i 

Vision Älvstaden och pågående arbeten inom Frihamnen och på Ringön föreslås en 

inriktning för vissa omvandlingsområden som omhändertar befintliga kulturvärden och 

som öppnar upp platsen för tillfälliga användningar samtidigt som planering pågår för en 

på sikt förändrad markanvändning. En strategi för kreativa zoner förutsätter att 

planeringen av området, och eller ett användande därav, avses ske först längre fram, 

minst 5-25 år. Områdena behöver få planmässiga förutsättningar som förenklar tillstånds- 

och bygglovsprocesser och/eller ges förutsättningar att göra en översyn av dessa för att 
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skapa utrymme för parallell och alternativ utveckling. Sådana förutsättningar finns i delar 

av Frihamnen där en besläktad strategi är prövad genom ett s k platsbyggnadsprojekt åren 

2014-2019. Även på Ringön, har sedan 2015, ett liknande angreppssätt använts av 

kommunen, genom Saltet på Ringön. Kreativa zoner, med ett aktivt stöd från Göteborgs 

stad, kan bidra till nya möjligheter för att tillvarata befintliga miljöer, sätta igång kreativa 

verksamheter och koppla innovation till stadsutvecklingen.  

Förslag till inriktning kreativa zoner i omvandlingsområden 

- Inom vissa omvandlingsområden, som har planmässiga förutsättningar eller potential 

för att göra en översyn av dessa, föreslås utrymme skapas för att särskilda delar kan 

utnyttjas som s k kreativa zoner, alternativt öppnas upp för tillfällig användning 

- Följande områden bedöms kunna pekas ut i översiktsplanen: Frihamnen och Ringön 

samt någon del av Gullbergsvass.  

 

Karaktärsområden som utgångspunkt för att värna, komplettera och omvandla  

Centrala stadens byggstenar; de naturgivna förutsättningarna, berg och dalar, parker och 

stadsrum, bebyggelsetypologier och trafikstruktur bildar utgångspunkt för planering och 

byggande och är identitetsskapande för centrala staden. Enligt tidigare inriktningsbeslut 1 

och 2 ska hänsyn tas till det som är platsspecifika värden och karaktärer i centrala staden, 

både vid omvandling och vid komplettering inom den befintliga bebyggelsestrukturen. 

För centrala staden beskrivs dessa värden särskilt inom olika karaktärsområden.  

Förslag till inriktning:  

- Viktiga karaktärsområden i centrala Göteborg är, Den historiska stadskärnan, 

Älvrummet, Stenstaden, Majorna och västerut, över bergen i söder, längs Mölndalsån 

och områdena runt Ramberget.  

- Inom innerstadens karaktärsområden beskrivs inriktningar kopplat till särskilda 

identitetsskapande värden som ska bilda utgångspunkt för efterföljande planering. 
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Viktiga noder i en växande stadskärna 

Enligt tidigare inriktningsbeslut för ny översiktsplan ska föreslagna principer för god 

gestaltad livsmiljö arbetas in i planförslaget vilket innebär att en god balans mellan 

funktionsblandning och täthet ska eftersträvas samt att markytor ska fördelas på ett klokt 

sätt mellan offentlig friyta, gatumark och kvartersmark. 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. 

För att utveckla stadsliv i en växande stadskärna bör handel koncentreras till noder och 

särskilda stråk. En ökad befolkningstäthet inom stadskärnan kan även minska 

stadskärnans sårbarhet mot förändringar på arbetsmarknaden. Tillgängligheten i 

stadskärnan är genomgående hög i stora delar men ett mer finmaskigt och 

sammanhängande gatunät, med fler förbindelser över älven, behövs för att stötta att 

stadskärnan kan växa över älven.  

Arbetet med ny översiktsplan konstaterar att förtätning i noder med rätt rumsliga 

förutsättningar och närhet till god kollektivtrafik har störst potential för stadsliv och kan 

bidra till en sammanhängande stad. Vidare ser arbetet med ny översiktsplan, fördjupat för 

centrala Göteborg att tillgängligheten i stadskärnan är genomgående hög men att ett mer 

finmaskigt och sammanhängande gatunät, med förbindelser över älven, behövs för att 

stötta att stadskärnan kan växa över älven. För att utveckla stadsliv i en växande 

stadskärna koncentreras handel i noder och särskilda stråk. En ökad befolkningstäthet 

inom stadskärnan kan även minska stadskärnans sårbarhet mot förändringar på 

arbetsmarknaden.   

Regional tillgänglighet genom kollektivtrafik beskrivs som den viktigaste 

lokaliseringsfaktorn för kontorsnäringar. För handel finns det ett särskilt värde i 

etablering på platser där det redan finns urbana kvalitéer och blandat innehåll eller 
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potential för det. För noder rekommenderas en hög exploateringsgrad men med lågt 

bostadsinnehåll och hög andel verksamheter. 

Förslag till inriktning för noder: 

- Inom den centrala staden föreslås att antal noder pekas ut som viktiga för 

stadskärnans utveckling;  

o Centralstationen och de nya pendeltågstationerna vid Haga och Korsvägen 

har en särställning som regionala angöringspunkter till stadskärnan.  

o Övriga noder är områden i direkt anslutning till Knutpunkt Hjalmar, 

korsningspunkten Myntgatan/Herkulesgatan, Centrala Lindholmen, 

Stigberget/Fiskhamnsmotet, Linnéplatsen, Järnvågen/Järntorget, Norra 

Gårda/Ullevimotet samt Svingeln.   

- Noderna har olika utvecklingsmöjligheter utifrån dess olika förutsättningar men 

gemensamt är att här finns potential för att stadsliv, handel och arbetsplatser kan 

stärkas.  

 

Illustration av noder för en växande stadskärna.  

B. En trafikstruktur som stödjer stadskärnans utveckling 

Hur väl ett område är integrerat i stadens gatunät, och har tillgång till kollektivtrafik med 

hög kapacitet, är av stor betydelse för att få ut det fulla värdet av stadsutvecklingen i 

området.   

Utifrån tidigare inriktningsbeslut om en utvecklad innerstad och en stadskärna som växer 

över älven behöver en stödjande trafikinfrastruktur för stadsutveckling tillskapas. Älv och 

trafikleder innehar viktiga funktioner men utgör även barriärer för en sammankopplad 

stad och ett sammanhängande gatunät. Inom områden i centrala Göteborg föreslås en 

omvandling till blandstad i anslutning till både älv och trafikleder, för vilkas 

förutsättningar och potential för bland annat stadsliv, hänger tätt samman med gatunät 

och närhet till kollektivtrafik. En utveckling av kollektivtrafiken behöver kunna bidra till 
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en hållbar och attraktiv stadsutveckling likväl som att barriäreffekterna behöver minska 

för att möjliggöra för att fler resor även kan ske till fots eller med cykel. För trafiklederna 

gäller även att de alstrar buller och utsläpp till luft vilket påverkar miljö och möjligheter 

för stadsutveckling. Förslag till inriktningar för en stödjande trafikstruktur handlar om hur 

särskilda trafikleders barriäreffekt föreslås minska, var stadskärnan kan kopplas samman 

över älven i gång- och cykelstråk samt hur framtida kollektivtrafikobjekt föreslås hanteras 

i fortsatt arbete. 

Förbindelser över älven stöttar en växande stadskärna 

Tidigare inriktningsbeslut stöttar arbetet att fortsatt studera lägen för nya färje- och 

broförbindelser över älven för att binda samman staden. Analyser som gjorts inom arbetet 

med ny översiktsplan visar att antalet gång- och cykelresor över älven väntas fördubblas 

fram till 2050. Detta innebär att fler förbindelser över älven behöver tillskapas som både 

tillgodoser denna ökning av resande och främjar möjligheterna för stadskärnan att växa 

över älven.  

Ur ett gång- och cykelperspektiv är avståndet mellan de befintliga fasta älvförbindelserna 

långt och flertalet lägen i centrala Göteborg har undersökts för placering av nya gång- och 

cykelbroar. Planeringsförutsättningar för gång och cykelbro samt placering och 

utformning av nya älvsförbindelser (färjor och broar) studeras i nära samverkan, där 

bedömningen av lämpligt läge av en gång- och cykelbro har gjorts. Viktiga parametrar för 

bedömning handlar om hur en bro knyter an till viktiga stråk både för gång- och 

cykeltrafik, till blå-gröna samband samt hur den kan ansluta till större 

omvandlingsområden och bidra till att stadskärnan växer över älven. Vidare handlar det 

om hur långt det är från befintliga broar och hur placeringen kan anses gynnsam ur ett 

sjöfarts- och trafikalt perspektiv. 

Bedömningen i nuläget gör att på kort sikt, innan 2035, pekas ett läge som fast 

förbindelse i form av en gång- och cykelbro ut medan resterande kopplingar över älven 

syns som älvförbindelser, i första hand som färja. På sikt är stadens ambition att fler 

gång- och cykelbroar ska kunna byggas, men detta i så fall först efter 2035 och när staden 

har ett svar på hur det kan genomföras utan att påtagligt skada sjöfarten inom och genom 

Göteborg. Utpekande av lämpliga lägen för färjeförbindelser på kort och lång sikt sker i 

även fortsättningsvis samverkan med Västtrafik. 

Förslag till inriktning 

- En fast förbindelse i form av gång- och cykelbro, mellan Hugo Hammars kaj och 

Packhuskajen pekas ut på kort sikt, fram till 2035 

- Prioritera, kopplat till redan utpekade strategiska lägen, de älvförbindelser som i 

närtid stöttar inriktningen ”stadskärna växer över älven”  

 

Barriäreffekter av leder kan minska när stadskärnan utvecklas 

Tidigare inriktningsbeslut redogör för att trafikleder i centrala staden i vissa lägen kan 

och bör omdisponeras för att bättre stödja en växande innerstad. Barriäreffekterna kan 

successivt minska genom att de i prioriterade lägen byggs bort. Barriärer i form av 

trafikleder är av varierande karaktär och har förutsättningar som gör att de behöver 

hanteras på olika sätt. Hur den övergripande trafikstrukturen ser ut har en påverkan på de 

centrala trafiklederna. En viktig förutsättning är därför att staden avser verka för att den 
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godstrafik som är knuten till hamnverksamheten samt de transporter som har en målpunkt 

utanför Göteborg, på sikt ska omdisponeras till de yttre trafiklederna. 

Inom staden pågår flertal arbeten som knyter an till hur de centrala lederna ska hanteras 

och disponeras för trafik, bland annat genom olika ÅVS-er för bland annat Lundbyleden 

och för Metrobuss. Parallellt med framtagande av ny översiktsplan, fördjupad för centrala 

Göteborg pågår även arbete med en fördjupad översiktsplan för västra Arendal och 

Torsviken som möjliggör för utveckling av ny industri- och verksamhetsmark i 

anslutning till Göteborgs Hamn samt plats även för färjeterminaler. Detta möjliggör på 

sikt för en flytt av de centralt belägna färjeterminalerna, en verksamhet som idag alstrar 

tung trafik till och från området.  

Inom centrala staden är det främst trafiklederna E6, Oscarsleden och Lundbyleden som 

utgör barriärer för ett sammanhängande gatunät men dessa fyller även en viktig funktion 

för olika typer av transporter till och från centrala staden. Olika sätt att hantera 

barriäreffekter handlar dels om att överbrygga dem i strategiska lägen, dels att möjliggöra 

för en barriär att utgöra en integrerad del av ett gatunät (exempelvis genom att förespråka 

planskildhet alternativt boulevard i markplan). När en barriär integreras i staden påverkas 

omgivande gatunät och förutsättningarna för bebyggelse och annan användning 

förändras. Att verka för detta på sikt skulle kunna frigöra utrymmen för stadsutveckling 

och skapa förutsättningar för en mer sammanhängande och nära stad, vid en 

överbryggning kvarstår barriären men rörelse främjas mellan olika delar av staden. En 

kortsiktig åtgärd får inte på sikt omöjliggöra för en långsiktig lösning. 

Oscarsleden innehar särskilda förutsättningar på lång sikt, bland annat utifrån att 

färjeterminaler i anslutning till led ges möjlighet för flytt i pågående planering inom 

fördjupad översiktsplan för Västra Arendal och Torsviken. Inriktningen, då Oscarsleden 

idag innehar strategiska tvärkopplingar för trafik,  är att på sikt minska dess barriäreffekt 

som helhet och samtidigt möjliggöra för att Majorna-Linne kopplas samman mot älven. 

För E6an ses utifrån dess förutsättningar främst möjlighet att, i särskilda lägen som 

gynnar ett sammanhängande gatunät, överbrygga trafikleden i delar såsom invid 

exempelvis Ullevimotet, Svingeln och Olskroken. 

Förslag till inriktning 

- För Lundbyleden ses på kort sikt möjligheter att skapa barriärbrytande kopplingar 

över eller under leden på utpekade strategiska ställen  

- För E6-an ses både på kort och lång sikt möjligheter att i första hand verka för att 

överdäcka leden på särskilda strategiska lägen inom sträckan mellan Örgrytemotet 

och Olskroksmotet.  

- För Oscarsleden finns idag tvärkopplingar på särskilda strategiska ställen. På sikt och 

i samband med att en flytt av färjeterminalerna skulle vara aktuell, finns möjlighet att 

verka för att leden blir en integrerad del av gatunätet i centrala staden 

 

Lindholmsförbindelsens anslutning till Linnéplatsen 

Linnéplatsen utgör en viktig entré och koppling mellan Slottsskogen och Linnéstaden. 

Idag är Linnéplatsen till stor del en trafikyta och bytespunkt. Potential och uppdrag finns 

dels för att stärka Slottsskogens entré vid Linnéplatsen, dels för att stärka bytespunkten 

genom att tillskapa ett hållplatsläge för stadsbana som del av Lindholmsförbindelsen och 

en framtida innerstadsring.  



 

Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 21 (24) 

   

   

Slottsskogen utgör en målpunkt i staden och är en av dess främsta stadsparker med 

tydliga värden för staden i stort och med särskilda värden utifrån riksintressen för 

friluftsliv och kulturmiljövård. 

Lindholmsförbindelsen utgör en viktig del av en framtida innerstadsring för 

kollektivtrafik enligt Målbild Koll2035 och för sträckan Lindholmen - Linné avses 

stadsbanestandard. Stadsbana knyter ihop längre stråk med ett mycket stort resande och 

kör normalt på egen bana med planskilda korsningar separerad från annan trafik.  

Anslutningen av Lindholmsförbindelsen till Linnéplatsen behöver fungera utifrån flera 

kollektivtrafikperspektiv. På kort sikt handlar det om nytt hållplatsläge och anslutning till 

befintligt spårvägsnät och framtida stadsbana med reserelationer mot Sahlgrenska och 

Frölunda, på längre sikt om hur inriktningen om snabb möjligen planskild kollektivtrafik 

på innerstadsringen fortsatt ska kunna vara möjlig. Principiella studier om detta är 

påbörjade och blir ett viktigt underlag för hur lösningen behöver se ut och kan samspela 

med flera anspråk på platsen.  

I gällande översiktsplans markanvändningskarta redogörs för reservat och 

utredningsområde för framtida kommunikation avseende Lindholmsförbindelsen, 

markreservat finns för väg i tunnel söder om Linnéplatsen. Förutsättningarna har 

förändrats, bland annat i och med Målbild koll 2035 och förslaget om 

Lindholmsförbindelsens anslutning i plan på Linnéplatsen. Den nya översiktsplanen, 

fördjupningen för centrala Göteborg, behöver övergripande visa hur markanvändningen 

på platsen föreslås se ut, utifrån den avvägning som görs av olika intressen och anspråk 

på platsen och hur staden omhändertar de riksintressen som berörs.  

Förslag till inriktning 

• Att verka för att Linnéplatsen som stadsrum och Slottsskogens entré stärks samt 

att tillgänglighet för gång- och cykel säkras vid utveckling av en framtida nod för 

stadsutveckling och en bytespunkt för kollektivtrafik genom 

Lindholmsförbindelsen anslutning till Linnéplatsen  

• Att i första hand pröva om en anslutning av Lindholmsförbindelsen till ett 

hållplatsläge i marknivå är lämpligt på Linnéplatsen 

3. Inriktning för fördjupning Högsbo - Frölunda 

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

sammanfattas i följande punkt: 

A. Att ge boulevarden och dess närområde en varierad utformning i enlighet med 

nedanstående beskrivning. 

Tankar kring boulevardens utformning, innehåll, funktion och närområde har delvis 

berörts i inriktningsbeslut 1 och 2 som BN har antagit under våren 2020. Av dessa 

inriktningsbeslut framgår bland annat att boulevarden ska utgöra en stark ryggrad genom 

området, kantad av bebyggelse och offentliga rum. Högsbo industriområde omvandlas till 

blandstad med högst bebyggelsetäthet närmast boulevarden. Omvandlingen till blandad 

stadsbebyggelse ska ge ett område med goda boendekvalitéer, och ett rimligt antal 

bostäder inom området bedöms vara 10 000 – 12 500 för att uppnå en god balans mellan 

bostäder, service, grönstruktur och verksamheter. 
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Detta inriktningsbeslut 3 tar sin utgångspunkt i det faktum att vi har att göra med en lång 

och varierad sträcka, och beskriver utifrån det en föreslagen inriktning för boulevardens 

olika delar. Det kan för övrigt noteras att denna inriktning även har en grund i 

samrådshandlingen för FÖP:en där följande text finns gällande alternativ C: 

Leden omvandlas till en boulevard. Boulevardens utformning och innehåll varierar 

utefter omgivande bebyggelse och topografi. Mot norr omges boulevarden av parkmiljöer 

och redan befintlig bostadsbebyggelse. I mellanpartiet byggs en ny kvarterstad upp som 

breder ut sig främst mot öster men kopplas samman med den västliga sidan i 

genomgående östvästliga stråk. I söder delas boulevarden upp till olika målpunkter 

beroende på trafikslag. Nya spår förläggs längs med boulevarden mellan 

Marklandsgatans hållplats och Radiotorget. Mellan Radiotorget och Söderleden viker 

spåret av från boulevarden österut. 

Dag Hammarskjöldsleden är cirka 5 kilometer lång, och det är på hela denna sträcka som 

en omvandling från motortrafikled till stadsboulevard prövas. Den långa sträckan gör att 

befintlig trafikled omges av olika typer av bebyggelse, topografi, infrastruktur, 

markanvändning med mera beroende på var man befinner sig. I grova drag kan dock 

följande tre delar urskiljas: 

I norr, från Linnéplatsen till Marklandsgatan: utgörs omgivningen av parker och 

naturområden med mycket höga natur- och kulturvärden och likaledes mycket höga 

sociala värden (Slottsskogen, Slottsskogsvallen, Botaniska trädgården och 

Änggårdsbergen), av bebyggelse med den kulturhistoriskt värdefulla Änggården från 

början av 1900-talet som det största området, eller av naturmark med en topografi som 

gör att någon bebyggelseutveckling hittills inte skett.  

I mitten, från Marklandsgatan till Radiotorget kantas dagens trafikled av parkeringsytor, 

gamla Säröbanan som nu är cykelled, lokalvägar, ledningsstråk samt impedimentytor som 

utgör buffertzon för vägtrafiken. I öster ligger verksamhetsområden och i väster ligger 

flerfamiljshusen i Flatås och Högsbo samt Högsbo sjukhusområde.  

I söder, från (söder om) Radiotorget till Järnbrottsmotet är de befintliga förhållandena i 

mångt och mycket samma som på mittensträckan. En stor skillnad är dock att 

bostadsbebyggelsen på den västra sidan har en helt annan karaktär, och utgörs av låga 

radhus och villor. Här är även grönstrukturen mer framträdande med bland annat 

kolonilotter och gräsytor.  

Så med stöd av tidigare inriktningsbeslut och med utgångspunkt i ovanstående 

beskrivning ges följande förslag till inriktning: 

 

- Att ge boulevarden och dess närområde en varierad utformning i 

enlighet med nedanstående beskrivning. 

 

I norr:  

Här kantas boulevarden i första hand även fortsatt av befintlig bebyggelse och befintliga 

park- och naturområden. Boulevarden är en del i ett stadsrum som tydligt uttrycker att 

detta är en del av den utvidgade innerstaden. En viktig del i detta är att binda samman 

områdena öster och väster om boulevarden med ett antal nya gång- och cykelkopplingar 
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på strategiska lägen, som mellan Slottsskogen, Botaniska trädgården och 

Änggårdsbergen. Gång- och cykelmöjligheterna längs med boulevarden är förbättrade 

jämfört med idag. För att bidra till ett befolkat stadsrum kan viss kompletterande 

bebyggelse vara lämplig på några platser, men bebyggelsen måste då inordna sig i 

platsens befintliga kvalitéer.  

I mitten:  

Mellan Marklandsgatans hållplats och ner till söder om Radiotorget genomförs den 

största förändringen jämfört med idag. Här sker tyngdpunkten av 

bebyggelseutvecklingen, och det är här som boulevarden blir som mest integrerad med 

den omgivande blandade stadsbebyggelsen. I denna del kan förväntas en kvartersstruktur 

på bägge sidor boulevarden i ett omslutande stadsrum. Kvarteren har en höjd som 

motsvarar Linnéstaden och erbjuder en god tillgång till offentliga platser som luckrar upp 

stadsrummet och ger tillgång till grönska och vistelsekvalitéer. 

I anslutning till nuvarande hållplats Marklandsgatan kopplas befintligt spårvägssystem 

samman med den nya spårvägen vidare söderut längs boulevarden. Att stärka denna plats 

för kollektivtrafik, tillsammans med nya och förbättrade kopplingar i gång- och 

cykelnätet ger förutsättningar för en utvecklad bytespunkt med tillhörande utveckling 

inom exempelvis service och verksamheter.  

Området kring nuvarande Marconimotet/Radiotorget blir en annan central plats i området 

med potential för en utveckling av service och verksamheter med koppling till 

närliggande områden.  

I söder:  

I denna del präglas stadsbilden av en anpassning mot angränsande, småskaliga 

bebyggelse i väster och av att kunna hantera stadens vatten. Kvartersbebyggelsen placeras 

i direkt anslutning till boulevarden men anpassas till skalan hos bakomliggandes kvarter. 

I likhet med mittensträckan blir det dock även här en betydande omvandling och 

förändring jämfört med nuläget. I denna del får offentliga friytor i form av en blågrön 

struktur en mer framträdande plats än längre norrut, i och med anpassningen till befintlig 

bebyggelse i väster och på grund av det behov av ytor för hantering av dagvatten och 

skyfall som finns här. 

Någonstans mellan Radiotorget och Radiomotet kommer spårvägen att lämna 

boulevarden och vika av mot öster för att nå sin ändhållplats i området öster eller sydost 

om Radiomotet. I detta område uppstår då en kollektivtrafiknod där spårväg, lokalbuss, 

(expressbuss), metrobuss, och kanske i framtiden även regionaltåg, möts. Här finns då 

potential för utveckling av service, handel, arbetsplatser.  

Boulevarden inleds/avslutas strax norr Järnbrottsmotet där den möter befintlig storskalig 

vägtrafikinfrastruktur. Gång och cykelnätet kopplas här på omkringliggande struktur mot 

väster, söder och öster. 

Genomförande 

De tre delsträckorna som beskrivits ovan är också lämpliga utbyggnadsetapper. Denna 

text kring genomförande är att se som information men inte en del av inriktningsbeslutet. 

En utbyggnad av den norra delen är i princip är frikopplad från de övriga två delarna. Den 

kan därmed göras oberoende av vad som sker längre söderut. Det är däremot önskvärt att 
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bygga ut denna del tidigt för att ge ett stadsrum där innerstaden sträcker sig söderut och 

kopplar samman Linnéstaden med områdena söder om Marklandsgatan, och som även 

knyter samman områdena öster och väster om befintlig trafikled. 

Utbyggnaden av etappen i mitten behöver ske före den södra etappen för att ge ett 

sammanhängande stadsrum, inklusive boulevarden och ett sammankopplat spårvägsnät.  

Södra delen behöver byggas ut efter den mellersta delen, eller samtidigt med denna, för 

att få en sammanhängande boulevard och spårväg. Det finns en fördel med att avvakta 

den södra delen till dess att mittensträckan är utbyggd och huvuddelen av den omgivande 

stadsutvecklingen har genomförts där. Detta hänger samman med att det i den södra delen 

finns flera osäkerheter kring områdets framtida utveckling, kopplat till bland annat en 

eventuell regional järnväg och ett metrobussystem. Genom att avvakta utbyggnaden i 

denna del kan då dessa frågor klargöras och området kan byggas ut på lämplig vis efter då 

rådande förutsättningar. 

En viktig aspekt som är kopplad till genomförande och utbyggnadsordning är möjligheten 

för staden att erhålla exploateringsbidrag för övergripande anläggningar från de aktörer 

som vill utveckla sina fastigheter.  

En grundförutsättning för att kunna ta ut ett sådant bidrag är att ett genomförande av 

omkringliggande stadsutveckling förutsätter en utbyggd boulevard, och då framförallt en 

robust kollektivtrafikförsörjning via spårvägen. Och i detta fall kommer ett spårburet 

system att vara en förutsättning för att kunna kollektivtrafikförsörja ett omvandlat 

Högsbo industriområde.  

Önskar då staden få finansiering till denna spårutbyggnad via denna typ av 

exploateringsbidrag behöver detaljplaner som tas fram i området kopplas till de 

investeringar i spårvägssystemet som är förutsättningar för den stadsutveckling som 

detaljplanen möjliggör. Även ett antagande av enstaka detaljplaner i ett tidigt skede kan 

riskera möjligheten att ta ut exploateringsbidrag från de planer som antas efter beslutet 

om en utbyggnad. 
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