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Yrkande angående antagande av ny översiktsplan för Göteborg
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Under rubriken "Gestaltad livsmiljö" i del 2 ska följande mening infogas som inledning: "Den övergripande inriktningen för Göteborgs stadsbyggande ska vara
den bebyggelsestruktur som beskrivs i "Göteborgs utvidgade innerstad" med utgångspunkt i den traditionella kvartersstadens form och yttre gestaltning."
2. I övrigt godkänna tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

Yrkande
Förslaget till ny översiktsplan är som helhet välavvägt och adekvat. Det som dock saknas
är en tydlig hänvisning till hur planeringen ska förhålla sig till bebyggelsestrukturen som
beskrivs i "Göteborgs utvidgade innerstad", samt ett tydliggörande att det är den traditionella kvartersstadens form och yttre gestaltning som ska vara den övergripande inriktningen för Göteborgs stadsbyggande under kommande år. För att förtydliga detta föreslår
vi att en förklarande text läggs till som inledande mening under rubriken "Gestaltad livsmiljö" i del 2.

Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2022-02-28
Diarienummer 1538/21

Handläggare
Neda Sherafat
Telefon: 031-368 00 72
E-post: neda.sherafat@stadshuset.goteborg.se

Antagande av ny översiktsplan för Göteborg
inklusive geografiska inriktningar för
Innerstaden och för Högsbo-Frölunda
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för
Högsbo-Frölunda, antas.
2. Kommunfullmäktiges uppdrag till byggnadsnämnden 2017-09-14 § 15, att ta fram en
översiktsplan, förklaras fullgjort.
3. Kommunfullmäktiges uppdrag till byggnadsnämnden 2017-10-19 § 16, att ta fram en
fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg, förklaras fullgjort.
4. Kommunfullmäktiges uppdrag till byggnadsnämnden 2017-10-19 § 17, att ta fram en
fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden,
förklaras fullgjort.
5. Kommunfullmäktiges uppdrag till byggnadsnämnden 2019-09-12 § 22, att inom
ramen för arbetet med ny översiktsplan, utreda möjligheterna för kompletterande
angöringspunkter för skärgårdstrafik som avlastar Saltholmen, förklaras fullgjort.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden beslutade 2021-12-14 § 645 att föreslå kommunfullmäktige att anta
översiktsplan för Göteborg. Till översiktsplanen hör även fördjupade inriktningar för
centrala Göteborg (Innerstaden) samt för Högsbo-Frölunda med Dag
Hammarskjöldsleden.
Planen har tagits fram under ledning av stadsbyggnadskontoret och genom medverkan
från flera förvaltningar och bolag. Dialog har även förts med berörda myndigheter,
grannkommuner och representanter från näringslivet och akademin. En särskild dialog
har genomförts med barn och unga.
Planen består av två delar; en markanvändningskarta och en planbeskrivning. I
planbeskrivningen finns kapitel som beskriver planens utgångspunkter, den övergripande
utvecklingsstrategin samt översiktsplanens inriktningar såväl tematiskt som geografiskt.
Till översiktsplanen hör även ett utställningsutlåtande och en hållbarhetsbedömning.
Den övergripande inriktningen i planförslaget är en nära, sammanhållen och robust stad.
Planen tar höjd för en fortsatt hög utbyggnadstakt i Göteborg som möjliggör en
befolkningsökningstillväxt på 250 000 nya invånare.
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Stadsledningskontoret har följt arbetet med tilltro till processen vad gäller planens
innehåll och avvägningar och har inga synpunkter på resultatet. Kontoret vill dock i
sammanhanget lyfta att byggnadsnämndens hantering av kommunfullmäktiges uppdrag
gällande översiktsplanering innebär att uppdragen är svåra att hantera separat och att de
bör hanteras och beslutas om som en helhet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Översiktsplanen tar höjd för ett ökat invånarantal och flera av planens inriktningar kan
bidra positivt till att attrahera fler invånare till staden. Inriktningar som syftar till att bidra
till en starkare regionkärna 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. Att
fler väljer att leva, arbeta och bo i Göteborg innebär ökade skatteintäkter.
Ett genomförande av översiktsplanen kräver samtidigt ökade investeringar. De potentiella
samhällsvinsterna kommer med en ökad kostnad för att realisera bostadsbyggande,
hantera trafiklösningar och tröskeleffekter samt att göra plats för och stimulera
arbetsmarknaden.
Den ekonomiska konsekvensanalysen av översiktsplanen drar slutsatsen att det
investeringsbehov som översiktsplanens genomförande medför inte kan bäras av
kommunen själv. Att hitta samfinansiering är en viktig förutsättning för att kunna
realisera översiktsplanen. Många satsningar är sådana som kommer hela
Göteborgsregionen till godo, oavsett människors val av bostadsort inom regionen.
Det finns risker i genomförandet av översiktsplanen som kan göra att nyttorna inte
realiseras. En sådan risk är begränsningar i arbetsmarknadens tillväxt i regionen och
Göteborg som kan påverka befolkningsutvecklingen. En annan risk ligger i att hantera det
ökade bostadsbyggandet för att möjliggöra befolkningstillväxten.
Planen innebär ett visst skifte i vilka områden som ianspråktas för bostadsbyggande. Nya
områden i ytterstaden kan komma att bebyggas för att klara bostadsförsörjningen. Det
kan ge en möjlighet till ett ökat skatteunderlag genom att kommunen bättre kan
konkurrera om invånare som annars väljer att bo i kranskommunerna. Att bygga i dessa
områden medför behov av ökade offentliga investeringar, särskilt om området idag är
mindre exploaterat. Att sprida exploateringen över flera platser kan också riskera att
behov inom befintliga miljöer får lägre prioritet och mindre resurser, när nya områden
kräver mer investeringar för att möjliggöra etablering och utveckling.

Bedömning ur ekologisk dimension

Översiktsplanering kan göra skillnad för att nå målen om begränsad klimatpåverkan.
Enligt stadens miljö- och klimatprogram ska Göteborgs klimatavtryck årligen minska
med sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck. Utsläppen inom Göteborgs
geografiska område ska minska med minst 10,3 procent per år och de
konsumtionsbaserade utsläppen ska minska med minst 7,6 procent per år till 2030.
En av de sektorer där översiktsplanen kan spela störst roll är klimatpåverkan från resor
och transporter som i Göteborg behöver minska med minst 90 procent till 2030 jämfört
med 2010 för att nå målet om att begränsa klimatpåverkan till 1,5-graders uppvärmning.
En av de största utmaningarna för trafiksystemet är att minska behovet av resor.
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Samtidigt behöver kollektivtrafiksystemet hantera betydligt fler resenärer och även
andelen resor till fots och med cykel måste öka.
Översiktsplanen har övergripande inriktningar som ger förutsättningar för en
stadsutveckling som kan bidra till minskad klimatpåverkan. Det handlar framför allt om
att de hållbara transportslagen ska prioriteras samt om att planera för en nära stad. Nära
stad syftar till att korta avståndet mellan människor och de funktioner som behövs för
vardagslivet och minskar behovet av att resa. Fler ska kunna klara vardagen genom att gå
och cykla. Avgörande för att klara klimatmålen är att dessa inriktningar efterlevs och följs
upp i den efterföljande planeringen. För att klara detta krävs att bebyggelseutveckling och
utvecklingen av trafiksystemet går hand i hand.
Översiktsplanen föreslår att bebyggelseutveckling i första hand sker på redan
ianspråktagen mark. Detta tillsammans med de inriktningar för en robust och väl
integrerad grönstruktur som föreslås, är positivt för att grönstrukturen ska säkerställas
vilket har betydelse såväl för biologisk mångfald som för att begränsa
klimatförändringarnas negativa effekter.
Bebyggelseutvecklingen och utbyggnad av infrastruktur kommer samtidigt att innebära
viss påverkan på natur och kultur och särskilda miljökonsekvensbeskrivningar kan därför
komma att behöva tas fram i senare skeden. I huvudsak värnas jordbruksmark och
odlingslandskapet i översiktsplanen. Samtidigt finns risk att viss odlingsmark tas i
anspråk för bebyggelse i vissa delar av ytterstaden vilket även det behöver belysas i
efterföljande planering.
Havet har ett tydligt avsnitt i översiktsplanen och om inriktningarna i detta avsnitt
efterföljs finns goda förutsättningar för att översiktsplanen kan bidra till ett hav i balans
och levande kust och skärgård.

Bedömning ur social dimension

Den största utmaningen ur ett socialt perspektiv är att det finns stora skillnader i
livsvillkor och hälsa i Göteborg. Översiktsplanen har tagit stöd i stadens program för
jämlik stad och jämlikhetsrapporten ”Skillnader i livsvillkor” för att identifiera vilka
perspektiv planen behöver hantera för att bidra till en hållbar och jämlik livsmiljö. Det
handlar om att ha en trygg boendemiljö, att känna tillhörighet, en passande och
ekonomiskt överkomlig bostad, en närmiljö som är omhändertagen och välfungerande.
Det handlar också om att ha tillgång till stadens resurser i form av bland annat service,
arbetsplatser, kollektivtrafik, offentliga platser och grönområden. Det handlar även om att
säkerställa plats för rekreation och samspel för barn och unga genom tillgång till friytor
och bra utemiljöer för lek och utevistelse vid bostäder, fritidshem, förskolor och
grundskolor.
Översiktsplanens övergripande inriktningar om att planera för en nära, sammanhållen och
robust stad är en viktig strategi för att skapa tillgång till stadens resurser. En satsning på
att stärka tyngdpunkter på flera platser i staden skapar förutsättningar för en bättre balans
mellan olika stadsdelar och att fler får tillgång till stadens utbud av till exempel
arbetsplatser, service och kultur nära där de bor.
Om staden ska bli mer sammanhållen krävs samtidigt en kraftfull satsning på områden i
staden med socioekonomiska utmaningar. Fokus behöver ligga på rådande ojämlika
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livsvillkor och ojämlik tillgång till välfärd. Översiktsplanen ger möjlighet till utveckling i
många delar av den sammanhängande staden. En stor del av tillkommande bostäder
kommer enligt de inriktningar som föreslås att lokaliseras i mellanstaden där många av
områden med socioekonomiska utmaningar ligger. Hur dessa fördelas mellan områden
spelar roll ur ett socialt perspektiv bland annat för att säkerställa att bostäder byggs där de
gör störst nytta för att till exempel minska boendesegregationen. För att den
stadsutveckling som översiktsplanen möjliggör ska bidra till en mer socialt hållbar och
jämlik stad kommer det därför att behöva göras prioriteringar i den efterföljande
planeringen. Allt kan inte ske samtidigt och en turordning med vad som behöver
utvecklas först i respektive stadsdel kommer att behövas. Sociala konsekvensanalyser och
barnkonsekvensanalyser kommer att vara av vikt för att belysa de platsspecifika
förutsättningarna, behoven och konsekvenserna. En delvis genomförd översiktsplan ger
inte de önskade effekterna om minskade skillnader i livsvillkor och jämlik tillgång till
stadens resurser.

Bilagor
1.

Byggnadsnämndens handlingar, 2021-12-14 § 645

2.

Antagandehandling, Översiktsplan för Göteborg, Planbeskrivning del 1

3.

Antagandehandling, Översiktsplan för Göteborg, Planbeskrivning del 2

4.

Hållbarhetsbedömning

5.

Markanvändningskarta

6.

Generella och objektsspecifika rekommendationer för markanvändning

7.

Utställningsutlåtande inklusive länsstyrelsens granskningsyttrande

I ärendet har följande underlagsrapporter tagits fram och finns hos stadsledningskontorets
diarium:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vägledning för riksintressen kulturmiljövården
Vägledning för hantering av farligt gods
Planeringsnivåer för kustzonen
Beskrivning av karaktärsområden i centrala Göteborg
Kunskapsunderlag havsområdet
Kunskapsunderlag ytterstadens utredningsområden
Kunskapsunderlag trafik och mobilitet
Kunskapsunderlag blågröna stråk
Ekonomisk konsekvensanalys
Barn och ungas perspektiv på översiktsplanen
Analys av konsekvenser för riksintresse kultur
Dagvatten- och skyfallsutredning Högsbo-Frölunda
Kulturmiljöunderlag Högsbo och Frölunda
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Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret,
Köpmansgatan 20. Förslag till översiktsplan inklusive geografiska inriktningar för
Innerstaden och för Högsbo-Frölunda finns tillgänglig i sin helhet på
https://oversiktsplan-forslag-antagande.goteborg.se.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

5 (15)

Ärendet

Byggnadsnämnden beslutade 2021-12-14 § 645 att föreslå kommunfullmäktige att anta
översiktsplan för Göteborg. Till översiktsplanen hör även fördjupade inriktningar för
centrala Göteborg (Innerstaden) samt för Högsbo-Frölunda med Dag
Hammarskjöldsleden.

Beskrivning av ärendet

Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen ska ange inriktningen för den
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ge vägledningen gällande hur markoch vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas
och bevaras. Översiktsplanen ska beslutas av kommunfullmäktige och är inte juridiskt
bindande.
Bakgrund
Tidigare fattade beslut:

2017-09-14

Kommunfullmäktige gav byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag
till ny översiktsplan för Göteborg.

2017-10-19

Kommunfullmäktige gav byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
fördjupningar av översiktsplanen för centrala Göteborg respektive
Högsbo-Frölunda.

2018-12-11

Byggnadsnämnden beslutade att genomföra samråd om ny översiktsplan
för Göteborg, samt fördjupningar av översiktsplanen för centrala Göteborg
och för Högsbo-Frölunda.

2019-09-12

Kommunfullmäktige gav byggnadsnämnden i uppdrag att inom ramen för
arbetet med ny översiktsplan, utreda möjligheterna för kompletterande
angöringspunkter för skärgårdstrafik som avlastar Saltholmen.

2019-09-24

Byggnadsnämnden beslutade om en process för fortsatt arbete med
översiktsplanen samt fördjupningarna fram till utställning. Processen
innebar att byggnadsnämnden vid tre tillfällen fram till utställning, har
tagit beslut om inriktningar.

2020-02-07

Byggnadsnämnden beslutade om inriktning för fördjupningar av
översiktsplanen för centrala Göteborg respektive Högsbo-Frölunda.

2020-03-17

Byggnadsnämnden beslutade om inriktning gällande övergripande
utvecklingsstrategi och utbyggnadsordning för översiktsplanen.

2020-05-26

Byggnadsnämnden beslutade om inriktning för översiktsplanen och
fördjupningarna. Inriktningsbeslutet behandlade förslag på principer för
god gestaltad livsmiljö samt föreslag till utbyggnadsstrategin för mark för
näringsliv.

2020-11-17

Byggnadsnämnden beslutade om inriktning för översiktsplanen och
fördjupningarna. Inriktningsbeslutet behandlade rekommendationer för
bebyggelseutveckling, bärande principer för utveckling av trafik och
mobilitet samt rekommendationer för parker och naturområden.
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2021-03-16

Byggnadsnämnden beslutade att låta granska översiktsplan för Göteborg
inklusive fördjupningar av översiktsplanen för centrala Göteborg och för
Högsbo-Frölunda.

2021-09-24

Byggnadsnämnden beslutade att uppdrag om fördjupning för centrala
Göteborg och fördjupning för Högsbo-Frölunda tas omhand och inarbetas i
förslag till ny översiktsplan för Göteborg.

Genom tilläggsyrkanden vid två av 2020 års inriktningsbeslut, samt i samband med beslut
om utställning, tog byggnadsnämnden även beslut om delvis ändrad inriktning för
översiktsplanen genom att inkludera fler utredningsområden i ytterstaden för
bebyggelseutvecklingen.
I uppdraget för den kommunövergripande översiktsplanen angavs att utgångspunkten ska
vara en inriktning mot den täta, gröna blandstaden genom komplettering av den byggda
staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter. För en ekologiskt,
ekonomiskt och socialt hållbar stadsutveckling ska Göteborg byggas tätare så att fler
invånare får möjlighet till ett enkelt vardagsliv, med gångavstånd till kollektivtrafik och
service.
Uppdraget för centrala Göteborg innebär att tydliggöra utvecklingsfrågor och
bevarandefrågor med ställningstaganden i strategiska frågor och underlätta för
efterföljande planering. Uppdragen innehöll även att avväga påverkan på riksintressen,
studera den övergripande trafikstrukturen och minska barriäreffekter. Till uppdraget
beslutades även om ett yrkande om god möjlighet till parkering i centrala Göteborg och
att dessa bör vara flexibelt planerade för framtidens eventuellt ändrade behov.
Uppdraget för Högsbo-Frölunda inkluderade att pröva omvandling av Dag
Hammarskjöldsleden till boulevard samt att avväga riksintressen som påverkas av en
stadsutveckling i området. Fördjupningen syftade även till att stödja genomförandet av
Målbild Koll2035 samt göra överväganden i det långa perspektivet för den kommande
planläggningen.
De tre inriktningsbeslut som tagits gällande Högsbo-Frölunda har berört bland annat
inriktningar för innehåll och struktur i redan bebyggda delar av planområdet, kvaliteter
och innehåll i det omvandlade verksamhetsområdet, inklusive principer för utformning av
boulevarden och dess närområde samt omfattning av förändringen i befintliga
verksamhetsområden.
För centrala Göteborg har byggnadsnämnden i de tre inriktningsbesluten slagit fast att
inriktningen för arbetet med centrala Göteborg ska vara en utvidgad innerstad och att en
stadskärna som växer över älven ska vara en prioritering i stadsutvecklingen. Den
befintliga innerstadens kvaliteter ska värnas och en sammanhängande blågrön struktur
skapas.
I samband med byggnadsnämndens beslut 2018-09-25 § 477 gällande tematiskt tillägg till
översiktsplanen för översvämningsrisker, lyfte stadsbyggnadskontoret i tjänsteutlåtandet
möjligheten att inom ramen för arbetet med ny översiktsplan utreda konsekvenserna av
högre planeringsnivåer i kustzonen. Detta arbete har inkluderats i framtagandet av den
nya översiktsplanen.
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Förslag till ny översiktsplan för Göteborg
Byggnadsnämndens beslut 2021-09-24 § 427 innebär att när översiktsplanen nu läggs
fram för antagande är det en översiktsplan som redovisas och inom denna redovisas två
geografiska områden – centrala Göteborg samt Högsbo-Frölunda – med en högre
detaljeringsgrad än övriga delar av staden.

Planförslaget består av två delar; en markanvändningskarta och en planbeskrivning. I
planbeskrivningen finns kapitel som beskriver planens utgångspunkter, den övergripande
utvecklingsstrategin samt översiktsplanens inriktningar såväl tematiskt som geografiskt.
Till översiktsplanen hör även ett utställningsutlåtande och en hållbarhetsbedömning.
Den nya översiktsplanen inklusive de geografiska inriktningarna för centrala Göteborg
och för Högsbo-Frölunda redovisas i första hand som en digital produkt. Detta kommer
att bidra till att översiktsplanen är tillgänglig för fler. Det kommer även att underlätta för
en mer kontinuerlig översiktsplanering efter det att översiktsplanen är antagen. Den
digitala plattformen har utvecklats parallellt med framtagandet av översiktsplanen.
Utgångspunkter och utvecklingsinriktning
Göteborg står inför stora utmaningar som framför allt handlar om att minska stadens
klimatpåverkan och skapa en mer jämlik stad samtidigt som stadens tillväxt ställer krav
på till exempel bostadsbyggande och ökad mobilitet. För att möta dessa utmaningar och
nå målet om en hållbar stad lyfts tre övergripande strategier fram som behöver prioriterats
i Göteborgs fortsatta stadsutveckling. Dessa strategier innebär att planera för en nära,
sammanhållen och robust stad. Stadsutvecklingen i Göteborg behöver ett tydligt fokus
utifrån en övergripande idé, med ett helhetstänkande och under längre tid. Ett ledord bör
vara att kraftsamla där det gör skillnad. Genom prioriteringar och en väl analyserad
planering kan stadens resurser bli mer jämlikt tillgängliga. Många aktörer är inblandade i
stadsutvecklingen och kraftsamling förutsätter också en bred samverkan mellan alla
berörda aktörer.

Förslaget till ny översiktsplan tar höjd för en utbyggnadskapacitet som motsvarar en
befolkningstillväxt med cirka 250 000 nya invånare fram till 2050. Detta innebär cirka
120 000 nya bostäder, motsvarande behov av samhällsservice och cirka 100 000 nya
arbetstillfällen. Översiktsplanens utbyggnadsstrategi innebär att merparten av detta, cirka
80 procent, ska ske inom det sammanhängande stadsområdet, det vill säga i innerstaden
och mellanstaden. För att säkerställa stadens bostadsförsörjning, särskilt med fokus på ett
ökat byggande av småhus, föreslås några nya utbyggnadsområden i ytterstaden. Ett större
område väster om Kärra och mindre områden i Torslanda, Nya Hovås, Björlanda, Säve
och Gunnilse föreslås. Även utbyggnad av småhus ska rymmas inom dessa områden.
Geografiska inriktningar
Översiktsplanens geografiska inriktningar syftar till att ge ett tydligare stöd för fortsatt
planering genom strategier för delområden som belyser strukturella problem och
knäckfrågor. De geografiska inriktningarna är uppdelade för innerstaden, mellanstaden,
ytterstaden, södra skärgården samt för havsområdet.

Inriktningen för innerstaden är att låta stadskärnan växa över älven genom att låta
stadsdelarna norr om älven inkluderas i stadskärnan. Det innebär att
omvandlingsområdens potential och tillgängliga markytor tas tillvara och utvecklas med
tät blandstad. För att överbrygga Göta älv som barriär föreslås fler färjeförbindelser över
älven och en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
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Planförslaget innebär att parker och grönområden värnas och att utveckla den blågröna
strukturen längs vattendrag. Genom en utvecklad innerstadsring som i flera sträckor går i
tunnel, samt även Västlänkens stationer skapa regional tillgänglighet till fler platser i
centrala Göteborg föreslås kollektivtrafiken att uppgraderas. En uppgraderad
kollektivtrafik som fungerar i samspel med gång- och cykeltrafik, är en förutsättning för
en nära, sammanhållen och robust stad. På sikt behöver genomfartslederna genom
centrala Göteborg förändras vilket innebär att trafiken behöver ledas runt staden och
barriäråtgärder vidtas för att skapa en sammanhållen innerstad.
För mellanstaden har inriktningar för följande fyra områden tagits fram; Angered, östra
mellanstaden, sydvästra mellanstaden och centrala Hisingen. För respektive del beskrivs
vilken utvecklingspotential som finns samt vilka som är de viktigaste frågorna att hantera
utifrån en rad perspektiv.
Inriktningen för Högsbo-Frölunda är att ge möjlighet att utveckla en sammanhållen
bebyggd miljö i hela planområdet. Bebyggelsen inom planområdet kommer på sikt få ett
större inslag av bostäder och mindre delar kommer vara avsatta som renodlade industrieller verksamhetsområden. Utvecklingen ger utrymme för knappt 50 000 ytterligare
invånare i området jämfört med år 2020.
Den strategiska tyngdpunkten Frölunda ska utvecklas och stärkas genom förbättrade
gång- och cykelkopplingar och genom att ge förutsättningar för förtätning av
verksamheter, service, handel och bostäder. Kopplingarna över och under Västerleden
förbättras för fotgängare och cyklister, för att minska ledens barriärverkan.
Den största förändringen inom Högsbo-Frölunda sker i delar av industriområdena i östra
Högsbo. Planens inriktning är ett skifte från dagens verksamhetsområden till en blandad
stadsbebyggelse med bland annat bostäder, verksamheter, offentlig service och parker.
För att östra Högsbo verkligen ska bli en del av den sammanhållna staden behöver också
Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till en boulevard, en gata med spårväg som är
integrerad i omgivande stadsbebyggelse.
Även för ytterstaden finns särskilda inriktningar. De gäller dels utvecklingen inom och i
anslutning till de större samhällena Torslanda, Nya Hovås och Kärra, dels de större
utredningsområdena för bebyggelse som pekas ut i ytterstaden. För dessa finns även
fördjupade beskrivningar i den så kallade Ytterstadsutredningen som bilagts
översiktsplanen. Södra skärgården samt havsområdet har varsitt längre avsnitt i
översiktsplanen. För södra skärgården ersätter detta avsnitt bland annat de tidigare
fördjupningarna av översiktsplanen för Donsö, Brännö och Styrsö.
Tematiska inriktningar
De tematiska inriktningarna redovisar hur kommunen ska ta hänsyn till allmänna
intressen vid beslut om användning av mark- och vattenområden. Förslaget till ny
översiktsplan innehåller inriktningar kopplat till:

•
•
•
•
•
•

gestaltad livsmiljö
mobilitet och infrastruktur
parker, natur och vatten
hälsa och säkerhet
bostäder, samhällsservice och teknisk försörjning
näringsliv och handel
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De tematiska inriktningarna gäller i hela kommunen om inget annat framgår och ska var
och en eftersträvas att uppnås. Under arbetet med översiktsplanen har analyser gjorts för
att så långt möjligt identifiera var konkurrerande intressen kan uppstå och hur dessa kan
hanteras. Ambitionen har varit att i så långt som möjligt göra avvägningar kring
motstående intressen. I en del fall kommer dock behovet av avvägningar att kvarstå till
efterföljande skede då utredningar på alltför detaljerad nivå i relation till översiktsplanens
mer översiktliga nivå på avvägningar hade behövt tas fram. Här har istället
översiktsplanen inriktningar för hur olika intressen bör hanteras. Det gäller exempelvis
principer för att uppnå god balans mellan behovet av friyta och täthet.
Markanvändningskarta
Markanvändningskartan är uppdelad i två huvudsakliga delar - användning samt värden
och hänsyn. Sammantaget utgör detta översiktsplanens rekommendationer för mark- och
vattenanvändning. För centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda finns ett antal
kartlager med högre detaljeringsgrad än för resten av staden.

Utöver detta redovisas även samtliga riksintressen i kartan inklusive hur kommunen avser
tillgodose dessa. Utöver detta redovisas även bestämmelser enligt tidigare beslut och
annan lagstiftning som ska beaktas.
Hållbarhetsbedömning
Till översiktsplanen hör en hållbarhetsbedömning som utöver en miljöbedömning även
innehåller konsekvenser för social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen
uppfyller plan- och bygglagens krav om konsekvensbedömningar och miljöbalkens krav
på miljökonsekvensbeskrivningar.

Syftet med hållbarhetsbedömningen har varit, liksom syftet med en miljöbedömning, att
integrera hållbarhetsaspekter tidigt i planarbetet samt att identifiera risker för betydande
miljöpåverkan som uppkommer genom planens förslag så att påverkan kan minimeras.
Negativa och positiva miljö- och hållbarhetseffekter har lyfts fram under arbetet med
hållbarhetsbedömningen.
En särskild hållbarhetsbedömning finns för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda.
Fördjupningar av översiktsplanen och tematiska tillägg
I samband med framtagandet av den nya översiktsplanen har en översyn gjorts av
samtliga fördjupningar och tillägg. Ett antal fördjupningar och tematiska tillägg föreslås
fortsätta vara aktuella i samband med att den nya översiktsplanen antas. Detta gäller:
fördjupning för Mölndalsåns dalgång (antagen 2016), Södra Askim (antagen 2011),
Västra Arendal och Torsviken (antagen 2021) samt tematiska tillägg för Förorenade
områden (antagen 2006) och för Översvämningsrisker (antagen 2019).

Följande fördjupningar och tillägg är till stora delar antingen genomförda eller på andra
sätt inaktuella eller otidsenliga. De bedöms därför inte längre vara aktuella och föreslås
därför upphävas i samband med att den nya översiktsplanen antas. Frågor eller
ställningstaganden som fortfarande är aktuella har arbetats in i den kommunomfattande
översiktsplanen. Detta gäller följande fördjupningar och tillägg:
•
•
•

Styrsö (antagen 2003)
Donsö (antagen 2003)
Brännö (antagen 2003)
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•
•
•
•
•
•

Ytterhamnarna (antagen 2006)
Fässbergsdalen (antagen 2017)
Gamlestaden/Bagaregården (antagen 2006)
Kviberg (antagen 2005)
Farligt gods (antagen 1999)
Vatten – så klart! (antagen 2003)

Noteras bör i detta sammanhang även att enligt den ändring av 3 kap. plan- och
bygglagen som gäller från och med 1 april 2020, kommer översiktsplaner som har
antagits före 1 januari 2004 upphöra att gälla vid utgången av 2025.
Fördjupningen för Fässbergsdalen togs fram gemensamt med Mölndals stad. Den del som
omfattar Göteborgs kommun har nu arbetats in i de geografiska inriktningarna för
Högsbo-Frölunda. Detta påverkar inte de delar av fördjupningen för Fässbergsdalen som
rör Mölndal. Fördjupningen för Fässbergsdalen betraktas fortfarande som aktuell av
Mölndals stad.
Planprocessen samt samråd och utställning
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och de båda fördjupningarna har bedrivits i en
samlad process. Det innebär att de tre planförslagen har varit på samråd respektive
utställning under samma perioder, 17 januari-26 april 2019 respektive
24 mars-28 juni 2021.

Planförslagen har tagits fram av en projektorganisation under ledning av
stadsbyggnadskontoret med representanter från fastighetskontoret, park- och
naturförvaltningen och trafikkontoret. I referensgrupper har representanter från
stadsdelsförvaltningarna, andra förvaltningar och kommunala bolag ingått. Dialog har
förts med länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket,
grannkommuner samt representanter från näringslivet och akademin, i syfte att informera
och inhämta kunskap till arbetet. En särskild dialog har även genomförts med barn och
unga.
I utställningsutlåtandet finns sammanfattning av samtliga inkomna yttranden i samband
med utställningen, jämte kommunens kommentarer till de inkomna synpunkterna samt en
sammanfattning av de viktigaste ändringar som gjorts i planförslaget efter utställningen.
Länsstyrelsens granskningsyttrande redovisas i sin helhet.
Länsstyrelsen anser i sitt granskningsyttrande att översiktsplanen överlag ger en god
vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Länsstyrelsen bedömer att berörda
riksintressen inte helt tillgodoses. Det gäller riksintresse för totalförsvaret, yrkesfiske,
naturvård och kommunikationer. I de flesta fall handlar detta om att översiktsplanen inte
är på en sådan nivå att det fullt ut går att göra denna bedömning utifrån detta underlag.
Länsstyrelsens främsta invändning gäller föreslaget reservatet för järnväg via Säve depå.
Länsstyrelsen, liksom Försvarsmakten, ser risk för påtaglig skada på riksintresset för
totalförsvaret här. Järnvägsreservatet kvarstår i planförslaget eftersom byggnadsnämnden
bedömer att det är viktigt att hålla möjligheten öppen för att på sikt kunna få bort
hamnbanans barriäreffekt genom centrala Göteborg.
Efter utställningen har vissa justeringar, kompletteringar och förtydliganden gjorts utifrån
de synpunkter som framkommit under utställningen. Huvudinriktningen kvarstår dock
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och synpunkterna har inte inneburit några större ändringar. Framför allt gäller
ändringarna språkliga justeringar samt mindre ändringar i illustrationer och karta för en
ökad tydlighet. En del ändring har föranletts av det något justerade upplägget där de
tidigare fördjupningarna för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda nu har lagts in som
kapitel i översiktsplanen och även slagits samman med översiktsplanens kartlager. Det
har inneburit att vissa dubbelskrivningar har kunnat tas bort för att göra handlingen mer
lättillgänglig.
Byggnadsnämndens bedömning i sammandrag
Byggnadsnämnden bedömer att översiktsplanens övergripande inriktning om en nära,
sammanhållen och robust stad har goda förutsättningar att bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling för Göteborg om strategierna efterlevs. Översiktsplanen tar höjd för en fortsatt
hög utbyggnadstakt i Göteborg som möjliggör en befolkningsökningstillväxt på 250 000
nya invånare. Nämnden bedömer att översiktsplanen kommer att ge en god vägledning
för efterföljande planering som rör beslut om hur mark- och vattenanvändning.

Uppdraget om ny översiktsplan innebar att arbetet skulle sträva mot en fördjupad
avvägning för en ökad helhet och att inom geografiska delområden lösa strukturella
problem och knäckfrågor. Under arbetets gång har frågor som rör detaljeringsgrad och
konkretisering av olika frågeställningar diskuterats och prövats. Översiktsplanen
innehåller en rad ställningstaganden och inriktningar för hur konkurrerande intressen och
frågor ska hanteras i kommande planering. I arbetet med översiktsplanen har avsikten
varit att aktivt identifiera vilka de viktigaste och vanligaste målkonflikterna är och avväga
dessa i planförslaget. Vissa målkonflikter kan dock fortfarande uppstå i efterföljande
planering. Byggnadsnämnden anser ändå att handlingen har landat på en nivå som är
rimlig för en översiktsplan.
Byggnadsnämnden bedömer att den breda medverkan i arbetet med översiktsplanen har
varit positivt på flera sätt. Den har bidragit till att planförslaget kunnat tas fram baserat på
en bredare kunskaps- och kompetensbas och bidragit till att planförslaget under arbetets
gång kunnat förankras brett.
Översiktsplanen visar på möjligheter för en stor utbyggnad av framför allt bebyggelse och
infrastruktur i flera olika delar av staden. Översiktsplanen innehåller däremot inte någon
mer detaljerad analys av i vilken ordning som olika åtgärder behöver genomföras, det vill
säga vilka beroenden som finns dem emellan, och inte heller någon inbördes prioritering
av åtgärder. För ett genomförande av översiktsplanen kommer därför staden att behöva ett
arbete med en mer nedbruten och konkret utbyggnadsplanering.

Stadsledningskontorets bedömning

Enligt PBL ska en översiktsplan vara aktuell och kommunomfattande. Den nu gällande
översiktsplanen är från 2009 och mycket har förändrats både i staden och omvärlden
sedan dess. Byggnadsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram förslag
på en ny översiktsplan inklusive fördjupade inriktningar för centrala Göteborg och
Högsbo-Frölunda.
Planen har tagits fram under ledning av stadsbyggnadskontoret och genom medverkan
från flera förvaltningar och bolag. Dialog har även förts med berörda myndigheter,
grannkommuner och representanter från näringslivet och akademin. En särskild dialog
har genomförts med barn och unga.
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Stadsledningskontoret har följt arbetet med tilltro till processen vad gäller planens
innehåll och avvägningar och har inga synpunkter på resultatet. Kontoret kan konstatera
att översiktsplanen följer de inriktningar om en tät (nära) och grön stad som
kommunfullmäktige beslutat om. Den nya översiktsplanen har gjorts tillgänglig och
anpassad för digitala plattformar.
Byggnadsnämndens hantering av kommunfullmäktiges uppdrag och geografiska
inriktningar
Byggnadsnämnden beslutade efter granskningen 2021 att kommunfullmäktiges uppdrag
gällande fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg respektive HögsboFrölunda skulle tas omhand och inarbetas i förslag till ny översiktsplan för Göteborg.
Denna hantering av kommunfullmäktiges uppdrag innebär att uppdragen är svåra att
hantera separat och att de bör hanteras och beslutas om som en helhet. Det innebär även
att det framtagna materialet inte utgör fördjupningar av översiktsplanen i samma
bemärkelse som för exempelvis Mölndalsåns dalgång eller Södra Askim, även om de
bedöms få likvärdig status.

Den geografiska inriktningen för mellanstaden inbegriper sydvästra mellanstaden som
Högsbo-Frölunda är del av. Samtidigt utgör Högsbo-Frölunda en geografisk inriktning
som är mer detaljerad än den för sydvästra mellanstaden. Stadsledningskontoret noterar
att så inte är fallet för innerstaden (centrala Göteborg), där det endast finns en
detaljeringsnivå och det är för den fördjupade inriktningen för innerstaden. Detta kan
förstås av att innerstaden med sin karaktär och täthet är unik för Göteborg och därför bör
hanteras på detta vis i översiktsplanen. Skillnaden mellan de fördjupade inriktningarna
medför att det blir lättare att följa och tolka översiktsplanen vad gäller innerstaden än
Högsbo-Frölunda i förhållande till mellanstaden.
Samtidigt som byggnadsnämnden har tagit fram en fördjupad inriktning för HögsboFrölunda, har trafiknämnden på uppdrag av kommunfullmäktige 2016-06-16 § 6 arbetat
fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Dag Hammarskjölds boulevard (nuvarande Dag
Hammarskjöldsleden). Den fördjupade inriktningen för Högsbo-Frölunda och ÅVS:en för
Dag Hammarskjölds boulevard har tagits fram av en gemensam projektgrupp, och de
bägge produkterna redovisar samma förslag till omvandling av området.
Byggnadsnämndens bedömning är att studierna i översiktsplanearbetet sammantaget visar
att en omvandling av dagens trafikled till en boulevard är möjlig, och att konsekvenserna
för den långsiktiga stadsutvecklingen och en hållbar mobilitet, inklusive genomförandet
av Målbild Koll2035, sammantaget är positiva. Trafiknämnden bedömer att en boulevard
med stadsbana är möjlig att genomföra i Dag Hammarskjöldsledens sträckning och
beslutade 2022-02-10 § 26 att skicka ärendet vidare till KS/KF. Ärendet planeras att tas
upp för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under 2022.
Samordning av styrande dokument inom stadsplanering
Efter att den nu gällande översiktsplanen antogs 2009 har flera styrande dokument inom
stadsplanering och stadsutveckling tagits fram. Några av dessa är Vision Älvstaden
(kommunfullmäktige 2012), strategi för utbyggnadsplanering (byggnadsnämnden 2014),
trafikstrategi för en nära storstad (trafiknämnden 2014) och grönstrategi för en nära och
grön storstad (park- och naturnämnden 2014). Dessa styrdokument har utgjort underlag i
översiktsplanearbetet och har till viss del och i olika grad inarbetats i den nya
översiktsplanen, kompletterat med ny kunskap.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

13 (15)

Kommunfullmäktige gav 2020-12-20 § 20 kommunstyrelsen i uppdrag att i nära
samarbete med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och
naturnämnden samt andra berörda nämnder utreda förutsättningarna för att samordna
planerande styrande dokument inom den strategiska stadsplaneringen. Utredningen ska
ske samplanerat med processen för den nya översiktsplanen. Uppdraget gavs i
översiktsplanens slutskede och utredningsarbetet har i möjligaste mån bedrivits
samplanerat med den nya översiktsplanen. Ärendet är anmält till kommunstyrelsens
sammanträde den 23 mars 2022.
Utbyggnadsplanering
I förslaget till ny översiktsplan beskrivs utbyggnadsplanering som ett verktyg för att
genomföra planen; ”Översiktsplanen innehåller inte någon detaljerad analys och
beskrivning av i vilken ordning som olika stadsbyggnadsåtgärder behöver genomföras,
det vill säga vilka beroenden som finns dem emellan. För ett genomförande av
översiktsplanen behöver Göteborg därför arbeta med en mer nedbruten och konkret
utbyggnadsplanering.”. Utbyggnadsplaneringen ska bidra till en samordning av olika
åtgärder inom staden. En förstudie gällande utbyggnadsplanering pågår under ledning av
stadsbyggnadskontoret, med medverkan från flera förvaltningar.

Inom stadsledningskontorets utredningsuppdrag gällande samordning av styrande
dokument inom strategisk stadsplanering har frågan om utbyggnadsplanering studerats
närmare. Utredningen har landat i en struktur för styrande dokument, som innebär färre
stadsövergripande program och planer, där en genomförandeplan för översiktsplanen
utgör styrning på staden-nivå mellan översiktsplanen och planer på nämnd-/styrelsenivå.
Mål, inriktningar och övrig styrning inom mark- och vattenanvändning ingår i
översiktsplanen, där de på en övergripande nivå är avvägda mot varandra. En
översiktsplan innehåller dock inte någon detaljerad analys och beskrivning av i vilken
takt eller ordning som olika stadsbyggnadsåtgärder behöver genomföras.
Stadsledningskontoret delar bilden att det finns förutsättningar för att bryta ner
översiktsplanens inriktningar och ambitioner i en stadsövergripande genomförandeplan.
En genomförandeplan föreslås utgöra en gemensam inriktning för staden och omfatta
utbyggnad kopplat till flera sakområden; bebyggelse och bostäder, mobilitet och
transport, tillgänglighet, verksamheter och samhällsservice, infrastruktur och teknisk
försörjning, utformning av offentliga rum och arkitektur, grönstruktur och park. De frågor
som inte är av stadsövergripande karaktär men som ändå är i behov av styrning föreslås
ingå i planer på nämnd-/styrelsenivå.
I den förestående omorganisationen inom stadsutveckling (NOS 2023) kommer den nya
nämnden för fysisk planering att ansvara för översiktlig planering och ta fram relevanta
planeringsunderlag för arbetet med stadsutveckling. Stadsledningskontoret bedömer att
arbetet med en genomförandeplan för översiktsplanen faller inom ramen för den nya
nämndens uppdrag. Namnet på en sådan genomförandeplan
(genomförandeplan/utbyggnadsplan/etc.) överlämnas med fördel till det fortsatta arbetet.
Efter avslutad förstudie ska nämnden, i enlighet med stadens riktlinje för styrande
dokument, återkomma till kommunstyrelsen för beslut om igångsättning.
Uppföljning av översiktsplanen
I översiktsplaneförslaget står att uppföljningen av den kommer att utvecklas. En
regelbunden uppföljning anses kunna underlätta framtagandet av en kommande
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planeringsstrategi. Enligt PBL ska planeringsstrategin dels utgöra en bedömning av om
översiktsplanen är aktuell, dels innehålla en viljeyttring gällande kommunens fortsatta
arbete med översiktsplanering. Planeringsstrategin ska antas av kommunfullmäktige
under första halvan av varje mandatperiod. Stadsledningskontoret ser att den nya
nämnden för fysisk planering kommer att ansvara för uppföljningen. Nämnden kommer
att kunna undersöka möjligheterna med att i samband med uppföljningen och arbetet med
planeringsstrategin även följa upp andra styrande dokument inom stadsplanering.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör
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Byggnadsnämnden

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2021-12-14

Tillstyrkande av ny översiktsplan för
Göteborg inklusive geografiska inriktningar
för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda
§ 645, 0199/17, 0609/16, 0896/16
Beslut
I byggnadsnämnden
1. Tillstyrka förslag till översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska
inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda.
2. Översända förslag till översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska
inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda till kommunfullmäktige för
beslut om antagande.
3. Föreslå kommunfullmäktige att förklara uppdraget att ta fram en översiktsplan
(KF 2017-09-14 §15) för fullgjort.
4. Föreslå kommunfullmäktige att förklara uppdraget att ta fram en fördjupning av
översiktsplanen för centrala Göteborg (KF 2018-10-19 §16) för fullgjort
inklusive tilläggsyttrande.
5. Föreslå kommunfullmäktige att förklara uppdraget att ta fram en fördjupning av
översiktsplanen för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden (KF 201710-19 §17) för fullgjort.
6. Föreslå kommunfullmäktige att förklara uppdraget att inom ramen för arbetet
med ny översiktsplan, utreda möjligheterna för kompletterande angöringspunkter
för skärgårdstrafik som avlastar Saltholmen (KF 2019-09-12 §22) för fullgjort.

Skäl för beslut
Nämnden beslutar i enlighet med de skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Handlingar
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-24, med bilagor.
2. Tilläggsyrkande S, protokollets bilaga 2.

Yrkanden
Mats Arnsmar (S) yrkar bifall till tilläggsyrkande S.
Ordförande Hampus Magnusson (M) yrkar avslag till tilläggsyrkande S.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår först att nämnden ska besluta att bifalla tjänsteutlåtandet och
finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. Ordföranden föreslår
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Byggnadsnämnden

vidare att nämnden ska besluta att avslå tilläggsyrkande S och finner att nämnden
beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Protokollsanteckning
Under sammanträdet den 14 december 2021 anmälde D att en protokollsanteckning
skulle lämnas. Vid protokollets justering den 20 december har ingen
protokollsanteckning inkommit.

Dag för justering
2021-12-20

Vid protokollet
Sekreterare
Sofie Wäremalm
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Byggnadsnämnden

Yrkande
2021-12-14

S

Yrkande angående tillstyrkande av ny översiktsplan för Göteborg
Förslag till beslut
1. Under rubriken "Gestaltad livsmiljö" i del 2 ska följande mening infogas som inledning: "Den övergripande inriktningen för Göteborgs stadsbyggande ska vara
den bebyggelsestruktur som beskrivs i "Göteborgs utvidgade innerstad" med utgångspunkt i den traditionella kvartersstadens form och yttre gestaltning."
2. I övrigt godkänna tjänsteutlåtandets förslag till beslut.

Yrkande
Förslaget till ny översiktsplan är som helhet välavvägt och adekvat. Det som dock saknas
är en tydlig hänvisning till hur planeringen ska förhålla sig till bebyggelsestrukturen som
beskrivs i "Göteborgs utvidgade innerstad", samt ett tydliggörande att det är den traditionella kvartersstadens form och yttre gestaltning som ska vara den övergripande inriktningen för Göteborgs stadsbyggande under kommande år. För att förtydliga detta föreslår
vi att en förklarande text läggs till som inledande mening under rubriken "Gestaltad livsmiljö" i del 2.

Stadsbyggnadskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-11-24
Byggnadsnämnden 2021-12-14
Diarienummer 0199/17, 0609/16,
0896/16

Handläggare
Anna Olsson, Monica Wincentson, Erik Hansson
Telefon: 031-368 1587
E-post: anna.olsson@sbk.goteborg.se

Tillstyrkan av ny översiktsplan för Göteborg
inklusive geografiska inriktningar för
Innerstaden och för Högsbo-Frölunda
Förslag till beslut
I byggnadsnämnden
1. Tillstyrka förslag till översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska
inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda.
2. Översända förslag till översiktsplan för Göteborg inklusive geografiska
inriktningar för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda till kommunfullmäktige för
beslut om antagande.
3. Föreslå kommunfullmäktige att förklara uppdraget att ta fram en översiktsplan
(KF 2017-09-14 §15) för fullgjort.
4. Föreslå kommunfullmäktige att förklara uppdraget att ta fram en fördjupning av
översiktsplanen för centrala Göteborg (KF 2018-10-19 §16) för fullgjort
inklusive tilläggsyttrande.
5. Föreslå kommunfullmäktige att förklara uppdraget att ta fram en fördjupning av
översiktsplanen för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden (KF 201710-19 §17) för fullgjort.
6. Föreslå kommunfullmäktige att förklara uppdraget att inom ramen för arbetet
med ny översiktsplan, utreda möjligheterna för kompletterande angöringspunkter
för skärgårdstrafik som avlastar Saltholmen (KF 2019-09-12 §22) för fullgjort.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav i september 2017 byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
förslag till ny översiktsplan för Göteborg. Kommunfullmäktige gav i oktober 2017
byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för centrala
Göteborg och även att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda.
Byggnadsnämnden har även fått i uppdrag att inom ramen för arbetet med ny
översiktsplan, utreda möjligheterna för kompletterande angöringspunkter för
skärgårdstrafik samt att utreda konsekvenserna av högre planeringsnivåer i kustzonen att
utreda planeringsnivåer i kustzonen.

Samråd om förslag till ny översiktsplan samt fördjupningar för centrala Göteborg och för
Högsbo Frölunda genomfördes mellan 17 januari och 26 april 2019. Utställning
genomfördes mellan 24 mars och 28 juni 2020.
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I augusti 2021 tog byggnadsnämnden beslut om att uppdrag om fördjupning för centrala
Göteborg och fördjupning för Högsbo-Frölunda tas omhand och inarbetas i förslag till ny
översiktsplan för Göteborg.
Efter utställning har vissa justeringar, kompletteringar och förtydliganden gjorts utifrån
de synpunkter som framkommit under utställningen. Huvudinriktningen kvarstår dock
och synpunkterna har inte inneburit några större ändringar.
Stadsbyggnadskontoret föreslås att byggnadsnämnden tillstyrker förslag till ny
översiktsplan för Göteborg och översänder förslaget till kommunfullmäktige för
antagande. Den nya översiktsplanen ger ett avstamp för en långsiktigt hållbar utveckling
av stadens mark- och vattenområden.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Översiktsplanen tar höjd för ett ökat invånarantal och flera av planens inriktningar kan
bidra positivt till att attrahera fler invånare till staden. Inriktningar som syftar till att bidra
till en starkare regionkärna 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. Att
fler väljer att leva, arbeta och bo i Göteborg innebär ökade skatteintäkter.
Ett genomförande av översiktsplanen kräver samtidigt ökade investeringar. De potentiella
samhällsvinsterna kommer med en ökad kostnad för att realisera bostadsbyggande,
hantera trafiklösningar och tröskeleffekter samt att göra plats för och stimulera
arbetsmarknaden.
Den ekonomiska konsekvensanalysen av översiktsplanen drar slutsatsen att det
investeringsbehov som översiktsplanens genomförande medför inte kan bäras av
kommunen själv. Att hitta samfinansiering är en viktig förutsättning för att kunna
realisera översiktsplanen. Många satsningar är sådana som kommer hela
Göteborgsregionen tillgodo, oavsett människors val av bostadsort inom regionen.
Det finns risker i genomförandet av översiktsplanen som kan göra att nyttorna inte
realiseras. En sådan risk är begränsningar i arbetsmarknadens tillväxt i regionen och
Göteborg som kan påverka befolkningsutvecklingen. En annan risk ligger i att hantera det
ökade bostadsbyggandet för att möjliggöra befolkningstillväxten.
Planen innebär ett visst skifte i vilka områden som ianspråktas för bostadsbyggande. Nya
områden i ytterstaden kan komma att bebyggas för att klara bostadsförsörjningen. Det
kan ge en möjlighet till ett ökat skatteunderlag genom att kommunen bättre kan
konkurrera om invånare som annars valt att bo i kranskommunerna. Att bygga i dessa
områden medför behov av ökade offentliga investeringar, särskilt om området idag är
mindre exploaterat. Att sprida exploateringen över flera platser kan också riskera att
behov inom befintliga miljöer får lägre prioritet och mindre resurser, när nya områden
kräver mer investeringar för att möjliggöra etablering och utveckling.

Bedömning ur ekologisk dimension
Översiktsplanering kan göra skillnad för att nå målen om begränsad klimatpåverkan.
Enligt Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram ska Göteborgs klimatavtryck årligen
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minska med sikte på att så snabbt som möjligt nå nollavtryck. Utsläppen inom Göteborgs
geografiska område ska minska med minst 10,3 % per år och de konsumtionsbaserade
utsläppen ska minska med minst 7,6 % per år till 2030.
En av de sektorer där översiktsplanen kan spela störst roll är klimatpåverkan från resor
och transporter som i Göteborg behöver minska med minst 90 % till 2030 jämfört med
2010 för att nå målet om att begränsa klimatpåverkan till 1,5-graders uppvärmning. En av
de största utmaningarna för trafiksystemet är att minska behovet av resor. Samtidigt
behöver kollektivtrafiksystemet hantera betydligt fler resenärer och även andelen resor till
fots och med cykel måste öka.
Översiktsplanen har övergripande inriktningar som ger förutsättningar för en
stadsutveckling som kan bidra till minskad klimatpåverkan. Det handlar framförallt om
att de hållbara transportslagen ska prioriteras samt om att planera för en nära stad. Nära
stad syftar framförallt till korta avstånd mellan människor och de funktioner som behövs
för vardagslivet och minskar behovet av att resa. Fler ska kunna klara vardagen genom att
gå och cykla. Avgörande för om vi klarar klimatmålen är att dessa inriktningar efterlevs
och följs upp i den efterföljande planeringen. För att klara detta krävs att
bebyggelseutveckling och utvecklingen av trafiksystemet går hand i hand.
Översiktsplanen föreslår att bebyggelseutveckling i första hand sker 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
vilket har betydelse såväl för biologisk mångfald som för att begränsa
klimatförändringarnas negativa effekter.
Bebyggelseutvecklingen och utbyggnad av infrastruktur kommer samtidigt att innebära
viss påverkan på natur och kultur och särskilda miljökonsekvensbeskrivningar kan därför
komma att behöva tas fram i senare skeden. I huvudsak värnas jordbruksmark och
odlingslandskapet i översiktsplanen. Samtidigt finns risk att viss odlingsmark tas i
anspråk för bebyggelse i vissa delar av ytterstaden vilket även det behöver belyses i
efterföljande planering.
Havet har ett tydligt avsnitt i översiktsplanen och om inriktningarna i detta avsnitt
efterföljs finns goda förutsättningar för att översiktsplanen kan bidra till ett hav i balans
och levande kust och skärgård.

Bedömning ur social dimension
Den största utmaningen ur ett socialt perspektiv är att det finns stora skillnader i
livsvillkor och hälsa i Göteborg. Översiktsplanen har tagit stöd i Göteborgs stads
program för jämlik stad och jämlikhetsrapporten: Skillnader i livsvillkor för att
identifiera vilka perspektiv planen behöver hantera för att bidra till en hållbar och jämlik
livsmiljö. Det handlar om att ha en trygg boendemiljö, att känna tillhörighet, en passande
och ekonomiskt överkomlig bostad, en närmiljö som är omhändertagen och
välfungerande. Det handlar också om att ha tillgång till stadens resurser i form av bland
annat service, arbetsplatser, kollektivtrafik, offentliga platser och grönområden. Det
handlar även om att säkerställa plats för rekreation och samspel för barn och unga genom
tillgång till friytor och bra utemiljöer för lek och utevistelse vid bostäder, fritidshem,
förskolor och grundskolor.
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Översiktsplanens övergripande inriktningar om att planera för en nära, sammanhållen och
robust är en viktig strategi för att skapa tillgång till stadens resurser. En satsning på att
stärka tyngdpunkter på flera platser i staden skapar förutsättningar för en bättre balans
mellan olika stadsdelar och att fler får tillgång till stadens utbud av till exempel
arbetsplatser, service och kultur nära där de bor.
Om staden ska bli mer sammanhållen krävs samtidigt en kraftfull satsning på områden i
staden med socioekonomiska utmaningar. Fokus behöver ligga på rådande ojämlika
livsvillkor och ojämlika tillgång till välfärd. Översiktsplanen ger möjlighet till utveckling
i många delar av den sammanhängande staden. En stor del av tillkommande bostäder
kommer enligt de inriktningar som föreslås att lokaliseras i mellanstaden där många av
områden med socioekonomiska utmaningar ligger. Hur dessa fördelas mellan områden
spelar roll ur ett socialt perspektiv bland annat för att säkerställa att bostäder verkligen
byggs där de gör störst nytta för att till exempel minska boendesegregationen. För att den
stadsutvecklingen som översiktsplanen möjliggör ska bidra till en mer socialt hållbar och
jämlik stad kommer det därför att behöva göras prioriteringar i den efterföljande
planeringen. Allt kan inte ske samtidigt och en turordning med vad som behöver
utvecklas först i respektive stadsdel kommer att behövas. Sociala konsekvensanalyser och
barnkonsekvensanalyser kommer att vara av vikt för att belysa de platsspecifika
förutsättningarna, behoven och konsekvenserna. En delvis genomförd översiktsplan ger
inte de önskade effekterna om minskade skillnader i livsvillkor och jämlik tillgång till
stadens resurser.

Förslag till översiktsplan inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden och för
Högsbo-Frölunda finns tillgänglig i sin helhet på: https://oversiktsplan-forslagantagande.goteborg.se
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Bilagor
Planhandlingar

1. Förslag till antagandehandling ny översiktsplan inklusive geografiska inriktningar
för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda del 1
2. Förslag till ny översiktsplan inklusive geografiska inriktningar för Innerstaden
och för Högsbo-Frölunda del 2
3. Hållbarhetsbedömning
4. Markanvändningskarta
5. Generella och objektsspecifika rekommendationer för markanvändning
6. Utställningsutlåtande inklusive länsstyrelsens granskningsyttranden
Underlag
7. Underlagsrapporter till förslag till ny översiktsplan
Vägledning för riksintressen kulturmiljövården
Vägledning för hantering av farligt gods
Planeringsnivåer för kustzonen
Beskrivning av karaktärsområden i centrala Göteborg
Kunskapsunderlag havsområdet
Kunskapsunderlag ytterstadens utredningsområden
Kunskapsunderlag trafik och mobilitet
Kunskapsunderlag blågröna stråk
Ekonomisk konsekvensanalys
Barn och ungas perspektiv på översiktsplanen
Analys av konsekvenser för riksintresse kultur
Dagvatten- och skyfallsutredning Högsbo-Frölunda
Kulturmiljöunderlag Högsbo och Frölunda
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Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till översiktsplan för Göteborg. Till
översiktsplanen hör även fördjupade inriktningar för centrala Göteborg (Innerstaden)
samt för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden. Kontoret föreslår att
byggnadsnämnden tar beslut om tillstyrkan samt beslut om att översända förslaget till ny
översiktsplan för Göteborg till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund och ärendets handläggning
Kommunfullmäktige gav i september 2017 byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
förslag till ny översiktsplan för Göteborg (KF 2017-09-14 §15). Kommunfullmäktige gav
i oktober 2017 byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen
för centrala Göteborg (KF 2017-10-19 §16) och även att ta fram en fördjupning av
översiktsplanen för Högsbo-Frölunda (KF 2017-10-19 §17).

I uppdraget för den kommunövergripande översiktsplanen angavs att utgångspunkten ska
vara en inriktning mot den täta, gröna blandstaden genom komplettering av den byggda
staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter. För en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stadsutveckling ska Göteborg byggas tätare så att fler invånare
får möjlighet till ett enkelt vardagsliv, med gångavstånd till kollektivtrafik och service.
Uppdraget för centrala Göteborg innebär att tydliggöra utvecklingsfrågor och
bevarandefrågor med ställningstaganden i strategiska frågor och underlätta för
efterföljande planering. Uppdragen innehöll även att avväga påverkan på riksintressen,
studera den övergripande trafikstrukturen och minska barriäreffekter. Till uppdraget
beslutades även om ett yrkande om god möjlighet till parkering i centrala Göteborg och
att dessa bör vara flexibelt planerade för framtidens eventuellt ändrade behov.
Uppdraget för Högsbo-Frölunda inkluderade att pröva omvandling av Dag
Hammarskjöldsleden till boulevard samt att avväga riksintressen som påverkas av en
stadsutveckling i området. Fördjupningen syftade även till att stödja genomförandet av
Koll 2035 samt göra överväganden i det långa perspektivet för den kommande
planläggningen.
Samråd om förslag till ny översiktsplan samt fördjupningar för centrala Göteborg och för
Högsbo Frölunda genomfördes mellan 17 januari och 26 april 2019. Utställning
genomfördes mellan 24 mars och 28 juni 2020.
I september 2019 beslutade byggnadsnämnden om en process för fortsatt arbetet med
översiktsplanen samt fördjupningarna fram till utställning. Processen innebar att
byggnadsnämnden vid tre tillfällen fram till utställning, har tagit beslut om inriktningar.
I mars 2020 tog byggnadsnämnden beslut om inriktning för översiktsplanens
övergripande utvecklingsstrategi och utbyggnadsordning. I maj 2020 togs ett andra
inriktningsbeslut som behandlade förslag på principer för god gestaltad livsmiljö samt
föreslag till utbyggnadsstrategin för mark för näringsliv. Ett tredje inriktningsbeslut togs i
november 2020. Detta inriktningsbeslut behandlade rekommendationer för
bebyggelseutveckling, bärande principer för utveckling av trafik och mobilitet samt
rekommendationer för parker och naturområden. Genom tilläggsyrkanden vid två av
dessa tillfällen samt i samband med beslut om utställning tog byggnadsnämnden även
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beslut om delvis ändrad inriktning för översiktsplanen genom att inkludera fler
utredningsområden i ytterstaden för bebyggelseutvecklingen.
Byggnadsnämnden har även tagit inriktningsbeslut för arbetet med fördjupningarna om
centrala staden och Högsbo-Frölunda vid tre tillfällen under 2020 i februari, maj och i
november.
De tre inriktningsbeslut som tagits gällande Högsbo-Frölunda har berört bland annat
inriktningar för innehåll och struktur i redan bebyggda delar av planområdet, kvalitéer
och innehåll i det omvandlade verksamhetsområdet, inklusive principer för utformning av
boulevarden och dess närområde samt omfattning av förändringen i befintliga
verksamhetsområden.
För centrala Göteborg har byggnadsnämnden i de tre inriktningsbesluten slagit fast att
inriktningen för arbetet med centrala Göteborg ska vara en utvidgad innerstad och att
samt att en stadskärna som växer över älven ska vara en prioritering i stadsutvecklingen.
Den befintliga innerstadens kvaliteter ska värnas och en sammanhängande blågrön
struktur skapas.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och de båda fördjupningarna av
översiktsplanen har bedrivits i en samlad process. Det innebär att de tre planförslagen
varit ute på samråd respektive ställts ut under samma perioder. Fördjupningarna för
central Göteborg respektive för Högsbo-Frölunda är utformade som fördjupningar av den
nya kommunomfattande översiktsplanen. I augusti 2021 tog byggnadsnämnden beslut om
att uppdrag om fördjupning för centrala Göteborg och fördjupning för Högsbo- Frölunda
tas omhand och inarbetas i förslag till ny översiktsplan för Göteborg. Det innebär att när
översiktsplanen nu läggs fram för antagande är det en översiktsplan som redovisas och
inom denna redovisas två geografiska områden – centrala Göteborg samt HögsboFrölunda – med en högre detaljeringsgrad än övriga delar av staden.
I samband med beslut om kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda
parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag, fick byggnadsnämnden i uppdrag att
inom ramen för arbetet med ny översiktsplan, utreda möjligheterna för kompletterande
angöringspunkter för skärgårdstrafik som avlastar Saltholmen.
I samband med beslut om antagande av tematiskt tillägg till översiktsplanen för
översvämningsrisker, lyfte stadsbyggnadskontoret i tjänsteutlåtandet möjligheten att inom
ramen för arbetet med ny översiktsplan utreda konsekvenserna av högre planeringsnivåer
i kustzonen. Detta arbete har inkluderats i framtagandet av den nya översiktsplanen.
Förslaget till översiktsplanen inklusive delarna för centrala Göteborg och för HögsboFrölunda har tagits fram av en projektorganisation under ledning av
stadsbyggnadskontoret med representanter från fastighetskontoret, park- och
naturförvaltningen och trafikkontoret. I referensgrupper har representanter från
stadsdelarna, andra förvaltningar, samt från kommunala bolag ingått. Dialog har förts
med länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket, grannkommuner
samt representanter från näringslivet och akademin, i syfte att informera och inhämta
kunskap till arbetet. En särskild dialog har även genomförts med barn och unga.
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Förslag till ny översiktsplan för Göteborg
Förslaget till ny översiktsplan består av två delar; en markanvändningskarta och en
planbeskrivning uppdelad på ett antal kapitel. I planbeskrivningen finns kapitel som
beskriver planens utgångspunkter, den övergripande utvecklingsstrategin samt
översiktsplanens inriktningar såväl tematiskt som geografiskt. Till översiktsplanen hör
även ett utställningsutlåtande och en hållbarhetsbedömning.

Den nya översiktsplanen inklusive de geografiska inriktningarna för centrala Göteborg
och för Högsbo-Frölunda redovisas i första hand som en digital produkt. Detta kommer
att bidra till att översiktsplanen är tillgänglig för fler. Det kommer även att underlätta för
en mer kontinuerlig översiktsplanering efter det att översiktsplanen är antagen. Den
digitala plattformen har utvecklats parallellt med framtagandet av översiktsplanen.
Utgångspunkter och utvecklingsinriktning
Göteborg står inför stora utmaningar som framförallt handlar om att minska stadens
klimatpåverkan, skapa en mer jämlik stad och samtidigt som stadens tillväxt ställer krav
på till exempel bostadsbyggande och ökad mobilitet. För att möta dessa utmaningar och
nå målet om en hållbar stad lyfts tre övergripande strategier fram som behöver prioriterats
i Göteborgs fortsatta stadsutveckling. Dessa strategier innebär att planera för en nära,
sammanhållen och robust stad. Stadsutvecklingen i Göteborg behöver ett tydligt fokus
utifrån en övergripande idé, med ett helhetstänkande och under längre tid. Ett ledord bör
vara att kraftsamla där det gör skillnad. Genom prioriteringar och en väl analyserad
planering kan stadens resurser bli mer jämlikt tillgängliga. Många aktörer är inblandade i
stadsutvecklingen och kraftsamling förutsätter också en bred samverkan mellan alla
berörda aktörer.

Förslaget till ny översiktsplan tar höjd för en utbyggnadskapacitet som motsvarar en
befolkningstillväxt med ca 250 000 nya invånare fram till 2050. Detta innebär ca 120 000
nya bostäder, motsvarande behov av samhällsservice och ca 100 000 nya arbetstillfällen.
Översiktsplanens utbyggnadsstrategi innebär att merparten av detta, ca 80 %, ska ske
inom det sammanhängande stadsområdet dvs i innerstaden och mellanstaden. För att
säkerställa stadens bostadsförsörjning, särskilt med fokus på ett ökat byggande av
småhus, föreslås detta föreslås några nya utbyggnadsområden i ytterstaden. Ett större
område finns väster om Kärra och mindre områden finns i Torslanda, Nya Hovås,
Björlanda, Säve och Gunnilse föreslås. Även utbyggnad av småhus ska rymmas inom
dessa områden.
Geografiska inriktningar
Översiktsplanens geografiska inriktningar syftar till att ge ett tydligare stöd för fortsatt
planering genom strategier för delområden som belyser strukturella problem och
knäckfrågor. De geografiska inriktningarna är uppdelade för innerstaden, mellanstaden,
ytterstaden, södra skärgården samt för havsområdet.

Inriktningen för innerstaden är att låta stadskärnan växa över älven genom att låta
stadsdelarna norr om älven inkluderas i stadskärnan. Det innebär att
omvandlingsområdens potential och tillgängliga markytor tas tillvara och utvecklas med
tät blandstad. För att överbrygga Göta älv som barriär föreslås fler färjeförbindelser över
älven och en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.
Planförslaget innebär att parker och grönområden värnas och att utveckla den blågröna
strukturen längs vattendrag. Genom en utvecklad innerstadsring som i flera sträckor går i
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tunnel, samt även Västlänkens stationer skapa regional tillgänglighet till fler platser i
centrala Göteborg föreslås kollektivtrafiken att uppgraderas. En uppgraderad
kollektivtrafik som fungerar i samspel med gång- och cykeltrafik, är en förutsättning för
en nära, sammanhållen och robust stad. På sikt behöver genomfartslederna genom
centrala Göteborg förändras vilket innebär att trafiken behöver ledas runt staden och
barriäråtgärder vidtas för att skapa en sammanhållen innerstad.
För mellanstaden har inriktningar för följande fyra områden tagits fram, Angered, Östra
mellanstaden, Sydvästra mellanstaden och Centrala Hisingen. För respektive del beskrivs
vilken utvecklingspotential som finns samt vilka som är de viktigaste frågorna att hantera
utifrån en rad perspektiv.
Inriktningen för översiktsplanen i Högsbo-Frölunda är att ge möjlighet att utveckla en
sammanhållen bebyggd miljö i hela planområdet. Bebyggelsen inom planområdet
kommer på sikt få ett större inslag av bostäder och mindre delar kommer vara avsatta som
renodlade industri- eller verksamhetsområden. Utvecklingen ger utrymme för knappt
50 000 invånare i området.
Den strategiska tyngdpunkten Frölunda ska utvecklas och stärkas genom förbättrade
gång- och cykelkopplingar och genom att ge förutsättningar för förtätning av
verksamheter, service, handel och bostäder. Kopplingarna över och under Västerleden
förbättras för fotgängare och cyklister, för att minska ledens barriärverkan.
Den största förändringen inom Högsbo-Frölunda sker i delar av industriområdena i östra
Högsbo. Planens inriktning är ett skifte från dagens verksamhetsområden till en blandad
stadsbebyggelse med bland annat bostäder, verksamheter, offentlig service och parker.
För att östra Högsbo verkligen ska bli en del av den sammanhållna staden behöver också
Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till en boulevard, en gata med spårväg som är
integrerad i omgivande stadsbebyggelse.
Även för ytterstaden finns särskilda inriktningar. De gäller dels utvecklingen inom och i
anslutning till de större samhällena Torslanda, Nya Hovås och Kärra, dels de större
utredningsområdena för bebyggelse som pekas ut i ytterstaden. För dessa finns även
fördjupade beskrivningar i den så kallade Ytterstadsutredningen som bilagts
översiktsplanen. Södra skärgården samt havsområdet har varsitt längre avsnitt i
översiktsplanen. För södra skärgården ersätter detta avsnitt bl a de tidigare
fördjupningarna av översiktsplanen för Donsö, Brännö och Styrsö.
Tematiska inriktningar
De tematiska inriktningarna redovisar hur kommunen ska ta hänsyn till allmänna
intressen vid beslut om användning av mark- och vattenområden. Förslaget till ny
översiktsplan innehåller inriktningar kopplat till:

•
•
•
•
•
•

gestaltad livsmiljö
mobilitet och infrastruktur
parker, natur och vatten
hälsa och säkerhet
bostäder, samhällsservice och teknisk försörjning
näringsliv och handel.
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De tematiska inriktningarna gäller i hela kommunen om inget annat framgår och ska var
och en eftersträvas att uppnås. Under arbetet med översiktsplanen har analyser gjorts för
att så långt möjligt identifiera var konkurrerande intressen kan uppstå och hur dessa kan
hanteras. Ambitionen har varit att i så långt som möjligt göra avvägningar kring
motstående intressen. I en del fall kommer dock behovet av avvägningar att kvarstå till
efterföljande skede då utredningar på alltför detaljerad nivå i relation till översiktsplanens
mer översiktliga nivå på avvägningar hade behövt tas fram. Här har istället
översiktsplanen inriktningar för hur olika intressen bör hanteras. Det gäller exempelvis
principer för att uppnå god balans mellan behovet av friyta och täthet.
Markanvändningskarta
Markanvändningskartan är uppdelad i två huvudsakliga delar - användning samt värden
och hänsyn. Sammantaget utgör detta översiktsplanens rekommendationer för mark- och
vattenanvändning. För centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda finns ett antal
kartlager med högre detaljeringsgrad än för resten av staden.

Utöver detta redovisas även samtliga riksintressen i kartan inklusive hur kommunen avser
tillgodose dessa. Utöver detta redovisas även bestämmelser enligt tidigare beslut och
annan lagstiftning som ska beaktas.
Hållbarhetsbedömning
Till översiktsplanen hör en hållbarhetsbedömning som utöver en miljöbedömning ävern
innehåller konsekvenser för social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen
uppfyller plan- och bygglagens krav om konsekvensbedömningar och miljöbalkens krav
på miljökonsekvensbeskrivningar.

Syftet med hållberhetsbedömningen har varit, liksom syftet med en miljöbedömning, att
integrera hållbarhetsaspekter tidigt i planarbetet samt att identifiera risker för betydande
miljöpåverkan som uppkommer genom planens förslag så att påverkan kan minimeras.
Negativa och positiva miljö- och hållbarhetseffekter har lyfts fram under arbetet med
hållbarhetsbedömningen.
En särskild hållbarhetsbedömning finns för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda.
Utställningsutlåtande
I utställningsutlåtande finns sammanfattning av samtliga inkomna yttranden i samband
med utställningen av översiktsplanen. Länsstyrelsens granskningsyttrande redovisas i sin
helhet. I utställningsutlåtandet finns även kommunens kommentarer till de inkomna
synpunkterna samt en sammanfattning av de viktigaste ändringar som gjorts i
planförslaget efter utställningen.
Fördjupningar av översiktsplanen och tematiska tillägg
I samband med framtagandet av den nya översiktsplanen har en översyn gjorts av
samtliga fördjupningar och tillägg. Ett antal fördjupningar och tematiska tillägg föreslås
fortsätta vara aktuella i samband med att den nya översiktsplanen antas. Detta gäller:
fördjupning för Mölndalsåns dalgång (antagen 2016), Södra Askim (antagen 2011) samt
tematiska tillägg för Förorenade områden (antagen 2006) och för Översvämningsrisker
(antagen 2019). En fördjupning för Västra Arendal och Torsviken har tillstyrkts av
byggnadsnämnden i augusti 2021. Även denna fördjupning kommer att utgöra en del av
denna översiktsplan när den antas.
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Följande fördjupningar och tillägg är till stora delar antingen genomförda eller på andra
sätt inaktuella eller otidsenliga. De bedöms därför inte längre vara aktuella och föreslås
därför upphävas i samband med att den nya översiktsplanen antas. Frågor eller
ställningstaganden som fortfarande är aktuella har arbetats in i denna kommunomfattande
översiktsplan. Detta gäller följande fördjupningar och tillägg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrsö (antagen KF 2003)
Donsö (antagen KF 2003)
Brännö (antagen KF 2003)
Ytterhamnarna (antagen KF 2006)
Mölndalsåns dalgång (antagen KF 2017)
Gamlestaden/Bagaregården (antagen KF 2006)
Kviberg (antagen KF 2005)
Farligt gods (antagen KF 1999)
Vatten – så klart! (antagen KF 2003)

Noteras bör i detta sammanhang även att enligt den ändring av 3 kap. plan och bygglagen,
PBL, som gäller från och med 1 april år 2020, kommer översiktsplaner som har antagits
före 1 januari år 2004 upphöra att gälla vid utgången av år 2025.
Fördjupningen för Fässbergsdalen togs fram gemensamt med Mölndals Stad. Den del
som omfattar Göteborgs kommun har nu arbetats in i de geografiska inriktningarna för
Högsbo-Frölunda. Detta påverkar inte de delar av fördjupningen för Fässbergsdalen som
rör Mölndal. Fördjupningen för Fässbergsdalen betraktas fortfarande som aktuell av
Mölndals Stad.
Förändringar efter utställning
Efter utställning har vissa justeringar, kompletteringar och förtydliganden gjorts utifrån
de synpunkter som framkommit under utställningen. Huvudinriktningen kvarstår dock
och synpunkterna har inte inneburit några större ändringar.

Framförallt gäller ändringarna om språkliga justeringar samt mindre ändringar i
illustrationer och karta för en ökad tydlighet. En del ändring har föranlett av det något
justerade upplägget där de tidigare fördjupningarna för centrala Göteborg och HögsboFrölunda nu har lagts in som kapitel i översiktsplanen och även slagits samman med
översiktsplanens kartlager. Det har inneburit att vissa dubbelskrivningar har kunnat tas
bort för att göra handlingen mer lättillgänglig.
Översiktsplanens strategikarta har omarbetats något för att bättre illustrera
grönstrukturen. Även illustrationer och strategikartor för centrala Göteborg och för
Högsbo-Frölunda har uppdaterats. Planbeskrivningen har framförallt kompletterats och
förtydligats i kapitlet med tematiska inriktningar samt i bilagorna Planeringsnivåer för
kustzonen samt Vägledning för hantering av Farligt gods. I relevanta avsnitt har
handlingen kompletterats vad gäller äldreperspektiv och även funktionsrättsperspektiv.
Geografiska inriktningar om havsområdet har kompletterats kring miljökvalitetsnormer
för havet. Avsnittet om teknisk försörjning har förtydligats framförallt utifrån synpunkter
från Kretslopp- och vattennämnden. Gestaltad livsmiljö har kompletterats avseende
arkeologi.
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De geografiska inriktningarna för innerstaden har förtydligats i kapitel om mobilitet och
infrastruktur samt samhällsservice och teknisk försörjning. Det handlar bl a om skrivelser
kring avfallstransporter och avfallshantering i Innerstaden. Ett förtydligande gäller att
delen av innerstadsringen som är Lindholmsförbindelsen mellan Linnéplatsen till
Lindholmen kommer att gå i tunnel i berg och under Göta älv. Inriktningarna för förskola
och skola i den täta staden har förtydligats. Benämningen ”fler och mindre enheter” har
justerats till ”anpassade enhetsstorlekar” samt ”nära” med avseende på avstånd har
justerats till ”rimligt avstånd”.
I de geografiska inriktningarna för Högsbo-Frölunda har förtydliganden gjorts gällande
hantering av dagvatten och skyfall i anslutning till boulevarden och vid omvandlingen av
Högsbo industriområde. Inriktningen för utvecklingen vid Välens idrottsområde har
förtydligats genom att genom att redovisa att delar av området även kan nyttjas för
blandad stadsbebyggelse.
På markanvändningskartan har några områden för bebyggelse lagts till som hade trillat
bort i utställningshandlingen. Samtliga dessa områden har dessutom tidigare avvägts i
programarbeten eller genom positivt planbesked. Områdena som avses finns i Tuve,
Biskopsgården, Kärra, Lindås och Rösered. Markanvändningskarta har justerats kring
evenemangsområdet vid Valhallagatan med avseende ytor för stadskärna respektive
evenemangsområde. Även mindre gränsjusteringar har gjorts för att bättre stämma med
redan pågående markanvändning i några fall.
Språkliga justeringar och korrigeringar har även gjorts i rekommendationer och
objektsbeskrivningar som hör till markanvändningskartan.
Rekommendationerna för ytterhamnen har kompletterats med att det finns ett möjligt läge
för färjeterminal vid Arendal. Detta är i enlighet med fördjupningen av översiktsplanen
för västra Arendal och Torsviken.
Med anledning av en synpunkt från fastighetsnämnden som rör svårigheten att i vissa
delar av innerstaden och mellanstaden lokalisera nya skolor och förskolor, har en
komplettering gjorts av rekommendationen för utpekade natur- och friluftsområden.
Justeringen innebär att det i undantagsfall kan vara möjligt att lokalisera skola eller
förskola inom en begränsad del av dessa områden. Översiktsplanen gör det även möjligt
att pröva skola /förskola inom mindre del av park- och idrottsområdena Ånäsfältet,
Slottsskogen och Ruddalen så som de är avgränsade på markanvändningskartan.
Markanvändningskartan har kompletterats med utredningsområde för kommunikation vid
Övre Husargatan/Sprängkullsgatan och vid Fattighusån/Ullevigatan. Syftet med dessa
utredningsområden är att synliggöra att anspråk för kollektivtrafik behöver utredas med
en bredare helhetsanalys med andra stadsmiljöanspråk bland annat blågröna stråk och
kulturmiljövärden.
Markanvändningen kring Ingela Gathenhielms gata i Högsbo industriområde har ändrats
från verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse. En förändrad kategorisering av
kvarvarande större verksamhetsområden i Högsbo Industriområden, från ”Område utan
större förändring” till ”Kompletteringsområde”. Detta är ett förtydligande av områdenas
framtida användning, inte förändrade förutsättningar för användningen.

Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande

12 (15)

Länsstyrelsen informerar i granskningsyttrandet om att arbete pågår med
värdesbeskrivningar och beslut om områden för riksintresse industriell produktion. De
informerar att det står klart att riksintresset för Göteborgs hamn avser raffinaderierna St1,
Nynäs och Preemraff samt anläggningarnas kopplingar till kommunikationer.
Översiktsplanen har kompletterats med detta i text. När värdebeskrivning och karta finns
framme kan översiktsplanen uppdateras med detta.
Länsstyrelsens granskningsytrande bifogas översiktsplanen i sin helhet. Där länsstyrelsen
har framfört invändningar på planförslaget framgår detta särskilt.
För översiktsplanen som helhet, liksom för inriktningarna för centrala Göteborg och
Högsbo-Frölunda har uppdateringar även gjorts i hållbarhetsbedömningarna samt i texter
om genomförande.

Stadsbyggnadskontorets bedömning
Stadsbyggnadskontoret bedömer att översiktsplanens övergripande inriktning om en nära,
sammanhållen och robust stad har goda förutsättningar att bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling för Göteborg om strategierna efterlevs. Översiktsplanen tar höjd för en fortsatt
hög utbyggnadstakt i Göteborg som möjliggör en befolkningsökningstillväxt på 250 000
nya invånare. Kontoret bedömer att översiktsplanen kommer att ge en god vägledning för
efterföljande planering som rör beslut om hur mark- och vattenanvändning.
Uppdraget om ny översiktsplan innebar att arbetet skulle sträva mot en fördjupad
avvägning för en ökad helhet och att inom geografiska delområden lösa strukturella
problem och knäckfrågor. Under arbetets gång har frågor som rör detaljeringsgrad och
konkretisering av olika frågeställningar diskuterats och prövats. Översiktsplanen
innehåller en rad ställningstaganden och inriktningar för hur konkurrerande intressen och
frågor ska hanteras i kommande planering. I arbetet med översiktsplanen har avsikten
varit att aktivt identifiera vilka de viktigaste och vanligaste målkonflikterna är och avväga
dessa i planförslaget.
Vissa målkonflikter kan dock fortfarande uppstå i efterföljande planering.
Stadsbyggnadskontoret anser ändå att handlingen har landat på en nivå som är rimlig för
en översiktsplan. Översiktsplanen ska fungera över lång tid och det har därför även
bedömts viktigt att hålla sig på en övergripande nivå vad gäller rekommendationer och
inriktningar. Indelning av de geografiska inriktningarna områdesvis har möjliggjort att på
en mer detaljerad nivå kunna belysa förutsättningar för olika delar av staden och
identifiera knäckfrågor för framtida utveckling. Områdesindelningen kan också ligga till
grund för en mer aktiv områdesplanering framöver.
För centrala Göteborg (Innerstaden) och för Högsbo-Frölunda har det fördjupade arbetet
möjliggjort att komma ett steg längre vad gäller avvägningar. För centrala Göteborg
innebar uppdraget bland annat att studera påverkan på riksintressen till följd av
utvecklingsprojekt i centrala staden och att studera den övergripande trafikstrukturen och
minska barriäreffekter. Inom arbete har särskilda fördjupade och utvecklade
värdebeskrivningar av riksintresset för kulturmiljövården tagits fram. En utredning kring
anspråket för riksintresse kommunikation väg har även gjorts för att vägleda vid
efterföljande planering och avvägningar för att inte skada riksintressen. I
förvaltningsöverskridande arbetsgrupper har det övergripande trafiksystemet studerats
och rekommendationer för att stödja huvuddragen av Målbild Koll2035 har tagits fram.
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Arbetet har även resulterat i utpekandet av utredningsområden för kommunikation som
fortsatt behöver studeras.
För Högsbo-Frölunda skulle särskilt omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till
boulevard prövas, en avvägning göras gällande påverkan på riksintressen, genomförandet
av Målbild Koll2035 stödjas och avväganden göras i det långa perspektivet för
kommande planläggningen. Möjligheten att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en
boulevard har studerats ingående, tillsammans med trafikkontorets arbete med
Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, med fastighetskontorets fördjupade
arbete kring genomförandefrågorna och park- och Naturförvaltningens utredningar
gällande grönstrukturen. Dessa studier visar sammantaget att en omvandling av dagens
trafikled till en boulevard är möjlig, och att konsekvenserna för den långsiktiga
stadsutvecklingen och en hållbar mobilitet, inklusive genomförandet av Målbild
Koll2035, sammantaget är positiva.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att uppdraget kring möjligheterna för kompletterande
angöringspunkter för skärgårdstrafik som avlastar Saltholmen har fullgjorts. En särskild
utredning har tagits fram och resultat av denna utredning har arbetats in i planförslaget
genom att peka ut möjliga framtida angöringspunkter.
Stadsbyggnadskontoret bedömer även att uppdraget att utreda konsekvenserna av högre
planeringsnivåer i kustzonen att utreda planeringsnivåer i kustzonen har fullgjorts. Frågan
har studerats vidare inom ramen för översiktsplanearbetet och särskilda dialoger med
länsstyrelsen har skett kring detta arbete. Till översiktsplanen bifogas ett särskilt PM för
planeringsnivåer i kustzonen.
Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram med aktiv medverkan från övriga berörda
nämnder. Framförallt gäller detta park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och
fastighetskontoret. Dessa förvaltningar har ingått i såväl arbetsgrupp som styrgrupp. I en
utökad referensgrupp har dessutom flertalet av kommunens övriga berörda förvaltningar
och bolag deltagit. Många av dessa deltog även i en workshop-serie med särskilt fokus på
översiktsplanens geografiska inriktningar. Stadsbyggnadskontoret bedömer att den breda
medverkan i arbetet har varit positivt på flera sätt. Den har bidragit till att planförslaget
kunnat tas fram baserat på en bredare kunskaps- och kompetensbas och bidragit till att
planförslaget under arbetets gång kunnat förankras brett. Kontoret kan konstatera att
majoriteten av stadens förvaltningar och bolag som lämnat synpunkter under
utställningen tydligt ställer sig bakom planförslaget och dess övergripande inriktningar.
Dialog har även förts med staten genom framförallt länsstyrelsen och Trafikverket under
arbetets gång. Länsstyrelsen anser i sitt granskningsyttrande att översiktsplanen överlag
en ger god vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Länsstyrelsen bedömer att
berörda riksintressen inte helt tillgodoses. Det gäller riksintresse för totalförsvaret,
yrkesfiske, naturvård och kommunikationer. I de flesta fall handlar detta om att
översiktsplanen inte är på en sådan nivå att det fullt ut går att göra denna bedömning
utifrån detta underlag. Kontoret instämmer i huvudsak med länsstyrelsen om att denna
bedömning behöver göras mer fördjupat i efterföljande planering. Länsstyrelsens främsta
invändning gäller föreslaget reservatet för järnväg via Säve depå. Länsstyrelsen, liksom
Försvarsmakten, ser risk för påtaglig skada på riksintresset för totalförsvaret här.
Järnvägsreservatet kvarstår i planförslaget eftersom kontoret bedömer att det är viktigt att
Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande
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hålla möjligheten öppen för att på sikt kunna få bort hamnbanans barriäreffekt genom
centrala Göteborg. Länsstyrelsens invändning framgår särskilt i planhandlingen.
Trafikverket tillsammans med Västra Götalandsregionen har ingått i en särskild
arbetsgrupp kring trafikfrågor kopplad till översiktsplanearbetet. Den planerade
stadsomvandlingen i Högsbo-Frölunda och dess effekter på det övergripande trafiknätet
och trafikflödena har även hanterats inom ramen för den statliga utredningen Samordning
för bostadsbyggande (Fi N 2017:08), där Göteborgs Stad, Trafikverket, Västra
Götalandsregionen, Västtrafik och länsstyrelsen medverkade. Det resulterade i en
avsiktsförklaring gällande utvecklingen i området som i december 2020 undertecknades
av parterna. Syftet med avsiktsförklaringen är att komplettera redan pågående
planeringsprocesser och underlätta framtida formella beslut i sammanhanget genom att
åskådliggöra en gemensam och förankrad utvecklingsinriktning som överbryggar
parternas olika uppdrag och vägleder parterna i det fortsatta arbetet för att undvika bland
annat långdragna planeringsprocesser.
Översiktsplanen visar på möjligheter för en stor utbyggnad av framförallt bebyggelse och
infrastruktur i flera olika delar av staden. Översiktsplanen innehåller däremot inte någon
mer detaljerad analys av i vilken ordning som olika åtgärder behöver genomföras, dvs
vilka beroenden som finns dem emellan, och inte heller någon inbördes prioritering av
åtgärder. För ett genomförande av översiktsplanen kommer därför staden att behöva ett
arbete med en mer nedbruten och konkret utbyggnadsplanering. För den övergripande
trafikstrukturen behöver Göteborgs Stad fortsatt arbeta tillsammans med Trafikverket och
Västra Götalandsregionen för att kunna använda lederna för framtida
kollektivtrafiksystem, vad hållplatslägen är lämpligast för att nå målpunkter eller utgöra
bytespunkter men även för att nå målsättningen om att leda den genomgående trafiken
runt staden och minska trafikarbetet i Innerstaden. Trafikkontoret har tagit fram
utredningar för förbindelser över älven som är underlag till redovisade sträckor med
färjor respektive en gång- och cykelbro för att koppla ihop Lindholmen och Frihamnen
till stadskärnan på södra sidan om älven.
Stadsbyggnadskontoret föreslås att byggnadsnämnden tillstyrker förslag till ny
översiktsplan för Göteborg och översänder förslaget till kommunfullmäktige för
antagande. Den nya översiktsplanen ger ett avstamp för en långsiktigt hållbar utveckling
av stadens mark- och vattenområden.

Henrik Kant

Katja Ketola

Stadsbyggnadsdirektör

Chef Strategiska avdelningen
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MEDVERKANDE
Förslaget till översiktsplanen inklusive delarna för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda har tagits
fram av en projektorganisation under ledning av stadsbyggnadskontoret med representanter fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen och trafikkontoret.
Huvudsakliga konsulter har varit Norconsult AB (översiktsplan), WSP (centrala Göteborg) och Rådhuset arkitekter AB (Högsbo Frölunda) samt Spacescape (analys och utbyggnadspotential)
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FÖRORD
Översiktsplanen för Göteborg slår fast att Göteborg ska utvecklas till en nära, sammanhållen
och robust stad. Det ska ge närhet till det man behöver i vardagen och att fler kan klara vardagen genom att gå och cykla. En stad som hänger ihop i gatunätet och med offentliga rum som
är till för alla gör att människor möts och får bättre förutsättningar för jämlika livschanser. En
robust stad har motståndskraft och anpassningsförmåga för att möta utmaningar och kriser
samtidigt som invånarna har förtroende för varandra och till samhällets funktioner.
I takt med att Göteborg växer, behöver staden gå mot en mer flerkärnig struktur och en bättre
balans mellan olika stadsdelar. För att detta ska bli möjligt behöver innerstaden utvidgas och
viktiga tyngdpunkter som Frölunda torg, Gamlestads torg och Angered fortsätta att utvecklas.
Översiktsplanen tar höjd för 250 000 fler invånare och 100 000 fler arbetstillfällen i Göteborg
samt det utbyggnadsbehov av bostäder, verksamheter, samhällsservice och infrastruktur som
behövs för att möta upp mot detta. Stadens grönstruktur är en viktig del i hur utvecklingen kan
ske på ett hållbart sätt. Göteborgs fortsatta utbyggnad kommer framförallt att ske inom det
sammanhängande stadsområdet, genom förtätningar och kompletteringar. Staden kommer
även att växa i ytterstaden. Det sker i Torslanda, Nya Hovås och Kärra och även genom att nya
områden i ytterstaden utreds vidare för bebyggelseutveckling.
För två geografiska områden har översiktsplanen tagits fram med en högre detaljeringsgrad,
Innerstaden och Högsbo-Frölunda. Innerstaden, det vill säga de centrala delarna av Göteborg
har fortsatt en viktig roll som regionens kärna, med handel, kultur och nöjen, arbetsplatser samt
in- och utpendling. Stadskärnan behöver växa över älven och på sikt omfatta områden som
omvandlas, och ingår i en framtida utvidgad stadskärna. Högsbo-Frölunda är en del av sydvästra mellanstaden som redan idag genomgår stora förändringar. Översiktsplanen visar hur en
fortsatt utveckling kan ske på ett hållbart sätt, framförallt med fokus på områdena kring Dag
Hammarskjöldsleden. En kapacitetsstark kollektivtrafik är dock en viktig förutsättning för utvecklingen.
Byggnadsnämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en ny översiktsplan hösten
2017. Översiktsplanen har arbetats fram av en projektorganisation under ledning av stadsbyggnadskontoret med representanter från fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen och
trafikkontoret. I referensgrupper har representanter från stadsdelarna, andra förvaltningar samt
från kommunala bolag ingått. Dialoger har förts med länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen,
Västtrafik, Trafikverket, grannkommuner samt representanter från näringslivet och akademin, i
syfte att informera och inhämta kunskap till arbetet. Under arbetets gång har flera avstämningar gjorts i byggnadsnämnden, som förtydligat uppdraget med ett antal inriktningsbeslut.
En särskild dialog har genomförts med barn och unga. Barn och ungas perspektiv på hur Göteborg kan utvecklas till en nära, sammanhållen och robust stad, med jämlik tillgång till stadens
resurser, har berikat och utvecklat översiktsplanens inriktning mot en mer hållbar stadsutveckling.
Översiktlig planering är en kontinuerlig process. För att översiktsplanen ska fortsätta vara aktuell och fylla sin roll som stadens övergripande inriktningsdokument för mark- och vattenanvändning, behöver den fortsätta att utvecklas och förfinas genom fördjupningar av översiktsplanen,
tematiska tillägg och en mer konkretiserad utbyggnadsplanering.

Hampus Magnusson 		

Ann Catrine Fogelgren			

Johan Zandin
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OM ÖVERSIKTSPLANEN
Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den pekar både ut en riktning för
hur kommunen ska utvecklas på lång sikt samtidigt som den vägleder beslut här
och nu. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.
En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men genom sin vägledande funktion har den en central roll för stadens utveckling. Översiktsplanens viljeinriktning omsätts i detaljplaner, bygglov och andra tillstånd för mark och vatten som
är juridiskt bindande. Vid framtagande av en översiktsplan ska kommunen samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och regionplaneorgan samt ge kommuninvånare, andra myndigheter med flera möjlighet att påverka planförslaget.
Planen fungerar som underlag för dialog mellan kommun och stat om allmänna
intressen och riksintressen.
Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod besluta om översiktsplanen är aktuell eller om den behöver revideras. Enligt den lagstiftning som trädde
ikraft 1 april 2020 ska kommunen dessutom under första halvan av varje mandatperiod ta beslut om en planeringsstrategi. Planeringsstrategin är avsedd att
utgöra dels en bedömning av om den gällande översiktsplanen är aktuell, dels
en viljeyttring i fråga om kommunens fortsatta arbete med översiktsplanering.

Uppdraget
Kommunfullmäktige gav i september 2017 byggnadsnämnden i uppdrag att ta
fram förslag till en ny kommunövergripande översiktsplan för Göteborg. I oktober 2017 gav kommunfullmäktige i uppdrag åt byggnadsnämnden att ta fram en
fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg och även en fördjupning
av översiktsplanen för Högsbo – Frölunda.
I uppdraget för den kommunövergripande översiktsplanen angavs att utgångspunkten ska vara en inriktning mot den täta, gröna blandstaden genom
komplettering av den byggda staden i kombination med byggande i strategiska
knutpunkter. För en ekologiskt, ekono¬miskt och socialt hållbar stadsutveckling
ska Göteborg byggas tätare så att fler invånare får möjlighet till ett enkelt vardagsliv, med gångavstånd till kollektiv¬trafik och service.
Översiktsplanen spänner över flera tidshorisonter. Den ska fungera som
stöd för detaljplaner, bygglov och andra tillstånd och beslut som rör stadens
utveck¬ling direkt när den antas. För perioden fram till 2035 innehåller planen mer konkreta inriktningar och rekommendationer. Vad gäller stadens behov
av ut¬byggnad av bostäder och arbetsplatser blickar översiktsplanen fram till
2050. I vissa fall sträcker sig planens tidshorisont även längre än så. Detta gäller
framför allt inriktningar för att ha en handlingsfrihet även för förändringar på
mycket lång sikt.

Centrala Göteborg
Enligt uppdraget ska centrala Göteborg studeras med högre detaljeringsgrad.
Särskilt ska följande frågor hanteras:
• påverkan på riksintressen till följd av utvecklingsprojekt i staden
• studera den övergripande trafikstrukturen med avsikt att minska barriäreffekter och stödja genomförandet av Målbild Koll 2035
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• ta fram ställningstaganden i strategiska frågor som underlättar för pågående
planläggning enligt Vision Älvstaden
• redovisa utvecklingsfrågor och bevarandefrågor och göra överväganden i det
långa perspektivet för den kommande planläggningen.
Enligt ett yrkande om parkering ska ”FÖP även hitta lösningar som möjliggör
en bättre samexistens för trafiken, då det fortsatt måste finnas en god möjlighet
till parkering i centrala Göteborg. Parkeringsplatserna bör vara flexibelt planerade för framtidens eventuellt ändrade behov.”

Högsbo Frölunda
Enligt uppdraget ska Högsbo Frölunda studeras med högre detaljeringsgrad.
Särskilt ska följande frågor hanteras:
• sträva mot fördjupade intresseavvägningar och inom planområdet lösa strukturella problem och knäckfrågor
• pröva omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard
• avväga riksintressen som påverkas av en stadsutveckling i området
• stödja genomförandet av Koll 2035 samt göra överväganden i det långa perspektivet för den kommande planläggningen.
Parallellt med denna fördjupning har en åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjöldsleden tagits fram av trafikkontoret, på uppdrag av kommunfullmäktige.
Dessa projekt har bedrivits i samverkan i ett gemensamt arbete.

Process
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och de båda fördjupade delarna har
bedrivits i en samlad process. Det innebär att de tre planförslagen varit ute på
samråd respektive ställts ut för granskning under samma perioder. Inför antagande har de båda fördjupade delarna arbetats in i sin helhet i översiktsplanen
såväl markanvändningskartan som planbeskrivningen.
Samrådet genomfördes under våren 2019 och förslagen ställdes ut för granskning under perioden 24 mars och den 28 juni 2021. Granskningshandlingen
skickades ut till ca 100 remissinstanser. Under både samråd och utställning har
handlingarna funnits tillgänglig för på kommunens hemsida och allmänhet, remissinstanser och andra samverkansorganisationer här även bjudits in till möten
om översiktsplaneförslaget. Inkomna synpunkter samt kommunens bemötande
av dessa finns att läsa i ett särskilt utlåtande.
Organisation och medverkande
Förslaget till översiktsplanen inklusive delarna för centrala Göteborg och för
Högsbo Frölunda har tagits fram av en projektorganisation med representanter
från stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen
och trafikkontoret. I referensgrupper har representanter från stadsdelarna, andra
förvaltningar, samt från kommunala bolag ingått. Dialog har förts med länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket, grannkommuner samt
representanter från näringslivet och akademin, i syfte att informera och inhämta
kunskap till arbetet. En särskild dialog har även genomförts med barn och unga.
Huvudsakliga konsulter har varit Norconsult AB (översiktsplan), WSP (centrala
Göteborg) och Rådhuset arkitekter AB (Högsbo Frölunda). Illustrationer om
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inget annat anges: Ida Brogren (Vres), Jörgen Svensson (WSP), Rådhuset Arkitekter AB, Norconsult och stadsbyggnadskontoret.
Förändringar efter utställningen

Läsanvisning
Översiktsplanen för Göteborg finns i sin helhet på denna digitala plattform. Här
finns även fördjupningar av översiktsplanen samt tematiska tillägg.
Den digitala översiktsplanen består av två delar – en meny med ett antal kapitel (planbeskrivning) och en karta. I menyn finns kapitel som beskriver planens utgångspunkter, den övergripande utvecklingsstrategin samt översiktsplanens inriktningar såväl tematiskt som geografiskt. De geografiska inriktningarna
innehåller två mer detaljerat redovisade delar – en för centrala Göteborg och en
för Högsbo Frölunda. I menyn redovisas även samrådsredogörelse och hållbarhetsbedömning.
Till översiktsplanen hör även ett antal fördjupningar och tematiska tillägg
som fortsätter att vara aktuell i samband med att denna översiktsplan antas.
Detta gäller: fördjupning för Mölndalsåns dalgång (antagen 2017), fördjupning
för Västra Arendal och Torsviken (antagen 2022), fördjupning för södra Askim
samt tematiska tillägg för Förorenade områden (antagen 2006) och för Översvämningsrisker (antagen 2019). Dessa fördjupningar och tillägg finns även tillgängliga i menyn.
Markanvändningskartan är uppdelad i två huvudsakliga delar -användning
samt värden och hänsyn- som sammantaget utgör översiktsplanens rekommendationer för mark- och vattenanvändning. Utöver detta redovisas även samtliga riksintressen inklusive hur kommunen avser tillgodose dessa i kartan. Under
värden och hänsyn redovisas även bestämmelser enligt tidigare beslut och annan
lagstiftning som ska beaktas.
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UTGÅNGSPUNKTER

VILKET GÖTEBORG SKA VI PLANERA FÖR?

Göteborg har tidigare tagit fram flera visioner och målbilder för staden. Hållbar
stad, öppen för världen är en övergripande vision som har sitt ursprung i Vision Älvstaden. Inom arbetet med Göteborg 2021 och jubileumssatsningarna
har dessutom en vision utvecklats som innebär att Göteborg är internationellt
känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Med utgångspunkt i bland annat
dessa visioner och mål har följande målbild för översiktsplanen formulerats med
syfte att binda ihop planens olika delar. Målbilden är kopplad till de strategier
och inriktningar som redovisas i översiktsplanen och är viktig att känna till för
att förstå dessa. Målbilden skapar samtidigt en koppling och förankring till stadens tidigare framtagna mål och visioner.

Hållbar stad, öppen för världen

Järntorget
Foto: Beatrice Törnros
Foto: Göteborgs Stad
I framtidens Göteborg har de som bor, vistas och verkar i staden jämlik tillgång till stadens resurser. Alla göteborgare ska genom hela livet och utifrån unika och skiftande behov ges möjlighet till en bra livsmiljö och att bo i en
passande bostad. God tillgång till stadens hela utbud gör det möjligt att lösa de viktigaste vardagsbehoven i närområdet, samtidigt som det är enkelt för alla att ta sig mellan arbete, bostad, rekreation och nöjen. Det grönskande
och vattennära Göteborg inbjuder boende och besökare att gå och cykla. Den nära tillgången till parker, natur och
vatten bidrar till ökad hälsa och människors känsla av välmående.
I Göteborg känner invånarna tillit till samhället och har inflytande över sina liv. Göteborg är en sammanhållen stad
med en struktur som håller ihop olika områden och de människor som lever och verkar där. Här finns mötesplatser
där vardagslivets behov av aktivitet och avkoppling samsas, men också platser där människor kan träffas fritt och
umgås. Göteborg erbjuder storstadens möjligheter, men har behållit närheten och personligheten från tiden när staden var mindre. Här finns en bredd av arbetsplatser, bostäder och utbildningsmöjligheter. Det finns också levande
stadsmiljöer med promenadstråk och ett stort utbud av butiker, kultur och evenemang. Tillgängligheten är god till
natur- och friluftsupplevelser i såväl kust och skärgård som i stora naturområden.
Tack vare ett mångsidigt och konkurrenskraftigt näringsliv som står stadigt i den globala ekonomin är tillgången
till arbetsplatser stor. Verksamheter och människor har lätt att finna varandra och det finns rum för innovation och
kreativitet. Göteborg är kärnan i regionen och en motor för hållbar tillväxt.
Stadens blandade befolkning, akademi och mångsidiga näringsliv ger impulser till och från hela världen. Det är enkelt att ta sig runt i Göteborg, men också till övriga regionen och Sverige. Göteborg är en internationell förebild för
förmågan att samarbeta i en miljö där människor utvecklas och trivs.
Framtidens Göteborg är en klimatsmart stad där förutsättningarna att leva hållbart med begränsad klimatpåverkan
är goda. Klimatförändringarna hanteras på ett robust sätt samtidigt som det finns beredskap för ändrade förutsättningar i en föränderlig omvärld.
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GÖTEBORG – EN VÄXANDE STORSTAD

Göteborg är Sveriges andra största stad och idag bor här nästan 580 000 invånare (2019). Under 2000-talet har antalet invånare ökat med närmare 100 000
personer och folkmängden förväntas fortsätta att öka. Att vara en växande storstad skapar möjligheter som inte alla kommuner kan glädjas åt och som vi inte
ska ta för givna. Här finns till exempel universitet, operahus och stora sjukhus,
unika värden som inte finns på andra platser i Västsverige. Här finns också ett
brett utbud av kompetenser, arbetstillfällen och aktiviteter som leder till en positiv regional utveckling.

Göteborgs karaktär

Järntorget
Foto: Beatrice Törnros
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Göteborg är en stad med markanta karaktärsdrag och en tydlig anknytning till
sitt ursprung och sin historia. Läget vid Västerhavet och Göta älv är Göteborgs
stora tillgång, utmaning och utmärkande drag. Stadsbilden är tydligt igenkännbar och framvuxen ur ett dynamiskt samspel mellan det dramatiska älvdals- och
kustlandskapet, näringar knutna till älven samt olika tiders byggnadsregleringar, geografiska gränsdragningar, planeringsideal, ingenjörskonst och byggnation.
Hamnen och sjöfarten har inneburit en egen sammansättning av internationella
kontakter och influenser som har påverkat stadens utveckling, innehåll och utformning. Lånen utifrån har satt sin prägel på staden sedan grundandet. Stadsutvecklingen har tagit sig olika form i olika tider och de olika utbyggnadsepokernas uttryck är tydligt upplevbara i stadsbilden idag och gör stadens historia
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tydligt avläsbar. Starkt karaktärsskapande för Göteborg är också det typiska
kustklimatet med regn, blåst och kyla. Här finns även ett lokalklimat som gör att
det kan bli riktigt varmt.
Göta älv är ryggraden i landskapet. Vattendragen bidrar starkt till stadens
skönhetsvärden och upplevelsen av stadsbilden. De många bergshöjderna och
älvdalens öppna stadsrum möjliggör utblickar och vyer som gör de geografiska
sammanhangen enkla att förstå och uppleva.
Göteborgs bebyggelse har sedan staden grundades successivt och relativt oregelbundet växt ut från näringarna längs älven på landskapets och de geografiska gränsdragningarnas premisser. Göteborg kännetecknas idag av en varierad
stadsbild med många små stadsdelar som särskiljs genom topografi och olika
karaktär. De olika områdena är sammanhållna stadsmiljöer som präglas av respektive utbyggnadsepok. Olika tiders planeringstankar, genomförda med anpassning till de göteborgska förutsättningarna har resulterat i årsringar som kan
avläsas i stadsmiljön. Från 1600-talets fästningsstad och 1700-talets öppna handelsstad, till 1800- och 1900-talens industristad och den nutida kunskaps- och
evenemangsstaden. 1900-talets stora samhällsbygge påverkade Göteborg i hög
grad vilket framförallt är synligt i de yttre stadsdelarna, men även i de centrala.
Under rekordåren efter andra världskriget genomfördes stora omvandlingar av
äldre stadsdelar med omfattande rivningar och nybyggnation i modernistisk stil,
på samma sätt som i många andra arbetarstäder i Sverige.
Trafiksystemet i Göteborg utgör en betydande del av stadsbilden och stadens
karaktär. I stadskärnan fanns det historiskt möjlighet att angöra via vattnet och
tre portar in landvägen, vilket har satt sina spår i gatustrukturen. På senare år har
staden påverkats mycket av modernismens idéer om trafikseparering. Staden har
haft en medveten strategi att samla genomfartstrafik till lederna och zonplanera
innerstaden för att skapa lugna enklaver mellan lederna. Denna trafikplanering
har format staden och resultatet är barriärer i stadslandskapet.

Befolkningsutveckling
Göteborgs befolkningstillväxt under 2000-talet har främst berott på ett stort
födelseöverskott och en positiv nettoflyttning. Hittills har flyttningsnettot gentemot övriga Sverige och utlandet bidragit till ett överskott, medan flyttningar
gentemot kranskommuner och övriga kommuner i Göteborgsregionen (GR)
gett ett underskott. En kontinuerlig inflyttning av unga vuxna sker från övriga GR samtidigt som det sker en utflyttning av barnfamiljer. Det synliggör en
regional bostadsmarknad, där utbud och efterfrågan varierar mellan olika delar
av regionen och mellan olika grupper i befolkningen. Utflyttningen från Göteborg till övriga GR kan troligen förklaras av ett ökat bostadsbyggande i kranskommunerna, samtidigt som det sker ett generationsskifte i många av småhusen i regionen. Även den generellt ansträngda situationen på bostadsmarknaden
i Göteborg, där konkurrensen om bostäderna är stor, har bidragit. Den ökade
inflyttningen från utlandet beror huvudsakligen på ett ökat antal flyktingar på
grund av krig och konflikter i omvärlden, faktorer som är mycket svåra att förutse och som på kort tid kan påverka förändringar i folkmängden. Detta innebär att 37,7 % (2020) av Göteborgs befolkning är födda i utlandet eller födda i
Sverige med två utrikesfödda föräldrar. Den ökande nettoinflyttningen kan även
förklaras av en minskad utflyttning.
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Befolkningsförändringar i Göteborg 1998 – 2017.
Källa: Statistik och analys, stadsledningskontoret

Kärnan i en växande region
Göteborg fungerar som kärna och motor för hela regionen. Ju starkare den regionala kärnan är, desto bättre blir möjligheterna för tillväxt inom kärnan och i
orterna runt omkring.
Göteborg är en väl fungerande arbetsmarknad med hög sysselsättning som
bidrar till en uthållig tillväxt och välfärd. Det ger förutsättningar för en mer
robust ekonomi som inte är beroende av enskilda branscher och arbetsgivare.
På sikt stärker det hela Västsverige. En stark kärna är en förutsättning för att
Göteborg och hela regionen ska fortsatta utvecklas i den riktningen. Vad som
skapar tillväxt är en komplex fråga. Några förutsättningar som bedöms ha stor
betydelse är folkmängd, befolkningens åldersstruktur, andel förvärvsarbetande
och näringslivets branschstruktur. Tillgången till högutbildad arbetskraft är en
viktigt lokaliseringsfaktor för företag och väsentlig för att nå en positiv ekonomisk utveckling. Generellt har befolkningsrika regioner haft en avsevärt bättre
ekonomisk utveckling än mindre regioner.
Göteborgs framtida befolkning
Några olika scenarier för befolkningsframskrivningar har tagits fram inom arbetet med översiktsplanen, som grund för att bedöma vilken befolkningstillväxt
översiktsplanen ska ta höjd för. En bedömning om förväntad befolkningstillväxt
är alltid osäker, särskilt på längre sikt. Ökningen kan komma att förskjutas i tid
åt båda håll.
Huvudscenariot, det vill säga det som bedömts mest troligt, innebär att Göteborg behöver ta höjd för ungefär 250 000 nya invånare fram till 2050. Detta
innebär en befolkningsökning om 1–1,5 procent per år, högre procentuell ökning de första åren, lägre efter 2035. Den förväntade befolkningstillväxten är ett
resultat av att skillnaden mellan antal in- och utflyttade personer är fortsatt positiv och att antalet födda är fler än antalet avlidna. Befolkningen förväntas växa
inom alla åldersgrupper, men åldersstrukturen förväntas inte att förändras i någon påtaglig utsträckning. Antalet äldre över 80 år beräknas däremot öka stort.
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Alternativa framskrivningar av befolkningsutvecklingen i Göteborg
Källa: Statistik och analys, stadsledningskontoret

Handel och näringslivet
Göteborgsregionen (GR) har idag ett starkt, diversifierat näringsliv. Här finns
allt från multinationella företag till småföretagare och kluster med kompetens
som efterfrågas på globala marknader. Mer än 750 olika branscher finns i GR.
Det motsvarar hela 93 procent av rikets alla branscher, vilket illustrerar mångfalden i GR:s näringsliv. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för näringslivet.
Det är av regionalt intresse att både Göteborgs innerstad och stora arbetsplatser inom Göteborg och i andra delar av arbetsmarknadsregionen får möjlighet
att blomstra och utvecklas. Det är viktigt att stärka förutsättningarna för både
befintligt näringsliv och för nyskapande och nyföretagande, liksom samverkan
mellan forskning, näringsliv och det omgivande samhället. Det ger möjligheter
till en mer robust ekonomi som inte står och faller med enskilda branscher.
Högre utbildning och forskning med bra kvalitet och tillgång till bostäder
är grundförutsättningar för att attrahera studenter och inte minst ett näringsliv
som är varierat och innovativt för att de ska stanna i regionen. Tillgången till
högutbildad arbetskraft är en viktig lokaliseringsfaktor för företag. Andra viktiga faktorer för att attrahera arbetskraft handlar om goda boendemiljöer, skolor,
kultur och fritid samt transport eller pendlingsmöjligheter. Vissa av funktionerna i en attraktiv stad kan ligga utanför kommunens gränser, exempelvis tillgång
till natur och kulturupplevelser eller en god kollektivtrafik för pendling inom
regionen.
Regionala resmönster
Att ge alla invånare bra förutsättningar att ta tillvara regionens samlade utbud av
arbete, utbildning, kultur är avgörande för att skapa en robust region. Väl fungerande transporter för personer och gods och en högkvalitativ IT-infrastruktur är
förutsättningar för fortsatt välstånd i Västra Götaland.
Göteborg utgör ett nav för person- och godstransporter i Västsverige. 120 000
personer pendlar dagligen in till Göteborg och drygt 50 000 personer pendlar
ut. Den ökande befolkningen innebär ökade krav på tillgänglighet inom staden
och i regionen. Det är också angeläget att öka möjligheterna för hållbart resande,
med gång, cykel och kollektivtrafik, till, från och inom Göteborg. Mobilitetsfrågorna behöver hanteras på regional nivå i takt med att arbetsmarknadsre-
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gionen växer och människor tar sig allt längre avstånd för studier, arbete och
fritidssysselsättningar. I Göteborgs centrala delar behövs god tillgänglighet ur
ett regionalt perspektiv samtidigt som de lokala perspektiven behöver värnas.
Kollektivtrafikens kapacitet, linjesträckningar och turtäthet är av mellankommunalt intresse.
Majoriteten av dem som dagligen pendlar in till Göteborg från omgivande
kommuner reser med bil. Göteborgs mål att minska biltrafiken gäller i hög grad
även kommuninvånare i grannkommuner. För att uppnå såväl stadens mål som
Göteborgsregionens mål om resande, transporter och stadsmiljö är därför Göteborg beroende av samarbete med grannkommuner.

HÅLLBAR UTVECKLING ÄR UTGÅNGSPUNKTEN

Det övergripande och självklara målet för Göteborg är hållbar utveckling. Översiktsplanen utgår från såväl stadens mål- och styrdokument som de mål, planer
och program på regional och nationell nivå som har betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Göteborgs stads övergripande styrdokument är stadens budget. Nedan redovisas de viktigaste målen som översiktsplanen behöver
svara upp mot. Hänvisningar till de andra relevanta styrdokumenten finns i anslutning till kapitlen om tematiska inriktningar.

Globala målen (Agenda 2030)
FN har antagit 17 globala mål och en agenda för att nå ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling. Världens länder ska fram till år 2030 gå mot
en hållbar, rättvis och jämlik framtid utan fattigdom och hunger. Samtliga mål
är vägledande för en hållbar stadsutveckling för Göteborg. Särskilt relevant för
översiktsplanen är mål 11 som innebär att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Den nya urbana agendan som
antogs av UN-habitat 2015 är en konkretisering av mål 11 om hållbar stadsutveckling. För att lyckas behöver de globala målen och den nya urbana agendan
genomföras på lokal nivå. Även mål 10 om minskad ojämlikhet och mål 13 om
att bekämpa klimatförändringarna är i hög grad relevanta för översiktsplanen.

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
Med Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram 2021–2030 ska Göteborg
ställa om till en ekologiskt hållbar stad. Programmet är den gemensamma plattformen för stadens långsiktiga miljöarbete och därmed stadens övergripande
styrdokument för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Programmet har sin utgångspunkt i Agenda 2030, Sveriges nationella miljökvalitetsmål
och Parisavtalet. Programmet fokuserar på de största utmaningarna för ett ekologiskt hållbart Göteborg. Det innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under
miljömålen finns tolv delmål som fokuserar på Göteborg Stads egen verksamhet,
samt sju tvärgående strategier.
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål med preciseringar och ett tjugotal etappmål. Generationsmålet visar
riktningen för vad som måste göras inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Ett av miljömålen – god bebyggd miljö – syftar till att uppnå hållbar
utveckling i den byggda miljön genom att ekologiska, sociala och ekonomiska
aspekter vägs in. Miljökvalitetsmålen har brutits ner till regionala miljömål av

16

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Utgångspunkter

Miljö och klimatprogrammets mål och delmål

länsstyrelsen tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) och på lokal
nivå för Göteborgs Stad.

Hållbar tillväxt och Göteborgsregionens strukturbild
Gemensamt har kommunerna i Göteborgsregionen kommit överens om att befolkningen ska öka med minst 10 000 invånare per år och att Göteborgsregionen
ska utvecklas till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa. Den lokala arbetsmarknaden ska omfatta 1,75 miljoner invånare år 2030. Regionen ska utvecklas enligt den gemensamma strukturbilden med en stark och attraktiv regional
kärna och längs tydliga stråk med ett flertal starka och attraktiva regiondelscentrum. Transportsystemet ska stödja strukturbilden genom kapacitetsstarka stråk
med attraktiv kollektivtrafik. Minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen
ska göras med kollektivtrafik år 2025. De gröna kilarna ska tas till vara och
utvecklas, för att starka Göteborgsregionen som helhet. En fördjupad strukturbild för kustzonen har tagits fram. Den handlar om att stärka kust och skärgårdens karaktär och att identitet och kunna utveckla levande kustsamhällen, så att
människor kan bo och verka genom bland annat tillgänglig kollektivtrafik och
gång- och cykelförbindelser.

Göteborgsregionens strukturbild

Program för jämlik stad
Programmet pekar ut den fortsatta färdriktningen för hur Göteborg i framtiden
ska kunna bli en mer jämlik stad. I programmet pekas viktiga mål och strategier
ut som aktörer i Göteborg, både inom och utom den kommunala organisationen,
kan samlas kring för att minska skillnaderna i livsvillkor i staden.
I jämlika samhällen har alla människor likvärdig tillgång till, eller möjlighet
att förvärva, resurser och förmågor för att ta tillvara och påverka samhällsutvecklingen och sina liv. Göteborgs Stad har valt att fokusera jämlikhetsfrågan kring
de livsvillkor som människor lever under i fyra olika målområden. De målområden som ingår i programmet lyfts fram eftersom de av flera olika anledningar är
betydelsefulla för att skapa jämlika livsvillkor och öka jämlikheten i Göteborg.
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Mål och målområden i Program för
jämlik stad

Inom målområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer finns följande fem strategier:
öka delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen, skapa förutsättningar för en
fungerande närmiljö, minska boendesegregationen, öka tillgången till bostäder
samt skapa förutsättningar för jämlik tillgång till stadens resurser.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att planera för bostadsförsörjningen. Alla
kommuner ska till exempel upprätta riktlinjer för bostadsförsörjning, vilka som
ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. De delar av riktlinjerna
som har betydelse för den fysiska planeringen ska utgöra underlag för de bedömningar som görs i översiktsplanen vad gäller bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet. I Översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser att
tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.
Göteborgs Stads program för bostadsförsörjning 2021–2026 (KF 2021) utgör dessa riktlinjer. Där redovisas stadens mål och strategier för bostadsförsörjningen inklusive en särskild inriktning för bostadsbyggandet. Programmet
utgör också ett brett kunskapsunderlag för frågor kring bostadsförsörjningen i
Göteborg.

Näringslivsstrategiskt program
Enligt Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program (KF 2018) är målet att
det inom en bredd av branscher ska skapa förutsättningar för 120 000 nya jobb i
Göteborgsregionen till 2035. Av dessa bedöms att cirka 80 000 behöver tillkomma i Göteborg, regionkärnan. Programmet har identifierat målsättningar inom
kompetensförsörjning och attraktionskraft, samhällsplanering och företagsklimat samt innovationskraft. Planering för tillväxt är en förutsättning för nya jobb
och det näringslivsstrategiska programmet pekar därför ut följande målsättningar:
• Göteborg är en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att tillvarata
kompetens och attrahera talang.
• Göteborg är en av de storstadsregioner i Europa som erbjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt.
• Göteborg är en av de storstadsregioner i Europa som har bäst klimat för
företagande och innovation.
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UTMANINGAR FÖR EN HÅLLBAR STAD
Göteborg är en delad stad

Det finns stora skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Idag har inte alla
invånare tillgång till grundläggande förutsättningar som har betydelse för hälsa,
tillit, delaktighet och sammanhållning i staden. Boendesegregation ökar samtidigt som ojämlikheten mellan stadens områden och grupper är allvarlig. De
geografiska skillnaderna vad gäller boendeformer och kostnadsnivåer är tydliga och påverkar var grupper med olika socioekonomiska förutsättningar bor. I
Göteborg, som i många andra större städer, råder bostadsbrist vilket innebär att
alla inte har tillgång till en passande och ekonomiskt överkomlig bostad. En
långvarig bostadsbrist påverkar många delar av samhället och kan i förlängningen också bromsa Göteborgs ekonomiska utveckling. Bostadsbrist kan dessutom
kopplas till sämre hälsa i befolkningen, hemlöshet och till trångboddhet som är
vanligt bland ekonomiskt utsatta barnfamiljer.
Den fysiska miljön vi lever och verkar i har stor betydelse för människors
livsvillkor. I delar av Göteborg saknas ett tillräckligt utbud lokalt av offentlig och
kommersiell service, liksom väl gestaltade och omhändertagna miljöer. Ojämlik
tillgång till grundläggande service kan förstärka segregationsmönstren i staden.
Detta får konsekvenser för både individer och för hela grupper.
Göteborgs strukturer med älven, berg och större naturområden bidrar till stadens identitet och kvaliteter, men innebär samtidigt en utmaning för att skapa
en sammanhållen och sammanhängande stad. Storskaliga trafikleder och överdimensionerade gator har skapats över tid. De skär idag genom stadens olika delar
som fysiska barriärer vilka behöver överbryggas. De fysiska barriärerna separerar geografiska områden och innebär att tillgängligheten till de gemensamma
rummen inte är likvärdig. Detta påverkar särskilt äldre och personer med olika
funktionsnedsättningar.
En utmaning för Göteborg blir att överbrygga de fysiska barriärerna på ett
sätt som gör staden både mer sammanhängande och sammanhållen, till exempel
med hjälp av kollektivtrafik eller placeringar av större samhälleliga institutioner och att länka samman staden genom ny bebyggelse eller nya stråk. Ibland
förstärks sociala barriärer av fysiska barriärer, vilket gör det extra angeläget att
prioritera att överbrygga dessa.

Förbrukning av naturresurser och klimatpåverkan
Världens naturresurser förbrukas idag på ett ohållbart sätt. Särskilt stort är problemet i den utvecklade delen av världen. Göteborg är inget undantag och stadens invånare bidrar till den utarmning av världens naturresurser som sker. En
tydlig effekt av vår överkonsumtion är klimatpåverkan. Parisavtalet slår fast att
den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att man ska
sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Alla världens länder har förbundit
sig att genomföra åtgärder som bidrar till att målen i Parisavtalet uppnås. De
åtaganden som hittills gjorts beräknas leda till 3,2 graders uppvärmning. Världen
behöver därför göra mer för att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.
Enligt Göteborgs Stads Miljö- och klimatprogram bör Göteborg ligga över
den globala minskningstakten för att leva upp till Parisavtalet och siktet ska vara
inställt på att så snabbt som möjligt minska klimatavtrycket till noll. Klimatpåverkan från konsumtion behöver minska med minst 7,6 procent per år vilket
motsvarar 64 procents minskning mellan 2017 och 2030. För att ligga i linje

Skillnader i livsvillkor
Det finns vissa grundläggande förutsättningar för en hållbar och jämlik
livsmiljö. Det är att ha en trygg boendemiljö, att känna tillhörighet, en
passande och ekonomiskt överkomlig
bostad, en närmiljö som är omhändertagen och välfungerande. Det handlar
också om att ha tillgång till stadens
resurser i form av bland annat service,
arbetsplatser, kollektivtrafik, offentliga
platser och grönområden. Det handlar även om att säkerställa plats för
rekreation och samspel för barn och
unga genom tillgång till friytor och
bra utemiljöer för lek och utevistelse
vid bostäder, fritidshem, förskolor och
grundskolor.
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med det regionala målet inom Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om måste
utsläppen inom Göteborgs geografiska område minska med minst 10,3 procent
per år vilket motsvarar 80 procent minskning mellan 1990 och 2030.
Förlusten av biologisk mångfald är ett av de största globala miljöproblemen
idag enligt FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Användningen av mark och vatten förändras så att livsmiljöer för växter och
djur försvinner. Huvudorsaken är att naturresurser överutnyttjas. Dessutom gör
den globala uppvärmningen att arter som bygger upp ekosystemen försvinner.
En stor utmaning är att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Stadsutvecklingen är en viktig pusselbit för att nå ett samhälle där naturresurser används på ett långsiktigt sätt och där redan ianspråktagna resurser i den
byggda miljön tas tillvara och klimatpåverkan är på en acceptabel nivå. Vi behöver bygga en samhällsstruktur och en stad som stödjer och möjliggör ett hållbart
vardagsliv. Det handlar om att minska resursförbrukningen inom områden som
energi, transportsektorn och invånarnas konsumtion. Transportsektorn står för
ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen, så förändringar inom denna sektor
spelar en avgörande roll för att nå klimatmålen.
Göteborg orsakar utsläpp av växthusgaser både lokalt och globalt och bidrar
därmed till den pågående processen med klimatförändringar. Det får effekter
såsom smältande glaciärisar och havsnivåhöjning, extrema vädersituationer och
spridning av sjukdomar. Ett förändrat klimat kommer påverka Göteborg på flera
sätt. Det finns risk för att oväntade och extrema väderhändelser kommer att bli
fler och mer frekventa i Göteborg.
Staden måste anpassas för att bostäder och infrastruktur ska kunna stå emot
klimatrelaterade utmaningar som till exempel extrem nederbörd, höga flöden,
höjd havsnivå och extremt långvariga värmeperioder. En av de största utmaningarna för staden framåt är organisation och finansiering för dessa åtgärder.

Stadsbyggnadsdilemman
Utöver ovanstående stora samhällsutmaningar står Göteborg inför en rad olika,
mer eller mindre sammanlänkande utmaningar, som ofta identifieras som målkonflikter eller motstående intressen. Här kallar vi det stadsbyggnadsdilemman.
Ibland handlar det just om motstående intressen där prioriteringar och avvägningar är nödvändiga. Ibland på principiell nivå, ibland på den specifika platsen.
Men det handlar också om att hitta nya lösningar. Det finns en ambition att
översiktsplanen ska bidra till att vägleda efterföljande planering kring dessa dilemman.
Att Göteborgs befolkning och arbetstillfällen växer är positivt, men det bidrar också till att konkurrensen om marken ökar. Nya bostäder och arbetsplatser
behöver byggas, samtidigt som tillräckligt utrymme för samhällsservice såsom
exempelvis förskolor, skolor och teknisk försörjning ska säkerställas. Det kan
vara en utmaning att hävda bevarande av natur- och kulturmiljöer gentemot
enskilda och kommersiella intressen. Göteborg har dessutom en brist på både
bostäder och samhällsservice sedan tidigare som behöver byggas ikapp. Gröna
miljöer tenderar idag att bortprioriteras, trots vetskapen om att det råder brist
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på gröna miljöer i bostadsområden. Med befolkningstillväxten tillkommer dessutom nya behov av ytor för ett attraktivt vardagsliv. Det är en särskild utmaning
att säkerställa plats för rekreation och samspel för barn och unga genom tillgång
till friytor och bra utemiljöer för lek och utevistelse vid bostäder, fritidshem, förskolor och grundskolor.
I takt med att staden växer ska den också bli tillgänglig för fler. Särskilt i
Göteborgs centrala delar finns en utmaning att möta tillgänglighet ur ett regionalt perspektiv samtidigt som de vardagsnära perspektiven behöver värnas.
Dagens trafiksystem är präglat av trafikering till storskaliga industrier och hamnen, spårvagnstrafik i radiella stråk och bilsamhällets funktionsseparerade planeringsideal. Tillsammans har de möjliggjort snabba transporter och resulterat i
en gles stadsstruktur där många bor långt från centrum och sin arbetsplats. När
regionen och Göteborg växer förändras förutsättningarna för trafiken. Tidigare
verksamhetsområden som fungerat för snabb genomfartstrafik i centrala lägen
utvecklas till blandade stadsmiljöer för boende och besökande. Nya arbetsplatser och verksamheter växer upp i lägen som bedöms attraktiva utifrån dagens
efterfrågan. Även dagens färdmedel är under förändring. En sammanhängande
innerstad med utgångspunkt i den gåendes räckvidd och upplevelser är en förutsättning för en blandad stad med levande gator, torg och parker. Ur trafiksynpunkt innebär det dock en utmaning. Önskemål om gena och snabba resor med
kollektivtrafik för att klara längre avstånd konkurrerar ibland i samma stråk med
behovet av attraktiva närmiljöer på gåendes villkor, med fler korsningsmöjligheter.
Tillgänglighet i detta sammanhang innebär framförallt ”närhet” och att det
finns kopplingar till exempel i form av gator, gångvägar, cykelstråk och kollektivtrafik. Tillgänglighet utifrån ett äldreperspektiv eller allåldersperspektiv innebär
också tillgänglighet i betydelsen användbarhet. Om vi skapar grönytor eller offentliga rum avsedda för alla behöver dessa också vara användbara för en bredd
av människor. Annars blir tillgängligheten betydelselös för de människor som
inte har möjlighet att nyttja dessa.
Infrastruktur tar lång tid att bygga ut och delar av pågående infrastruktursatsningar är inte alltid anpassade för den växande staden. Eftersläpningar i infrastruktursatsningar kan allvarligt påverka tillgängligheten i staden och möjligheterna för en hållbar utveckling.
Till dessa stadsbyggnadsdilemman kan slutligen den ekonomiska aspekten
adderas. En växande stad innebär behov av investeringar, inte minst kopplat till
infrastruktur. Men stadens resurser är begränsade och behöver därför investeras
där de gör störst nytta. Att göra dessa prioriteringar kan vara utmanande när det
byggs och planeras på många olika ställen parallellt. Samtidigt behöver den mer
kortsiktiga ekonomin, framförallt i form av exploateringsekonomi, sättas i relation till långsiktig samhällsnytta.
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UTVECKLINGSINRIKTNING

NÄRA, SAMMANHÅLLEN OCH ROBUST STAD

Översiktsplanens utvecklingsinriktning syftar till att visa vägar för att nå de mål
som beskrivs i målbilden. Samtidigt ska de möta de viktigaste utmaningarna
som Göteborg står inför, det vill säga den delade staden, klimatet och de begränsade naturresurserna samt alla de aspekter på stadsutveckling som är kopplade
till en växande stad. Jämlik tillgång till stadens resurser är en central målsättning
i målbilden. Med stadens resurser avses bland annat service, arbetsplatser och
kultur men också tillgång till bostäder.
Stadsutvecklingen i Göteborg behöver ett tydligt fokus utifrån en övergripande idé, med ett helhetstänkande och under längre tid. Ett ledord bör vara
att kraftsamla där det gör skillnad. Genom prioriteringar och en väl analyserad
planering kan stadens resurser bli mer jämlikt tillgängliga. Många aktörer är
inblandade i stadsutvecklingen och kraftsamling förutsätter också en bred samverkan mellan alla berörda aktörer.
För att nå målet om en hållbar stad har tre strategier lyfts fram och prioriterats: att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. De tre strategierna
kompletterar varandra och ska användas tillsammans.

Nära stad
Nära stad innebär korta avstånd mellan människor och de funktioner
som behövs för vardagslivet och minskar behovet av att resa. Fler kan
klara vardagen genom att gå och cykla.
För detta krävs ett mer blandat utbud på lokal nivå och ofta en högre koncentration av människor. Detta kan uppnås genom en lämplig
boendetäthet och exponering av flöden från olika håll. Blandning av
människor från olika stadsdelar och områden skapar förutsättningar
för innovation och gemenskap. En större koncentration av funktioner
skapar i sin tur förutsättningar för levande och variationsrika närmiljöer.
1. Utvidga innerstaden och utveckla stadens tyngdpunkter
För att fler göteborgare ska få tillgång till ett mer varierat utbud på
nära håll behöver Göteborg gå mot en mer flerkärnig struktur. En mer
flerkärnig struktur syftar även till att avlasta de centrala delarna av Göteborg som målpunkt för en stor del av stadens trafik.
Genom att låta innerstaden växa och samtidigt utveckla och stärka
fler tyngdpunkter runtom i staden, skapas förutsättningar för en bättre balans mellan olika stadsdelar. Service, kultur, mötesplatser och arbetsplatser behöver tillkomma på fler platser än i dagens centrum.
2. Skapa god balans mellan olika funktioner
För att uppnå närhet ska en blandning av funktioner eftersträvas på lokal nivå,
både i nya och i befintliga områden. Graden av blandning kan variera bland annat beroende på hur väl integrerad platsen är i staden.
Det är viktigt att säkerställa plats för rekreation och samspel oavsett ålder och
behov genom tillgång till friytor och bra miljöer för utevistelse och aktivitet. Genom att komplettera med det som saknas, kan platser attrahera fler människor
med olika preferenser, förutsättningar och behov och även användas under en
större del av dygnet.
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3. Skapa fler tillgängliga parker, naturområden och offentliga platser
Parker, natur och offentliga platser ska vara trygga, inkluderande och av god kvalitet. De ska vara lätt för alla att ta sig till, både nära bostaden och i andra delar av
staden. Barn och unga ska kunna vistas på platser utan att vara i sällskap av vuxna och utan att det kostar något. I takt med att staden växer behöver nya parker
tillskapas och i andra områden göras mer tillgängliga.
Närhet till parker och natur har stor betydelse ur ett hälsoperspektiv och skapar intressanta stadsmiljöer. Grönstrukturen bidrar även till att minska översvämningsrisken i den byggda staden och ger bättre mikroklimat och luftkvalitet
.
4. Förtäta för att höja kvaliteter och hushålla med resurser
Förtätning innebär att dra nytta av befintliga resurser och strukturer och av redan
gjorda investeringar. Samtidigt skapas mervärden genom att nya funktioner läggs
till och högre markvärden genereras. En tät bebyggelsestruktur ger förutsättningar för en större blandning av funktioner genom bättre underlag för handel
och verksamheter lokalt. Detta i sin tur skapar större möjligheter för vardagsresor
till fots och med cykel och bidrar till flöden av människor som gynnar stadsliv.
Att förtäta kräver lyhördhet för de värden som finns på platsen idag, kunskap
om hur vardagslivet och befintliga kvaliteter påverkas och hur en hälsofrämjande
och god gestaltad livsmiljö kan skapas.

Sammanhållen stad
Göteborgs utmaning för att nå en sammanhållen stad handlar om att överbrygga
såväl fysiska som mentala och sociala barriärer. Sammanhållen stad handlar
också om hur vi fördelar och lokaliserar offentliga funktioner i staden och
om att bryta boendesegregationen.
En stad som hänger ihop med kontinuerliga gator och offentliga rum
som är till för alla, gör att människor möts och får bättre förutsättningar
för jämlika livschanser. När staden kopplas samman och sammanhängande stråk skapas blir det lättare att ta sig mellan stadens olika platser och
stadsdelar. Infrastruktur ska stödja en jämlik tillgänglighet till hela staden.
5. Skapa ett väl fungerande nätverk av gator och gång- och cykelvägar
Orienterbara och gena kopplingar i gatunätet förbättrar tillgängligheten
för alla trafikanter och gör det lättare att ta sig fram. Dessutom skapar det
goda förutsättningar för att stadslivet kan spridas till fler platser.
För att möjliggöra detta behöver barriäreffekter från trafikleder och
otillgängliga ytor hanteras så att staden kopplas samman och får ett finmaskigt, sammanhängande gatunät. I nya områden ska det lokala gatunätet ordnas
så att gående och cyklister har hög prioritet och lätt och tryggt tar sig fram inom
och mellan stadsdelarna.
6. Bind ihop staden med snabb och pålitlig kollektivtrafik
Kollektivtrafik är ett effektivt sätt att resa och ökar tillgången till hela staden för
fler. Satsning på kollektivtrafiken ska korta restiderna, öka kapaciteten och höja
pålitligheten. Ett snabbt nät mellan olika tyngdpunkter och till viktiga målpunkter är stommen i kollektivtrafiken, liksom möjligheten till byten mellan olika
trafikslag.
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God framkomlighet för kollektivtrafiken behöver kombineras med god stadsmiljö som gör det möjligt för resor till fots och med cykel. På sikt kan nya stationer längs järnvägssträckor inom kommunen stärka kapaciteten, inte bara regionalt utan även lokalt.
7. Planera för variation
En förutsättning för en sammanhållen stad är ett rikt utbud och en stor variation
av bostäder, som svarar upp mot ett aktuellt och reellt behov. Det gäller inom
staden som helhet men även på mer lokal nivå. På så vis finns goda förutsättningar för stadens befintliga och blivande invånare att bo som man önskar samt
att ha tillgång till en god livsmiljö. Samtidigt kan det motverka segregation.
Variation kan också gälla uttryck och tillåter lokala identiteter och karaktärer
att ta plats. Omsorgsfullt gestaltade byggnader och miljöer med en mångfald av
verksamheter, en bredd av kulturyttringar samt olika typer av parker och offentliga rum kan göra göteborgarna stolta över sin stadsdel och stad.
8. Viktiga mötesplatser och offentliga rum ska bevaras och nya skapas
Viktiga mötesplatser och offentliga rum stärker ett områdes identitet och ibland
hela stadens. Kulturhus och idrottsanläggningar är exempel på viktiga mötesplatser. Parker, torg, friluftsområden och lekplatser är värdefulla platser som ska
värnas. Kusten och badplatser är värdefulla för hela staden. Blågröna stråk har
ofta ett stort värde för stadens kulturvärden. De har också potential att verka
sammanhållande.
En jämlik tillgång till väl gestaltade och omhändertagna miljöer borgar för en
inkluderande och trygg stad med välmående invånare. Möten på jämlika villkor
uppstår när människor från olika grupper i samhället kan träffa och se varandra
i det dagliga livet.

Robust stad
En robust stad har motståndskraft och anpassningsförmåga för att
möta utmaningar och kriser samtidigt som invånarna har förtroende
för varandra och för samhällets funktioner. Naturresurser hanteras
på ett hållbart sätt och det redan byggda tas till vara genom en hög
grad av återbruk. En hälsosam livsmiljö, ett stabilt infrastruktursystem liksom identitet och kultur är värdefulla resurser för robusthet.
För att Göteborg ska kunna anpassas till ändrade förutsättningar över
tid behövs ödmjukhet inför omvärldsfaktorer vi idag till fullo inte kan
förutse. För att möta dessa krävs flexibilitet, att planera för multifunktionell användning och att ibland ha marginaler för olika typer av risker.
9. Delaktighet och öppenhet ska prägla planeringsprocesserna
Invånare är experter på sin egen livsmiljö. De ska därför ges möjligheter till inflytande och delaktighet i utvecklingen av samhället och
livsmiljön. Om invånare ges förutsättningar för delaktighet kan det ge
positiva effekter både på individ- och samhällsnivå. Invånare bör därför
bjudas in att delta i stadsutvecklingens alla skeden, från problemformulering till
genomförande.
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Genom ett normmedvetet och gemensamt förhållningssätt till medborgardeltagande och kommunikation om stadens olika livsmiljöer kan en mer sammanhållen stad utvecklas. Här kan stadens sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser vara ett värdefullt verktyg.
10. Begränsa klimatpåverkan och hantera klimatförändringarna
En klimatsmart stad är tät och blandad med närhet till service och goda möjligheter för cirkulära lösningar. Göteborg behöver bidra till att begränsa klimatförändringarna genom att underlätta och möjliggöra hållbar livsstil, exempelvis
med ett resurseffektivt transportsystem, resurseffektiva byggnader och plats för
hållbar energiförsörjning. Det är viktigt att skapa en attraktiv livs- och boendemiljö ur alla aspekter, så att till exempel barnfamiljer kan och vill bo kvar samt att
stadens invånare kan söka rekreation och avslappning i närområdet.
Göteborg behöver också anpassas till framtida högre havsnivåer och extrema
vädersituationer genom att ge plats för vatten, grönska och skugga i staden.
11. Bevara och utveckla den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster
Biologisk mångfald är en förutsättning för den välfärd vi har idag och de ekosystemtjänster som naturen levererar till stadens invånare. Befintliga ekosystemtjänster och biologisk mångfald ska så långt som möjligt bevaras och utvecklas
vid planering och byggande. När nya områden planeras ska även fler ekosystemtjänster skapas i mesta möjliga mån. En sammanhängande blågrön struktur, från
ytterstadens stora naturområden och vattendrag till ett mer finmaskigt nät i den
täta staden, främjar såväl friluftsliv som växt- och djurliv. Jordbruksmark bör användas och värnas för livsmedelsförsörjning.
12. Planera för ett mångsidigt och diversifierat näringsliv
Ett mångsidigt och diversifierat näringsliv säkrar arbetstillfällen över tid och genom konjunktursvängningar. Genom en variation av företagsmiljöer i Göteborg
skapas förutsättningar för tillväxt och jobb inom olika branscher. En effektiv och
hållbar samhällsplanering bidrar till rätt verksamhet på rätt plats. Att förtäta
med blandat innehåll i den redan byggda staden stärker Göteborg som regionens
tillväxtmotor.
Ett robust näringsliv innebär såväl stora forskningsintensiva företag, som sysselsätter många människor, som mindre entreprenörer. Ett rikt utbud av kulturella och kreativa näringar är avgörande för stadens attraktivitet och Göteborgs
kulturvärden, stadskaraktär och identitet.
13. Värna och stärka stadens identitet
En stads identitet är liksom landskapet en process i ständig omvandling. Identiteten utgörs av specifika karaktärsdrag, som genom tiderna har växt fram och
blivit starkt förknippade med staden i det offentliga berättelsen. ”Stadens själ” är
ofta djupt rotad i stadens ursprung, betydande utvecklingsskeden samt näringar.
Miljöer med höga kulturvärden finns idag i olika delar av staden. Göteborgs
identitet ska värnas och stärkas genom att man med lyhörd hänsyn till stadsbildsmässiga värden och stadens kulturvärden tillför nya omsorgsfullt gestaltade
miljöer. Detta bidrar till invånarnas känsla av sammanhang och tillhörighet samt
i förlängningen välmående och tillit.
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UTBYGGNADSSTRATEGI

Översiktsplanen ska möjliggöra för ett utbyggnadsbehov av bostäder, verksamheter och samhällsservice som motsvarar en befolkningstillväxt på cirkacirka 250
000 nya invånare. Syftet med utbyggnadsstrategin är att redovisa var och hur
detta kan ske. Prioriteringar av bebyggelseutveckling bör alltid göras så att det
bidrar till att skapa kvaliteter och att möta de viktigaste utmaningar översiktsplanen har identifierat – delad stad och ett förändrat klimat.
Stadens grönstruktur har en avgörande roll för en hållbar utveckling. Utbyggnadsstrategin utgår från en bebyggelseutveckling som är följsam till de naturgivna förutsättningarna och den gröna strukturen. Natur- och kulturmiljöer skapar
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kvaliteter som har betydelse för Göteborgs attraktivitet och hållbarhet. En grönstruktur som är väl integrerad säkerställer tillgången till parker och natur även i
den täta staden.
Utbyggnadsstrategin redogör även för hur trafiksystemet ska anpassas till den
växande stadens behov och stödja nya sätt att röra sig i staden. Nya infrastruktursatsningar behöver samordnas med bebyggelseutvecklingen.

Bebyggelseutveckling

Stadens uppdelning i innerstad, mellanstad och ytterstad

Tyngdpunkter
Tyngdpunkterna varierar i storlek. Vissa har betydelse för ett större närområde medan andra har en mer lokal karaktär. De har olika utgångslägen och
förutsättningar men gemensamt är att
flertalet av tyngdpunkterna är centrum
i stadsområden med en täthet på cirka
10 000–12 000 boende och arbetande
inom en kilometer. En tyngdpunkt kan
även ha regional betydelse.

Göteborgs geografi kan förenklat delas upp i innerstaden, mellanstaden och ytterstaden. Dessa geografier har sinsemellan olika förutsättningar för utveckling.
Innerstaden och mellanstaden utgör tillsammans det sammanhängande stadsområdet.
Göteborgs fortsatta utbyggnad kommer framförallt att ske inom det sammanhängande stadsområdet. Här kan staden växa genom omvandling av tidigare
hamn- och industriområden och överdimensionerad infrastruktur tillsammans
med förtätning och kompletteringsbebyggelse inom redan byggda stadsdelar.
Genom att vidga innerstaden och utveckla tyngdpunkter i mellanstaden skapas förutsättningar för en bättre balans mellan olika stadsdelar. Detta är ett första steg mot en flerkärnig struktur, som stärks av nya tvärkopplingar för kollektivtrafik och cykel mellan befintlig och nya bebyggelseområden, längs dagens
spårvagnsstråk och över älven.
I ytterstaden kommer utbyggnad att ske inom och i nära anslutning till Torslanda, Nya Hovås och Kärra. För att möta stadens långsiktiga bostadsförsörjningsbehov, föreslås även nya områden i ytterstaden som ska utredas vidare för
bebyggelseutveckling. Området väster om Kärra är det som bedöms lämpligast
att på kort sikt utreda för en större utbyggnad.
Södra skärgården har karaktär av landsbygd genom sin begränsade tillgänglighet till fastlandet. Här finns goda boendemiljöer med småskalig bebyggelse
och samhällsservice som behöver kunna kompletteras försiktigt för att ha en levande skärgård. I ytterstaden i övrigt föreslås en begränsad bebyggelseutveckling
för att undvika ytterligare utglesning av staden.
Hur stadens olika delar kan och ska utvecklas hänger intimt ihop med hur
bebyggelseutvecklingen och trafiksystemet är uppbyggt idag och hur bebyggelsen och trafiksystemet ska utformas i framtiden. En förtätning av stadens glesare
stadsdelar i mellanstaden skapar till exempel ett ökat tryck på trafiken i stadens
mer centrala delar. Gator och stråk behöver därför utvecklas som sammanhängande stadsrum där gående och cyklister prioriteras för att skapa en ökad tillgänglighet och orienterbarhet inom, genom och mellan stadsdelar. Kollektivtrafiken
och dess hållplatser ska utformas och placeras så att den stödjer en levande stad,
där resenärsperspektivet är ett av flera.

Storindustri, hamn och logistik
Storindustri, hamn och logistik är yt- och transportkrävande verksamheter som
ofta är störande och inte kan blandas med annan bebyggelse. Dessa verksamheter behöver därför prioriteras i befintliga industriområden. Göteborgs hamn
är en av norra Europas viktigaste hamnar och verksamheter med koppling till
logistikbranschen finns exempelvis vid Göteborgs infarter. Nya platser för dessa
verksamheter ska framförallt tillkomma genom förtätning av befintliga områden
eller helt nya områden i anslutning till dessa.
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Framkomlighet för transporter till och från hamnen, logistik och storindustri
ska värnas. Goda kommunikationer på väg, järnväg och farleder är avgörande för
att dessa områden ska fungera på ett bra sätt. En större överflyttning till järnväg
är angelägen. På lång sikt är målsättningen att godstrafiken till och från hamnen
och stora verksamhetsområden leds runt staden för att prioritera godstrafikens
tillförlitlighet och undvika en konflikt med pågående och framtida bebyggelseutveckling i de centrala omvandlingsområdena.

En väl integrerad grönstruktur
Göteborgs parker och naturområden är del av en regional grön infrastruktur
med stora ekologiska såväl som sociala värden. Stora sammanhängande områden, de gröna kilarna, tar sig in i staden och har tillsammans med stora parker
och naturområden särskild betydelse för rekreation och naturupplevelser och för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster i den byggda staden. Flera av dessa
områden knyts samman av blågröna stråk som har en betydelsefull roll för Göteborgs gröna infrastruktur. Kustbandet är en del av denna struktur och en viktig
resurs för boende, besökare och näringsliv såväl i Göteborg som i angränsande
kommuner. Här finns bad, friluftsområden, värdefulla natur- och kulturmiljöer
samt hamnar för framförallt småbåtar men även för fraktfartyg, fiske och färjeterminaler.
De stora natur- och rekreationsområdena ska utvecklas och värnas, de gröna
kilarna förstärkas och förlängas in i den täta staden. Den blågröna stråken behöver värnas och utvecklas till en robust och väl integrerad grönstruktur, i såväl
innerstaden, mellanstaden och ytterstaden.

Gröna kilar, blågröna stråk, större
parker och kustbandet.

En förändrad mobilitet
När regionen och Göteborg växer förändras förutsättningarna för trafiken. Staden ska bli tillgänglig för fler och områden för snabba transporter omvandlas till
blandstad med behov av ett gatunät som leder flöden genom stadsdelarna. Nya
färdmedel, digitala styrsystem och delningsekonomi är framtidslösningar som
kräver en anpassning och förändring av dagens trafiksystem.
Det pågående arbetet med Västlänken är ett första steg. Genomgående pendeltågstrafik med nya stationslägen i innerstaden och dessutom en ny station
vid Brunnsbo avlastar Centralstationens regionala funktion och möjliggör en
utvidgning av innerstaden. Nya tvärlänkar för kollektivtrafik kan skapa en innerstadsring och en mellanstadsring som tillsammans med pendeltågstrafiken
lägger grunden för en helt ny systemlösning för spårburen kollektivtrafik som
möter både regional och lokal efterfrågan på effektiva resor. En framtida utvidgning av pendeltågssystemet kan också vara en lösning på Göteborgs framtida
kapacitetsstarka planskilda kollektivtrafiksystem.
På de nationella trafiklederna behöver lokal och regional personbilstrafik ge
plats för kollektivtrafik och leverans- och servicetrafik som måste komma fram i
den tätare staden. Genom att utveckla ett finmaskigt, sammanhängande gatunät
kan delar av den biltrafik som idag går på lederna flyttas till det lokala gatunätet.
Nya länkar kan behövas för att bidra till en utveckling och anpassning av dagens
trafiksystem som möter den växande staden. Ytterligare en bro för gång och
cykel över Göta älv samt fler färjeförbindelser bidrar till att knyta ihop staden
bättre.
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Principbild av utvecklad kollektivtrafik och systemviktiga mål- eller
bytespunkter.

Utbyggnadskapacitet
Analys av utbyggnadspotential
Som grund för bedömning av utbyggnadskapaciteten i översiktsplanen
har en särskilt utredning om utbyggnadspotential i mellanstaden och innerstaden gjorts (Spacescape 2020).
Analysen bygger på bedömningar
av drivkrafter och begränsningar för
utbyggnad i stadens olika delar. Den
angivna utbyggnadskapaciteten inkluderar även redan påbörjad detaljplanering. Bedömningen av utbyggnadspotential i ytterstaden bygger framförallt
på tidigare genomförda studier.

30

Översiktsplanen behöver skapa förutsättningar för utbyggnad av ca 120 000
nya bostäder samt motsvarande behov av samhällsservice. En relativt stor del
av dessa bostäder återfinns antingen i redan antagna detaljplaner, som ännu inte
genomförts, eller i pågående detaljplaner.
Närmare 80 % av tillkommande bostäder och samhällsservice föreslås i innerstaden och mellanstaden. Ungefär en tredjedel i innerstaden, framförallt inom
Älvstaden, och resten relativt jämnt fördelat i mellanstadens olika delar. I sydvästra Göteborg finns en större utbyggnadskapacitet än i övriga delar av mellanstaden. Detta är bland annat kopplat till omvandlingen av Högsbo industriområde
till blandad bebyggelse.
Ungefär 20 % av den tillkommande bebyggelsen föreslås i ytterstaden. En
stor del av denna kan tillkomma i Torslanda, Nya Hovås och Kärra samt i nya
områden i direkt anslutning till dessa samhällen och i anslutning till Säve, Björlanda och Gunnilse. Det nya utbyggnadsområdet väster om Kärra skulle som
helhet kunna rymma uppemot 10 000-12 000 nya bostäder utifrån preliminära
bedömningar.
Ett särskilt fokus har ägnats åt att möjliggöra en större utbyggnad av småhus.
I översiktsplanen märks det både i strategier och i bostadsinnehåll i staden.
En stor del av jobbtillväxten sker inom den personalintensiva tjänstesektorn
som efterfrågar lokaler i centrala lägen. Utbyggnadskapacitet för arbetsplatser
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inom kontor, hotell och handel finns framförallt i innerstaden och i mellanstadens och ytterstadens tyngdpunkter.
För nya arbetsplatser inom verksamheter som utvecklas bäst åtskilt från bostäder (industri, logistik mm) finns det framförallt utbyggnadskapacitet i stadens
verksamhetsområden av olika karaktär, både i mellanstaden och ytterstaden. Utöver detta finns mindre företagsområden i mellanstaden som idag innehåller en
stor variation av branscher, föreslås bevaras för verksamheter.

Principbild fördelning av potential
för nya bostäder.

Principbild för uppskattad fördelning av
potential för nya arbetsplatser..
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GENOMFÖRANDE

Innebörden av genomförande av översiktsplanen
Med genomförande av översiktsplanen avses framförallt att stadsutvecklingen
uthålligt följer översiktsplanens utvecklingsinriktning med dess prioriterade
strategier och geografiskt kopplade utbyggnadsstrategi. Det innebär att bostäder,
samhällsservice, arbetsplatser, infrastruktur, offentliga rum och parker med mera
planeras och byggs ut i takt med befolkningsutvecklingen, och att det sker på ett
sätt som ökar stadens långsiktiga hållbarhet i bred bemärkelse.
Ett ansvarsfullt stadsbyggande kommer inte att ske av sig själv utan kräver
ett stort antal initiativ, beslut och prioriteringar baserade på kunskap om översiktsplanens utvecklingsinriktning. Det kommer också att behövas kraftsamling,
fokusering och bred samverkan kring vissa frågor för att önskvärda resultat ska
kunna uppnås. Det gäller inte minst frågorna kring att vända utvecklingen i de
särskilt utsatta områdena och i andra socioekonomiskt svaga områden, men också till exempel kring frågor och åtgärder för att klimatanpassa staden.

Förutsättningar och utmaningar
Komplexa processer
Stadsutveckling i en storstad och i en storstadsregion innefattar mycket komplexa planerings- och genomförandeprocesser med många inblandade parter.
I större stadsutvecklingsprojekt är de olika organisationernas planerings- och
genomförandeprocesser sammanlänkade med en mängd olika beroenden. Göteborgs Stad är härigenom beroende av hur andra parter är organiserade och
resurssatta, inte minst gäller detta olika statliga och regionala organ. Men det
är stadens egen organisation och egna interna processer samt organisationens
resurser som har störst betydelse för hur framgångsrikt arbetet med stadsutvecklingsfrågorna i Göteborg blir. Det är väsentligt att de förändringar av organisationsstrukturer och processer som sker över tid genomförs med ett fokus på att
skapa förutsättningar för bibehållen och utvecklad helhetssyn, långsiktighet och
genomförandeförmåga i stadsbyggandet. Kopplat till detta har sådant som organisationskultur och förutsättningar för kunskapsuppbyggnad, ledarskap, samverkan med näringsliv och forskningsinstitut betydelse för hur översiktsplanens
strategier kommer att tas omhand och vilket avtryck de kommer att ge på framtidens Göteborg.

Investeringsutrymme och budgetförutsättningar för Göteborgs Stad
Göteborgs Stads totala investeringsvolymer har ökat kraftigt de senaste åren.
Utifrån bedömda behov och anspråk kan investeringsvolymerna komma att öka
ytterligare de närmaste åren för att sedan fortsätta att ligga på en hög nivå under resten av 2020-talet. Den höga investeringstakten medför ett ökat behov av
lånefinansiering och/eller att tillgångar behöver säljas. Kapitalkostnaderna och
driftskostnaderna bedöms öka kraftigt de kommande åren. Investeringsvolymerna kan vara underskattade med hänsyn till behoven för klimatanpassning
och investeringar för kollektivtrafikobjekt.
Kommunallagen ställer som krav att varje kommun ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning anpassade efter den enskilda kommunens
förutsättningar. Göteborgs Stads riktlinje för god ekonomisk hushållning samt
resultatutjämningsreserv anger bland annat ett antal finansiella inriktningar med
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långsiktiga målvärden för dels kommunkoncernen (inklusive kommunala bolag)
dels kommunen.
Staden behöver förhålla sig till denna riktlinje vid planering av olika typer av
investeringsprojekt, bland annat investeringstunga åtgärder inom stadsbyggande
och infrastruktur. Vissa av dessa investeringar berör enbart staden själv, medan
andra finansieras tillsammans med andra parter. Under de närmaste årtiondena
kommer många investeringstunga projekt att vara mer eller mindre nödvändiga,
i synnerhet om Göteborg ska kunna leva upp till viktiga utvecklingsmål samt
åtaganden som gjorts.
Planering och utbyggnad av ny infrastruktur kan skapa stora ekonomiska värden för fastighetsägare som genom ny detaljplan får ny eller utökad byggrätt för
till exempel bostäder, kontor eller handel. Det är väsentligt att ta tillvara de möjligheter som plan- och bygglagen ger att under vissa förutsättningar ställa krav
på att fastighetsägare deltar i finansiering av övergripande infrastrukturåtgärder
som är nödvändiga för att ny bebyggelse ska kunna tillkomma.
I hållbarhetsbedömningens avsnitt om ekonomiska konsekvenser förs ett resonemang om förutsättningarna för Göteborg att kunna hantera investeringsbehoven, inte bara utifrån ett kommunalt perspektiv utan även i bredare bemärkelse.

Pågående stadsutveckling och satsningar framåt
Den aktuella översiktsplanen tas fram under en period då det är en mycket hög
takt i stadsbyggandet i Göteborg. Västlänksbygget och andra stora infrastrukturprojekt, ett flertal stora kontorsprojekt och ett bostadsbyggande på historiskt
höga nivåer är viktiga delar av detta.
Trots allt som nu byggs är ett flertal stora stadsbyggnadsprojekt ännu bara i
planeringsstadiet eller har endast börjat byggas i en begränsad första del. Det
gäller till exempel flera projekt i Älvstaden, där utmaningarna har visat sig vara
stora i att få ekonomin i balans, bland annat på grund av höga kostnader för
grundläggning och nya kajanläggningar inklusive högvattenskydd. En fortsatt
utbyggnad inom Älvstaden är dock angelägen för att läka samman staden och
skapa en större sammanhängande stadskärna samt för bostadsförsörjningen och
näringslivsutvecklingen. Förslag finns för hur exploateringsekonomin ska kunna
förbättras för flera av älvstadsprojekten. Planeringsarbeten och genomförandeåtgärder fortsätter utifrån olika tidsperspektiv.
Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun står inför omfattande investeringar för att genomföra det beslutade kollektivtrafikprogrammet Målbild Koll2035, som avser åtgärder för stadstrafikens
stomnät inom de tre kommunernas sammanhängande stadsområde. Även Trafikverket kommer att behöva göra stora investeringar för att anpassa det statliga vägnätet för metrobusslinjer. I huvudrapporten till programmet, som antogs
2018, redovisas en bedömd sammanlagd investeringskostnad på cirka 25 miljarder kronor.
Endast en mindre del av åtgärderna i Målbild Koll2035 är i dagsläget finansierade. Det gäller de objekt som omfattas av avtal kopplade till Sverigeförhandlingen. Inom ramen för Sverigeförhandlingen har staten, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad träffat avtal om samfinansiering och genomförande av
ett antal viktiga kollektivtrafikåtgärder inom Göteborgs innerstad och mellanstad. Genom avtalen åtar sig Göteborgs Stad att själv eller genom andra mar-
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Gamlestaden
Foto: Marie Ullnert

kägare uppföra totalt närmare 46 000 bostäder fram till och med 2035 inom
definierade influensområden kring kollektivtrafikobjekten. Förutsättningarna
har ändrats något för Sverigeförhandlingen sedan beslut fattats under 2020 om
att inte fullfölja planeringen och byggandet av den linbana som tidigare ingick.
Ett utvecklat stomnät i linje med målbild Koll2035 är väsentligt för den
stadsutveckling som planeras i inte minst innerstaden och mellanstaden, med
stora bostadsvolymer, samhällsservice och i vissa lägen också mycket kontorsbebyggelse. Det återstår dock många frågor att lösa och fatta beslut om kring
åtgärderna, bland annat kring metrobussystemen. Idag är det mycket som pekar
på att åtgärderna i Målbild Koll2035 inte är tillräckliga för att klara den trafikering som förtätningen och expansionen av bebyggelsen i staden har behov
av. Stora bostadsvolymer i nya utbyggnadsområden i ytterstaden innebär också
en ökad belastning på trafiksystemen i mellanstaden och innerstaden. Utbyggnadsområden i ytterstaden kommer därför inte bara att generera investeringar
i trafiklösningar för kollektivtrafik och annan trafik i själva ytterstadsområdena,
utan också för dess kopplingar med och genom mellanstaden.
Relativt stora satsningar görs också på att bygga ut cykelvägnätet i Göteborg.
Bland annat skapas pendelcykelstråk, som knyter samman stadsdelar och som
möjliggör snabb cykling med god framkomlighet. Satsningarna på cykelvägnätet
finansieras delvis med statlig medfinansiering via Sverigeförhandlingen.
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En systemlösning för trafiken i Torslanda planeras för att komma tillrätta med
framkomlighetsproblem för trafiken på Kongahällavägen genom centrala Torslanda och den otrygga trafikmiljö detta ger. Åtgärderna möjliggör en fortsatt
bebyggelseutveckling i centrala Torslanda inklusive Amhult. I systemlösningen
ingår dels en mängd mindre åtgärder på och kring Kongahällavägen som framförallt syftar till att gynna ett mer hållbart resande, dels en ny tvärförbindelse
mellan väg 155 och Kongahällavägen, som kommer att påtagligt avlasta Kongahällavägen för biltrafik på den sträcka där det idag är köbildningar. Efter att ett
flertal olika alternativa sträckningar utretts pågår nu planering för byggande av
den sträckning som benämns Älvegårdsförbindelsen.
Översiktsplanen redovisar flera stora utredningsområden för blandad stadsbebyggelse i ytterstaden. Så som närmare redovisas under kapitlet Geografiska
inriktningar bedöms ett område väster om Kärra vara det mest lämpliga av områdena att på kort sikt utreda vidare för en större utbyggnad. Området kan rymma 10 000–12 000 bostäder tillsammans med samhällsservice, stadsdelscentrum,
parker och naturområden. För en utbyggnad av området krävs mycket stora investeringar i form av bland annat ny infrastruktur, ny kollektivtrafik, vatten- och
avlopp och energiförsörjning i ett tidigt skede av utbyggnaden.
Området behöver studeras genom fördjupning av översiktsplanen eller planprogram innan detaljplanering och utbyggnad kan påbörjas. Parallellt med och
kopplat till ett sådant planeringsarbete behöver investeringsbehoven studeras
närmare tillsammans med översiktliga bedömningar av exploateringsekonomin.
Också effekter på trafiksystemen inklusive kollektivtrafik utanför området behöver analyseras och nödvändiga åtgärder kostnadsbedömas.

Planskild kollektivtrafik med mera
Fortsatta analyser av Målbild Koll2035 har visat att den utvecklade spårvägstra¬fikering som beskrivs i målbilden är svår att nå. Kapacitetstaket överskrids i en
stor del av spårvägsnätet. Analyserna visar att det är svårt att rymma all den
fö¬reslagna trafiken i markplan i relation till andra anspråk i trafik- och stadsmiljön.
En del av lösningen är troligen att ytterligare delar av den så kallade innerstadsringen för stadsbana/spårväg planskiljs, men en viktig del skulle också kunna vara ytterligare järnväg med koppling till Västlänken.
Att planera och bygga ut dessa eller jämförbara system för planskild spårbunden trafik kommer att ta lång tid samt kräva stora investeringar vars finansiering
troligen ligger relativt långt fram i tiden. Det kan komma att krävas nya ”paket”
med både statlig, regional och kommunal medfinansiering för att hitta lösningarna för detta.
Den föreslagna järnvägskopplingen söderifrån bedöms behövas för att den
fulla utbyggnadspotentialen i sydvästra mellanstaden inklusive omvandlingen kring Dag Hammarskjöldsleden ska kunna utnyttjas. Ett regionaltåg med
ett eller flera stopp i sydvästra Göteborg skulle också stärka förutsättningar för
blandstad med nya arbetsplatser i detta område. Järnvägen skulle kunna bidra
med mycket effektiva kopplingar i det lokala kollektivtrafiksystemet. I Målbild
Koll2035 har Västlänkens möjlighet att avlasta det lokala kollektivtrafiksystemet
troligen underskattats. Innan järnvägen byggs ut behöver den spårväg längs Dag
Hammarskjöldsleden som ingår i Målbild Koll2035 byggas ut. Järnvägen, med
möjlighet till ett stationsläge vid Brottkärrsmotet (Nya Hovås) skulle också påtagligt förbättra förutsättningarna för en större stadsutveckling i Södra Askim.
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Även i andra delar av mellanstaden behövs relativt stora investeringar i kollektivtrafiksystemet och i annan infrastruktur för att en större volym bostäder
ska kunna byggas. Till exempel gäller detta Kortedala och Bergsjön. En ny spårvägstunnel mellan Kortedala och Alelyckan och en vägtunnel i ungefär samma
sträckning har utretts och är redovisade på markanvändningskartan.

Investeringar och finansieringsbehov för klimatanpassning
De omfattande åtgärder för klimatanpassning som Göteborg står inför medför
mycket stora investeringsbehov. Det har gjorts kvalificerade försök att uppskatta
kostnaderna, men osäkerheterna är stora. Bedömningen är att det handlar om tiotals miljarder kronor för högvattenskydd samt strukturplansåtgärder för skyfall
enligt nedan. Ombyggnad av dagvattensystem längs med Göta älv bedöms även
det vara mycket kostsamt. Därutöver kommer längre fram i tiden höga kostnader för yttre stormbarriärer.
Klimatanpassningsåtgärder i form av högvattenskydd är nödvändiga för att
kunna utveckla många kust- och älvnära områden för bebyggelse, men i många
fall också för att skydda befintlig bebyggelse och infrastruktur. Viktiga åtgärder
är:
• Högvattenskydd längs med Göta älv, Säveån, Mölndalsån samt eventuella
slussportar för Kvillebäcken, Rosenlundskanalen och Hamnkanalen.
• Strukturplansåtgärder för skyfall med skyfallsytor och skyfallsleder både för
den befintliga staden och i samband med stadsutveckling.
• Ombyggnad av dagvattensystem längs med Göta älv.
• Yttre Stormbarriärer i Göta älv, Nordre älv samt i Välenviken bedöms behövas kring 2070.
Stadsledningskontoret organiserar och leder ett förvaltningsövergripande arbete
kring högvattenskydd där en av arbetsgrupperna har arbetat med möjliga finansieringsmodeller för högvattenskydd. Viss finansiering från fastighetsägare via
exploateringsbidrag bedöms vara möjlig i samband med detaljplanläggning och
exploatering för ny bebyggelse om vissa förutsättningar är uppfyllda.
Förutsättningarna för finansiering från ägare av redan bebyggda fastigheter
ser annorlunda ut, eftersom gällande lagstiftning är komplex och inte anpassad
för aktuella förhållanden. För befintlig bebyggelse återstår, utifrån dagens lagstiftning, i praktiken endast skatte- och bidragsfinansiering som möjliga huvudfinansieringssystem. Detta skulle kunna ske via kommunal skatt, statliga bidrag
eller via EU-bidrag.
Finansieringsfrågorna för skyfallsåtgärder är också komplicerade. Kretsloppoch vattennämnden har ett ansvar att inom Göteborgs stad samordna och stödja
andra nämnder och i samverkan genomföra åtgärder i både nya och befintliga
områden.
Kretslopp- och vattennämnden antog 2021 en finansieringsmodell för skyfallsanläggningar i Göteborgs Stad. Syftet med finansieringsmodellen är dels
att tydliggöra hur finansiering av investeringar av skyfallsanläggningar ska gå
till, dels att tydliggöra ansvar och finansiering av drift och underhåll. Finansieringsmodellen kompletteras med en samverkansöverenskommelse mellan
Kretslopp- och vattennämnden och övriga berörda förvaltningar. Kretslopp- och
vattennämnden får huvudansvaret för genomförandet av skyfallsanläggningar
inklusive drift och underhåll av skyfallsfunktionen i dessa anläggningar. En förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för skyfallsfrågor inrättas.
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För att finansiera skyfallsinvesteringarna kommer kretslopp- och vattennämnden att behöva investeringsmedel via skattefinansiering. Andra möjliga
finansieringsalternativ är exploateringsbidrag och medfinansiering från aktörer
som Trafikverket och internt inom staden fastighetsnämnden. Möjlighet till bidrag från statliga myndigheter kan eventuellt finnas.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det väsentligt att planera exploateringsprojekt och utbyggnadsordningar samordnat med utbyggnaden av högvattenskydd,
där också skyfallslösningar och system för dagvattenhantering ingår.
Utgångspunkten ska vara att klimatanpassningsåtgärder och reinvesteringar
ingår som en naturlig del i varje plan-, exploaterings- och stadsbyggnadsprojekt,
men behoven och lösningarna varierar från fall till fall.

Stadsutveckling och genomförande i socioekonomiskt svagare områden
En av de största utmaningarna för Göteborg är att vända utvecklingen mot ökad
segregation och att skapa ett mer jämlikt Göteborg och en mer sammanhållen
stad. I Göteborg finns till exempel ett flertal områden som av polisen betecknas som utsatta områden beroende på låg socioekonomisk status och kriminell
påverkan på lokalsamhället. År 2021 betecknas fem av områdena som särskilt
utsatta, vilket är kategorin med den allvarligaste problembilden. Områdena är
Bergsjön, Biskopsgården, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet. Tynnered betecknas som ett riskområde och Backa och Gårdsten som utsatta områden.
Att vända utvecklingen kräver kraftfulla, breda och uthålliga satsningar på en
mängd områden. Nya bostäder räcker inte. Med den stora trångboddhet och stora omflyttning som råder är de mark- och bostadspolitiska verktyg som staden
har i kombination med den fysiska planeringen viktiga att använda. Det krävs ett
ansvarsfullt stadsbyggande med offentliga satsningar på till exempel idrottsanläggningar, kulturhus, parker och bra skolmiljöer. Detta ger förutsättningar för
ökad attraktivitet och positiva synergier som kan vara värdeskapande och öka
investeringsviljan hos bostadsföretag och bostadsutvecklare, även privata sådana.
Kommunfullmäktige antog 2018 Göteborgs Stads program för en jämlik stad
2018-2026. För att underlätta genomförandet har därefter Göteborgs Stads plan
för en jämlik stad 2019-2022 tagits fram. Planen antogs av kommunfullmäktige
2020.
I planen konkretiseras målområdena genom aktiviteter för samverkan. Härutöver konkretiseras förutsättningarna för ett framgångsrikt arbetssätt genom
aktiviteter för styrning, uppföljning och samordning. Aktiviteterna bygger i sin
tur på både integrering och tvärsektoriellt arbete, beroende på vad de ska uppnå.
Den av planens samverkansaktiviteter som har allra störst koppling till stadsutveckling är: Samverkan för jämlik tillgång till hållbara livsmiljöer. Syftet med
samverkansaktiviteten är att samla aktörer inom Göteborgs Stad och externa
aktörer, för att fokusera på att skapa jämlik tillgång till hållbara livsmiljöer. Samverkan ska bland annat syfta till att åstadkomma kraftsamling, långsiktigt arbete,
gemensamt fokus och gemensamma prioriteringar av sådana insatser som gör
störst skillnad. Insatserna kan avse planering, genomförande och underhåll och
avse en mängd olika behov, till exempel förskolor, arbetsplatser, bostäder, bibliotek och olika former av mötesplatser. Att prioritera planering i socioekonomiskt
svaga områden kan vara en viktig del i detta och innebära ett led i genomförandet av översiktsplanen.
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Kommunfullmäktige beslutade 2020 att ambitionen är att ingen del av staden
ska finnas med på polisens lista över utsatta områden 2025. Koncernbolaget för
Göteborgs allmännyttiga bostadsföretag, Förvaltnings AB Framtiden, har fått
ett särskilt uppdrag att bidra till detta mål genom sitt stora innehav i områdena.
Koncernbolaget har tagit fram en strategi för hur de ska arbeta med uppdraget. I
strategin ingår bland annat stora satsningar på förvaltningen av bostadsområdena och bostäderna, men även stadsutveckling och bostadsbyggande.
De låga bostadspriserna och möjliga nyproduktionshyrorna i dessa områden
ligger idag på en nivå som gör det svårt att på marknadsmässiga grunder få
lönsamhet i bostadsprojekten. Ändå finns det aktuella positiva exempel på att
det är möjligt att med godtagbar ekonomi bygga bra bostäder i dessa områden,
åtminstone för vissa typer av aktörer. En ökad andel småhus i rätt lägen kan vara
ett sätt att bidra till en positiv utveckling. Det ger fler stora bostäder och ökar
kvarboendet i området.
Att försöka behålla de verksamhetslokaler med ofta låga hyror som ger arbetstillfällen i områdena är viktigt, men också att försöka medverka till nya etableringar som ger arbetstillfällen. I vissa geografiska lägen kan en omvandling
av ett verksamhetsområde till ett område med blandad stadsbebyggelse, med en
relativt hög andel bostäder, nog vara en långsiktigt god strategi.

Verktyg för att genomföra översiktsplanen
Stadens viktigaste verktyg för genomförandet av översiktsplanen är dels den
fysiska planeringen genom fördjupningar av översiktsplanen, planprogram och
detaljplaner, dels markägandet och markpolitiken. Samordningen av olika typer av investeringar kopplade till stadsutvecklingen i investeringsplaneringen är
även det ett viktigt verktyg.

Fysisk planering
För den fysiska planeringen är planeringen på områdesnivån viktig. I en del fall
räcker översiktsplanen som underlag för att starta en detaljplan. I de flesta fall
är ett planprogram på områdesnivå en lämplig planeringsform för att studera,
utreda och ha dialoger kring markanvändning och lokal infrastruktur och grönstruktur. Det är viktigt att i dessa arbeten fånga upp och beakta alla väsentliga
funktioner som kräver utrymme, och se till att dessa tas omhand i efterföljande
detaljplanering. Det gäller inte minst de kommunala behoven i form av förskolor
och skolor, offentliga rum och parker, idrottsplatser, bibliotek och kulturhus med
mera, Det gäller även att se till att det finns utrymme för kommersiell service i
lämpliga lägen.
Kopplat till den fysiska planeringen på områdesnivå är det viktigt att det
sker en ekonomisk analys och en tidig bedömning av utbyggnads- och exploateringsekonomin för föreslagna åtgärder. Det behöver tas fram någon form av
genomförandeplan, som inkluderar en planering av hur och av vilka parter, som
olika åtgärder ska finansieras. Planeringsarbetena måste samordnas med stadens
långsiktiga investeringsplanering vad avser framförallt infrastruktur, men även
för andra ändamål, till exempel utbyggnad av offentlig plats, lokaler för skola,
kultur och idrott.
Byggnadsnämnden i Göteborg prövar löpande ansökningar om planbesked
från fastighetsägare av olika slag som behöver ny eller ändrad detaljplan för att
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kunna få bygglov för någon åtgärd de vill genomföra, till exempel uppföra ny
bebyggelse. Även Göteborgs Stad söker planbesked, då genom fastighetsnämnden som utövar stadens markägarroll, eller genom kommunala bolag som äger
fastigheter. Vid prövningen av planbesked har det stor betydelse om åtgärden
och ändamålet överensstämmer med översiktsplanens strategier, inriktningar
och rekommendationer.
Inför varje år tar byggnadsnämnden beslut om vilka detaljplaner och program
som ska starta under kalenderåret. Vid sidan om översiktsplanen kan vissa mål
i Göteborgs Stads budget för det aktuella året ha en påverkan på innehållet och
sammansättningen av detaljplaner och program i startplanen. En hög andel av
detaljplanerna har sedan tidigare fått ett positivt planbesked, men startplanen
brukar också innehålla en del ännu ospecificerade detaljplaner för angelägna ändamål, där planbesked bedöms kunna lämnas under året.
Planprogrammen som föreslås kan vara av olika slag. Ibland omfattat de arealmässigt stora områden som behöver områdesplanering, ibland är de mer geografiskt avgränsade inför detaljplaneläggning för ett särskilt projekt.

Exploateringsavtal
I samband med detaljplanering för ny bebyggelse på mark som ägs av annan
fastighetsägare än kommunen tecknas ofta exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren/exploatören. Exploateringsavtal tecknas om det behövs
för att säkerställa genomförandet av detaljplanen.
Inom Göteborgs Stad är det fastighetsnämnden som för stadens räkning
tecknar exploateringsavtal. Dessa styrs av Göteborgs Stads riktlinjer för exploateringsavtal.
Genom exploateringsavtalen avtalas ofta om att fastighetsägaren ska betala
exploateringsbidrag till kommunen för åtgärder kommunen utför inom allmän
plats. Exploateringsbidragen kan också avse finansiering av åtgärder och anläggningar utanför den enskilda detaljplanen, också sådana av mera övergripande
karaktär, förutsatt att dessa är nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Exploateringsavtal får även avse exploateringsbidrag för åtgärder som
redan är utförda, om detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad. Även
förskottering för kommande åtgärder kan vara möjligt i dessa sammanhang.
Med uttrycket ”ett steg i en etappvis utbyggnad” avses att detaljplanen är en
av flera planer som ingår i arbetet med att planlägga ett område. Antingen ska
detaljplanerna omfattas av ett och samma detaljplaneprogram, eller så ska det
framgå av kommunens riktlinjer för exploateringsavtal att ett visst område är föremål för etappvis utbyggnad och att kommunen har för avsikt att låta finansiera
vissa åtgärder i det området genom framtida exploateringsavtal.
Fastighetsägarens åtagande ska alltid stå i rimligt förhållande till dennes nytta
av planen.
I Göteborgs Stads riktlinjer för exploateringsavtal framgår att skyfallsåtgärder och högvattenskydd omfattas av exploateringsbidrag vid etappvis utbyggnad
i områden där skyfallsled med tillhörande skyfallsåtgärder respektive högvattenskydd kommer att vara nödvändiga för detaljplanens genomförande.
Exploateringsavtal kan i vissa fall även omfatta medfinansieringsersättning
avseende del av kommunens kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller
järnväg som staten eller en region ansvarar för.
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Markägande och markpolitik
Göteborgs Stad har ett betydande markinnehav, även om stadens andelar av den
utvecklings- och exploateringsbara marken inom olika delar av staden varierar.
Inom Göteborgs Stad är det, utanför bolagssektorn, fastighetsnämnden som utövar stadens markägarroll.
Genom strategiska mark- och fastighetsförvärv kan markreserven utvecklas
över tid, för att sedan underlätta genomförandet av olika stadsutvecklings- och
exploateringsprojekt, inte minst för byggande av bostäder. Kommunen behöver
långt ifrån äga all mark inom områdena, men erfarenheten visar att genomförandet och möjligheterna att till exempel tillgodose behovet av olika former av
kommunal service underlättas av ett relativt stort kommunalt ägande. Exploateringsbar kommunägd mark kan indirekt också bidra till stadens finansiering av
mera övergripande infrastruktur och också till investeringar i lokaler för kommunal service, förutsatt att stadens exploateringsverksamhet totalt sett ger ett
överskott.
Att kommunen kan erbjuda mark för olika former av näringslivsändamål underlättar för företagsetableringar. Markägandet underlättar också vid lokaliseringar av så kallade svårplacerade verksamheter, till exempel värmeverk, fångvårdsanstalter och bussdepåer.
Genom markanvisningar kan staden påverka vad som byggs på den kommunägda mark som ska säljas eller upplåtas med tomträtt. Staden kan också ställa
krav på att den som bygger lever upp till olika former av åtaganden vad avser
social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Grunderna för detta följer av Göteborg Stads riktlinje för markanvisningar. Även ekonomisk hållbarhet för staden
är en central del i riktlinjen. I denna uttrycks att god ekonomisk hushållning ska
vara vägledande för användningen av stadens mark och staden ska eftersträva
att markanvändningen är till största möjliga nytta för göteborgarna både ur ett
socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.
Genom markanvisningstävlingar kan marknaden sporras att ta fram förslag
till bebyggelse, som till exempel höjer nivån på arkitekturen, visar på nya innovativa lösningar för ett lågt klimatavtryck eller avser lösningar för en lägre hyresnivå än vid normal nyproduktion. Det är inte enbart vid renodlade markanvisningstävlingar som marknaden kan stimuleras i olika riktningar. Detta kan även
ske vid normalmodellen för markanvisningar i Göteborg, vid så kallat jämförelseförfarande.
Utbyggnadsplanering
Översiktsplanen visar på möjligheter för en stor utbyggnad av framförallt bebyggelse och infrastruktur i olika delar av Göteborg. Tidshorisonten är 2050 med
utblickar som sträcker sig längre än så. Utmaningarna i att planera, finansiera och genomföra denna utbyggnad och omvandling på ett långsiktigt hållbart
sätt är centrala för översiktsplanen med dess utvecklingsinriktning och strategier.
Översiktsplanen innehåller inte någon detaljerad analys och beskrivning av i
vilken ordning som olika stadsbyggnadsåtgärder behöver genomföras, det vill
säga vilka beroenden som finns dem emellan. För ett genomförande av översiktsplanen behöver Göteborg därför arbeta med en mer nedbruten och konkret
utbyggnadsplanering. Planeringen är mer detaljerad för det som ligger relativt
nära i tiden. Arbetet med utbyggnadsplaneringen är under utveckling.
Översiktsplanen och dess genomförande berör många av stadens nämnder,
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förvaltningar och bolag. Ett av syftena med utbyggnadsplaneringen är att bidra
till en samordning av olika åtgärder inom staden. En utvecklad utbyggnadsplaneringen kan bli ett ramverk för stadsbyggandet och ett viktigt verktyg för kraftsamling vid stadsutveckling. Den blir ett underlag för att kunna fatta bra beslut
om var i staden och när i tiden arbeten med planprogram och detaljplaner ska
påbörjas. Detta samordnas med både stadens långsiktiga investeringsplanering
och arbetet med de olika investeringsbudgetar som berörs. En utvecklad utbyggnadsplanering ger också en ökad tydlighet för externa intressenter kring stadens
prioriteringar, investeringar och planerade utbyggnadsordningar med mera.
Viktiga utgångspunkter för utbyggnadsplaneringen vid sidan av översiktsplanen är faktiska behov av bostäder, näringslivsetableringar eller särskilda lokaliseringar, men också bedömda investeringsnivåer för infrastruktur, kollektivtrafik,
samhällsservice med mera. Det behöver baseras på kunskaper om kapacitetsutnyttjanden, tröskelvärden samt översiktliga bedömningar av exploateringsekonomin för olika utbyggnadsalternativ.

Uppföljning av översiktsplanen
Göteborgs Stad har sedan den förra översiktsplanen antogs 2009 arbetat med
kontinuerlig uppföljning av översiktsplanen. Uppföljningen av översiktsplanen
har tidigare fokuserat på antagna detaljplaner, planbesked samt bygglov och förhandsbesked. För att översiktsplanen ska fungera som inriktningsdokument och
som stöd för detaljplanering och bygglov, måste den vara aktuell och spegla aktuella politiska ställningstaganden. Nya frågor väcks och förutsättningar förändras, vilket ställer krav på en löpande och kontinuerlig översiktsplanering.
Uppföljningen av den nya översiktsplanen kommer att utvecklas. Syftet med
uppföljningen av denna översiktsplan är att följa upp hur väl pågående stadsbyggnads- och stadsutvecklingsarbete förhåller sig till de mål och strategier som
redovisas i översiktsplanen och om den fysiska utvecklingen i kommunen stämmer med dess intentioner. Uppföljningen kan ske både utifrån geografiska och
tematiska inriktningar. Vissa förändringar sker långsamt och andra får snabbt
synliga resultat i den fysiska miljön. Därför kan olika aspekter komma att följas
upp med olika tidsintervall. Denna form av regelbunden uppföljning kommer
underlätta framtagandet av en kommande planeringsstrategi. Genom att följa
upp översiktsplanen kan vi följa utvecklingen mot en nära, sammanhållen och
robust stad.
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INNERSTADEN

INLEDNING

Innerstaden, även kallat centrala Göteborg, består av Göteborgs centrala delar.
Här ingår stadens historiska stadskärna med höga kulturhistoriska värden men
också stadsdelar som utvecklats över tid och mer eller mindre har integrerats i en
utvidgad innerstad. Utvecklingen av centrala Göteborg är av stor betydelse för
såväl staden som för hela regionen.
Syftet med geografisk inriktning för Innerstaden är att tydliggöra vilka anspråk som finns på olika platser i Innerstaden och att på en övergripande nivå
ge stöd för avvägningar mellan intressen. Till exempel avvägningar mellansnabb
kollektivtrafik och gångtrafik, eller mellan maximal yta för bostäder och verksamheter i relation till parkytor och offentliga rum. Ytterligare ett exempel är
avvägning mellan önskemål att förtäta stadskärnan och samtidigt ta hänsyn till
befintliga kulturvärden Utgångspunkten är att skapa en bred, förankrad och väl
avvägd plan för framtida mark- och vattenanvändning för centrala Göteborg.
Det finns ett tryck på centrala Göteborg att rymma fler bostäder och arbetsplatser. Då den befintliga stadskärnan inte tål den mängd tillkommande bebyggelse som krävs, behöver stadskärnan och innerstaden expandera. Eftersom det
finns stora utvecklingsbara ytor i älvnära lägen, särskilt på norra sidan, är det
lämpligt att låta stadskärnan och innerstaden växa över älven. Det handlar om
att sprida flöden och stadsliv och skapa attraktivitet för handel, arbetsplatser och
besöksnäring i ett större område. Planeringen av centrala Göteborg ska syfta till
att stödja detta.
De utpekade omvandlingsområdena i Älvstaden föreslås ges prioritet och
även få en högre täthet än befintlig stad. Kontakten mellan den historiska stadskärnan och Älvrummet behöver stärkas och fler och bättre förbindelser över
älven behöver skapas. Såväl omvandlingar som kompletteringar av bebyggelsen
och stadsmiljön ska utgå från och stärka befintliga värden utifrån platsspecifika
förutsättningar och en god gestaltad livsmiljö och en attraktiv och hållbar stad.
Plats för samhällsservice, parker och friytor behöver vara dimensionerande för
hur stor andel bostäder som kan tillskapas. Befintliga park- och naturområden
ska tas omhand och tillgängliggöras och nya skapas. Rekreativa stråk ska utvecklas längs åar och älv som en del i en gång- och cykelvänlig innerstadsmiljö.

Vybild över centrala Göteborg och älvrummet.
Bild: Stadsbyggnadskontoret
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En bärande del i förslaget är att utveckla kollektivtrafiknätet med fler regionala mål- och bytespunkter och mer planskild spårbunden trafik. Såväl Lindholmsförbindelsen som Västlänken är exempel på detta. I anslutning till regionala bytespunkter uppstår en potential för utveckling av service, arbetsplatser,
kultur, handel och bostäder. Dessa noder kommer få en stark roll i utvecklingen
av en utvidgad innerstad, dels genom att det lokala gatunätet utvecklas kring noderna, men också genom att gång- och cykelstråk starkt kopplar samman noderna både in mot stadskärnan och ut mot övriga områden. Innerstaden står inför
stora utmaningar kopplat till ett ändrat klimat. Stadens centrala, låglänta delar
behöver skyddas mot översvämning och ekosystemtjänster behöver skapas och
omhändertas i Innerstaden. De blågröna stråken längs Innerstadens vattendrag
behöver utvecklas till en del av Innerstadens sammanhängande gång- och cykelvägnät men också som viktiga länkar mellan parker, natur och andra stråk och
mötesplatser i Innerstaden. Längs älven skapas förutsättningar för uppdaterade
älvstråk integrerade med det planerade högvattenskyddet.

Avgränsningar
Innerstaden inkluderar så väl stadskärnan som den utvidgade innerstaden. Innerstaden som helhet definieras av hög befolkningstäthet (natt- och dagbefolkning) samt en hög grad av funktionsblandning. Här finns en sammanhängande
stadsstruktur som ger potential för stadsliv och ett brett utbud av service. Innerstaden omnämns i översiktsplanen även som centrala Göteborg.

Kartbild över avgränsningen för planområdet centrala Göteborg
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UTGÅNGSPUNKTER

Göteborg och Göteborgsregionen växer. I världen sker stora förändringar kopplade till allt från klimat, samhällsideal och demografi till digitalisering och andra
tekniska frågor som på olika sätt påverkar våra livsvillkor. Det innebär att centrala Göteborg, liksom staden i sin helhet står inför utmaningar som måste lösas
på nya sätt.
Centrala Göteborg är regionens kärna med en specifik roll och funktion både
för boende och arbetande i staden och för besökare. Området ska kunna erbjuda
attraktiva, levande och hälsosamma stadsmiljöer för alla.
I detta avsnitt beskrivs utgångspunkterna för Innerstaden. I dessa ingår visioner och slutsatser från tidigare arbeten, centrala Göteborgs karaktär och förutsättningar samt de drivkrafter och utmaningar som bedömts vara de viktigaste
att hantera i den fortsatta utvecklingen av en hållbar innerstad.

Nära stad

Mål och visioner
Göteborgs Stad har tidigare tagit fram flera olika visioner och målbilder för staden. Med dessa som utgångspunkt har en målbild för den kommunövergripande
översiktsplanen formulerats, som är viktig att för att förstå dessa strategier och
inriktningar.

Innerstaden i en nära, sammanhållen och robust stad
Nära stad innebär i centrala Göteborg att förutsättningar skapas för en utvidgad innerstad där stadskvaliteter sprids i ett större område. Området ska stärkas
med fler tillgängliga, offentliga rum, fler målpunkter och bättre service som fler
människor får nära till. Ett sätt att göra det är att öka den regionala tillgängligheten. Nya noder med hög potential för service, näringsliv, utbildning, kultur
och evenemang pekas ut vid de regionala bytespunkterna för kollektivtrafik. Här
kan exploateringsgraden vara högre om rätt förutsättningar finns. Även utanför
dessa lägen kan andelen bostäder öka, förutsatt att det ändå finns plats för den
service och de stadsmässiga kvaliteter som krävs för en attraktiv innerstad.
Sammanhållen stad syftar på att staden ska vara både fysiskt och socialt sammanhållen. I centrala Göteborg finns barriärer, som har effekten att det på flera platser är svårt att ta sig fram. För att skapa förutsättningar för en växande
stadskärna och en utvidgad innerstad, behöver effekterna av barriärerna minska.
Olika områdens förutsättningar för etablering av handel och verksamheter är
beroende av hög tillgänglighet med kollektivtrafik, men också av ett finmaskigt
gatunät där gång- och cykelnät får en framträdande roll. Ett sådant gatunät saknas idag framförallt norr om älven, men även i andra delar av centrala Göteborg.
En sammanhållen struktur av gator och stråk ska bidra till att centrala Göteborg
blir tillgänglig och välkomnande för alla, även de som inte bor där. Mångfald
ska främjas genom att aktivt motverka boendesegregation och utträngning av
mindre verksamheter.
Robust stad innebär i centrala Göteborg bland annat ett starkt och mångsidigt näringsliv. Därför måste fler lägen som är attraktiva för handel och kontor tillskapas. Robust stad betyder också att ytor för klimatanpassning och
ekosystemtjänster ska utvecklas i syfte att rusta staden för ett förändrat klimat.
Grundläggande och samhällsviktiga funktioner och framkomlighet måste kunna upprätthållas vid extremt väder. Ett led i det är en sammanhängande blågrön
struktur, som en av utgångspunkterna i stadsplaneringen. Den hjälper till att

Sammanhållen stad

Robust stad
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stävja klimateffekter som ökade flöden och gynnar samtidigt sociala och ekologiska aspekter. Blågröna stråk längs vattendragen blir en del i gång- och cykelnätet, vilket både fotgängare och cyklister kommer att vinna på. Behovet av
offentliga rum och gröna ytor ska tillgodoses och prioriteras, även i lägen där det
är attraktivt att exploatera. En annan viktig fråga är att det i centrala Göteborg
ska vara en hälsosam luft- och ljudmiljö.

Läs mer
Stadsutvecklingswebben Älvstaden

Vision Älvstaden
Vision Älvstaden antogs av kommunfullmäktige 2012. Visionen ligger till grund
för det pågående arbetet med Älvstaden och innehåller strategier och mål för
hur de mest centrala stadsdelarna kring Göta älv bör utvecklas. Älvstaden omfattar de centrala förnyelseområdena Lindholmen, Frihamnen och Backaplan
samt Ringön på Hisingen. På fastlandet ingår Södra älvstranden, Centralenområdet och Gullbergsvass. Visionen är en viktig utgångspunkt för översiktsplanen,
framförallt vad gäller utvecklingen av Innerstaden.
Göteborgs Stads vision är att skapa en hållbar stad – öppen för världen. Denna vision formulerades inom ramen för arbetet med Vision Älvstaden. Älvstaden
ska utvecklas med hjälp av de tre övergripande strategierna hela staden, möta
vattnet och stärka kärnan. Med de ledorden ska en inkluderande, grön och dynamisk stadskärna skapas. Älven ska bli ett sammanlänkande element och en
identitetsbärare för Göteborg, istället för en barriär.
Arbetet med Älvstaden betonar öppenhet för förändring och att våga tänka
nytt, testa och utvärdera. Två kärnfrågor som nämns är klimatanpassning och
socialt hållbart boende. En annan viktig fråga är att hantera olika tidshorisonter.
Samtidigt som planeringen av Älvstaden sker i ett långsiktigt perspektiv ska området bli tillgängligt här och nu genom tillfälliga åtgärder och aktiviteter.
Målbild för Innerstaden
En målbild har tagits fram för centrala Göteborg, med utgångspunkt dels i översiktsplanens mål och strategier och Vision Älvstaden och dels i områdets specifika identitet, karaktär och förutsättningar. Målbildenssyfte är att underlätta
för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag att jobba tillsammans mot gemensamma mål.
Centrala Göteborg ska byggas med omsorg om stadens invånare. Området ska erbjuda en god, jämlik och hälsofrämjande livsmiljö, där resurser nyttjas på ett hållbart
sätt för ett gott liv till alla oavsett ålder, inkomst, härkomst eller fysiska förutsättningar.
Offentliga rum och bebyggelse i centrala Göteborg ska samverka i en väl gestaltad
stadsmiljö med ett innovativt och blomstrande näringsliv värdigt platsens unika roll
i regionen samt en hållbar mobilitet, som bidrar till ett enkelt och fungerande vardagsliv.
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Den växande stadskärnans roll i kommunen och regionen
I stadskärnan finns en mängd funktioner som tillsammans möjliggör en hållbar
stad och som är en förutsättning för resten av staden och hela regionen. Den pågående urbaniseringen innebär att en hög koncentration av kompetenser, arbetstillfällen, kultur och aktiviteter samlas här, vilket möjliggör en robust ekonomi
och en rad andra positiva effekter. Det för även med sig en stor efterfrågan på
bostäder, arbetsplatser, förbättrade pendlingsmöjligheter, utbyggd samhällsservice som skola, parker och andra offentliga rum. Flera av dessa anspråk är regionala och behöver hanteras tillsammans med grannkommunerna och regionen.
En stadskärna för alla
I stadskärnan är utbudet och koncentrationen av kultur, shopping och evenemang större än i övriga kommunen, men också än i andra orter i regionen. Det
höga inflödet av besökare, arbetstagare och studenter skapar, tillsammans med
göteborgarna, ett tillräckligt stort marknadsunderlag för ett varierat och rikt utbud där alla ska hitta något som passar dem. Det är viktigt att alla göteborgare
känner sig välkomna i stadskärnan. Höga flöden av människor innebär samtidigt
utmaningar som hög belastning på parker och andra målpunkter, barriärer och
parkeringsbehov och dessa utmaningar behöver lösas.
Ett centrum för arbetsplatser och utbildning
Dagligen pendlar 120 000 personer till Göteborg och en stor del av dessa ska till
de centrala delarna av staden. Många företag och verksamheter är beroende av
regionens kompetens för att kunna utvecklas och växa. Centrala Göteborg är det
mest tillgängliga läget för regionens samlade kompetens. Delar av området har
en mycket hög koncentration av arbetsplatser. Här skapas stora förutsättningar för interaktion och möten vilket leder till innovation som i sin tur leder till
tillväxt och fler jobb. För en fortsatt hög tillväxt är det av vikt att fler attraktiva
kontorsmiljöer av olika slag utvecklas i centrala Göteborg.
Göteborgs högskolor och universitet ska även i framtiden lokaliseras centralt
för att fortsätta vara ett attraktivt val för studenter. Det gynnar också både arbetsmarknaden och stadslivet.
En destination värd en resa
Besöksnäringen är viktig för Göteborg. Människor ska vilja resa hit för att uppleva den speciella atmosfären och kulturmiljön. Ett rikt utbud med målpunkter
spridda över hela stadskärnan ska bidra till att staden är fortsatt attraktiv för
både besökare och invånare. Fotgängarvänliga, befolkade och tillgängliga stråk,
offentliga rum, parker och mötesplatser är viktiga grundstenar för att integrera
staden, stärka regionens kärna och skapa områden präglade av liv och rörelse alla
tider på dygnet. Detta är värden som är viktiga för både tillresande och boende
i staden.
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CENTRALA GÖTEBORGS KARAKTÄR
Topografi och läge

Göteborg har ett strategiskt läge. Platsen för den ursprungliga stadsbildningen,
den tidigare befästa kanalstaden som idag utgör den historiska stadskärnan innanför Vallgraven, valdes med omsorg för sitt läge vid handelsvägar, farleden Göta
älv och närheten till havet. Bergen erbjöd skydd och överblick över landskapet.
Staden anlades både som en port mot väster och som ett lås för älvmynningen.
Centrala Göteborgs stadsbild har vuxit fram och formats kring älven under 400
år och stadsbilden får mycket av sin karaktär av den dramatiska älvdalstopografin med den flacka dalbotten, de omkringliggande bergshöjderna och däremellan
dalgångarna som strålar ut i olika riktningar i norr och söder. Samspelet mellan
naturlandskapet och olika tiders ingenjörskonst och byggande ger staden sin
prägel.
De vegetationsklädda bergen, ofta markerade med ett bostadsområde eller
en ikonbyggnad på sitt krön, bidrar starkt till en rikt varierad stadsbild, där varje karaktärsegen stadsdel har en stark koppling till sitt eller sina berg. Bergen
är starkt strukturerande för landskapets form och erbjuder utsiktsplatser som
möjliggör överblick och en god orienterbarhet i staden, vilket är signifikativt för
centrala Göteborg. Göteborgs läge och topografi innebär både stora tillgångar
och utmaningar lokalt för stadskärnan. Fördelarna är tillgången till vattnet; älven
och övriga centrala vattendrag, havet och den kuperade terrängen. Det faktum
att en stor del av den centrala staden ligger på en ö innebär en tudelning mellan
en nordlig och en sydlig del i den centrala staden. Så är det idag och så har det
varit genom historien. Stadskärnans kommersiella och administrativa centrum
har kommit att utvecklas på den södra sidan medan industrin framförallt har
byggts ut på Hisingen. Göta älv och det stora öppna älvrummet är både en stor
tillgång och en gigantisk utmaning. Som tillgång har den avgörande betydelse
för stadens identitet och stadsbildens attraktivitet. Den bidrar med liv, rekreativa
upplevelsevärden och skönhetsvärden.

Älven

Det stora öppna älvrummet – en viktig
del av Göteborgs stadsbild och identitet
Foto: Anna Reuter Metelius
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Båtarna på älven tillför liv. Både de stora fraktfartygen på väg från Vänern mot
Västerhavet, småbåtarna, segelskutorna och passagerarbåtarna. Hamnarna har
flyttat närmare havet till Torslanda, men generationer av göteborgare hade fram
till för ett drygt halvsekel sedan hamnarna och varven längs älvens stränder som
sin vardagsmiljö. Det har också varit en miljö för möten, högtidligheter, ankomster och avsked. Älven är inte enbart bokstavligt sett central i staden, utan
har även varit centralt närvarande i invånarnas medvetande. Därmed utgör älven
en viktig del både i stadsbilden och i stadens identitet. Utmaningen är att älven
delar staden i två delar och det har varit alla tiders stora tekniska utmaning och
huvudbry hur man ska lyckas förflytta sig över älven. Dessutom har den extensiva hamn- och varvsverksamheten och trafikinfrastrukturen för att försörja
denna, under lång tid, från industrialismen och framåt, gjort att både stadskärnan söder om älven och de centralt belägna delarna på Hisingen varit mer eller
mindre avskurna från vattnet. Ett klimat i snabb förändring för nu även med sig
stigande vattennivåer och behov av att skydda staden mot översvämningar.

Infrastrukturen
Trafikrummen i Göteborg är en betydande del av stadsbilden och stadens karaktär. Då staden byggdes fanns det två vägar in via vattnet, Stora och Lilla Bommen
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samt tre portar in till staden från landsidan, vilket har varit starkt strukturerande
för stadsplanen. De gamla tillfartsvägarna till staden är fortfarande läsbara i till
exempel Stampgatan, Gamla Allén (vid Heden) och Allmänna vägen i Majorna.
På senare år har staden påverkats mycket av transporter till hamn- och industriområden samt modernismens idéer om trafikseparering. Storskaliga trafikleder
och järnvägar går idag rakt igenom centrala Göteborg och bildar barriärer. Centrala Göteborg uppfattas av många som svårnavigerat. Stadsdelar upplevs som
avskurna från varandra vilket i sin tur leder till ökat bilåkande och köbildning på
in- och utfartsleder. Göteborg var en av de första städerna i Sverige att få järnväg. Centralstationen som invigdes 1858 är en karaktärsbyggnad. Historiskt har
det funnits en tydlig koppling mellan Centralstationen och hamnen. Inte minst
under åren då den stora utvandringen pågick, då människor kom till Göteborg
med tåget och gick längs Postgatan mot hamnen för att ta båten mot Amerika.
Spårvagnsnätet och spårvagnarna är ett annat signum för staden då få städer i
Sverige har behållit dem.

Identitetsbärare
Älvrummet spelar idag huvudrollen i uppbyggandet av nya identiteter. Det är
här merparten av stadsutvecklingen i Innerstaden föreslås ske under de närmaste
decennierna, som en följd av att verksamheterna i de forna hamn- och industrimiljöerna har flyttat. Det stora öppna älvrummets karaktär behöver därför vara i
fokus när den nya staden utformas och en ny årsring adderas. Vision Älvstaden
stakar ut vägen för en stad som ska hela staden, möta vattnet och stärka kärnan,
vilket planeringen av Älvstadens omvandlingsområden, som beskrivs i kapitlet
områdesvisa inriktningar, ska möjliggöra.
En stor utmaning är att den befintliga infrastrukturen till stora delar är utvecklad och anpassad för industrins behov, vilket innebär begränsningar för
stadsutvecklingen. Hamnverksamhetens flytt från stadens centrala delar innebär
att ytor har frigjorts längs älven och att Hisingen, med sina tidigare varvs- och
industriområden, har den största kapaciteten för utbyggnad av blandstad i Göteborg.
Centrala Göteborg har en uppbyggnad av ett antal olika lokalt särpräglade
stadsdelar eller karaktärsområden vilka ger ett sammanhang med en variation
mellan tydliga enheter och lokala stadsidentiteter. De olika karaktärsområdena
hålls samman av allt ifrån de stora dragen i topografi och landskapsbild till bebyggelsemönster präglat av en specifik utbyggnadsepok.
Sammantaget kan sägas att den centrala stadens olika karaktärsstarka stadsdelar tillsammans med naturlandskapet ger en ovanligt rik variation och mångfald åt stadsbilden. Bebyggelsen längs älven är starkt präglad av den hamn- och
varvsverksamhet, som genom historien har krävt byggnader och anläggningar av
en större skala än i Innerstadens övriga delar. Samspelet mellan den norra och
södra sidan av älven, stadens vardagsrum respektive finrum, det öppna och det
slutna, det storskaliga och det småskaliga, berikar upplevelsen av stadsbilden i
älvrummet. Stora delar av bebyggelsen i centrala Göteborg är av kulturhistoriskt
värde. Den historiska stadskärnan utgör tillsammans med Stenstaden och Haga
ett stort samlat område av riksintresse för kulturmiljövården. Andra områden av
riksintresse för kulturmiljövården i centrala staden är Lindholmen, Johanneberg
och Gårda. Dessa områden speglar tydligt stadens utbyggnad i olika årsringar
med sin tids planmönster och arkitektur.
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Den centrala stadens kulturmiljöer innehåller en mångfald av arkitekturstilar
och göteborgsunika miljöer, flera starkt präglade av de olika utbyggnadsepokernas stadsarkitekter, från det av flera generationer i släkten Carlberg präglade
stadsrummet kring Stora Hamnkanalen under 1700 talet och början av 1800-talet, de av Albert Lilienberg (stadsingenjör 1907–27) planerade landshövdingehusområdena till Uno Åhréns (stadsplaneingenjör 1932–43) funktionalistiska
bostadsområden. I stadsdelen Inom Vallgraven finns fortfarande tydliga spår av
den befästa staden, framförallt i planstrukturen som i stort sett är bevarad sedan
1600-talets ursprungliga stadsbildning. Stadens ursprung som befäst stadsbildning i holländsk stil är för övrigt synlig i vallgrav, bastioner, hamnkanal, kvartersmönster och ett litet antal bevarade byggnader från tiden före fästningsverkens
rasering i början av 1800-talet. Den äldre bebyggelsen och historiska strukturer i
centrala Göteborg ger ett övergripande intryck av en historisk stadskärna - alltså
ett landskap med lång historisk kontinuitet, en välgrundad och genomarbetad
miljö, som är resultat av olika tiders mödor och ideal samt investeringar för att
anlägga och utveckla staden.
I den centrala stadens bebyggelsemiljöer finns särskilt karaktärsstarka byggnader, landmärken, av särskild betydelse för stadskaraktären, orienterbarhet, attraktivitet och identitet. Byggda landmärken kan vara av lokal betydelse för en
plats eller miljö, eller av betydelse som blickfång för hela Innerstaden och/eller
staden. Den centrala stadens landmärken kan alltså vara av betydelse för andra
delar av staden på samma sätt som andra stadsdelars landmärken är av betydelse för Innerstaden. Till exempel kan ytterhamnarnas kranar jämte Stenstadens
kyrktorn betraktas från Änggårdsbergen. Biskopsgårdens vattentorn gör sig påmint i en siktlinje från kajen vid Fiskhamnen och från Lilla Bommen ges en
rak vy mot Vasakyrkan några kilometer bort. Ett annat, tillsynes mer lågmält
landmärke, är Slottsskogens vattentorn som syns från stora delar av den centrala
staden. Tack vare landmärkena är centrala Göteborgs sammanhang tydligt upplevbara och avläsbara, staden förstås genom att kopplas samman visuellt.

Gemensamma stadsrum

Träd och parker är en viktig del av innerstadens gatubild.
Foto: Anna Reuter Metelius
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Centrala Göteborg är rikt på stadsrum som utgörs av en mångfald av platser
och olika gaturum. Skillnaden i stadsrummens skala är markant, från de äldsta
delarnas relativt smala gator anpassade till proportionerna i den historiska stadens låga bebyggelse, till de breda Hamngatorna, de trädkantade boulevarderna,
den modernistiska stadens ljusa, luftiga gaturum till älvrummets stora öppna
landskapsrum. I stadsrummen upplever och brukar vi gemensamt den gestaltade
livsmiljön. Viktiga beståndsdelar i dessa rum är golven, väggarna och taken: markens indelning och beläggning, arkitekturen och himmelsvyn. Träd och annan
växtlighet tillför liv och grönska och har ofta en rumsindelande verkan. Särskilt
viktigt i denna komposition då man rör sig genom stadsrummen är byggnadernas gatuplan och våningen över detta, byggnadens möte med marken, samt takutformningen, vilket är byggnadens möte med himlen. Centrala Göteborg har
stadsrum med höga skönhetsvärden, i de flesta fall tack vare den äldre arkitekturens gedigna gestaltning, materialitet och patina. Det finns en omsorgsfullhet i
utförande, detaljering och proportioner.
Den centrala stadens stadsrum utgör vår gemensamma livsmiljö. Det är ett
sammanhängande system av olika rum, som tillsammans bildar en rik mötesplats för det mänskliga utbytet mellan stadens invånare och med dess besökare.
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Centrala Göteborg har många vackra stadsrum som redan är eller har potential
att bli värdefulla mötesplatser på lång sikt. Att förvalta det rika utbudet av kvalitativa stadsrum innebär en stor tillgång för staden och en robusthet för den
gestaltade livsmiljön. Den centrala stadens mångfald av platser, utblickar och
landskapsrum möjliggör upplevelsen av stadssiluetten som är starkt närvarande
i stadsbilden. Stadssiluetten bildas framförallt av stadsfronterna mot älven men
har även ett påtagligt djup och många lager tack vare den från älvrummet stigande topografin och de många bergshöjderna, både bebyggda och obebyggda.
De många olika karaktärsstarka delområdena längs med älven ger en ovanligt
rik och varierad stadssiluett med de olika utbyggnadsepokernas egna arkitektoniska uttryck. Stadssiluetten kan upplevas på andra vis, till exempel i stadsrummet längs Stora Hamnkanalen eller längs Vallgraven genom de stadsfronter som
vetter mot den. Andra viktiga delar av stadssiluetten finns i olika gaturum, som
väggar eller fonder, och är mer eller mindre karaktärsskapande för staden.
Bebyggelsen som klättrar upp längs Nordhemsberget och bildar en tydlig
front mot Järntorget och Linnégatans norra del är till exempel ett starkt göteborgsmotiv i mångas medvetande. Ett annat exempel är de rödputsade och
sadeltakskrönta punkthusen längs Raketgatan som kröner Norra Guldhedens
höga topp.
Starkt karaktärsgivande för stadssiluetten är centrala Göteborgs landmärken
som broarna över älven, kranarna, ikonbyggnaderna på höjderna, till exempel
Masthuggskyrkan, skansarna och Norra Guldheden. Andra exempel på landmärken är kyrkorna och kyrktornen, höghusen samt de storskaliga industrioch hamnanläggningarna längs älven, som Göteborgsoperan och Götaverkens
orangea kontorsbyggnad, i stark kontrast till fronten av den historiska stadskärnan inom Vallgraven.
I centrala Göteborg finns en stor variation av parker, natur och vattendrag
vilket är en stor tillgång för både invånare och besökare. Vidsträckta naturområden sträcker sig över kommungränserna in mot stadens centrum. Ju närmare
stadskärnan man kommer ju mer tar stadens anlagda rum över på bekostnad av
det naturligt gröna. Strukturen av gröna kilar som möter mer formella parkrum
och kanaler i stadskärnan är en viktig del i centrala stadens karaktär. I den historiska stadskärnan finns de väl etablerade historiska parkmiljöerna Trädgårdsföreningen och Kungsparken längs Vallgraven. I Stenstaden finns mindre parker
som Vasa- och Molinsparken. Planområdet angränsar till de stora parkområdena Slottsskogen och Botaniska. Högt belägna parker och naturområden i centrala Göteborg erbjuder vidsträckta vyer över staden, till exempel Sjöbergen och
Ramberget. Centrala Göteborg har gott om alléer och flera äldre solitärträd, som
är starkt karaktärsskapande i olika gaturum och på enskilda platser. Den centrala stadens koloniområden erbjuder odlingsmöjligheter för stadens invånare och
utgör pittoreska inslag av småskaliga och grönskande områden, samtliga med sin
egen speciella identitet.
Vattendragen har stor betydelse för den centrala stadens karaktär. Utöver älvrummet utgör Stora Hamnkanalen och Vallgravsstråket betydande stadsrum.
Flera mindre vattendrag som rinner genom centrala staden har fått en förändrad
roll när funktionen som transportleder genom industrilandskap har försvunnit
och vårt behov av ekosystemtjänster sätter andra värden i fokus. Kvillebäcken,
Mölndalsån och Fattighusån är exempel på sådana vattendrag som utgör viktiga
blågröna stråk för centrala staden.

Läs mer
Beskrivning av karaktärsområden i centrala Göteborg
Vägledning för Riksintresse för kulturmiljövården
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Den centrala stadens atmosfär påverkas av arkitekturen, naturen, vattnet, väder,
ljus och ljud. Det handlar om aspekter som i särskilt hög grad påverkar sinnesupplevelserna och som ger staden en helt egen och unik ton och klang. Det
naturliga ljuset i stadsrummen får ofta en varm ton genom att reflekteras ned via
tegel- eller putsfasader i varma ockranyanser. Ljuset studsar i vattendragen och
ger soliga dagar en illuminerande effekt. Då det är mörkt speglas gatubelysning
och ljus från tusentals fönster i de mörka vattenytorna. Norra älvstranden är
solsidan och södra älvstrandens bebyggelsefront betraktas ofta från älven i motljus. Gatornas bredd och riktning liksom byggnadernas bredd och höjd påverkar
stadsrummens tillgång till naturligt ljus. Centrala stadens gator har genom sina
riktningar olika ljusförhållanden, vilket bidrar starkt till upplevelsen av varje enskild gatas specifika karaktär. Starkt påverkande på ljuset är givetvis också träden
som silar ljuset genom sina grenar och blad samt ger skugga.
En utförligare beskrivning av centrala Göteborgs olika karaktärsområden och
kulturmiljöer finns samlade i en särskild rapport. I den har också en uttolkning
av gällande riksintressen för kulturmiljövård gjorts.
Som grund för områdesindelningen har en undersökning av olika stadsdelars
värden, potential och känslighet studerats med hjälp av en så kallad integrerad
landskapsanalys. Ett antal karaktärsområden har identifierats. Indelningen i delområden följer i allt väsentligt denna indelning, men noteras bör att karaktärerna
inte har lika strikt avgränsning utan överlappar varandra. Karaktärsområdet älvrummet intar en särställning och omfattar i sig alla omvandlingsområden. Detta
beskrivs vidare i kapitlet omvandlingsområden nedan. Fiskhamnen, Götaverken
och Majnabbe är i planförslaget utredningsområden för blandad stadsbebyggelse.
En utförligare beskrivning av karaktärsområdena, och hur dessa hänger samman med olika riksintressen för kulturmiljövård, finns i underlagsrapporten
Vägledning för riksintresse kulturmiljövården. För kompletteringsområden beskrivs befintliga värden, potential och känslighet kopplat till varje delområde.

Centrala Göteborg består av ett antal
områden med platsspecifika
förutsättningar och karaktärer
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Utpekade omvandlingsområden förhåller sig alla på olika sätt till karaktärsområdet Älvrummet. I stycket centrala stadens omvandlingsområden finns därför
också en kortfattad beskrivning av det stora älvrummets karaktär, potential och
känslighet tillsammans med en generell rekommendation avseende hur en omvandling i och kring älvrummet bör ske.

Befintlig markanvändning och pågående planering
Markens nyttjande
Idag består stora delar av Innerstaden av en sammanhållen bebyggelse. Ett undantag är de gamla industri- och verksamhetsområdena, som ofta har en glesare
struktur och breder ut sig över stora områden. Även infrastruktur tar stora delar
av marken i anspråk, särskilt invid de större lederna. Den historiska stadskärnan
innehåller framförallt verksamheter för handel och kontor och saknar till viss
del bostäder, medan övriga områden till stor del består av bebyggelse med bostadsinnehåll med mer eller mindre blandning av verksamheter och andra samhällsfunktioner. I Innerstaden finns även större funktionsseparerade områden för
vård, utbildning och idrottsändamål.
Det finns omkring 150 000 invånare i centrala Göteborg. Översiktsplanen
tar höjd för 250 000 nya invånare. Det innebär att det finns ett utbyggnadsbehov
av cirka 120 000 nya bostäder med tillhörande samhällsservice i hela Göteborg.
En fjärdedel av dessa kan inrymmas i Innerstaden.
Begreppet täthet används för att definiera förhållandet mellan exempelvis
mark och typ av användning eller antal användare. Det är ett sätt att beskriva
intensitet av användning och kan fångas i en mängd ekvationer: boende per hektar, offentliga platser per person, friyta per barn, byggnadsvolym per area (exploateringstal) och så vidare. Den största påverkan på tätheten får kombinationen
av funktionsblandning, markanvändning och bebyggd volym (BTA). Tätheten
handlar därmed inte bara om bebyggelsen, utan den bidrar även till flöden av
människor som bor, arbetar eller rör sig igenom ett område. Flödena beror också
på hur gatustrukturen är uppbyggd och hur områden försörjs av kollektivtrafik.
Högst täthet i Innerstaden med mått av antal invånare/hektar (av dag- och
nattbefolkning) finns främst inom stadsdelen Majorna-Linne samt även runt
Backaplan, Eriksberg, Johanneberg, Stampen och i Vasastaden. Det är dock själva stadskärnan som, med sina höga flöden av människor i rörelse, är mest högintensiv och fylld av stadsliv.
På båda sidorna av älven finns idag generellt en brist på bostadsnära park och
särskilt söder om älven finns ett underskott på samhällsservice, främst förskolor
och skolor. Då fler delar av Innerstaden avses utvecklas till blandstad med en tätare stadsstruktur och fler invånare, ökar trycket och behovet av kompletterande
innehåll som parker och samhällsservice. Därför är det särskilt viktigt att i planeringen se föreslagen ny täthet (ökning av invånare/hektar) i relation till behov
av ytor för samhällsservice och friytor.

Illustrationskarta som visar befintlig
bebyggelse och översiktlig markanvändning. Svart=befintliga byggnader,
Blått=Vattendrag, Orange= befintlig stadskärna, Gult=huvudsakligen
bostäder, Lila=handels- och industriområden runt älven, Rött=högskolor,
Rosa=sjukhus, Kallt grön=idrott och
Varmt grön=parker

Pågående planering
I centrala Göteborg pågår mycket planering och stadsutveckling av stora mått
som har stor påverkan på utvecklingen och därför är en utgångspunkt för översiktsplanen. Det handlar om allt från enskilda byggnader, till större bebyggelseområden och infrastruktur.
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Faktaruta pågående projekt och planering:
Inom Älvstadsarbetet pågår planering
och utbyggnad i olika faser av totalt
cirka 30 000 bostäder och minst två
miljoner kvm verksamhetsyta, samt
offentliga platser och infrastruktur
fördelat på områdena Lindholmen,
Backaplan, Frihamnen, Centralenområdet och Södra Älvstranden. Parallellt
med detta pågår också ett arbete med
Ringön och Jubileumsparken på Frihamnen, med syfte att stötta befintliga
verksamheter samt öppna upp dessa
områden för allmänheten.

Karta som beskriver pågående innerstadsförtätning.
Bild: Stadsbyggnadskontoret

Inom den tättbebyggda staden pågår
större stadsutvecklingsprojekt särskilt

Riksintressen

invid Västlänkens stationsområden,
Centralen, Haga och Korsvägen. På
före detta Fixfabrikens tomt i Majorna sker en större förtätning i befintlig miljö med bostäder samt butiker,
kontor, äldreboende, skola med mera.
Vid Per Dubbsgatan pågår planering
av ny bebyggelse för samverkan mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborgs Universitet och näringslivet. Inom AB Volvos område väster
om Ramberget planeras förtätning
av företagsområdet, viss service, ny
tillfart till Lundbyleden samt att trygga
ett framtida kollektivtrafikstråk längs
Gropegårdsgatan. Vid Gibraltarvallen pågår planering för olika typer av
bostäder, expansionsytor för Chalmers
samt utveckling av omkringliggande
stråk och platser. Vid Ullevimotet pågår
byggnation av tre högre kontorsbyggnader med möjlighet till kommersiell
verksamhet i markplan samt bostäder
och torgyta.

Kulturmiljövård, 3 kap miljöbalken
Innerstaden berörs av ett flertal riksintresseområden för kulturmiljövården vars
utpekade värden är av stor vikt inom de olika karaktärsområden som beskrivs
kopplat till avsnittet Områdesvisa inriktningar. Byggnader och bebyggelsemiljöer inom utpekade bevarandeområden i det kommunala kulturmiljöprogrammet
och/eller riksintresseområden för kulturmiljövården är att betrakta som särskilt
kulturhistoriskt värdefulla och får inte förvanskas. Ett särskilt kulturmiljöunderlag som förtydligar hur riksintresseanspråket kan tillgodoses, har tagits fram
inom ramen för arbetet med översiktsplanen. Till underlaget finns även beskrivet övriga kulturvärden i centrala Göteborgs olika karaktärsområden. Stadsutvecklingen i Innerstaden kan komma att påverka riksintresse Kulturmiljövård,
men avsikten är att riksintresset inte får skadas.
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Det finns flera olika riksintressen inom centrala Göteborg som behöver beaktas i
planeringen. Nedan följer en lista på de riksintressen som finns inom eller i nära
angränsning till Innerstaden, samt kortfattat i vilken omfattning de berörs eller
påverkas. Samtliga riksintressen redovisas i sin helhet på markanvändningskartan samt i avsnittet Riksintressen.

Kommunikationer, 3 kap miljöbalken
Kommunen ifrågasätter riksintresse hamn för kajområdena Stigbergskajen,
Masthuggskajen och Majnabbekajen. I översiktsplanen redovisas dessa områden
som framtida utvecklingsområden för staden. Det är av stort regionalt intresse
att färjetrafiken kan fortsätta. Problem finns dock med luftkvalitet och buller
samt hantering av farligt gods. På sikt bör en annan lösning sökas för färjeterminalerna.
Barriärbryggande åtgärder kan komma att påverka riksintresse för väg. Det
gäller Lundbyleden, Oscarsleden och del av E6 söder om Tingstadstunneln. Där
det gör störst nytta att koppla samman staden, minska sociala skillnader och
tillgängliggöra kvaliteter. Lösningar och åtgärder behöver utredas vidare på sikt.
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Yrkesfiske, hamn, 3 kap miljöbalken
Fiskhamnen utgör riksintresse för yrkesfiske. Området föreslås som utredningsområde för blandad stadsbebyggelse.
Friluftsliv, 3 kap miljöbalken
Riksintresset för friluftslivet Slottsskogen ligger delvis inom Innerstaden. Riksintresset kan påverkas av Lindholmsförbindelsen.

Riksintressen i centrala Göteborg:
Kulturmiljövård
• 1600-talsstaden
• Stenstaden
• Haga
• Övre Johanneberg
• Gårda-Åvägen
• Landala Egnahem
• Majorna
• Kungsladugård-Sandarna (delvis)
• Klippan-Carnegie-Gamla Älvsborg
• Norra Guldheden
• Lindholmen
• Änggården, Botaniska, Slottsskogen (angränsande)
Friluftsliv
• Änggårdsbergen, Slottsskogen, Fässbergsdalen
Kommunikationer, befintliga och planerade vägar
• E20 (Alingsåsleden)
• E6 (Kungälvs- och Kungsbackalederna)
• E6.20 (Söder-, Väster-, Hisings- och Norrleden)
• E6.21 (Lundbyleden)

Kommunikationer, befintliga och planerade järnvägar
• Västlänken genom Göteborg, ny planerad sträckning
• Hamnbanan i Göteborg, befintlig bana och utökad
korridor
• Norge /Vänerbanan med Nordlänken, befintlig bana
• Västra stambanan, befintlig bana
• Västkustbanan, befintlig bana
• Bohusbanan
• Göteborgs centralstationen
• Kville Bangård
Kommunikationer, sjöfart - farled
• Farled 955, Göta älv/Trollhätte kanal
Kommunikationer, Hamn
• Vattenområde Göta älv
• Stigbergskajen
• Masthuggskajen
• Majnabbekajen
Yrkesfiske
• Göteborgs Fiskhamn

• E45 (Trollhätteleden samt Göta- och Oscarslederna)

Drivkrafter och utmaningar för en hållbar innerstad
I en levande stad sker en ständig förändring. En drivkraft bakom det är önskan
att skapa förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt för så många som
möjligt. När tiderna förändras skapas nya förutsättningar och en ny syn på vad
som är hållbart ur social, ekologiskt och ekonomisk synvinkel. Det medför ett
behov av förändring av stadens system och därigenom även en förändring av
stadens struktur.
Covid 19-pandemin har särskilt påverkat städer och så även Göteborgs innerstad, när det gäller förändrade pendlingsvanor, hur vi arbetar och konsumerar
samt att fler cyklar och använder parker och offentliga rum. Detta visar vikten av
en planering som kan möjliggöra snabba omställningar för en robust innerstad.
Konkurrensen om mark är stor i centrala Göteborg. Andelen utvecklingsbar mark är begränsad och därmed även möjligheten till kontinuerlig urbanitet.
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Några av de största utmaningarna i Innerstaden bottnar just i att det i delar är
ont om plats eller att det är fel användning av mark utifrån dagens och framtidens behov. Ont om plats behöver dock inte vara dåligt i sig, tvärtom kan det
motivera mer omsorgsfulla val av markanvändning och hög kvalitet i det som
byggs och planeras.
”Förtätning kan inte förenklas och likställas med hög exploatering. Göteborg måste
hitta en balans mellan exploateringsvärden och långsiktiga värden för att skapa så bra
samhällsekonomiska förutsättningar som möjligt för att uppnå målet om en attraktiv
stad.” Från Älvstadenarbetet

Göteborg växer
Det finns ett tryck på centrala Göteborg. Fler vill bo, arbeta och etablera verksamheter här. Detta är en av de största drivkrafterna bakom att stadskärnan nu
behöver växa. De områden som bebyggdes fram till och med 1900-talet och
som idag uppfattas som stadskärnan är nu bebyggda till den grad att de inte
tål så mycket mer förtätning. Samtidigt erbjuder stora före detta hamn- eller
industriområden mitt i centrala Göteborg en möjlighet att skapa nya attraktiva
innerstadsdelar.
Dessa områden ska utvecklas för att skapa en robust och långsiktigt hållbar stad, utan att bygga bort befintliga kvaliteter och möjligheter. Det är viktigt
att det är rätt användning på rätt mark. En utveckling av dessa omvandlingsområden möjliggör en större sammanhängande bebyggelse genom att befintliga stadsdelar som idag är separerade från varandra kan kopplas samman, när
stadens ”mellanrum” fylls ut. Det krävs dock nya kopplingar till omgivningarna,
annars finns risk för ytterligare enklaver och förstärkta barriärer.
Göteborg är idag en stad med fysiska och sociala barriärer, där inte alla
människor kan vara delaktiga i samhället på samma sätt. De grundläggande förutsättningarna för en hållbar och jämlik livsmiljö är en trygg boendemiljö, en
trivsam och välfungerande närmiljö samt tillgång till stadens resurser. Därför
är det särskilt viktigt att stadens kärna är tillgänglig och välkomnade för barn
och vuxna oavsett ålder och funktionshinder och oavsett var de bor. Barriärer
och brist på fysiska kopplingar och sammanhängande stråk motverkar en socialt
blandad och inkluderande innerstad. Gentrifiering och utträngning av verksamheter, mötesplatser och bostäder pågår på flera håll. Därför är arbetet med att
skapa förutsättningar för jämlik tillgång till lämpliga bostäder, lokaler, torg och
andra mötesplatser så viktigt.
Klimatet förändras
När klimatet förändas kommer effekter som ökande vattenflöden, stigande havsvattennivåer, skyfall, och förändringar i temperaturen, som kan ge fler och längre
värmeböljor såväl som ökade regnmängder. Dessa skeenden innebär särskilda
svårigheter i den täta och hårdgjorda Innerstaden, eftersom hårdgjorda ytor inte
infiltrerar regnvatten och dessutom bidrar till uppvärmning.
När klimatet förändas måste vi kunna stävja effekterna. De samhällsviktiga
funktionerna och de grundläggande behoven av värme, kyla, el och vatten samt
framkomlighet ska kunna upprätthållas även vid en extrem väderhändelse. I centrala Göteborg ligger stor del av bebyggelsen lågt. Områdena längs älven och
flera av de andra vattendragen riskerar att svämmas över vid högt vatten. Därtill
råder brist på reglerande ekosystemtjänster i hela planområdet som skulle kunna
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mildra effekterna. Därför är behovet av klimatanpassningsåtgärder stort. Den
blågröna strukturen är en förutsättning för att skapa en robust stad som klarar
av framtidens klimatförändringar och är således en förutsättning för all annan
utveckling.
Klimatpåverkan måste minskas och de ändliga resurserna måste nyttjas på ett
mer hållbart sätt. Stort fokus har legat på att minska de utsläpp som sker inom
stadens gränser, till exempel av den stora mängd transporter som går genom Innerstaden. Det är dock inte bara industrier och transporter som alstrar utsläpp.
En viktig och relativt stor del av göteborgarnas klimatpåverkan kommer från
konsumtion. Vision Älvstaden pekar på den fysiska miljöns betydelse för att det
ska vara lätt att leva hållbart.

En hållbar trafikstruktur
När Innerstaden utvidgas och blir allt tätare, med avseende på både bebyggelse och människor, genereras nya och andra behov av resor/trafikering till, från
och inom centrala Göteborg. Målen om ett ökat hållbart resande innebär att
resandets negativa miljöeffekter ska minska. Det ska samtidigt vara möjligt för
fler att ta sig fram i den allt tätare staden utan att biltrafiken får ta mer plats.
Trafiksystemet behöver därför förändras och utvecklas. En del av lösningarna på
denna utmaning ligger dock utanför planområdet och behöver hanteras med ett
betydligt större grepp.
Målsättningar om kortare restider mellan målpunkter, effektivare godsflöden
och regional konkurrenskraft gör att vägar fortfarande anläggs med bilismen
som utgångspunkt. Detta trots att transporter av såväl gods som av personer
behöver ställas om till mer hållbara alternativ och att trafikstrategin tydligt prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik före bil. Göteborgarna ska kunna och vilja
använda gång, cykel och kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel. Det är
därför viktigt att trafiksystemet är inkluderande för olika behov, önskemål och
förmågor.
Trafiken är ett medel för att uppnå en fungerande och attraktiv stad och ska
stödja önskvärd utveckling samt övriga mål och värden som blågrön struktur och
andra stadskvaliteter. I Älvstadenarbetet konstateras dock att ”Planering sker
i parallella spår och med synsättet att trafikutveckling kan ske separerat från
stadsutvecklingen. Viljan att bygga blandad innerstadsmiljö krockar med trafikmiljöer som inte är anpassade efter innerstadens krav. Högt ställda ambitioner
om en övergång från biltrafik till kollektivtrafik riskerar att skapa nya ytor för
trafik och barriärer i en redan infrastrukturtung del av staden.”
De nya omvandlingsområdena har en strategisk placering som möjliggör
byggnation av bostäder och arbetsplatser i regionalt tillgängliga lägen, under
förutsättning att det lokala gatunätet utvecklas. En sammanhängande och finmaskig gatustruktur som kopplar ihop stadsdelarna är lika viktig som täthet och
närhet för att skapa blandad och levande stad. Det snabba och effektiva resandet
inom den sammanhängande staden, även med kollektivtrafik, behöver ske på ett
sätt som inte skapar ytterligare barriärer. Därför måste trafiken inom stadskärnan anpassas till de gåendes villkor.
Brist på grönska och ekosystemtjänster
I den täta staden har parker, ytor längs vattendrag, skolgårdar och idrottsplatser
ofta prioriterats bort till förmån för bebyggelse, parkering och trafikstrukturer.
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Befintlig grönska är inte alltid tillgänglig på grund av topografin, vilket dock inte
innebär att den inte är värdefull på andra sätt än för vistelse. I delar av centrala
Göteborg, till exempel i flera omvandlingsområden, saknas befintlig grönstruktur helt. I samband med att områdena utvecklas finns därför ett stort behov och
stora möjligheter att skapa en sådan struktur från grunden och därigenom öka
leveransen av ekosystemtjänster.
En annan viktig pusselbit är att Innerstadens vattendrag inte utnyttjas till
sin fulla potential idag. Här går staden miste om mängder av ekosystemtjänster,
som rör allt från rekreation och upplevelsevärden till biologisk mångfald och
klimatanpassning.

Ont om plats för samhällsservice och teknisk försörjning
I den täta Innerstaden råder brist service av olika slag. Viss service i centrala Göteborg, exempelvis stadsparker, större idrottsplatser, evenemangsområden samt
kulturella verksamheter har ett större upptagningsområde och många nyttjare,
ibland med ökad trängsel eller ökat slitage som följd. I den befintliga staden är
det svårt att hitta nya platser för service, särskilt ytkrävande service som riktar
sig till barn. Även den tekniska infrastrukturen ovan och under mark behöver
ytor. Det behövs också tekniska friytor till exempel för att ta hand om dagvatten
och skyfall.
I och med att delar av före detta hamn- och verksamhetsområden nu ska omvandlas till blandstad kan större depåer och liknande behöva lokaliseras till nya
platser. Den tekniska försörjningen är i mångt och mycket beroende av att mer
perifera områden i staden och även grannkommuner kan tillhandahålla plats för
omlastning, upplag och depåer. Centrala lägen minskar visserligen tomkörningar, men ur ett samlat perspektiv kan fördelarna med att lokalisera dem längre ut
överväga. Det är viktigt att se till hur dessa funktioner kommer att bedrivas i
framtiden, inte bara hur de fungerar nu.
Höga kostnader för grundläggning, sanering och infrastruktur
för klimatanpassning
Områden längs älven som tidigare har varit vassmarker har fyllts ut för att skapa
användbar mark och bebyggts med hamnverksamheter och industrier som har
förorenat marken. Flera av kajerna är instabila och behöver rustas upp. Dessutom planeras högvattenskydd och skyfallsåtgärder för att skydda mot översvämningar. Sammantaget krävs stora och kostsamma investeringar inför byggnation
i området, vilket ger avtryck i projektekonomin. Det kan medföra krav på exempelvis högre exploateringsgrad, på bekostnad av andel offentliga friytor, ekosystemtjänster. Detta sammantaget riskerar att leda till mindre attraktiv stad.
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UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR INNERSTADEN

Innerstaden ska fortsatt vara regionens kärna, med handel, kultur och nöjen, arbetsplatser samt in- och utpendling. Utvecklingen i centrala Göteborg påverkar
andra delar av staden och regionen. För en attraktiv innerstad måste regionala
aspekter kunna samspela med lokala. Önskvärda och nödvändiga funktioner ska
kopplas ihop, ibland på nya sätt, och för det kan det krävas att rådande förhållningssätt till stadsplaneringen utmanas. Kortsiktiga lösningar behöver ställas
mot den långsiktiga påverkan på helheten. Då kan centrala Göteborg bli nära,
sammanhållen och robust.

Strategikarta som visar planområdet (ljusgrå) den framtida stadskärnan (rosa) omvandlingsområden (röd randig) noder för stadsutveckling (röda och lila varav lila utgör Västlänkens stationer) Västlänken (vit
streckad linje) innerstadsringen (mörkrosa) för spårväg samt föreslagna nya älvförbindelser (broar respektive färjor i ljusblå) och blågröna
stråk (grön prickad linje)

Låt stadskärnan växa över älven
När Innerstaden utvecklas behöver också själva stadskärnan bli större. Då kan
fler få möjlighet att ta del av det utbud och de resurser som finns där. Stadskärnan blir nära för fler och området som motsvarar den nuvarande stadskärnan
kan avlastas.
En betydande del av Göteborgs identitet är uppbyggd kring den historiska
stadskärnan och Göta älv. De är också viktiga byggstenar i stadens fortsatta
utveckling, där den historiska stadskärnan kompletteras mycket restriktivt och
den huvudsakliga utvecklingen sker i omvandlingsområden längs älven. När
stadskärnan initialt växer just norrut och över älven ökar också möjligheterna
att inkludera älven som en del av stadskärnan och inte bara en barriär. En ökad

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Innerstaden

59

användning av Älvrummet skapar både attraktionskraft till staden, motiverar att
mer resurser läggs här och öppnar för fler ekosystemtjänster i ett idag på många
ställen ganska förbigånget område. Genom att stadsdelarna norr om älven inkluderas i stadskärnan, kan staden bättre ta tillvara och utveckla all den potential
och de värden och kvaliteter som finns där.
Fler gator och gångstråk i stadskärnan behöver prioriteras och stärkas för att
stödja handel och aktivitet av olika slag. Trafiken i stadskärnan måste på olika
sätt anpassas för den gående människan. Nya förbättrade gång- och cykelkopplingar mellan den befintliga stadskärnan och Älvstadens omvandlingsområden
samt överbryggande av barriärer skapar förutsättningar för stadskärnan att växa
såväl över älven och mot Backaplan som österut mot Gullbergsvass.
Att människor enkelt och gent ska kunna ta sig över älven är en förutsättning
för att stadskärnan ska kunna växa norrut. Fler älvförbindelser behövs därför
både i form av färjor, broar och tunnlar. Lokaliseringen av de nya förbindelserna samordnas med en utveckling av gång- och cykelnätet för att stärka viktiga
rörelsestråk i staden. Båtar och broar över älven kan också stödja och avlasta
kollektivtrafiknätet och bidrar på så sätt till att underlätta resande med flera
hållbara transportslag och minska bilanvändningen i staden. Val av färja eller bro
i olika lägen behöver prioriteras utifrån vad som ger bäst nytta för staden och
centrala Göteborg som helhet.

Utveckla omvandlingsområden till tät blandstad
Några områden i centrala Göteborg har idag ett lågt och ensartat markutnyttjande och samtidigt en stor potential att över tid omvandlas till tät och blandad
innerstadsbebyggelse. Sådana omvandlingsområden finns framförallt inom Älvstaden.
Platsbrist och andra begränsningar i de tättbebyggda delarna i centrala Göteborg gör att det är mer strategiskt att prioritera stadsutveckling i omvandlingsområdena. Plats för samhällsservice och friytor måste vara dimensionerande för
hur många bostäder som kan tillskapas och här finns ytor som kan tillgodose behovet av offentlig service och friytor. En mix av bostäder, kultur, service, handel
och kontor med väl avvägd täthet bör eftersträvas, hela tiden i relation till den
befintliga staden. Nya tillkommande bostäder ska komplettera och utgöra del av
stadens varierade bostadsutbud. Det som är platsspecifikt och karaktärsskapande behöver tas omhand i dessa områden, precis som i resten av staden, annars
urvattnas stadens identitet allteftersom staden förändras. Befintliga park- och
naturområden är i dessa områden få, och här finns stor utvecklingspotential.
Nya parker och stråk av god kvalitet och tillräcklig storlek ska tillskapas. I de
flesta av områdena finns även tillgång till vatten, vilket är en stor kvalitet som
ska tillvaratas.

Uppgradera kollektivtrafiken för att skapa närhet och
potential
När Innerstaden växer, ökar också flöden av människor. Nya pendelstationer
skapar regional tillgänglighet till fler platser i centrala Göteborg. Kollektivtrafiken behöver utformas för att stödja detta. En uppgraderad kollektivtrafik i Innerstaden som fungerar i samspel med gång- och cykeltrafik, är en förutsättning
för en nära, sammanhängande och robust stad. Då kan också bilen få en annan,
mindre självklar ställning, och istället bli ett komplement till andra färdmedel.
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Kollektivtrafiken ska bidra till en omsorgsfullt gestaltad livsmiljö och en attraktiv stadskärna för alla grupper i samhället. Noder och hållplatser behöver vara
trygga, väl gestaltade och väl integrerade i stadens gatunät.
Arbetspendlingen måste i ökad utsträckning ske med kollektivtrafik. Snabba
kollektivtrafikstråk genom Innerstaden är dock både en tillgång och en utmaning. En ökad andel av resorna behöver ledas runt centrala Göteborg istället
för rakt igenom, eftersom det har skapat barriärer. Dessa barriärer behöver steg
för steg tas bort, antingen genom omledning av trafiken eller genom att skapa
planskildheter.

Ta vara på potentialen i noder och stråk
I centrala Göteborg finns redan idag regionens bästa tillgänglighet till kommersiell och offentlig service, kultur och nöjen och även regionens största koncentration av arbetsplatser. Här finns också stor potential att skapa ett ännu starkare
nav för hela regionens och Västsveriges utveckling.
Centralstationen är idag den i särklass största noden i Göteborg vilket gör
att väldigt stora regionala och nationella flöden samlas här. Det i sin tur skapar
en mycket hård belastning på kollektivtrafiken kring Brunnsparken och Drottningtorget, där även stor andel av de lokala flödena sammanstrålar. Genom att
vidga stadskärnan och sprida de regionala flödena på fler punkter i staden, så
kallade noder, ska Centralstationen avlastas. Västlänkens nya underjordiska pendeltågstationer vid Haga och Korsvägen ger tillsammans med de nya stationerna vid Brunnsbo och Gamlestaden en förbättrad regional närhet. Inom ramen
för kollektivtrafiksatsningen Målbild Koll2035 planeras ytterligare bytespunkter
mellan fjärrbussar och lokal kollektivtrafik i ett antal punkter runt Innerstaden.
I anslutning till dessa regionala noder uppstår ett särskilt tryck på utveckling
av service, arbetsplatser, kultur med mera samt i viss grad bostäder. För att nå full
potential är det viktigt att de kopplas upp mot det befintliga gatunätet och knyts
mot omgivande stad. Kring noderna är det också viktigt att skapa en attraktiv
innerstadsmiljö med väl gestaltade offentliga rum, parker och naturområden och
att störningar och barriäreffekter vid befintliga trafikleder kan tas omhand.

Utveckla och bind samman den blågröna strukturen
Innerstaden är det område i Göteborg där det råder störst brist på ekosystemtjänster. För att råda bot på det behöver den blågröna strukturen utvecklas. Ett
sätt att göra det på är att utveckla sammanhängande blågröna stråk, det vill säga
gröna stråk för gång och cykel knutna till vattendrag. Blågröna stråk har potential att bli enastående leverantörer av ekosystemtjänster, men saknas idag helt eller
delvis längs många vattendrag. Vattendragen är begränsade naturresurser som
måste tas om hand och förvaltas väl i den växande staden. Genom att utveckla fler blågröna stråk som länkar i stadens gång- och cykelvägnät kommer fler
människor att använda dem, både för rekreation och för att förflytta sig i, samtidigt som stadens biologiska mångfald stärks och fler ekosystemtjänster skapas. En sammanhängande struktur, där de blågröna stråken utgör länkar mellan
parker, natur och andra stråk och mötesplatser i centrala Göteborg, ska bidra till
ökad livskvalitet och ökad attraktivitet i staden såväl som ökad robusthet. Längs
älven finns dessutom potential för en struktur där det planerade högvattenskyddet kan utformas för att skapa nya gång- och cykelstråk.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Innerstaden

61

Stärk, värna och komplettera
Det finns ett högt tryck på förtätning i form av bostäder, kontor och samhällsservice i Innerstaden eftersom läget är mycket attraktivt och regionalt tillgängligt. Dock råder stor platsbrist och dessutom finns här många olika kvaliteter
som inte bör byggas bort, till exempel äldre bebyggelse, parker och öppna ytor.
I och med att stadskärnan vidgas kan förtätningsfokus flyttas till omvandlingsområdena och den befintliga innerstaden kan istället värnas och kompletteras
på ett måttfullt sätt. Kompletteringar ska stärka befintliga värden utifrån olika
områdens karaktär, förutsättningar och en god gestaltad livsmiljö. Identiteten i
stadens olika karaktärsområden ska vara vägledande i gestaltningen och utgöra
ett levande inslag i stadsbilden vid utveckling. Att låta den befintliga stadsmiljön
med alla sina värden finnas kvar vid sidan av stora omvandlingsområden är också ett robust sätt att omhänderta staden som resurs för mänskligt liv. Parker och
naturområden ska värnas, tillgängliggöras, utvecklas och tillskapas i de områden
där brist idag råder utifrån social- och ekologisk funktion.

Illustration som sammanfattar planens rekommendationer. Rosa = viktiga stadslivsstråk som behöver stärkas och utvecklas, Gult = föreslagen
framtida bebyggelse/förtätning, Grönt = större parker och viktiga gröna stråk som behöver stärkas och utvecklas (befintliga och planerade
bostadsnära parker syns ej i denna karta) Turkos = blågröna stråk och
älvstråk som behöver stärkas och utvecklas, Rött = Noder för stadsutvecklingen Rött = spårvagn (streckat = framtida sträckning)
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CENTRALA GÖTEBORG SOM GESTALTAD
LIVSMILJÖ

Centrala Göteborg är en unik livsmiljö. När innerstaden utvidgas och förtätas
behöver dess värden stärkas, inte urvattnas. Planeringen av centrala Göteborg
behöver främja funktionella, attraktiva och hälsosamma livsmiljöer. Arkitektur
är ett värdeskapande verktyg som rör byggnaders och parkers utformning och
organisation, stadsrummens gestaltning samt stadens rörelsestråk och funktion.
Ny arkitektur ska skapa platser med attraktivitet och dragkraft som människor
ska besöka, uppleva och bo på. Det är en stor utmaning att låta stadskärnan växa,
samtidigt som den speciella och grundläggande stadskaraktären bevaras. Innerstadens karaktär bidrar starkt till att göra staden särpräglad och unik och därmed
till dess attraktivitet och identitet. Det nationella målet för arkitektur, form och
design – politik för gestaltad livsmiljö (riksdagsbeslut 2018-05-24) är grundläggande i arbetet med arkitektur och stadsbyggande i Göteborg.
Översiktsplanen innebär att Innerstaden kompletteras på många platser, men
ny sammanhängande bebyggelse är framförallt möjlig på tidigare industrimark,
där en ny årsring skapas i staden. Exploateringsgraden kommer i många fall bli
högre i dessa områden än i Innerstaden i övrigt och med ett uttryck som bryter
mot äldre formspråk. I tidigare slumpmässigt formade, brokiga industrimiljöer
växer nu en mer planerad, representativ och stundtals välstädad miljö fram. Kajer
som byggts för handel och sjöfart tas i bruk som offentliga stråk och bostäder
byggs intill vattnet. Dessa förändringar ska formas medvetet.
Likväl som för hela staden, är det särskilt viktigt att offentliga rum, byggnader
och parker i centrala Göteborg gestaltas med omsorg. Gestaltningen ska bidra
till och lägga grunden för en funktionell och hållbar livsmiljö. Arkitekturen ska
skapas med stadens helhet och identitet i fokus. Då det är ont om byggbar mark i
centrala Göteborg, ställs ofta exploaterings- och samhällsekonomi mot varandra.
Förtätning behöver kunna ske utan att kompromissa med stadskvaliteter som
närhet till offentliga rum som torg och platser, parker och naturområden.
Den historiska stadskärnans relativt låga höjdskala har till stora delar bevarats och är ett av stadens värdefulla karaktärsdrag. Kring Centralenområdet och
Nordstan har den rådande skalan successivt höjts. I huvudsak har den enhetliga
höjdskalan i stadskärnan i övrigt behållits och är ett viktigt karaktärsdrag som
bör bevaras i dessa delar. En fråga som ofta leder till diskussioner är förslag om
nya höga hus och vad som kan tillåtas teckna sig i stadens siluett, skymma eller
skämma befintliga landmärken eller stadsrum. Siluetten i stadens centrala delar
är känslig för skalförskjutningar, då den upplevs av många människor i ett stort
omland tack vare topografin och det storslagna vattenrummet.

Stadsrummen
En tät och levande stadskärna består inte bara av byggnader för olika ändamål,
utan också en stor variation av offentliga rum för olika behov. Torg och stadslivsstråk, parker och grönstråk är naturliga mötesplatser och ska finnas där barn,
unga och vuxna kan mötas, leka och lära. Dessa offentliga rum ska skapas utifrån
principer om tillgänglighet, delaktighet och användbarhet för alla. De befintliga
stadsrummen har ofta en outnyttjad potential. Vissa stråk behöver stärkas och
utvecklas. Vissa torg som idag används för parkering kan istället tas i bruk för
vistelse och stadsliv. Viktiga torg och platser inom de värdefulla kulturmiljöerna
får inte bebyggas, utan bör tvärtom utvecklas för att både stärka kulturmiljön och
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stärka kulturlivet. Samspelet mellan själva platsen och omgivande bebyggelse ska
särskilt beaktas.

Arkitektur
Ny arkitektur ska berätta om den växande staden och vara en del av ett historiskt
skeende. När staden förändras är det viktigt att slå vakt om värden på olika skalnivåer, allt från byggnadsdetaljer till hela byggda miljöer. Arkitektur är inte bara
fasaduttryck eller yta.
Den nya arkitekturens placering, form och innehåll ska utgå från befintliga sammanhang och värden när det gäller de stora dragen i stadsbilden, platsspecifika
karaktärsdrag, befintliga kulturvärden och lägespotential. Genom att antingen
inordna sig eller på ett genomtänkt sätt bryta mot befintlig bebyggelses skala,
typologier, proportioner och formspråk ska kompletteringar i stadsmiljön på ett
medvetet sätt förhålla sig till stadens karaktärsdrag. Det ska finnas en respekt
för kvaliteter och särdrag i varje tids arkitektur. Därför ska mångfald i formspråk
och arkitektoniska stilar fortsatt berika stadsmiljön i centrala Göteborg. Offentliga byggnader ska utformas och placeras med särskild omsorg, då de bidrar med
identitet i de olika stadsdelarna. En god gestaltad livsmiljö bör alltid vara ledstjärnan när staden kompletteras.
Innerstaden är måttligt stor och går att vandra runt på en dag. En ökad täthet
skapar närhet till arbete, närhet till service, till andra branscher och till upplevelser. Stadskärnan behöver framförallt planeras med människan och den mänskliga skalan i fokus.

Det nya älvstråket. Illustration från Älvstadsarbetet
Illustration: Tomorrow
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Arkitekturen i centrala Göteborg ska…
…göra livet möjligt
Byggnaderna ska med sitt uttryck och innehåll bidra till stadslivet. En medveten
gestaltning och användning av byggnader ger också möjlighet att utveckla levande platser och stadsrum.

Läs mer
Regeringens proposition: Politik för
gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110)

…vara till för hela staden
Den byggda miljön i centrala Göteborg är inte bara till för enskilda brukare
och intressenter. Ge rätt spelplan och förutsättningar till fastighetsägare och
näringsidkare som vill öppna upp byggnader mot staden. Det finns spännande rum bakom fasaderna som kan lyftas fram och tillgängliggöras. Gestaltning
av nya byggnader och tillägg ska ske såväl utifrån och in som inifrån och ut.
...vara generell
En robust innerstad består av bebyggelse, gator och platser som klarar ändrade
behov. Generalitet och förändringsbarhet i den byggda miljön skapar miljöer
som fungerar över lång tid. Det finns många olika sätt att gestalta flexibla, och
generella byggnader och anläggningar som går att förändra efter nya förutsättningar.
...levandegöra platsen
Gatorna och platserna blir ofta kvar även om husen byts ut. Nya byggnader ska
stärka stadsrummen och bidra till en attraktiv stad, istället för att frånta göteborgarna deras öppna platser. Lyft fram och kartlägg värden och kvaliteter, som kan
Ny arkitektur ska vara ett tillskott för
platsen och förhålla sig till både det
befintliga och till framtiden. Ett exempel är bastun på Frihamnen.
Foto: Lo Birgersson
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bli en del av ett framtida mervärde på platser som utvecklas och förändras såsom
Hjalmar Brantingsplatsen, Linnéplatsen, Skanstorget och Järntorget.
...förhålla sig till kontexten
Var omsorgsfull i att läsa av platsens karaktär och förutsättningar. Bygg inte
Liseberg i Brunnsparken och försök inte förvandla Frihamnen till Stenstaden. Bidra till förståelsen av vad varje plats är och skulle kunna vara genom en
medveten gestaltning. Boende i staden vill känna att de är del av ett historiskt
skeende. Skansarna hade en betydelse igår, en annan idag och ytterligare en i
framtiden.
...överraska
Byggnader ska vara ett uttryck för sin tid men också bidra till helhetsupplevelsen
av staden. Låt arkitekturen tänja på gränserna för vad detta betyder. Motivera
gestaltningen av staden utifrån upplevelsefaktorn och inte bara utifrån säkerhet
och tillgänglighet! Tänk även på olika gruppers behov av upplevelser - hur är
det att vistas i staden två timmar, två veckor, fem år eller hela livet? Staden kan
upptäckas bit för bit, också utvecklas lite i taget.
...vara vägledande
Arbeta aktivt för en stadsmiljö där en skymt av något lockar en att ta en annan
väg eller besöka en plats. Arkitekturen upplevs också olika i olika hastighet. Hur
upplever man staden när man går, cyklar, åker spårvagn eller när man färdas på
väg in i Tingstadstunneln?
...lämna öppet för framtiden
En robust stad lämnar rum för det vi ännu inte vet. Tillfälliga byggnader kan
skapa nya identiteter. Bastun i Frihamnen är ensam i sitt slag. Använd unika och
tillåtande platser för att visa på det som är speciellt med Göteborg; utomhusbad
i älven, utsiktsplatser på Skansarna eller blågröna vandringar längs kanalerna
– men gör även detta med respekt för kulturmiljön och tänk på att sådana tillfälliga anläggningar också måste gå att plocka bort, när behoven och anspråken
skiftar.

Läs mer
Stadens siluett på http://stadsutveckling.goteborg.se
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Stadens siluett
Göteborgs innerstad har en siluett som medvetet gestaltats genom århundraden utifrån landskapets förutsättningar och rådande tiders ideal. Spelet mellan
de grönskande bergshöjderna, dalgångarna och Älvrummet ger stadslandskapet
unika kvaliteter. Innerstadens siluett består av kontraster mellan enstaka byggnader som sticker ut och en stor, mer enhetlig bebyggelse med ett varierat och
brokigt taklandskap. Älvrummet och Västerhavet skapar vida perspektiv som ger
siluetten en extra stor betydelse. Stadens många höjder ger möjlighet att uppleva
vyer över staden från många olika vinklar. Vyerna från stadens utsiktsplatser är
viktiga att ta hänsyn till i stadsbyggandet. Höga hus får alltid en särskild betydelse i stadslandskapet. Höga hus i Innerstaden är idag koncentrerade till några
få platser och fungerar här som landmärken.
För att bedöma om förslag med höga hus är acceptabla krävs en analys av
hur föreslagen nybyggnation påverkar Innerstadens siluett och vyer samt av den
samlade effekten av befintliga och planerade höga hus. Det ställer särskilda krav
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på att innehåll och arkitektoniska kvaliteter motsvarar den symbolverkan som de
får på grund av sin höjd. Kraven på utformning av nya höga hus behöver också
innefatta påverkan på stadslivet i det offentliga rummet. Det kan till exempel
handla om upplevelser av ljus- och vindförhållanden eller av samspelet mellan
hushöjd och livet på gator, torg och parker.

Kulturvärden
• Planera för att omvandlingar, förändringar och tillägg i Innerstaden utformas
och förses med ett välmotiverat innehåll i förhållande till de stora dragen i
stadsbilden, platsspecifika karaktärsdrag, befintliga kulturvärden samt lägespotential.
• Värna samlade miljöer av betydelse för att Innerstadens årsringar ska vara
avläsbara.
• Beakta Göteborgs kulturmiljö i lokal, nationell och internationell kontext i
samtliga stadsutvecklingsprojekt.
• Säkerställ att all stadsutveckling ska lyfta och stärka kulturmiljön och staden
Göteborg som varumärke.
• Säkerställ att byggnader och miljöer inom Innerstadens utpekade bevarandeområden i kulturmiljöprogrammet och/eller område av riksintresse för kulturmiljövården inte förvanskas eller påtagligt skadas.
• Ta tillvara och utveckla hamnstadens kulturarv.
• Säkerställ att beslut om förändringar som kan påverka kulturmiljön grundas
på en helhetsbedömning och platsspecifika analyser av kulturmiljö och stadslandskap.
• Ta tillvara och utveckla riksintressenas väsentliga aspekter vid förändringar.
Stadsutvecklingen ska lyfta och stärka kulturmiljön. Innerstadens kulturmiljö
och dess kulturvärden ska ses som en potential att stärka Göteborg som varumärke och som en attraktiv och hälsosam livsmiljö för invånare och besökare.

Stadens siluett sedd från det stora öppna älvrummet,
Foto: Anna Reuter Metelius
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Kulturvärde är den sammanfattande
benämningen på vad som i den fysiska
miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt hänseende. (Källa: Kunskapsbanken i plan
och bygglagen, PBL).

Läs mer
Beskrivning av karaktärsområden i centrala Göteborg
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Betydande delar av centrala Göteborg är av riksintresse för kulturmiljövården
och planområdet omfattas till stor del av bevarandeområden i kulturmiljöprogrammet. Planområdet innehåller många och särskilt värdefulla enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer, byggnadsminnen samt fornlämningar. Dessa är att
betrakta som särskilt kulturhistoriskt värdefulla och ska inte förvanskas.
Centrala Göteborg kännetecknas av en rik variation i bebyggelsen med
många små och karaktärsstarka stadsdelar. Vissa har bebyggts och kompletterats
under lång tid och visar upp många olika arkitekturstilar, medan andra är mer
homogena. Varje del av Innerstaden har en egen unik karaktär som uppstått genom dess läge i staden, naturgivna förutsättningar, planmönster, byggnader och
parker, samt stadsliv, invånare, kultur och kreativa verksamheter. I beskrivningar
av stadens karaktärsområden framkommer hur Göteborgs särskilda förutsättningar har påverkat arkitektur, stadsbyggande, identitet och kulturliv. I centrala
Göteborg finns kulturmiljövärden som är intressanta ur både nationell och internationell kontext. I samtliga stadsutvecklingsprojekt ska dessa sammanhang
beaktas parallellt med lokala aspekter.
Ny bebyggelse och omvandling av befintlig som planeras i Göteborgs innerstad kommer oundvikligen påverka stadens befintliga kulturmiljöer och kulturvärden vid regionala noder och i omvandlingsområden i stadens mest öppna och
centrala stadsrum, Älvrummet. Det handlar om stadsutvecklingsprojekt med
hög täthet och höga byggnader, i en för staden helt ny skala. Stadsbilden kommer att förändras på ett genomgripande sätt, vilket ställer höga krav på att omvandlingar, förändringar och förtätningar inom den kulturmiljö som utgör centrala Göteborg alltid ska utgå ifrån platsen, dess karaktär och dess kulturvärden.
Bedömning av befintliga värden ska göras utifrån aktuella kunskapsunderlag
och samtliga tre kulturvärdesaspekter: kulturhistoriska, sociala och estetiska.
Innerstadens karaktärsdrag ska utgöra en självklar utgångspunkt och vägledning när staden förändras, förnyas och utvecklas. Förändringar av den fysiska
miljön ska sättas i relation till och kunna motiveras i förhållande till befintlig
kulturmiljö och dess kulturvärden. Intrång i kulturmiljö kan bidra till kumulativa effekter. I samtliga projekt ska det tydligt framgå hur enskildheter samspelar med helhet samt hur stadsutvecklingen förhåller sig till kulturmiljön i olika
perspektiv på staden, från det landskapliga till det nära, från de stora dragen till
detaljerna. Betydande stadsrum tydliggör rumsliga och historiska sammanhang
och ska hanteras med särskild aktsamhet. Kulturhistoriska och kulturella värden
sammanfaller ofta, men inte överallt. Den äldre bebyggelsen har betydelse för
alla delar av en långsiktigt hållbar stadsutveckling, som långa livscykelperspektiv,
patina och billiga lokaler till kulturella- och kreativa verksamheter.
I stora delar av Älvstaden handlar det om att fånga och omtolka arvet från
varvs- och sjöfartsstaden i den nya staden. I andra delar av centrala Göteborg,
som till exempel innanför Vallgraven, i Stenstaden och i Majorna-Kungsladugård, handlar det om att förhålla sig medvetet och respektfullt samt inordna sig
i en redan utbyggd stadsväv med höga kulturvärden av riksintresse för kulturmiljövården. Ny bebyggelse i centrala Göteborg kan komma att få en helt annan
skala, typologi och dynamik än den gamla stadskärnan. Därför är det viktigt att
se hur tillskott ska förhålla sig till dessa aspekter i det befintliga. Den historiska
stadskärnan inom Vallgraven ska dock behålla sin lägre och relativt sammanhållna skala i kontrast till planerade tillkommande stadsutvecklingsområden. På
vilket sätt detta kan ske beskrivs i kapitlet områdesvisa inriktningar.
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Innerstadens siluett har en central betydelse för kulturvärden, varumärke
samt upplevelsen av stadens attraktivitet och identitet. Av denna anledning ska
stadssiluetten ovillkorligen tas i beaktande i stadsutvecklingen. Byggnader som
avviker från exempelvis etablerad höjd blir väldigt framträdande varför placering
av sådana bör göras med stor medvetenhet. För hantering av höghus finns en
riktlinje framtagen gällande stadens siluett.

Stråk och platser
• Bevara och stärk befintliga offentliga rum som torg, platser, stråk och parker.
• Utveckla olika typer av stråk och platser, som främjar stadslivet och möjliggör
olika funktioner och aktiviteter.
• Främja en tillåtande atmosfär när det kommer till spontana och återkommande kulturyttringar, festivaler och evenemang.
• Planera stråk och platser för variation i uttryck, storlek och funktion.
• Verka för att skapa tillgängliga offentliga rum, som kan nås med hållbara
transportsätt och nyttjas av alla.
• Planera torg för att stötta stadslivet och tillsammans med stråk för gång och
cykel.

Torg och platser
I Innerstaden finns många olika typer av stadsrum att vistas i. Det finns rum som
präglas av folkmyller, anonymitet och kommers. Andra stadsrum är lugna med
grannskapskänsla och lokal förankring. I de offentliga stadsrummen sker stadslivet i form av möten mellan människor, vistelse, förflyttning och rekreation.
Ett varierat utbud av stadskaraktär och stadsliv i stadens offentliga rum utgör
förutsättning för en god urban miljö. Stadsrummen är viktiga för upplevelsen av
staden, orienterbarheten och sammanhangen. De är några av Innerstadens stora
tillgångar. En av centrala Göteborgs starka sidor är att det finns tillåtande atmosfär och många öppna platser som kan utnyttjas som mötesplatser, för rekreation och aktiviteter. Det är viktigt att det finns mötesplatser som är icke-kommersiella och tillgängliga för alla i staden.
De offentliga rummen innefattar permanenta strukturer och resurser för mötesplatser, men också mer ickepermanenta strukturer som möjliggör spontana
kulturyttringar såsom festivaler, evenemang och utställningar. Att befintliga mötesplatser och offentliga rum som ger dessa förutsättningar bevaras är avgörande
De karaktäristiska kranarna på Lindholmen, ett minne från varvsepoken
Foto: Anna Reuter Metelius
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om staden ska kunna ha ett levande, inspirerande och vitalt kulturliv. I de fall
som Göteborg står värd för ett större evenemang utgör det offentliga rummet
en del av evenemangsarenan, vilket ökar tillgänglighet och inkludering och samtidigt skapar en unik upplevelse. Platser och stråk såsom Avenyn, Heden och
Trädgårdsföreningen är exempel på sådana offentliga rum.
Innerstadens offentliga rum som parker, stråk, torg, lekplatser, kajer och gaturum är nödvändiga för ett attraktivt stadsliv. Stadsrummen i centrala Göteborg ska vara gemensamma och inkluderande för göteborgare från olika delar av
staden samt för mer långväga besökare. Olika stadsrum har olika identitet. Här
möts människor som annars inte hade mötts, vilket skapar social sammanhållning och delaktighet i samhället. Olika grupper ska kunna se varandra i det dagliga livet och därigenom kunna få en större förståelse för varandra. Innerstaden
ska erbjuda attraktiva, trygga, inkluderande och användbara stadsrum för alla.
I centrala Göteborg finns förutsättningar för att skapa unika offentliga rum
av hög kvalitet, som kan fungera som invånarnas vardagsrum. Det är även viktigt
att skapa jämställda och hälsofrämjande miljöer för fysisk aktivitet och sociala
sammanhang. Utformning och lokalisering av det offentliga rummet samt dess
kopplingar mot omgivningarna är avgörande för att skapa förutsättningar för
urbanitet, det vill säga stadsliv. Upplevelser i ögonhöjd är viktiga för de som rör
sig genom staden till fots eller med cykel och genom att binda samman rummen
med olika typer av stråk kan en än mer levande stadsmiljö skapas. När utveckling sker måste det specifika tas tillvara, så som karaktäristiska visuella uttryck,
medborgarinitiativ och småskaliga och känsliga verksamheter, till exempel kulturverksamheter. Barnens perspektiv behöver också beaktas. Utveckling av olika
former av gemensamma och samnyttjande ytor och delningsekonomi kan skapa
samhörighet och gemenskap. Dessa kan skapa och bidra till ännu bättre förutsättningar för en levande stad. Det är viktigt att det är tydligt att de offentliga
rummen är just offentliga och välkomnande för alla.
Grönsakstorget; exempel på en plats i stadskärnan som kan
omhändertas på ett bättre sätt och bli en tillgång för stadslivet
Illustration: White arkitekter/Trafikkontoret
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Minsta andelen offentliga platser och maximala andelen gata är två faktorer som
behöver regleras långsiktigt i centrala Göteborg för att säkra tillgången och utbudet av offentliga platser. Jämfört med den historiska innerstaden, så har Älvstaden i den pågående planeringen ett underskott på offentliga platser och ett
överskott på gatumark. Balans mellan kvartersbebyggelse, trafikala ytor och friyta/park inom varje delområde eller stadsdel är viktig att definiera tidigt i planeringsprocessen på en områdesnivå. Offentliga friytor rekommenderas utgöra
minst cirka 15 procent av området. För att nå en balans kan det innebära att den
traditionella kvartersstaden som koncept måste överges när man når över en viss
exploateringstäthet, till förmån för andra stadsmönster. Rumslig täthet är alltid i
viss utsträckning en utformningsfråga, en väl gestaltad stad tål ofta en högre täthet. Därav kan det även vara riskabelt att fastställa absoluta riktvärden avseende
exploatering och friytor.

Stråk
Där det finns goda förutsättningar för höga flöden av människor, finns det potential att uppnå stadslivskvaliteter och stärka handel och aktivitet av olika slag.
De nya stationslägena i Innerstaden, till exempel Haga station, kommer att bli
målpunkter som genererar ökade flöden av människor. Även vissa hållplatslägen för lokal och regional kollektivtrafik kan i sin tur ha rätt förutsättningar att
omhänderta ökade flöden av människor. I anslutning till dessa kan det finnas
potential för utveckling av noder. Vissa stadslivsstråk som ansluter till och kopplar samman noder har särskilt hög potential att utvecklas. Stadskärnan innanför
Vallgraven kan ses som en målpunkt i sig med ett kluster av befintliga stråk och
noder med en begränsad utvecklingspotential.
Flera gator och stråk har potential att utvecklas och i högre grad än idag binda samman olika områden. En utveckling av stråken kan generera en sammanhållen och gångvänlig innerstad som sprider stadslivet och ökar tillgängligheten
till och från den befintliga stadskärnan. För att skapa möjlighet för stadsliv och
innerstadshandel att växa över älven är det särskilt viktigt att kopplingar som
planeras över älven stödjer dessa stråk. Ett finmaskigt gatunät med fokus på gående kan skapa en förbättrad tillgång till stadens resurser, genom att öka nåbarheten till parker, vatten, torg, kulturinstitutioner och andra offentliga målpunkter som finns inom och i anslutning till stadskärnan. Därför är det särskilt viktigt
att trafiken i stadskärnan anpassas för gående och cyklister samt att radiella stråk
värnas till och från befintlig stadskärna.
Generellt gäller att det inom den befintliga stadskärnan finns en hög stadslivspotential i stråk, men generellt en låg kapacitet för förtätning. Det betyder
att utvecklingen av dessa stråk främst handlar om hur stadslivet bättre kan stödjas av stadsrummet. Inom stadskärnan finns det generellt en god potential att
stärka befintlig handel och utveckla ny handel i bottenvåningar. Ett stadsrum
kan ha olika karaktär, dels i form av gator för handel och kommers, dels som
rörelse- och vistelsestråk i gröna rum i form av parker och natur och dels längs
med vattendragen. I stadskärnan innanför Vallgraven har staden under en lång
tid arbetat strategiskt med att utveckla stadsmiljön, ofta i samarbete med fastighetsägare. Detta behöver ske även fortsättningsvis på flera platser och längs flera
stråk för en god stadsmiljö. Omsorg om befintliga kvalitéer och värden behöver
beaktas i utvecklingen.
Gator i den befintliga stadskärnan kan fylla en viktig funktion som stadsrum

Victoriaskolans f d skolgård vid Hagabion - ett levande stadsrum och en
plats som kan utvecklas när parkeringen kan lösas på annat sätt.
Teckning: Anders Svensson
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Faktaruta utpekade stadslivsstråk:
Linnégatan – Stora Badhusgatan, Lindholmsallen, Norra Hamngatan-Svingeln, Kaserntorget – Övre Husargatan,
Pumpgatan – Myntgatan, Hjalmar Brantingsgatan – Nils Erikssonsgatan, Östra
Hamngatan och dess förlängning, Västra Hamngatan, Skånegatan, Larmgatorna – Kaserntorget samt Vasagatan
och dess förlängning mot Gårda och
Haga

för hållbar mobilitet och vistelse. En god gestaltning och disposition av gaturummet kombinerat med öppna och aktiva bottenvåningar kan bidra till ökat
stadsliv och stärkt näringsliv. För de stråk som lyfts gäller generellt att de har
potential att i hög grad bidra till en attraktiv stadsmiljö, bland annat genom att
stärka och utveckla värden för stadsliv på offentliga platser. Hur detta görs och
vilka åtgärder som är lämpliga för respektive stråk skiljer sig åt, då förutsättningarna ser olika ut, vilka beskrivs tydligare i kartans objektsbeskrivningar. Åtgärderna skiljer sig särskilt mellan de som är utpekade som gröna stråk, älvstråk och
blågröna stråk i relation till de så kallade stadslivsstråken. För stadslivsstråk kan
det handla om att värna och utveckla publika lokaler i gatuplan, stärka upplevelsen av gaturummet i ögonhöjd och säkerställa utrymme för höga gångflöden.
Stadslivstråk av mer grön och blågrön karaktär beskrivs mer utförligt under avsnittet parker, natur och vatten.
Urvalet av stadslivstråk är baserat på kunskap inom staden om en överlagring av rumsliga gatunätverk och tillgång till kollektivtrafik. Det stöds av andra utredningar och pågående arbeten gällande handel, stadsmiljö, trafiknätet,
stadsformsmodeller och blågrön infrastruktur. Alla stråk som har potential för
stadsliv har inte redovisats, bland annat befintliga fungerande stråk. Främst synliggörs de som kopplar an till noder och har behov av att utvecklas och stärkas
för att sprida stadslivet i en växande stadskärna. Stråk inom omvandlingsområden har inte redovisats på markanvändningskarta utan illustreras endast. Utpekade stadslivsstråk beskrivs i markanvändningskartan utifrån vilken roll de har
idag, vilken utvecklingspotential som finns och vilken inriktning för framtida
planering och åtgärder i stråket som rekommenderas för att skapa ett attraktivt
stadsliv.
Fler stråk kan komma att pekas ut och bli aktuella i stadens fortsatta planeringsarbete än de som redovisas på karta.

Viktiga förbindande stadslivsstråk i
centrala Göteborg som bör utvecklas
för att sprida stadsliv, streckade stråk
är framtida och ligger inom omvandlingsområden, de är inte exakta,
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PARKER, NATUR OCH VATTEN

Parkerna, naturen och vattnet utgör en bärande del av stadsstrukturen. De bidrar
på många sätt till värdeskapande stadsutveckling, stadens identitet samt människors livskvalitet och välmående. Förhållandevis många av stadens stadsparker
ligger inom centrala Göteborg men är relativt små. Större natur- och rekreationsområden saknas. I centrala Göteborg uppstår särskilda förutsättningar för
gröna och blå strukturer. Det beror dels på den höga tätheten av byggnader och
människor i vissa områden och de tomma ytorna i andra. Parker, natur och vattendrag i centrala Göteborg ska också vara tillgängliga och räcka till för många.
Gröna och blå miljöer i centrala Göteborg ska också bidra till många olika ekosystemtjänster som biologisk mångfald, klimatanpassning, vattenhantering och
rekreation. Allt ska rymmas på en yta där det råder hög konkurrens mellan anspråken. Inriktningarna för Innerstaden syftar till att säkerställa att gröna och
blå värden ges den plats i centrala Göteborg som krävs för en nära, sammanhållen och robust stad.

Ett system av nära och sammanhängande park och natur
• Prioritera utvecklingen av en sammanhängande blågrön struktur i centrala
Göteborg, genom att stärka befintliga funktioner och laga ihop där det behövs.
• Överbrygga och minska trafikbarriärer för att förkorta det fysiska och mentala avståndet till parker och naturområden.
• Planera för att större naturområden och stadsparker nås enkelt med cykel
eller med kollektivtrafik från centrala Göteborg.
Det ska vara enkelt att röra sig till, inom och mellan parker och natur i centrala
Göteborg. Det ökar möjligheterna till ett hälsosamt vardagsliv och ett rörligt
friluftsliv. Tillgängliga platser och stråk som erbjuder en variation av funktioner
och upplevelser ska finnas inom gångavstånd från bostäder och arbetsplatser,
men behöver också vara nåbara för mer långväga besökare. Närhet är en viktig
parameter för att så många som möjligt ska kunna ta del av dessa miljöer, särskilt
viktigt är det för barn och äldre, samt personer med funktionsnedsättning. Nåbarheten påverkas även av vägen till dessa miljöer, som bör vara fri från barriärer
som korsande trafikleder och stora nivåskillnader samt upplevas omhändertagen
och trygg.
Genom att utveckla en sammanhängande grönstruktur med gång- och cykelvänliga stråk, kan nåbarheten till parker och natur öka ytterligare. Stråken blir
också en del av en mer finmaskig stadsväv som främjar hållbar mobilitet. Eftersom det är svårt att skapa riktigt stora parker i centrala Göteborg, ökar vikten
av en sammanhängande struktur för längre promenader, löpning och liknande
aktiviteter som bidrar till såväl stadsliv som hälsa och välbefinnande.
Det ska också vara möjligt att till fots eller på cykel ta sig mellan centrala
Göteborg och större parker och naturområden som Delsjöområdet, Änggårdsbergen och Hisingsparken. Detta sker med fördel på cykel eller till fots längs
blågröna och gröna stråk. På så sätt kan även de ekologiska och sociala sambanden stärkas, vilket är särskilt viktigt i Innerstaden, men också mellan Innerstaden
och omgivande områden.
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God tillgång på park och natur
• Säkerställ att inga parker, värdefulla naturområden eller blågröna stråk i Innerstaden minskas eller byggs bort.
• Lokalisera och utforma nya blå eller gröna miljöer efter naturgivna förutsättningar samt för att de ska göra störst nytta lokalt och för helheten.
• Skapa nya stora och små parker främst i omvandlingsområden, men också i
den redan bebyggda staden.
• Frigör vistelseytor och skapa mer grönstruktur på hårdgjorda platser såsom
kajer och torg samt genom att ta lämpliga parkeringsytor i anspråk.
• Planera för att blå och gröna offentliga platser ska vara tillräckligt stora för att
kunna tåla ett högt besökstryck och möta många behov och önskemål.
• Verka för att tillgången till offentliga friytor blir dimensionerande för i vilken
utsträckning innerstaden kan växa och förtätas med nya bostäder och arbetsplatser.

Inom stora delar av centrala Göteborg
råder brist på bostadsnära park. Kartan
visar områden i den byggda staden där
ytor för att tillgodose behov av bostadsnära park särskilt behöver identifieras och säkerställas. Bristen illustreras som gröna prickar.
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Samtliga befintliga parker och naturområden i centrala Göteborg behövs för att
alla ska kunna nå en park eller ett naturområde som är minst 0,2 hektar inom
300 meter gångavstånd. I den redan tätt byggda staden är möjligheterna att skapa nya parker och andra offentliga platser starkt begränsade. Plana obebyggda
ytor som behövs för att kunna skapa tillgängliga platser för alla är det särskilt ont
om. Desto viktigare är det att värna befintliga parker, naturområden och andra
offentliga friytor. Därför får inga befintliga parker eller naturområden byggas
bort. Nya parker behöver skapas där sådana saknas, där de blir tillgängliga för
flest människor och där de gör störst nytta ur ett ekosystemtjänstperspektiv.
Fler och fler människor kommer att bo, arbeta och vistas i centrala Göteborg,
vilket ökar behovet av friytor. Samtidigt trängs parker idag ofta ut av andra anspråk. Ett ökat besökstryck på stadens parker och naturområden leder till ökat
slitage, som till slut kan leda till att ytterligare ytor måste hårdgöras. Det leder i
sin tur till bortfall av nödvändiga ekosystemtjänster, samt minskade möjligheter
till samnyttjande och mångfunktionalitet. När de offentliga friytorna inte räcker till, kan risk för utträngningseffekter uppstå samt brist på platser som kan
tillgodose behov av vila och ro. Tillgång på park och natur är därför en viktig
faktor som ska vara dimensionerande för antal bostäder som kan inrymmas i
Innerstaden.
Stora sammanhållna parker har bättre förutsättningar för ekosystemtjänster
och en variation av funktioner och upplevelser. Det beror inte bara på att de
rymmer mer utrymmeskrävande funktioner, till exempel evenemang och aktiviteter av olika slag. Det beror också på att de inre delarna kan utgöra mer rofyllda
platser, då de påverkas mindre av omgivande markanvändning. Parker och naturområden har betydelse för biologiska värden och biologisk mångfald.
För att kunna skapa nya stora och små parker i de tättbebyggda delarna av
centrala Göteborg krävs strategisk planering och innovativt tänkande. I den täta
mer färdigbyggda staden kan till exempel parkeringsytor längs Vallgraven om
möjligt omvandlas till stråk och vistelseytor för människor. Omsorgsfullt gestaltade torg, lekplatser, stråk och platsbildningar kan komplettera utbudet av parker
och naturområden i en mer finmaskig struktur.
I omvandlingsområdena inom Älvstaden saknas i regel en utvecklad grönstruktur och här behöver både större parker och bostadsnära parker skapas. Här
finns också större obebyggda ytor, vilket ger möjlighet till optimal utformning
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av grönstrukturen. Den kan i än högre grad vara en självklar utgångspunkt i
stadsplaneringen. Två nya stadsparker om minst 10 hektar vardera planeras i
Frihamnen respektive i Gullbergsvass.

En variation av park och natur för olika behov
• Gestalta med avstamp i platsens befintliga kvaliteter för att stärka platsens
och omgivningarnas identitet.
• Eftersträva en variation av funktioner och karaktärer, god balans mellan platser för möten och puls samt platser för vila och återhämtning.
• Öka tillgängligheten i befintliga park- och naturområden så att fler kan nyttja
dem.
• Värna även mer otillgängliga miljöer.
• Planera för möjligheten att uppleva en god ljudmiljö i parker och natur, utan
störningar från buller.
Genom att bygga vidare på befintliga kvaliteter och karaktärer vid utveckling
av parker, kan också Innerstadens identitet stärkas. Parker och natur i centrala
Göteborg ska tillsammans med andra offentliga rum erbjuda ett brett utbud.
Gemensamma och inkluderande mötesplatser samt balans mellan dynamiska
och lugnare platser ska eftersträvas både i bostadsnära park och natur och i större
parker. Platser med god ljudmiljö är en bristvara i staden och ska värnas. Miljöer som riktar sig särskilt till barn, som lekplatser ska särskilt beakta ljudmiljön.
Park- och naturområden med en mer utmanande topografi som är svår att tillgängliggöra, kan behöva kompletteras för att kunna fungera som bostadsnära
park och natur för alla. Båda sorter behövs dock som komplement till varandra.
För att möta önskemål hos människor i olika åldrar och med olika behov och
förutsättningar är det viktigt att det finns en variation. Plana och tillgängliga
ytor som kompletteras med olika former av terräng ger olika upplevelser och utmaningar. Trots Innerstadens begränsade tillgång på yta går det att utöva många
aktiviteter för ett urbant friluftsliv såsom löpning, lek, träning på utegym, kajakpaddling och bad. Det ska också finnas goda förutsättningar att kunna promenera i staden, vilket är en förutsättning för att ökad andel transporter ska ske med
hållbara transportmedel. Flera av dessa aktiviteter gynnas av en sammanhängande blågrön struktur.

Barn som leker på berg i natur.
Foto: Lo Birgersson
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I centrala Göteborg finns även inslag av mindre tillgänglig park och natur som
kan ha mycket höga värden i ett helhetsperspektiv. Dessa områden bidrar med
ekosystemtjänster som biologisk mångfald och kan rymma livsmiljöer för sällsynta arter. De kan också bidra till att omhänderta dagvatten och skyfall, medverka till ett bättre lokalklimat, utgöra värdefulla lekmiljöer för barn, samt erbjuda en paus från stadens brus. Vilka parker som är lämpliga för flera funktioner,
bland annat att ta hand om dagvatten och skyfall, behöver utredas vidare från fall
till fall. Enbart åsynen av grönska har mätbara positiva effekter på hälsan, vilket
gör att också enstaka träd eller grönska betraktad på avstånd kan ha ett stort
värde. Eftersom den totala andelen parker och naturområden i den täta staden
redan idag är så liten, är det viktigt att även mindre tillgängliga park- och naturområden undantas från exploatering.
På markanvändningskartan finns ett antal gröna stråk utpekade, utöver de
blågröna stråken. Gröna stråk är i stort bilfria och långsträckta offentliga rum
med mer eller mindre sammanhängande vegetation med tydlig rumsverkan.
Stråken är främst avsedda för fotgängare, men kan ibland innehålla cykelbana. Gröna stråk är mångfunktionella då de bidrar till en nära och sammanhållen stad, och ger förutsättningar för en hållbar mobilitet. De innebär också en
möjlighet att etablera ekosystemtjänster för till exempel rekreation. Biologisk
mångfald och lokalklimat. Framtida gröna stråk utformas för att koppla samman
stadsdelar, öka tillgängligheten till parker, naturområden och övriga målpunkter
som bidrar till en mer sammanhängande blågrön struktur. Vid utveckling av
gröna stråk ska god framkomlighet och mer grönska prioriteras. Orienterbarhet
och trygghet längs stråken ska öka och platsbildningar kan aktivera stråken och
tillföras i lämpliga lägen.
Även begravningsplatser och koloniområden kan ofta erbjuda promenadmöjligheter i gröna och rogivande miljöer. Andra komplement är institutionsparker och liknande parker, dit allmänheten har tillträde trots att de inte ägs och
förvaltas av kommunen. I vissa områden kan även gröna och allmäntillgängliga
bostadsgårdar utgöra ett komplement till parker och andra offentliga platser.

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald
• Planera för en hög biologisk mångfald och stärkt grön infrastruktur mellan
stadens parkmiljöer och i blågröna stråk.
• Bevara och utveckla befintliga ekosystemtjänster både på land och i vatten.
• Skapa nya ekosystemtjänster i stadsutvecklingen med särskilt fokus på rekreation, omhändertagande och rening av vatten samt reglering av lokalklimat.
• Verka för att ekosystemtjänster ska ha en självklar plats i staden och vara
strukturerande i stadsplaneringen.
I stadens centrala älvnära delar är bristen på landbaserade ekosystemtjänster allra störst. Här är en hög andel av markytan hårdgjord eller på annat sätt anlagd. Mer naturliga områden och sammanhängande grönstruktur saknas ofta
och vattenmiljöerna är starkt påverkade av föroreningar och stadens generella
utbredning. Innerstadens ekosystemtjänster behöver utvecklas, både i befintliga
och framtida stadsområden. Den gröna infrastrukturen, det vill säga sambanden
mellan områdena, behöver stärkas och stadens biologiska mångfald måste öka.
Många av de ekosystemtjänster som finns centralt idag är på olika sätt knutna
till vattenmiljöerna. Därför ger det också mycket tillbaka att satsa på att utveckla
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Gröna samband kompletterar blå och
gröna stråk, större parker och naturområden i en övergripande grön
infrastruktur. Gröna samband betonar
viktiga kopplingar mellan områden
där det är angeläget att bevara och
förstärka växters och djurs möjligheter för spridning och kommunikation
i goda livsmiljöer. Dessa kopplingar
kan också utgöra en del i de regionala
gröna kilarnas fortsättning in i centrala
staden. Pilarna på bilden visar gröna
samband där det finns potential och är
önskvärt att verka för en mer sammanhängande grön infrastruktur med syfte
att värna och stärka i första hand ekologiska värden, men där så är lämpligt
även rekreation och andra ekosystemtjänster

dessa. Det är också viktigt att åstadkomma tillräckligt mycket funktionell grönstruktur, för att kunna skapa en så hållbar stad som möjligt.

Bevara och utveckla befintliga ekosystemtjänster
Leveransen av ekosystemtjänster i Innerstaden behöver öka om vi ska nå en hållbar och robust stad. Det innebär att befintliga områden inte bara behöver värnas
utan också skötas och utvecklas. Genom att den biologiska mångfalden gynnas,
kan ekosystemen leverera mer och rätt tjänster till stadens invånare. Sambanden
mellan stadens befintliga livsmiljöer behöver också stärkas och utvecklas. Träden
är en viktig del av basen för mycket av den biologiska mångfalden i staden. För
att få så hög effekt som möjligt måste det finns en sammanhängande grönstruktur, som ger möjlighet till spridning och utbyten mellan arter.
Skapa nya ekosystemtjänster och nya gröna samband
I den framtida robusta staden kommer det att vara viktigt att arbeta med alla
ytor, från parker och blågröna stråk till innergårdar, väggar och tak för att skapa
de ekosystemtjänster som behövs. Innovativa helhetslösningar ska välkomnas
både i den täta staden och i områden som Frihamnen och Gullbergsvass där nya
stadsdelar ska växa fram. När dessa omvandlas till blandstad behövs nya ekosystemtjänster skapas och rätt sådana.
Prioriterade ekosystemtjänster
Vid utvecklingen av ekosystemtjänster behöver en prioritering utifrån varje enskilt områdes största utmaningar ske. Prioriterade ekosystemtjänster i området
bör vara omhändertagande och rening av vatten och reglering av lokalklimat,
samt rekreation för boende och besökare.
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Viktiga ekosystemtjänster i centrala Göteborg.

Sammanhängande blågröna stråk och vattennära miljöer
• Utveckla tillgängliga, attraktiva och funktionella blågröna stråk som en del i
en sammanhängande blågrön struktur och som är styrande för stadsutvecklingen.
• Säkerställ att den blågröna strukturen är tillgänglig och sammankopplad med
omgivande stadsrum.
• Eftersträva att nå planeringsmålet för utformning av blågröna stråk i Innerstaden.
• Utforma stråken med stor omsorg om sociala funktioner och vistelsekvaliteter.
• Utveckla ekologiska funktioner i vattendrag och kantzoner som bidrar till att
miljökvalitetsnormer för vatten uppnås. Inga befintliga ekologiska kantzoner
får tas bort.
• Värna, stärk och synliggör kulturmiljön på olika nivåer.

Blågrönt stråk i centrala Göteborg
Bild: Marie Ullnert
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Ett tillgängligt system av blågröna stråk
Vattendragen i centrala Göteborg är en outnyttjad resurs som behöver nyttjas
och tillgängliggöras bättre i stadsrummet än idag. En stor andel av de centrala
vattendragens kanter upptas av parkering eller körbanor för bil eller spårvagn.
Att omvandla dessa ytor, tillgängliggöra vattnet och öka framkomligheten längs
med vattendragen för gående och cyklister är nödvändigt för att blågröna stråk
ska kunna utgöra en bärande del i det sammanhängande system av parker, stråk
och andra offentliga rum i centrala Göteborg som är så viktigt att få till. Stora
delar av stommen i denna infrastruktur finns redan på plats i och med att vattendragen ligger där de ligger. För att skapa ett verkligt sammanhängande system
kan även nya strategiskt placerade broar bli aktuellt. På sikt kan även vattendrag
som idag ligger i kulvert öppnas upp. Det skulle gynna de ekologiska funktionerna. Behov finns vidare av att ta fram en handlingsplan för Innerstadens vattendrag.
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Blågröna stråk är effektiva ekosystemtjänstleverantörer
Det som är särskilt bra med de blågröna stråken är att de är så mångfunktionella och ger så många olika värden. Stadens vattendrag har stor betydelse för
upplevelsen av stadsbilden och bidrar starkt till stadens skönhetsvärden. Vattnets föränderliga yta samt omgivande växtlighet tillför liv i de urbana miljöerna. Fler möjligheter att uppleva, röra sig längs med och möta vattnet ger stora
sociala värden både för den enskilda människan och för staden och förbättrar
möjligheterna till ett rörligt friluftsliv.
Samtidigt som de blågröna stråken förbättrar stadsmiljön för människorna i
staden, förbättrar de också de ekologiska förutsättningarna i vattendragen. Blågröna stråk utgör spridningsvägar för djur och växter mellan Innerstaden och
stadens ytterområden, vilket ger goda förutsättningar för biologisk mångfald.
Vattendragen fungerar som skyfallsleder där höga vattenflöden kan omhändertas. Parker och naturområden och genomsläppliga ytskikt runt vattendragen
kan stärka denna funktion genom att exempelvis fördröja dagvatten, samtidigt
som grönstrukturen i sig kan reglera temperaturen vid värmeböljor.

Strukturbild över innerstaden som visar hur åtgärder inom vissa
områden kan skapa en helt sammanhängande blågrön struktur.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Innerstaden

79

Läs mer
Underlag Blågröna stråk

Stråk med platskvaliteter jämfört med
stråk som framförallt används till förflyttning.

Ekologisk kantzon
En ekologisk kantzon har stor betydelse för ett vattendrags ekologiska
status. Kantzonen är mångfunktionell
och utgör livsmiljö åt djur och växter,
samtidigt som den fungerar som klimatanläggning, reningsverk och energikälla. Ju större variation i kantzonen desto
bättre.
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Utveckling av sociala och ekologiska funktioner
I centrala Göteborg är det i regel endast möjligt att genomföra åtgärder som
medför ett relativt litet markanspråk och med utgångspunkt i vattendragets
befintliga läge. I omvandlingsområdena kan det finnas ett större utrymme att
förändra, återskapa och nyskapa lägen för både vatten och kantzoner. I dessa
områden är potentialen att utveckla och komplettera utbudet av ekosystemtjänster som störst.
Genom att utöka stråkens användningsområden så att de inte bara används
för förflyttning, ökar de sociala funktionerna. Återkommande platsbildningar
med rumsliga kvaliteter, och en variation av upplevelser, karaktärer och aktiviteter längs stråken har till exempel särskilt stor betydelse i områden med liten
tillgång till gröna och offentliga platser. God ljudmiljö är en annan kvalitet som
särskilt ska eftersträvas i centrala Göteborg. Stor omsorg ska också läggas på utformningen. God tillgänglighet, orienterbarhet och trygghet kan åstadkommas
genom till exempel belysning, informationsskyltar, markmaterial samt väl placerade sittplatser. Växtlighet, träd och buskar planteras och sköts för att skapa gröna, trygga miljöer med möjlighet att uppleva vattenkontakt. Båtplatser och båtliv
möjliggörs där så är önskvärt och möjligt med hänsyn till ekologiska värden.
Vattendragen har en betydande roll för stadens kulturmiljövärden och utgör i
delar även kärnvärden i riksintresseanspråket. De är i flera fall del av en historisk
planstruktur med höga kulturmiljövärden. Kajernas stenskoningar är en viktig
del i stadens byggda kulturarv och arkitektoniska gestalt. En till kulturmiljön
anpassad utveckling av vattendragen kan bidra med värden inom gestaltad livsmiljö men också till handel, besöksmålsverksamhet och turism.
Innerstadens vattendrag karaktäriseras av att de i hög grad är anlagda. Typexemplet är att vattendragen har en grön sida och en murad kajsida. Den gröna
sidan har ofta en strandskoning som minskar den ekologiska funktionen. Om
det finns en ekologisk kantzon är den i regel inte mer än två till fem meter bred.
Att värna befintliga ekologiska kantzoner är en förutsättning för att klara miljökvalitetsnormer för god vattenstatus, och för att ekosystemtjänsterna inte ska
minska. Nya kantzoner bör om möjligt skapas där de saknas helt och befintliga
bör utökas eller åtminstone förbättras i sin funktion.
Det optimala för blågröna stråk i Innerstaden vore att en minst 13 meter bred
yta avsätts på var sida av vattendraget. Av dessa 13 meter ska minst sex meter
utgöras av ekologisk kantzon. Utanför denna placeras en social zon med gångoch cykelstråk. Där platsbildningar kan rymmas kan stråket behöva vara bredare.
I den befintliga staden är det dock oftast inte möjligt, till exempel om ena
kanten utgörs av murad kaj och ekologisk kantzon saknas. Då kan ekologiska
åtgärder utföras i själva vattendraget, medan gångstråk kan förläggas längs med
kajen. Minst en av sidorna ska dock vara grön för att det ska räknas som ett
blågrönt stråk. Längs Göta älv och Stora Hamnkanalen råder därför särskilda
förutsättningar för utveckling av stråken eftersom de saknar grön sida.
Åtgärder för att främja de ekologiska funktionerna i kantzonerna bör om
möjligt förläggas på vattendragets sydsida, då detta innebär bäst skuggningseffekt av planterade träd.
Trots platsbristen i delar av innerstaden finns goda möjligheter att öka ekosystemtjänsterna knutna till blågröna stråk. Vissa förbättringar kan göras genom
att utöka eller utveckla funktionen i befintliga kantzoner, medan andra förbättringar förutsätter att ytor kan omdisponeras eller nya tillskapas.
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Typsektion som visar hur ett blågrönt stråk kan utvecklas enligt planeringsmålet med 6 meter ekologisk kantzon och med på mått för
tillkommande social zon.

Blågröna stråk som pekas ut på markanvändningskartan:
Mölndalsån, Gullbergsån, Fattighusån,
Vallgraven och Kvillebäcken.

Sektion som visar hur det är möjligt att stärka ekologiska och sociala
funktionerna i de fall det inte finns någon yta att omvandla.

Om det på grund av platsbrist är nödvändigt att prioritera mellan funktioner ska
sociala funktioner ges företräde, men hänsyn ska alltid tas till befintliga ekologiska funktioner. Även avledande och reglerande funktioner för översvämning
ska tillgodoses. Vattendragens kapacitet att fungera för vattenavledning och reglering i kombination med utveckling av övriga ekosystemtjänster och förutsättningar för användbarhet behöver utredas i det fortsatta arbetet.
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MOBILITET OCH INFRASTRUKTUR

Trafiknäten och gaturummen i Innerstaden ska stödja stadslivet genom en medveten utformning där olika trafikslag kan samexistera på ett bra sätt.
Det växande antalet bostäder och arbetsplatser genererar ett stort antal nya
resor som behöver tas om hand. Mer än 300 000 resenärer korsar Göta älv varje
dygn och i framtiden spås en fördubbling av antalet gång- och cykelresor. Stadsutvecklingen ska bland annat möjliggöra för fler människor att gå eller cykla
inom centrala Göteborg. Detta ska ske bland annat genom att utformning av
gatunät och gaturum ska stödja en ökning av gång- och cykeltrafikanter. Ett
finmaskigt sammanhängande gatunät utgör en viktig bas för att skapa flöden
av människor och möjliggöra stadsliv i fler delar av centrala staden än dagens
stadskärna. Fler förbindelser behövs över älven för att omhänderta den ökande
andelen resande, möjliggöra för att stadskärnan växer och koppla samman områden längs älven. Älven och åarna är en resurs för staden och längs dessa vattenrum finns potential att utveckla sammanhängande gång- och cykelstråk med
få korsningsanspråk, så kallade blågröna stråk. För att minska bilbelastningen i
stadskärnan är en medveten placering och utformning av parkeringsanläggningar ett viktigt verktyg.
Redan nu har trafiksystemet svårt att hantera dagens resande och samhället
behöver ställa om för att kunna hantera ännu fler resor. Största delen av Innerstadens kollektivtrafik består av buss och spårvagnstrafik och en utveckling av
Innerstaden hänger tätt samman med en prioritering av hållbar mobilitet i centrala Göteborg. Kollektivtrafiken är mycket viktig för att tillgängliggöra staden,
men behöver i större utsträckning ske på fotgängarnas och cyklisternas villkor.
Hastigheten för bussar och spårvagnar behöver därför hållas nere i de delar av
staden där stadslivet riskerar att påverkas negativt. Kapaciteten i kollektivtrafiken är begränsad inom centrala Göteborg och bland annat Brunnsparken är
starkt överbelastad, både avseende antal av- och påstigande resenärer och antal
spårvagnar. Det framtida trafiksystemet ska därför stödja en utveckling där centrala delarna av staden avlastas. Västlänken, innerstadsringen och mellanstads-

Bild över älvrummet,
Bild: Stadsbyggnadskontoret
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ringen bär Göteborg in i framtiden och är första steget för ett trafiksystem som
är både hållbart och rymmer fler resenärer. Det skapar förutsättning för flerkärnighet och nya noder som minskar trycket på den lokala kollektivtrafiken. Med
dessa ges förutsättning för ett blandat stadsliv, dag och natt, på fler ställen än
idag, och möjliggör även att stadskärnan kan växa över älven.
Centrala staden hanterar både stora mängder trafik med målpunkt i centrum,
men också stora flöden av genomfartstrafik i trafiklederna E6, Oscarsleden och
Lundbyleden, som bildar barriärer i stadsmiljön. Trafiklederna har en viktig
funktion men deras barriäreffekter behöver minskas. Utmaningar för att skapa
en sammanhållen stad och möjliggöra för att stadskärnan ska kunna växa över
älven hänger tätt samman med hur älven idag fungerar som en barriär tillsammans med de statliga större trafiklederna, som löper längs med och genom centrala Göteborg. En jämförelse nedan visar Malmö och Stockholm.

Utveckla ett finmaskigt gatunät och stadsmässiga gaturum
• Utveckla finmaskigheten i olika trafiknät, koppla samman näten där det finns
brister i eller mellan kopplingar.
• Omhänderta och ta hänsyn till korsningsanspråk från stora flöden av
människor i en växande stadskärna.
• Omdisponera och gestalta särskilda stråk och stadsrum med fokus på hållbar
mobilitet, upplevelse i ögonhöjd och att möjliggöra för att sprida stadsliv.
• Möjliggör för en gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen och nya lägen för tvärgående färjeförbindelser över älven.
• Minska barriäreffekterna av trafiklederna Oscarsleden, Lundbyleden och delar av E6 och verka för att på lång sikt integrera Oscarsleden och Lundbyleden i ett finmaskigt gatunät.
• Minska barriäreffekterna längs dagens järnvägsområde genom fler planskilda
kopplingar för såväl kollektivtrafik- som gång- och cykeltrafik mellan Stampen och Gullbergsvass.

Väghållare i Göteborg. Röda vägar är
statliga, blå är kommunala och gröna
är enskilda
Källa: Trafikverket och
Nationella vägdatabasen

Gaturum i det finmaskiga gatunätet - Magasinsgatan,
Foto: Anders Svensson
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Läs mer
Livsrumsmodellen i teknisk handbok

Faktaruta
Mer än 300 000 resenärer korsar Göta
älv varje dygn inom Göteborgs Stad.
I arbetet med en ny översiktsplan för
Göteborg har resandebehovet analyserats utifrån olika framtidsscenarion.
Fram till 2050 visar analyserna ungefärligt på en fördubbling av antalet
gång- och cykelresor över älven. Redan
till 2035 syns en markant ökning av
antalet gång- och cykelresor.
Analyserna för resandebehov grundar
sig på att Göteborg förväntas ha cirka
700 000 invånare 2035 och 800 000
invånare 2050, jämfört med dagens
580 000 invånare (2020).
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Ett finmaskigt nät
En attraktiv innerstad och en stadskärna som växer över älven förutsätter ett finmaskigt, gångvänligt och upplevelserikt gatunät. Gaturummen ska stödja stadslivet och främja rörelser till fots, cykel eller med kollektivtrafik samt vistelse
på platsen. Potentialen för att skapa lägen med hög täthet av människor och
som är attraktiva för näringslivsetableringar är beroende av ett mer finmaskigt
gång- och cykelvägnät. I stadskärnan innanför Vallgraven och söderut finns idag
ett sådant finmaskigt gatunät. Norr om älven och inom omvandlingsområdena
behöver gatunätet utvecklas och kompletteras med nya länkar och kopplingar.
Göta älv och trafiklederna behöver bryggas över för att bättre knyta ihop centrala Göteborg.
I den tättbebyggda staden är det många gånger trångt på trottoarerna och
samma ytor används för både rörelse och vistelse. I de framväxande stadsdelarna
är det därför viktigt att trottoarerna får en självklar plats i gestaltningen. Nya
stadsmiljöer ska stödja ett hållbart resande och ett sammanhängande gatunät där
barriärer kan överbryggas. För att förbättra förutsättningarna för fotgängare och
cyklister i de redan etablerade delarna av staden föreslås att ytor tas från gatuparkering och andra parkeringsytor samt att hela eller delar av bilkörfält görs om till
cykel- och gångbanor, gärna i anslutning till vattendragen.
De centrala trafiklederna har olika funktioner, bland annat avlastar de det lokala gatunätet. De har andra förutsättningar för snabba resor än det mer finmaskiga gatunätet men skapar därigenom stora barriärer med begränsat antal korsningspunkter och luft-, buller- och riskfrågor som gör det svårt att exploatera
angränsande mark. Förutsättningarna för trafiken i den centrala staden förändras, då tidigare verksamhetsområden längs med älven omvandlas och utvecklas
till blandstad med krav på andra typer av stadsmiljöer.
Enligt flera trafikanalyser som gjorts inom ramen för olika åtgärdsvalsstudier
i Göteborg, utgörs en stor del av trafiken på lederna av trafik som har sin målpunkt i centrala Göteborg. Det visar på den täta koppling som finns mellan de
stora lederna och det kommunala gatunätet som gemensamt bygger upp stadens
vägnät. Gatorna är till största delen anpassade till hastighetsgränser kring 30–
40 km/h vilket studerats med livsrumsmodellen som utgångspunkt. I livsrumsmodellen hänger hastigheter på gator samman med utformningen av stadsrum
och möjligheten till stadsliv. De behöver vara hanterbara för att omhänderta de
många korsningsanspråken för fotgängare och cyklister.
Förbindelser över älven för gående och cyklister
Idag är det långt avstånd mellan broarna över älven, vilket skapar ett motstånd
mot att korsa älven i synnerhet till fots eller med cykel. En stor del av Göteborgs
pågående stadsutveckling sker centralt utmed Göta älv vilket förväntas medföra
en resandeökning. För att minska den stora barriärverkan som älven har idag och
möjliggöra en sammanhängde stadskärna kring älvrummet är fler förbindelser
prioriterade och nödvändiga. Dessa förbindelser kan samtidigt öka tillgängligheten till älvrummet, så att göteborgarna lättare kan möta vattnet. Dessutom
kan de bidra till att avlasta kollektivtrafiken på Hisingsbron. Flera lägen för
nya förbindelser över älven föreslås därför i form av gång- och cykelbroar samt
skyttelfärjor. Respektive förbindelseåtgärd bör användas där den gör mest nytta.
De lägen som pekas ut i centrala Göteborg ska framförallt ses som strategiskt
viktiga ”brohuvuden” eller tilläggsplatser för färjor. På sikt är stadens ambition att
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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. Till dess kan färjor möjliggöra kopplingar
över älven. Färjetrafik kan användas som komplement till och i symbios med
broar. Hur en trafikering lämpligast bör se ut, eller när det kan vara lämpligt
att bygga ut fler fasta broförbindelser i dessa lägen behöver fortsatt analyseras
i nära samverkan mellan staden och regionen. Utöver de nya färjeförbindelser
som har markerats på markanvändningskartan har även behovet av en framtida
förbindelse mellan Gullbergsvass och Ringön identifierats. Fortsatt arbete med
utveckling av dessa delar av staden bör också ta i beaktande lämplig placering,
tidplan och val av lösning för en sådan koppling.

Gång- och cykelbroar
Staden planerar för att älvförbindelsen i läget mellan Hugo Hammars kaj och
Packhuskajen, som är ett av de lägen som visas på markanvändningskartan, ska
utgöras av en bro. Den ska kunna genomföras i tidsperspektivet fram till 2035.
Flera av de andra utpekade förbindelserna kan vara aktuella att på längre sikt
utgöras av gång- och cykelbroar.
En bro i läget mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen knyter an till
flera viktiga stråk både för gång- och cykeltrafik och för blågröna stråk. Vidare
ansluter bron mitt emellan Frihamnen och Lindholmen som är två av stadens
största utbyggnads- och omvandlingsområden, och kopplar upp dessa mot den
befintliga stadskärnan som därmed ges en mycket god möjlighet att växa över älven. Läget är även tillräckligt långt från befintliga broar för att inte påverka deras
funktion. Nyttan med en ny bro blir också större jämfört med om den placeras
nära en befintlig bro. Nyttan förstärks av utfylld Lundbyhamn och ett stråk mellan Pumpgatan och Kvillepiren. Placeringen bedöms gynnsam ur sjöfartsperspektiv, jämfört med andra undersökta lägen, då Stenpirens färjeterminal och
Lindholmens gästhamn lämnas oberörda för passager till och från skärgården.
Staden har tidigare planerat för en gång- och cykelbro i detta läge, då såg
förutsättningarna annorlunda ut. I dag bedöms både nyttan högre och risken för
påverkan på andra intressen lägre.
Färjetrafik
Flera färjeförbindelser är i dagsläget i stor utsträckning längsgående med älven,
vilket inte är så effektivt ur ett tidsperspektiv. Både på kort och längre sikt behövs
fler färjeförbindelser över älven. Färjetrafiken erbjuder, för gående- och cyklister,
en i många fall attraktiv genväg jämfört med att resa via någon av broarna. En
gen färjeförbindelse kan utgöra ett alternativ eller komplement till en ny gångoch cykelbro. Flera av de utpekade förbindelserna utgör viktiga kopplingar för
ett mer finmaskigt och gent gång- och cykelvägnät och de binder ihop stråk som
innehar god potential idag eller i framtiden för stadens gång- och cykelflöden.
Områdena på båda sidor om älven är välförsörjda med kollektivtrafik av
god kvalitet utifrån ett dagsläge samt utpekade lägen och sträckor för Målbild
Koll2035. Avstånd från potentiella hållplatslägen för färjetrafik till landburen
kollektivtrafik är som bäst på södra sidan, vilket ger god potential för bytesresor.
På norra sidan är gångavstånden till hållplatslägen generellt längre. Den största
målpunktstätheten finns idag vid de centrumnära kajplatserna på södra sidan om
älven. På längre sikt kommer dock målpunkterna att öka något i antal på norra
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sidan, framförallt kring Frihamnen och vid fortsatt utveckling av Lindholmen.
Vissa av angöringsplatserna kan även vara aktuella i framtiden för att användas
för framtida färjetrafik till södra skärgården.
Följande lägen för nya förbindelser föreslås att utvecklas på kort sikt innan 2035;
•
Järntorget – Lindholmen
•
Frihamnen – Lilla Bommen
•
Fiskhamnen – Slottsberget och/eller Sannegårdshamnen.
Innan möjlighet finns att få till stånd en gång- och cykelbro i läget Hugo Hammars kaj och Packhuskajen, kan det vara aktuellt att etablera en färjeförbindelse
från Hugo Hammars kaj över till Stenpiren. Klippan utgör ett fortsatt viktigt
hållplatsläge för färjetrafik på södra älvsidan, medan kopplingen över älven mellan Klippan och Västra Eriksberg eller Färjenäs är mer osäkert. På längre sikt bedöms även kopplingen mellan Gullbergsvass och Ringön vara viktig för stadsutvecklingen i Gullbergsvass och dess vidare koppling till Brunnsbo och Svingeln.

Hantera barriäreffekterna av trafiklederna
Inom centrala staden är det främst trafiklederna E6, Oscarsleden och Lundbyleden som utgör barriärer för en utvidgad innerstad och växande stadskärna med
ett sammanhängande gatunät på båda sidor av älven. Trafikledernas barriäreffekt
behöver minskas för att möjliggöra en sammanhållen stad. Ledernas längsgående funktioner i gatunätet fyller dock en viktig roll som fortsatt behöver beaktas,
bland annat för olika transporter till och från Innerstaden.
Att minska trafikledernas barriäreffekt handlar dels om att överbrygga dem
i strategiska lägen, dels om att möjliggöra för att de på sikt ska kunna utgöra en
integrerad del av gatunätet. En övergripande inriktning för staden är att verka
för att den tunga genomfartstrafiken ska styras bort från Oscarsleden och Lundbyleden och istället gå via Söder- och Västerleden samt via Norr- och Hisingsleden. Då kan nya förutsättningar skapas för anpassning av de centrala lederna
till den växande staden. Tillsammans med andra åtgärder, såsom hantering av
Hamnbanan och flytt av färjeterminalerna till ytterhamnen, möjliggörs på sikt
ytterligare minskad barriärpåverkan. Då kan utrymme frigöras för stadsutveckling, vilket möjliggör sammanhängande bebyggelse och kontinuitet mellan befintliga bebyggelseområden och nya områden längs älven.
Lundbyleden
Två olika inriktningar har studerats för Lundbyleden. Gemensamt för dessa var
ambitionen att stadskärnan ska kunna växa över älven samt att ledens barriärverkan behöver minskas. På kort sikt finns möjligheter att skapa barriärbrytande
kopplingar över eller under leden på strategiska ställen. På längre sikt är Göteborgs Stads samlade bild att Lundbyleden ska bli en integrerad del i gatunätet.
Oscarsleden
Oscarsledens funktion och utformning kan på sikt och i samband med en flytt
av färjeterminaler omvärderas. Då finns en möjlighet att verka för att trafikleden
blir en integrerad del i gatunätet. I dagsläget finns tvärkopplingar på flera strategiska ställen.
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E6
För E6 finns både på kort och lång sikt möjligheter att i första hand verka för att
minska barriäreffekten genom att överdäcka leden på särskilda strategiska ställen
mellan Örgrytemotet och Olskroksmotet.

Skapa ett robust trafiksystem som stödjer en växande
stadskärna
• Komplettera det radiella spårvagnsnätet med en innerstadsring för att sprida
resandet.
• Anpassa kollektivtrafiken till stadslivet innanför innerstadsringen utifrån anspråk på hög korsningstäthet för gående och cyklister.
• Utveckla nya och befintliga bytespunkter. Stärk stadsmiljön för gående- och
cyklister i anslutning till en växande stadskärna.
• Utveckla Västlänkens nya stationslägen till entréer med olika karaktär och
innehåll beroende på dess funktion som bytespunkt.
• Prioritera i särskilda stråk framkomlighet för gång, cykel eller kollektivtrafik,
men anpassa hastigheter för stadstrafik i en växande stadskärna.
• Stärk kapaciteten för kollektivtrafiken i Innerstaden, främst genom spårbunden trafik, och fortsätt utveckla innerstadsringen på längre sikt.
• Pågående planering för att göra om Dag Hammarskjöldsleden till boulevard
ska samordnas med att kollektivtrafik och övrig tillgänglighet för boende och
verksamma i sydvästra Göteborg in till centrala Göteborg säkerställs.

Viktiga framtida bytespunkter i centrala Göteborg i lila och särskilt viktiga markerat med ljuslila där det går att byta från mellanstadsring till
innerstadsring. Innerstadsring illustrerat i rosa och mellanstadsring i vit,
västlänken i vit streckad linje
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Med ny järnväg, stadsbana och metrobuss kommer resenärer att kunna ta sig
snabbare till de noder som pekas ut som viktiga för en växande stadskärna. Noderna sammanfaller med viktiga bytespunkter och hållplatslägen för Västlänken,
innerstadsringen och mellanstadsringen. Med trafikkoncept som stadsbana och
metrobuss sprids trafiken till och från centrala Göteborg på fler målpunkter.
En större andel av det regionala resandet till Göteborg behöver i framtiden
ske med pendeltåg. Västlänken kompletterar dagens radiella struktur för pendeltåg med en genomgående station vid centralen, och skapar nya entréer till
centrala Göteborg vid Haga och Korsvägen, den sistnämnda är en särskilt systemviktig bytespunkt. Från Västlänken och innerstadsringen kan regionens kärna med sina betydande arbetsplatskluster nås till fots eller med byte av trafikslag,
till exempel lånecyklar. Resorna med kollektivtrafik börjar eller slutar vanligtvis
med en gångsträcka, vilken behöver ses som en del av resan. Särskilda stationslägen för metrobuss fyller även funktionen att vara systemviktiga bytespunkter.
För att kollektivtrafiken ska ha en god framkomlighet i centrala Göteborg
behöver den få egna körfält. Anspråk på körfält för metrobuss finns huvudsakligen på de större statliga lederna, det vill säga Oscarsleden, Lundbyleden, E6
och Götaleden. För angöring till Centralenområdet finns också särskilt anspråk
på egna körfält för metrobuss och övrig busstrafik i Ullevigatan. Här finns också
flera andra anspråk till exempel stora gång- och cykelflöden, ytor för blågröna
stråk, flera korsningsanspråk och prioritering av innerstadsringen, som metrobuss kan behöva anpassas till. Nuvarande yta för trafik behöver omdisponeras för
att möjliggöra ett gaturum som prioriterar hållbar mobilitet och gång- och cykel

Innerstadsringen
Innerstadsringen erbjuder snabba resor mellan viktiga platser i Innerstaden,
till exempel försörjer den viktiga arbetsplatskluster, och avlastar området kring
Centralstationen. Nya viktiga lägen i kollektivtrafiken blir Ullevi, Korsvägen,
Linnéplatsen, Stigbergstorget/Fiskhamnen och Frihamnen. De blir bytespunkter mellan de radiella stråken och innerstadsringen. Innerstadsringens regionalt
uppkopplade bytespunkter blir attraktiva för boende i hela staden och kranskommunerna genom att de centrala arbetsplatsklustren nås med ett byte härifrån.
Innerstadsringen ska etappvis utformas för stadsbana, i några fall planskild.
Sträckan mellan Stigberget och Lindholmen kommer gå i tunnel under Göta
älv. Längs delar av innerstadsringen där spårvagnen tillsvidare går i markplan behöver kollektivtrafiken ges prioritet. Men i särskilt utpekade noder såsom Lindholmen, Centralenområdet, Myntgatan, Linnéplatsen och Korsvägen behöver
stadsbanan anpassas för stadsrummen och i stråket längs Skånegatan behöver
stadsbanan integreras som en del i gatunätet för att stödja en växande stadskärna.
I fortsatt arbete med planering av kollektivtrafiknätet i centrala Göteborg är
det viktigt att studera en framtida planskild kollektivtrafik mellan Örgrytevägen
och Brunnsbo. Syftet skulle vara att avlasta de delar av innerstadsringen som
idag är svåra att trafikera som stadsbana och där korsningsanspråken är extra
stora, genom anspråket att vidga stadskärnan till Gårda, Gullbergsvass, Ringön
och Backaplan.

88

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Innerstaden

Mellanstadsringen
Metrobussystemet planeras att byggas ut så att det utgör en mellanstadsring en
bit utanför centrala Göteborg. Där kommer resenärerna att snabbt kunna transporteras mellan olika delområden. Mellanstadsringen bildar viktiga bytespunkter med de tidigare radiella stråken. Metrobuss har sina angöringspunkter till
regionens kärna och centrala staden längs innerstadsringen.
Planskild kollektivtrafik
Utrymmet för mer trafik i markplan är begränsat och ju mer staden växer, desto
fler resande och större tryck på trafiksystemet. Med detta ökar risken för störningar. En fortsatt utbyggnad av planskild kollektivtrafik inom centrala Göteborg skapar därför robusthet.
Att planskilja kollektivtrafik kan innebära att den förläggs i tunnel eller på
bro, bland annat för att inte påverka gång- och cykeltrafiken negativt. Det är en
utmaning att hitta möjliga lösningar som inte är allt för kostsamma, varför en
utveckling av planskild kollektivtrafik främst är att betrakta som en lösning på
lång sikt. Planskildhet bör därför i första hand studeras vidare på platser som bidrar till att stadskärnan kan växa, vilket i stort hänger samman med utvecklingen
av innerstadsringen. Ett sådant exempel är spårtunnel mellan hållplats Chalmers
och Linnéplatsen via Wavrinskys plats, Sahlgrenska och Medicinareberget, som
skulle kunna öka kapaciteten och korta restiderna betydligt.
Västlänken kommer i framtiden främst att utgöra planskild kollektivtrafik
i centrala staden. Delar av innerstadsringen kommer att planskiljas i och med
utbyggnaden av Lindholmsförbindelsen, där hela sträckan mellan Linnéplatsen
och Lindholmen föreslås förläggas i tunnel i berg och under älven.

Möjliggör framkomlighet för olika trafikslag på begränsad
yta
• Prioritera gångtrafik vid utformning och gestaltning av gator i en växande
stadskärna och beakta särskilt barn-, funktionsrätts- och äldreperspektivet vid
utveckling av gator i närmiljön.
• Fortsätt utveckla pendlingscykelnätet och det övergripande cykelnätet för att
bli helt sammanhängande och väl utformat för att underlätta för fler att ta
cykeln i vardagen.
• Säkerställ att det går att cykla i alla gatumiljöer i centrala staden, men anpassa
efter gaturummets möjligheter.
• Förstärk och utöka utbudet av färjeförbindelser och nyttja älven i större utsträckning för transporter.
• Beakta balansen mellan anspråk för ökad kollektivtrafik och barriäreffekter
för gång- och cykeltrafikanter.
• Säkerställ och utveckla en robust kollektivtrafik för ökat resande både regionalt och lokalt.
• Använd parkering mer effektivt och placera olika parkeringstyper strategiskt
för att stödja en hållbar mobilitet och minska behovet av bilparkeringar i
centrala staden.
• Styr och prioritera biltrafiken på ett sätt som stödjer en utveckling av Innerstaden och en växande stadskärna.
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• Möjliggör och ha beredskap för nya typer och teknisk utveckling av fordon
och stödjande infrastruktur.
• Säkerställ försörjning av gods-, service- och avfallstransporter i centrala staden, men minska dess negativa påverkan på en gång- och cykelvänlig innerstad.
Anspråken från olika trafikslag är stora i centrala Göteborg. Störst andel av resorna, cirka 70 procent, görs med antingen cykel, gång eller kollektivtrafik och
biltrafiken står för omkring 30 procent. När staden växer kommer resbehovet
öka. Samtidigt kommer gatunätet i den centrala staden till stor del vara samma
gatunät som vi har idag. Det leder till att vi behöver göra förändringar i hur vi
använder gaturummet, för att möjliggöra den växande staden och ett ökat resande. Utrymme behöver fördelas om från dagens utrymme för biltrafik, till förmån
för de hållbara färdsätten och för att möjliggöra ett utvecklat stadsliv.
Både fotgängare och cyklister är beroende av att avstånden är relativt korta.
Bland cyklister står resor kortare än 5 km för 70 procent av alla cykelresor medan det typiska ärendet till fots nås inom 1,6 km. Centrala Göteborg erbjuder en
stor potential för dessa resor, då många ärenden nås inom dessa avstånd. Denna
potential behöver tas till vara då resor till fots eller med cykel är det kraftfullaste
verktyget för att klara av ett ökat resande, utan att negativa effekter förstärks så
som trängsel, buller och luftmiljöproblematik.
Gång, cykeltrafik och kollektivtrafik kompletterar varandra. I den centrala
staden ska det alltid vara möjligt att ta sig till vardagens målpunkter med cykel.
Det behöver inte innebära att det finns cykelbanor utmed alla gator, utan att
trafikmiljön stödjer cykeltrafik genom att det är tryggt och säkert att cykla. I
cykelnätet för Göteborg synliggörs särskilt pendlingscykelstråk. De löper längs
med de större gaturummen och binder ihop stadens olika delar. På pendlingscykelstråken är anspråket på separata cykelbanor stort och framkomligheten viktig.
I centrala Göteborg gör den höga tätheten att några platser är väldigt folktäta.
Där behöver cykelinfrastrukturen anpassas utifrån platsens förutsättningar för
att skapa attraktiva och trygga miljöer. På många platser är cyklisterna en tillgång i staden, då de bidrar till att skapa stadsliv och trygghet då platser befolkas
året om. Det finns en potential i att arbeta med cykelbanor kopplat till de utpekade blågröna stråken i den centrala staden, befintliga cykelbanor längs åar och
parker uppskattas av många cyklister. Flera av de blågröna stråken ska erbjuda
en attraktiv miljö att cykla i med få korsningspunkter, samtidigt som cyklisterna
kan bidra med liv och rörelse i dessa miljöer.
Utbyggnad av spårbunden kollektivtrafik är viktig för centrala Göteborg,
då den kan transportera stora mängder resenärer på ett yteffektivt sätt. Inom
centrala Göteborg föreslås utredningsområde för framtida spårväg i form av
Gropegårdslänken och Operalänken. Utredningsområde föreslås även för Ullevigatan och Övre Husargatan/Sprängkullsgatan. För dessa finns behov av en
bredare helhetsanalys. Ny framtida spårväg föreslås mellan Brunnsbo-Backaplan-Frihamnen-Lindholmen-Linnéplatsen, Alléstråket och Engelbrektsgatan. Alléstråket är i en känslig kulturmiljö där kumulativa effekter och intrång i
parkmiljöer med mera, behöver utredas vidare med nyttor och konsekvenser till
en samlad helhetsbild. Attraktiva byten behöver finnas för de som anländer till
Innerstaden med kollektivtrafik, på strategiska platser kan det även finnas ett
utbud av lånecyklar för en hållbar mobilitet och än mer funktionella resekedjor.
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I de mer centrala delarna av staden är det trängsel för motortrafiken under
stora delar av dagen vilket gör att hastigheterna är låga. Centrala Göteborg ska
även fortsättningsvis angöras av busstrafik i form av metrobuss och citybuss.
För att kollektivtrafiken ska ha en god framkomlighet kommer fler kollektivtrafikkörfält behövas där metrobuss och övrig busstrafik kan samsas. Anspråk
på yta och framkomlighet behöver anpassas beroende på stadsrummet och de
korsningsanspråk från gående och cyklister som finns i en växande stadskärna.
I några av de mest prioriterade kollektivtrafikstråken i centrala staden kommer
det dock fortsatt behöva vara relativt glest mellan övergångställen för fotgängare och cyklister. Det är en stor utmaning i centrala Göteborg att hitta de bästa
kompromisserna för de som rör sig i staden. Prioritering kan se olika ut på olika
platser beroende på platsens förutsättningar. På platser där många vistas kan
dock ingen räkna med att komma fort fram.
Det finns en tät koppling mellan de större trafiklederna i centrala staden och
de kommunala gatorna som gemensamt bygger upp vägnätet. De centrala trafiklederna bidrar till god framkomlighet för gods- och persontrafik och skapar
stor tillgänglighet till staden med bil. Bilen är fortfarande det snabbaste sättet för
många resor, vilket gör det till ett naturligt val för många. Det är en utmaning
när det gäller att öka användningen av mer hållbara färdsätt. När nya stadsdelar
växer fram i de tidigare varvsområdena är det avgörande att de byggs på ett sätt
som underlättar det hållbara resandet. Staden måste våga utmana den tidigare
planering som till stor del baserats på bilismens framkomlighet. Det behöver
dock göras med en respekt för de värden och funktioner som den tunga infrastrukturen under lång tid skapat för staden. I planförslaget finns det med ett utredningsområde för kommunikation mellan Linnéplatsen och Marklandsgatan
till Mölndalsvägen i syfte att avlasta centrala Göteborg från fordonstrafik, samt
öppna upp för en genare länk i öst-västlig riktning i denna del av staden. I övrigt
redovisas ett antal förslag på nya framtida vägkopplingar inom planområdet,
nästan uteslutande på norra sidan om älven och i omvandlingsområdena.
Majoriteten av alla godstransporter som sker till och inom centrala staden gör
det med bil eller lastbil. Staden kommer även fortsatt vara beroende av att distribution- och avfallstransporter till handel och boende fungerar på ett rationellt
sätt, vilket kräver en acceptabel framkomlighet i stadens gatunät. Transporter av
gods och olika former av servicetrafik står för en betydande del av motortrafiken
i den centrala staden. Behovet av samlastningsplatser behöver utredas, identifieras och säkerställas i planeringen. Färjeförbindelser över älven kan avlasta övrig
kollektivtrafik och färjor kan även i större utsträckning användas för transporter
av gods och varor av olika slag. Även andra vattendrag skulle i större utsträckning kunna användas för detta, men det behöver utredas vidare avseende till
exempel miljöaspekter, kulturmiljö och logistik.
Parkering ska ses som ett strategiskt planeringsverktyg som kan bidra till stora mervärden i Innerstaden, om det används på rätt sätt. Det är viktigt att parkeringsplaneringen sker utifrån ett helhetsperspektiv och i tidigt skede. Central
mark som idag används för ytkrävande ändamål som markparkering, behöver
användas mer effektivt. Dagens attraktiva lägen med höga flöden av människor
kan inte ta emot mer personbilstrafik. I centrala staden ska boendeparkeringar
på gatumark flyttas över till parkeringsanläggningar på kvartersmark. Parkeringen behöver också samordnas på områdesnivå i form av gemensamhetsanläggningar. Bilparkering vid arbetsplatser ska minskas och ersättas med anpassad
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kollektivtrafik samt utbyggda infartsparkeringar och liknande. Att koncentrera
besöksparkeringen till ett fåtal större strategiska p-anläggningar, nära trafiklederna och med goda kopplingar till det lokala kollektivtrafiknätet, ska göra parkeringen lättillgänglig och enkel att hitta, samtidigt som det ger möjligheter att
samnyttja och effektivisera användningen. På rimligt avstånd från målpunkter i
centrala staden är det även önskvärt att skapa plats för angöring för turistbussar.
Ur ett logistikperspektiv är det även viktigt med uppställningsplatser för linjebussar i anslutning till centrala staden.
Cykelparkering bör finnas på strategiska platser, till exempel i anslutning till
service och andra målpunkter samt kollektivtrafik. När fler cyklar kommer det
att krävas både mer och större cykelparkeringar, som bör finnas med i planeringen i tidigt skede.
Teknikutvecklingen och nya typer av fordon förväntas ändra förutsättningar
och behov som exempelvis stödjande infrastruktur till följd av ökad elektrifiering. I centrala staden har bland annat elcyklar och elsparkcyklar blivit vanligt
förekommande. Självkörande fordon utgör ett nytt koncept i stadstrafiken och
utöver privatbilar kan dessa exempelvis vara kollektivtrafikfordon, underhållsoch renhållningsfordon och distributionspoddar, vilket kan bidra till effektivisering och klimatanpassning av citylogistiken. Teknologin förväntas också förändra förutsättningarna för användning av transportsystemet och dess infrastruktur
i fråga om kapacitet, trafiksäkerhet och tillgänglighet för olika trafikslag.
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BOSTÄDER, SAMHÄLLSSERVICE OCH TEKNISK
FÖRSÖRJNING

Centrala Göteborg har en dragningskraft för hela staden och regionen och kommer att ha en täthet av bebyggelse och människor som skiljer sig från resten av
regionen. Detta ska avspeglas i variation och mångfald i utbud. Den byggda miljön skapar värden och bidrar till stadens identitet och olika uttryck.
I centrala Göteborg finns det idag runt 150 000 boende, bostadsbeståndet
utgörs av ungefär 87 000 bostäder. Av dessa är majoriteten flerbostadshus med
en relativ jämn fördelning av upplåtelseformer varav lite mer än hälften är hyresrätter. Innerstaden har potential för omkring 30 000 – 35 000 nya bostäder till år
2050. Planeringen av nya bostäder är beroende av att behovet av samhällsservice
är säkerställt med allt ifrån parker, förskola/skola till idrottshallar, bibliotek och
kulturhus. I en tät stadsmiljö behöver tillräcklig yta för både kommersiell service
och samhällsservice avsättas på rätt plats. Ett genomtänkt samnyttjande av lokaler och friytor främjas där så är möjligt
Stadslivet som syns i stadskärnan handlar bland annat om en fungerande
handel och besöksnäring. Stadsutvecklingen kan bidra med att skapa så gynnsamma förutsättningar för detta som möjligt. För att stärka stadskärnan och det
utbud av handel, kommers och service som finns här är fler bostäder och en högre boendetäthet viktigt. När den centrala staden byggs tätare är öppna platser
som torg och parker lika viktiga som bebyggelse för en bibehållen attraktivitet.
En fortsatt utveckling av attraktiva kontorsmiljöer samt att stärka miljöer för
utbildning, vård och Life Science som finns runt Chalmers, Sahlgrenska och
Lindholmen är viktig för centrala Göteborg. Stora och små aktörer behöver finnas och att skapa plats även för kreativa och kulturella näringar samt småföretag
i Innerstaden.

Bostäder
En lämplig bostad är en av de mest grundläggande förutsättningarna för en
människas välmående och delaktighet i samhället. I centrala Göteborg ligger
flera av stadens mest populära områden att bo i. Flest människor bor söder om
älven. I stort finns det en god blandning av bostäder och verksamheter, men i
vissa områden, exempelvis inom den historiska stadskärnan och i Gårda är boendetätheten lägre. Längs älven är markutnyttjande lågt och här finns den stora
potentialen för tillkommande nya bostäder. Om bostadsinnehållet i stadskärnan
ska öka, är det främst genom att omvandla befintlig bebyggelse som idag används för kontor och eventuellt även handel.
Av de 30 000 – 35 000 nya bostäder i centrala Göteborg behöver större delen, cirka 85 procent byggas i områdena längs älven. Resterande cirka 15 procent förväntas utgöras av kompletteringar inom befintlig bebyggelsestruktur.
Bostadsutvecklingen i områdena längs älven är beroende av möjligheterna att
säkerställa tillräckliga ytor för samhällsservice. Det behöver prioriteras tidigt i
planeringsskedet.

Långsiktig utveckling av bostadsbeståndet
• Säkerställ att allt bostadsbyggande i centrala Göteborg är av hög kvalitet och
utgör ett tillskott till stadsbilden.
• Främja att särskilda boenden för äldre eller med särskilt stöd, integreras med
annan bostadsbebyggelse.
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• Styr stadens bostadsutveckling mot omvandlingsområden som stödjer att
stadskärnan växer över älven.
• Säkerställ vid utveckling av bostäder att tillräcklig samhällsservice, inklusive
parker, alltid finns i närområdet.
• Planera för ett lägre bostadsinnehåll i noder där förutsättningarna är begränsade för att tillgodose behov av service och friytor, som kommer med bostadsbyggande.
• Överväg kategoribostäder för exempelvis studenter eller äldre, vars behov av
samhällsservice som förskolor är mindre, om service är svår att inrymma när
nya bostäder planeras.
• Verka för en variation av upplåtelseformer, bostadsstorlekar och varierad prisnivå och värna befintliga hyresrätter
Bostadsmiljöerna i centrala staden är attraktiva områden för många och utgör
en del av stadsbilden. Oavsett vilka typer av bostäder som byggs ska kvalitet
vara en viktig faktor. Nya och omvandlade bostadshus ska utgöra ett tillskott
till stadsbilden och miljöerna i stort. Bostadsutbudet bör också passa olika målgrupper, till exempel studentbostäder och äldreboenden. Det ska också finnas
bostäder i olika storlekar som passar människor i olika skeden av livet. Fler olika alternativa boendeformer och innovativa lösningar behöver uppmuntras och
utvecklas liksom att bostäderna behöver kunna främja ett hållbart vardagsliv.
Bostäder för att motverka boendesegregation är ett särskilt innovationsområde
där såväl marknadens intressenter som den statliga nivån engageras för att hitta
lösningar. Kluster av ensidiga bostadsområden eller boendeformer bör undvikas
och blandning eftersträvas.
Var bostäder planeras i den centrala staden är viktigt, dels för att skapa en
sammanhängande stad och stadsliv men dels för attraktiviteten även i befintliga boendemiljöer. Det finns begränsningar för andelen bostäder, som hänger
samman med möjligheter att möta behov av kommunal service och att kunna
tillskapa eller värna tillräckligt stora friytor och offentliga platser. Bostadsut-

Kvillebäcken - exempel på ny bostadsbebyggelse i innerstaden
Foto: Anna Reuter Metelius
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vecklingen i centrala Göteborg behöver därför styras till omvandlingsområdena
längs älven. Här finns möjligheter och tillräckligt med plats att kunna tillgodose
de behov som nya bostäder medför, även om boendetätheten förväntas bli hög.
I översiktsplanen beskrivs att inom Göteborg förväntas den andel av befolkningen som utgörs av barn, ungdomar och äldre förväntas öka, vilket ställer krav
på samhällsservice samt särskilda boendeformer. Inom den centrala staden ska
flera olika gruppers behov av bostad kunna tillgodoses. Inom centrala staden,
med närhet till högskolor och universitet, finns ett särskilt tryck på studentbostäder. Kategoribostäder för exempelvis studenter eller äldre, genererar ett
mindre behov av samhällsservice och kan därför övervägas när behov av samhällsservice inte kan tillgodoses för nya bostäder. Denna typ av boende medför
exempelvis inte behov av fler platser för förskola och skola.
Plats för samhällsservice är dimensionerande för hur många bostäder som
kan skapas i Innerstaden. För ett fungerande vardagsliv behöver service, särskilt
förskolor och F-6 skolor, lokaliseras med rimligt avstånd till bostaden. Hänsyn
till barn vid planering av nya bostadsmiljöer är viktigt, då barn spenderar mycket
tid i närmiljön. En god miljö för barn är bra för alla. I Innerstadens noder, där
förutsättningarna för handel och kontor är goda och där förutsättningarna för
att tillskapa ändamålsenlig samhällsservice är begränsade, bör bostadsinnehållet
därmed vara lägre.
I omvandlingsområden längs älven förväntas bostäderna bli attraktiva. Samtidigt
bedöms kostnaden för att bygga dem bli dyra. En blandning av upplåtelseformer
eftersträvas vid nybyggnation, men troligtvis kan andelen äganderätter utgöra en
viktig faktor för att balansera ekonomin i de nya områdena. Hyresrätter ska vara
särskilt prioriterade och billiga befintliga hyresrätter bör värnas. För att kompensera för att det centrala bostadsbeståndet inte kan bli ekonomiskt tillgängligt för
alla, behöver centralt belägna kostnadsfria mötesplatser och offentliga rum vara
tillgängliga och inkluderande för stadens alla invånare.

Samhällsservice
Samhällsservicen i centrala Göteborg ska ge service åt både regionala och lokala
behov. Här finns målpunkter med brett upptagningsområde som stadsparker,
stadsbibliotek, muséer och simhallar, men också bostadsnära service för ett fungerande vardagsliv för boende. Den höga tätheten, funktionsblandningen och tillgängligheten med kollektivtrafik, gång och cykel gör att många, även barn och
ungdomar, når den samhällsservice som finns här. Det gör att det är attraktivt
att etablera ny samhällsservice här. Samtidigt är det svårt att hitta ytor i de täta
stadsmiljöerna.

Tillräcklig yta för service på rätt plats
• Planera med utgångspunkten att behovet av samhällsservice ska uppfyllas på
rimligt avstånd där människor bor, även i den täta staden.
• Pröva lösningar för samhällsservice i den täta staden genom anpassade enhetsstorlekar, samnyttja friytor och arbeta med kvalitetshöjande åtgärder på
förskolegårdar och skolgårdar.
• Planera med barnperspektivet i beaktan genom att säkerställa tillräckligt tilltagna friytor med hög kvalitet och trygga stråk för barns rörelsefrihet.
• Säkerställ att barnkonsekvensbeskrivningar alltid tas fram vid eventuella undantag från stadens riktlinjer om friyta.

Förskola på utflykt. Tillgång på friytor
för barn är extra viktiga i innerstadsmiljön.
Foto: Frida Winter
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• Planera samhällsservice ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv.
• Lokalisera samhällsservice i anslutning till kollektivtrafik.
• Förlägg samhällsservice som sjukvård i Innerstadens noder, där det finns god
tillgänglighet.

Bild från skolsituation,
Foto: Lo Birgersson

Idag råder brist på samhällsservice i centrala Göteborg, bland annat på grund av
att den redan täta strukturen gör det svårt att hitta ytor och goda lokaliseringar.
Det gäller framförallt ytkrävande service som förskolor och skolor som har hårda
krav på luft och buller, men även för mindre ytor som är lättillgängliga för sortering av hushållens vardagliga avfall på återvinningsstationer. Det kraftigt ökande
bostadsbeståndet kommer att generera ytterligare behov av samhällsservice. I
den befintliga bebyggelsestrukturen för centrala Göteborg kan det uppstå behov
av kompromisser av ytor som är möjliga för förskolor och storleken utifrån ett
verksamhetsperspektiv för att klara samhällsservice.
I omvandlingsområdena finns däremot goda möjligheter att uppnå balans
mellan andel bostäder och tillgång till samhällsservice och friyta. Utmaningar
finns dock när det kommer till ekonomi och att göra rätt avvägning gällande täthet, när friytor ställs mot ytor för bostäder. Det ska vara en tydlig målsättning att
arbeta efter framtagna riktlinjer i planeringen och genomförandet av områdena,
men särskilda lösningar kan behövas i den täta blandstaden. Särskilt ytkrävande
service, som till exempel skolor, förskolor, parker och idrottsanläggningar behöver säkerställas tidigt i planeringen. Att göra avsteg från att planera samhällsservice ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv behöver följas av åtgärder som
minskar negativa konsekvenser för barn. Närliggande stadsdelar i den befintliga
täta staden kan i viss mån kompenseras, genom att ytkrävande verksamheter förläggs till omvandlingsområdena, men sådana lösningar bör konsekvensbedömas.
Parkmark är en bristvara i centrala Göteborg och får inte tas i anspråk. I vissa
lägen kan intrång i värdefull natur prövas för skolor och förskolor där bland annat lokaliseringsstudier genomförts med mera.
Förtätning och ibland även ändrad användning i den redan tättbebyggda staden innebär att ännu fler människor tillkommer som också behöver tillgång till
service, vilket innebär att brister kan uppstå om inte mer service och fler parker
tillskapas. Det gäller särskilt i den historiska stadskärnan, kring Korsvägen och i
Gårda. Utomhusytor för samhällsservice som skolor, förskolor, idrott och kultur
bör där det är lämpligt kunna kombineras med ytor för skyfall, förutsatt att det
görs med omsorg om användarna.
Begravningsplatser utgör viktiga funktioner i staden. Någonstans i centrala
Göteborg bör yta avsättas för att komplettera Innerstaden med ytterligare en
minnesplats.

Tillräcklig plats för skolor och förskolor
• Utveckla en hållbar lokaliseringsstrategi för förskolor och skolor och säkra
upp plats tidigt i utvecklingen av nya områden.
• Säkerställ utrymme för förskola och grundskola på rimligt avstånd från hemmet.
• Lokalisera skolor och förskolor med skolvägarna i åtanke.
• Ge förtur till samhällsservice för yngre barn, om en prioritering är nödvändig
på grund av begränsad yta.
• Undvik lösningar där parkyta får kompensera för små förskole- och skolgårdar.
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• Planera för att förskolors och skolors friytor så långt som möjligt ska kunna
användas av allmänheten när skolverksamhet inte pågår.
Inom området finns många barn i förskoleålder men färre i skolålder. Det beror
på att många barnfamiljer flyttar ut från Innerstaden. Innerstaden skiljer sig mot
övriga staden vad gäller antal barn per bostad. Detta innebär att de nyckeltal
för beräkningar av behov kan behöva analyseras efter scenarion som är lägre än
generella nyckeltal. Samtidigt är det ett fritt skolval, vilket innebär att inte bara
barn som bor i centrala Göteborg går i skola här.
I centrala Göteborg är det väldigt ont om lämpliga ytor för förskola och skola,
som kan motverka dagens platsbrist. Det beror både på att det saknas mark, men
också på att det på många platser är för dålig ljud- och luftmiljö. Förskola och
grundskola är särskilt viktiga att lokalisera på rimligt avstånd från hemmet. För
att klara såväl befintligt som framtida behov behövs olika angreppssätt som att
utveckla befintliga enheter, konvertera bebyggda fastigheter till skol- och förskoleändamål, eller att tillskapa nya enheter på kommunal mark. Fastigheter som
konverteras behöver dock egen friyta eller ha tillgång till en angränsande lämplig
friyta. Att skapa nya enheter på kommunal mark är redan i dagsläget en utmaning, då det finns flera konkurrerande anspråk om marken. För att säkra barns
tillgång till goda utemiljöer är det viktigt att dessa frågor finns med i den fysiska
planeringen på alla nivåer, och att rekommendationer om utrymme följs.
I tätt bebyggda områden med begränsad yta kan en prioritering av den samhällsservice som erbjuds vara nödvändig. I dessa fall bör förtur ges till samhällsservice för yngre barn, så som förskolor och F-6 skolor över exempelvis
idrottsplatser. Förslagsvis kan erforderlig friyta tillföras skolor och förskolor och
utforma dem så att gårdarna ger ett tillskott till grönstrukturen och kan användas för allmänheten utanför verksamhetstid. Barn ska ha möjlighet att beroende
på ålder allt mer självständigt kunna ta sig till skolan genom att kunna gå, cykla
eller åka kollektivt. Service som prioriteras ned måste dock säkerställas inom
rimligt avstånd med trygga gång- och cykelvägar dit. Daglig service ska finnas
inom gångavstånd.
Ett boende i tät innerstad innebär för barnfamiljer andra typer av boendekvaliteter än mellanstaden och ytterstaden kan erbjuda. Barns uppväxtmiljö och
tillgång till friyta för lek är av annat slag, jämfört med i ett radhus- eller villaområde. Samtidigt kommer Innerstaden kunna erbjuda en mångfald i en attraktiv
stadsmiljö och ett större utbud av aktiviteter, kultur och nöjen som riktar sig till
olika målgrupper inklusive barn, samt god kollektivtrafik.
Friytor för förskolor och skolor på bostadsgårdar kan skapa otydliga uppdelningar mellan privat och offentligt och bör undvikas. Att avsätta kvartersmark
för förskole- eller skoländamål på egna tomter är önskvärt, men inte alltid möjligt. Innovativa lösningar som tillgodoser både skolbarnens behov av stimulerande miljöer och boendes krav bör tas fram. Områden med naturkaraktär kan
med fördel sparas eller tillskapas i anslutning till skolor och förskolor för naturpedagogik och som uteklassrum/skolskogar. Lek med naturmaterial främjar
jämställd och inkluderande lek. På en förskole- eller skolgård som är mindre än
rekommenderad friyta, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla
lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov.
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Genomtänkt samnyttjande
Samnyttjande av friytor för barn i betydelsen att kompensera en liten skol- eller
förskolegård med närhet till park, ska aldrig vara en utgångspunkt. Det innebär
en svår utmaning att hitta tillräckliga ytor. Hittills har inriktningen varit att
kompensationsåtgärder likt detta i högre utsträckning är acceptabelt i tät innerstadsmiljö. Samnyttjande av friytor för barn kan bli nödvändig i vissa lägen.
Exakt hur detta ska lösas behöver studeras från fall till fall och alltid utifrån en
barnkonsekvensanalys, som följer projektet från start till mål. Det är dock ytterst
viktigt att se att det finns en gräns för hur långt man kan dra samnyttjandet.
Samnyttjande ska ske på barnens villkor och det måste vara praktiskt möjligt för
förskolor och skolor att ta sig till parken dagligen.
Slitaget på bostadsgårdar och parkytor ökar med antalet användare och med
brist på tid för återhämtning. Det uppstår till exempel när byggnader som inte är
avsedda för skoländamål omvandlas till skolor utan egna friytor, vilket har skett
i den historiska stadskärnan
Förskolors och skolors friytor ska så långt som möjligt och på barnens villkor
kunna användas av allmänheten när skolverksamhet inte pågår, så att förskoleoch skolgårdar kan nyttjas som en del av stadens grönstruktur.
När den övergripande planeringen bygger på att ytor och platser ska samnyttjas måste det redan tidigt i planeringsprocessen göras konsekvensanalys, med
avseende på investering, drift och praktisk användning. Samnyttjande kan också
innebära nya krav på ytan, exempelvis kan bullerkravet bli hårdare om en yta ska
nyttjas av förskolebarn.

Bild av barn som spelar boll
Foto: Peter Svensson

Tillräcklig plats för idrott
• Reservera mark i tidigt skede för anläggningar i omvandlingsområden.
• Redovisa i program och planer vilka ytor som ska ge förutsättningar för fysisk
aktivitet och en aktiv fritid.
• Planera för att samma ytor ska kunna användas av olika målgrupper under
olika tider.
• Tillse att tillgängligheten till idrottsanläggningarna är god för barn och vuxna
med gång, cykel och kollektivtrafik.
• Värna befintliga ytor, utöka om möjligt samt utveckla om lämpligt möjligheten att inrymma fler funktioner.
• Ta hänsyn till föreningslivets anläggningar och erbjud lokaler till rimliga
kostnader.
Idag finns det generellt en brist på ytor för idrottsanläggningar och utemiljöer för fysisk aktivitet i centrala Göteborg. Några av Innerstadens anläggningar
fungerar som målpunkter för hela staden och regionen. Här anordnas också både
nationella och internationella evenemang. Det ställer höga krav på tillgänglighet
både till fots och med cykel men också med kollektivtrafik.
Att värna om och möjliggöra en aktiv fritid och god hälsa är viktigt. En förtätning av Innerstaden sätter press på de offentliga rummen och resurserna som
stimulerar till en fysisk aktivitet. Konkurrensen om mark är hård, vilket kräver effektiv markanvändning och samnyttjande av aktivitetsytor och kringytor.
Befintliga ytor ska bevaras och behöver få förutsättningar att utvecklas. Ibland
kommer det att krävas innovativa lösningar för att skapa den kvalitet och kvantitet som behövs. Nya möjligheter skapas exempelvis genom att samma ytor an-
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vänds för olika målgrupper dagtid, kvällar och helger. Särskilt fokus kan behövas
vid förtätnings- och omvandlingsområden.
Särskilt i tättbebyggda områden måste förutsättningar för organiserade och
spontana aktiviteter beaktas för boende och dagbefolkning. Särskilt barns hälsa
och utveckling äventyras idag av bristfälliga och minskade ytor för utemiljöer,
som hänger tätt samman med möjligheter till fysisk aktivitet. Genom att skapa
fler platser för aktivitet och göra dessa tillgängliga under hela dygnet/hela året,
kan fler få ta del av ett aktivt liv. Infrastrukturen ska främja folkhälsa. Genom att
kombinera idrottsytor med grönstruktur och blågröna stråk skapas ytterligare
värden. Om behov finns av att samnyttja ytor för skyfallshantering, ska dessa
utformas för att samtidigt utgöra attraktiva vistelsemiljöer i så stor utsträckning
som möjligt.

Läs mer
Göteborgs Stads Friluftsprogram 20182025

Evenemangsområdet
Evenemangsområdet har ett huvudsakligt innehåll av idrottsanläggningar och
arenor men även mässa, utbildning, hotell och kontor. Kombinationen av olika
verksamheter och besöksmål mitt i Innerstaden är ensam i sitt slag och viktig
för Göteborg som evenemangsstad. Ett grundfundament i det arbete som skapat
Göteborgs framgångar som evenemangsstad handlar bland annat om den unika
närhet och koppling till stadskärnan som evenemangsområdet innehar. Målsättningen är att utveckla evenemangsområdet och skapa en väl integrerad stadsdel,
där evenemang och vardagsliv får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och
samverka.
Heden
Heden utgör en viktig plats för såväl Innerstaden som för hela staden och i viss
mån även regionen. På platsen samsas föreningsliv, öppna idrottsytor, lekplats
och bostadsnära park samt mindre kommersiell service och offentlig service. Det
finns ett värde i den täta innerstaden och växande stadskärnan med öppna offentliga ytor. Heden används flitigt under flera av dygnets timmar och bidrar
genom dess aktivitet till ett levande stadsliv. Platsen har även ett kulturhistoriskt
värde av sitt fortifikatoriska värde som exercisplats för militären.
I framtida utveckling av Heden bör en viktig utgångspunkt vara dess funktion som mötesplats för hela staden och inkludera fritid, kultur, idrott och annan
hälsofrämjande verksamhet samt evenemangsyta. Då platsen är en lågpunkt i
staden behöver den även kunna fungera som skyfallsyta för att hantera stora
mängder vatten vid kraftig nederbörd, vilket går att kombinera med idrottsändamålet. Anspråk finns även på delar av platsen för bebyggelse.

Kulturella mötesplatser och verksamheter
• Verka för att kulturella målpunkter och mötesplatser sprids över ett större
område.
• Identifiera och stärk befintliga kreativa och kulturella mötesplatser och miljöer.
• Skapa ett varierande utbud av permanenta och tillfälliga platser där människor
kan mötas.
Kultur är en av stadens viktigaste förutsättningar. Innerstadens kulturella mötesplatser och verksamheter utgör en viktig del i stadens kulturmiljö och unika
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Stadsdelsbiblioteket - exempel på kulturell mötesplats,
Foto: Lo Birgersson

Läs mer
Kulturförvaltningens kartläggning av
konstnärliga och kreativa verksamheter
i Göteborg

karaktär. Ett stort utbud av kulturella mötesplatser är starkt förknippat med livskvalitet för boende och verksamma, men det handlar också om stadens attraktivitet i ett mycket större perspektiv.
Precis som andra mötesplatser är de kulturella mötesplatserna viktiga, för att
de ger förutsättning för möten mellan grupper i staden. De är också viktiga för
den sociala sammanhållningen, eftersom de på många sätt förknippas med och
representerar stadens identitet. Det är viktigt att det finns ett varierande utbud
och de större institutionerna behöver kompletteras med mindre kulturella och
kreativa verksamheter för att på så sätt skapa en bredd. Det ska också finnas ett
utbud som riktar sig till barn. Befintliga mötesplatser kopplade till kreativitet
och kultur behöver stärkas för att inte trängas bort, särskilt i omvandlingsområdena och vid noderna. Ett sätt är genom att värna ekonomiskt tillgängliga
lokaler.
När stadskärnan vidgas behöver nya målpunkter och mötesplatser skapas i de
nya stadsdelarna. Dessa kan även användas som en form av dragare för att den
befintliga stadskärnan på ett naturligt sätt ska kunna knyta till sig nya delar. Både
permanenta institutioner som bibliotek och kulturhus och möjligheter till tillfälliga och spontana evenemang som festivaler och utställningar som anordnas i det
offentliga rummet är viktiga inslag.
Kreativa zoner för tillfällig användning
I vissa omvandlingsområden föreslås en strategi för kreativa zoner som omhändertar befintliga kulturvärden och som öppnar upp platsen för tillfälliga användningar under det att planering pågår. Detta förutsätter att den mer permanenta
omvandlingen av området avses ske först längre fram, minst 5–25 år. Kreativa
zoner, med ett aktivt stöd från Göteborgs Stad, kan bidra till nya möjligheter
för att ta tillvara befintliga miljöer, sätta igång kreativa verksamheter och koppla
innovation till stadsutvecklingen. Områdena behöver ha planmässiga förutsättningar som förenklar tillstånds- och bygglovsprocesser, alternativt förutsättningar att göra en översyn av dessa för att skapa utrymme för parallell och alternativ
utveckling.
De kreativa zonerna kan tillsammans bilda ett nytt större offentligt rum som
tillgängliggör älvrummet i ett tidigt skede.

Vård
Inom Innerstaden finns vårdfunktioner och vårdmiljöer som är viktiga för staden
och regionen i stort och för samhället som helhet. Sahlgrenska sjukhusområde
och Medicinareberget lyfts särskilt som större sammanhängande områden med
i huvudsak vård, utbildning och kontorsinnehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset står för bassjukvård för Göteborgsregionens invånare och regionsjukvård
för Västsverige. Medicinareberget är centrum för medicinsk och biovetenskaplig forskning och undervisning vid Göteborgs universitet. Medicinareberget och
Sahlgrenska sjukhuset utgör tillsammans en av Sveriges starkaste kunskapsmiljöer inom Life Science och är en målpunkt för flöden av människor inom staden.
Vårdens byggda miljöer spelar en stor roll för hållbar samhällsutveckling och
dess placering och utformning har en påverkan på den fysiska och upplevda tillgängligheten till vård. Inom sjukhusområden är det viktigt att det finns utrymme för expansion för sjukhusets och forskningens behov. Skyddade, varierande
omgivningar och promenadstråk runt sjukhuset är viktiga för rehabiliterande
promenader.
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Teknisk försörjning
• Iaktta särskilt stor omsorg på undermarksplaneringen i centrala staden bland
annat eftersom det är ont om plats och att grönstrukturen ska värnas.
• Planera för funktionell avfallshantering i den täta staden, med avseende på
exempelvis utrymme och buller.
• Skapa plats för återbruk, reparationsverksamheter, delande och byten.
I byggandet av den hållbara Innerstaden är avfallshantering, energiförsörjning,
vatten och avloppshantering grundläggande funktioner för att staden ska fungera. Idag råder en platsbrist såväl ovan som under mark för teknisk försörjning.
I Göteborg, som är en relativt stor stad och därtill regionens kärna, hanteras
tekniska försörjningsfrågor i många fall regionalt eller i samverkan med grannkommuner.
En utbyggnad av stora delar av Innerstaden innebär att ledningsnätet för flera
olika ledningsslag kommer att behöva byggas ut för att försörja fler inom området. Exploatering innebär också att vissa ledningar kommer behöva flyttas och
att temporära lösningar kan behöva anläggas under utbyggnadstiden.
Ytkrävande funktioner samt funktioner som av olika anledningar är beroende av särskilda lokaliseringar bör identifieras i tidigt skede. Sammanvägning
av olika perspektiv på placering bör föregå val av plats, då det är viktigt att inte
skapa barriärer, störningar eller otrygga stadsmiljöer. Tekniska anläggningar bör
gestaltas och anpassas i bebyggelsestrukturen på ett sådant sätt att de bidrar till
en attraktiv stadsmiljö.
Inom omvandlingsområdena finns stora behov av utbyggnad av teknisk försörjning. Det går också många stora befintliga ledningar, speciellt för vatten och
avlopp, genom dessa områden som är väldigt svåra och kostnadsdrivande att
flytta.

Undermarksplanering
I Innerstaden gäller särskilda förutsättningar och det är många ledningsägare
som ska samsas om ytorna under mark. Underjordisk infrastruktur är en viktig
faktor som inte får förbises. Ledningar för avlopp, vatten, fjärrvärme och fjärr-

Illustration från ”Möta vattnet” i Vision Älvstaden,
Illustration: Rebecka Elfast
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kyla, elförsörjning och fiber och delvis dagvatten behöver samordnas både med
tanke på ekonomi, logistik och framtida planeringsmöjligheter. Ledningar bör
helst förläggas i gator som inte är så trafikintensiva. Laddning av olika fordon,
både privata och kollektivtrafikfordon, kan kräva ny underjordisk infrastruktur.
Bergsanläggningar är viktiga för funktioner i avloppssystemet.
Ytterligare en viktig faktor är att det ska finnas plats för gatuträd och deras
rötter. Utan tillräckligt med plats kommer träden inte kunna utvecklas optimalt.
Det är även viktigt att tänka på att ledningar ska kunna repareras utan att trädens rötter förstörs.

Elektrifiering och elförsörjning
En utveckling där transporter i högre grad övergår till elektrifierade fordon stödjer målet att minska beroendet av fossila bränslen. Det kommer dock att kräva
beredskap för en hållbar elförsörjning och elanvändning, förbättrad laddinfrastruktur med mera. Efterfrågan på laddinfrastruktur i anslutning till parkeringsplatser ökar och staden behöver arbeta vidare med parkering och laddning för
att bidra med de positiva aspekterna av en elektrifierad fordonsflotta. Etablering
av storskalig elintensiv verksamhet ställer även krav på elnätsstrukturen i regionen. Detta behöver planeras i mycket god tid. Åtminstone en fördelningsstation
kommer att behöva installeras på var sida om älven samt plats för kabelstråk i
mark och teknikhus. Eventuellt behövs även nya gasnätsanslutningar få plats i
Innerstaden.
Fjärrvärme ses som det hållbara valet av energikälla för både nya bostadsområden samt handel och kontorsområden. Fjärrvärmenätet behöver förstärkas till
viss del. Det är viktigt att planeringen för fjärvärmestråk och områdesledningar
fortsatt synkas med staden och övriga exploatörer och entreprenörer. Det finns
stora synergier med samplanering och samförläggning av ledningsnäten, framförallt när nya stadsdelar växer fram. Fjärrvärmesystemet tar tillvara överskottsvärme från staden och kompletterar med egen värmeproduktion utöver det.
Eftersom fjärrkylan inte kommer att byggas ut vid Rosenlund behöver en
central och älvnära ersättningsplats för den befintliga fjärrkylaproduktionen hittas under de kommande åren.
Dricksvatten och avloppshantering
Hänsyn till va-systemet och hur detta kan påverka exploateringsekonomin behöver tas tidigt i planering och utveckling av en tät blandstad. I centrala Göteborg är va-systemet gammalt och har stort förnyelsebehov. Ledningsnätet för
dagvatten är generellt överbelastat sett till dagens kravnivåer. Dessutom rinner
det ut lågt i Göta älv och är därför ofta dämt. Både spill- och dagvatten är
avloppsvatten. Stora delar av staden har kombinerade ledningar för dagvatten
och spillvatten. Detta leder dels till att dagvatten rinner till Ryaverket vilket
bör undvikas, dels till att nätet överbelastas vid kraftiga regn med bräddningar
ut i vattendragen som följd. Kombinerade nät leder båda avloppsfraktionerna,
medan separerade har separata ledningar för dag- respektive spillvatten. Behovet av separering av det kombinerade avloppsledningsnätet är därför stort. När
avloppsledningsnätet separeras kommer det krävas ytterligare ledningar som gör
anspråk under mark. Även dricksvattennätet inom centrala Göteborg behöver
förstärkas och förnyas.
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Avfallshantering
I den täta stadsmiljön i centrala Göteborg är avfallshanteringen en viktig strategisk planeringsfråga som bland annat handlar om ytanspråk, utformning av
gaturum och tekniska vägval. Idag är det stor brist på plats för avfallshantering
i Innerstaden. I framtiden kommer det krävas allmänna sorteringsmöjligheter i
större utsträckning. Med fler personer blir det ohållbart om inte ytor för avfallshantering säkras.
Gators utformning påverkar hur avfallshämtning kan ske, därför måste aspekten beaktas när nya gator och stadsdelar planeras. Avfallshämtningen kan utföras
effektivare med vanliga avfallsfordon, men om begränsningar av framkomligheten för tunga transporter sker i delar av centrala Göteborg, kan omlastningsstationer behövas för att avfallshämtningen inte ska bli alltför energikrävande och
ineffektiv. Än har inte staden tagit ställning i denna fråga, men beredskap krävs
för förändrade behov. Den utvecklade avfallshanteringen kan även innebära att
sopbilarna blir större och tyngre, vilket kan behöva beaktas i planeringen, även
när exempelvis buller och luftmiljö utreds. Det kan också innebära ökade behov av omlastningsstationer och/eller framkomlighet och bärighet. Många av
de befintliga verksamheterna behöver få sitt avfall hämtat vid flera tillfällen varje
vecka, vilket genererar många fordonsrörelser. I innerstaden finns också många
restauranger som behöver ha hämtat fettavskiljarslam. Dessa fordon är tunga
och tömningen luktar oftast illa, varför placering av angöringsplats blir viktig.
Idag är servicen mycket låg avseende möjligheten att lämna förpackningar
och tidningar inom centrala Göteborg. Ytor för avfallshantering måste säkras
i stadsplaneringen. Möjlighet till sortering av avfall i det offentliga rummet är
också viktigt. Om inte plats för återvinningsstationer säkerställs i anslutning till
bostäder, får människor som har svårigheter att ta sig fram inte möjlighet att
lämna sitt sorterade sitt avfall.
Krav på fastighetsnära insamling av förpackningar vid bostäder är på gång. I
nya bostadsområden som planeras ställs redan krav på ytor för bostadsnära förpackningsinsamling, vilket kan uppmuntra till minskade avfallsmängder.
För att bidra till cirkulär ekonomi behövs nya ytor för detta. Inom centrala
Göteborg ska det finnas fler lättillgängliga platser för avfallssortering, samt utrymmen för delande, reparationer och byten. Initiativ som loppmarknader och
annan begagnathandel, kök för matsvinn, cykelverkstäder och annan reparationsverksamhet samt returhus som underlättar återanvändning och återvinning
ska välkomnas. Material och produkter som ingen längre vill ha kvar bör dock
inte enbart ses som en återvinnings-, eller bortskaffandefråga utan även som en
resurstillgång.
Stora svårlokaliserade anläggningar är en stor utmaning för staden som helhet. Så gäller även i centrala Göteborg, där brist råder på kretsloppspark eller
återvinningscentral.

Läs mer
Avfallsstrategiskt program för
Göteborg
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Innerstaden
Innerstaden är ett hållbart läge för
handel. Digitalisering och nya konsumtionsmönster har förändrat förutsättningarna. För fortsatt bibehållen
attraktivitet behöver tillgänglighet för
inresande kunder värnas samt utbudet
utvecklas.

NÄRINGSLIV, AKADEMI OCH HANDEL

Centrala Göteborg spelar en särskilt viktig roll för akademi och näringsliv. I de
täta stadsmiljöerna i regionens kärna finns goda förutsättningar för interaktion
och möten mellan människor och verksamheter, något som många företag och
branscher gynnas av. Här behöver det finnas plats för både stora och små företag inom en bredd av branscher. Det bidrar till den mångfald som kännetecknar storstäders attraktionskraft. Innovativa utbildnings- och kontorsmiljöer för
regionens tillväxtbranscher inom kunskap och tjänstesektorn ska erbjudas. Vid
sidan av dessa behöver centrala Göteborg bidra med goda stadsmiljöer för handel och upplevelser samt plats för kreativa och kulturella näringar och småföretag. I översiktsplanen avses begreppet handel omfatta detaljhandel (dagligvaror
och sällanköpsvaror), kommersiell service (frisörer, gym med med), hotell och
restaurang

Handel och besöksnäring i Göteborgs Innerstad
• Stärk och utveckla attraktiviteten för city som besöksmål.
• Bejaka nyetableringar, om- och utbyggnader för nya butikskoncept så att det
också stärker stadskärnans kulturmiljövärden.
• Lokalisera nya handelsetableringar och verksamheter till stadskärnan och noderna.
• Bejaka stadsdelscentrum i noder med rätt förutsättningar.
• Utred alltid större etableringars effekter på befintliga strategiska handelsstråk.
• Värna och utveckla parkeringshubbar i strategiska lägen för god tillgänglighet
till Innerstadens handel för inresande kunder.
• Prioritera handelns behov av trivsel, utbud och tillgänglighet för kunder och
leveranser i befintliga och framtida handelsstråk.
• Stärk stadskärnan och innerstaden med funktioner som leder till aktivitet och
trygghet på kvällstid.
• Bevara verksamheter i bottenvåningar i centrala Göteborg för en variation av
verksamhetslokaler och levande stadsmiljöer.
• Planlägg för handel och verksamhetslokaler i bottenvåningar i huvudstråk i
Innerstaden med rätt förutsättningar för handel [Länk till Riktlinjer i planeringen för handel.
Centrala Göteborg är en marknads- och mötesplats för både kommunens och
hela regionens invånare. Handelsplatsen city utgörs av egentligen en ganska liten
del av centrala Göteborg. Turister och inresande från regionen står för en stor
del av omsättningen och har stor betydelse för butikerna. För ett fortsatt högt
innehåll av handel och andra verksamheter som bidrar till liv och rörelse, behöver stadskärnan vara tillgänglig och attraktiv för såväl inresande kunder som för
boende i närmiljön och utvecklas utifrån ett besöksnäringsperspektiv.
Digitalsamhällets utveckling jämte nya konsumtionsmönster har förändrat
stadskärnan som mötes- och handelsplats. Innehållet går mot en större andel
tjänster och upplevelser. Som regionens mest tillgängliga plats med kollektivtrafik är det en hållbar plats för konsumtion av olika slag och ska därför vidareutvecklas, så att goda förutsättningar för handel och möten bibehålls
Stadskärnan konkurrerar om kundernas köpkraft med andra handelsplatser
och inköpskanaler. Det är förmågan att bibehålla attraktiviteten som avgör om
Göteborgs stadskärna fortsätter att vara regionens största handels- och mötes-
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plats. Genom ett konkurrenskraftigt handelsutbud i historiska stadskärnan bibehålls ekonomiska förutsättningar för fastighetsägare av att vårda och bevara
fastigheter, stadsrummets ”väggar” och stadens siluett. Stadskärnans styrka är
den samlade upplevelsen av kultur, handel och restauranger i en historisk stadsmiljö. Ytterligare ett värde är offentliga mötesplatser som kan ställas om mellan
vardag och fest.
I stadskärnan finns det många fastighetsägare och olika intressen vilket såväl
utmanar som vitaliserar upplevelsen av stadskärnan som handelsplats. Platsutvecklingen kräver gemensamma visioner, målbilder och insatser från både offentliga och privata aktörer. Översiktsplanens strategier bör kompletteras med
en konkret vision och handlingsplan. Struktur, samlad kompetens och engagemang att driva ett sådant arbete finns genom organisationen Citysamverkan som
bildades 2019.
För en levande stadskärna är det viktigt att stötta och bejaka utbyggnad och
utveckling av handel av olika slag. I stadskärnan kan det dock ligga en utmaning
i att hitta rationella och tillräckligt stora ytor för nya handelskoncept att växa
och utvecklas. Kulturmiljön i stadskärnan står för en del av attraktiviteten för
besökare, men innebär ofta att verksamheterna måste hålla sig inom vissa ramar
för att inte påverka stadens siluett och stadsrummets proportioner, som kommer
sig av den ursprungliga 1600-tals rutnätsplanen, ett unikt värde för Göteborgs
identitet. Vilka möjligheter till fastighetsutveckling för nya handelskoncept som
finns i olika delar av Innerstaden, och särskilt den historiska stadskärnan, behöver utredas från fall till fall.

Strategi för handelsutbyggnad i de centrala delarna av Göteborg
Handel och upplevelser i den befintliga stadskärnan ska ges goda förutsättningar
att växa och utvecklas. Stadskärnan ska vara tillgänglig och trivsam för turister
och besökare. Nytillskott av funktioner som handel och upplevelser som stärker
stadskärnans utbud ska bejakas. När regionen växer med fler invånare och staden

Exempel på fackhandel i tät innerstadsmiljö - Victoriapassagen, Foto:
Frida Winter
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Handel ska tillkomma i lägen med rätt
potential i form av kollektivtrafik och
täthet. Fler lokala centrum som komplement till dagens befintliga cityutbud ska bejakas. Stadsdelscentrumen
(blå ringar) ska bidra till hållbar och
levande stadsmiljö i omvandlingsområden genom ett ökat handels- och serviceutbud på nära håll för fler invånare.
Flöden och kopplingar (stadslivstråk)
från omvandlingsområden till befintliga
stadskärnan behöver säkerställas. Handel i noder skapar förutsättningar för
stadsliv i stråk (viktiga kopplingar i blå)
som ska tas tillvara i utformning och
tillgänglighet. Att handel växer i utpekade lägen bedöms översiktligt bidra
till hållbar stadsutveckling. Platsspecifika förutsättningar för handel behöver
utredas vidare.

förtätas skapas förutsättningar för ett större område med innerstadskvaliteter
som restauranger och butiker. Det sker oftast organiskt över tid. Nytillskott av
större volymer av handel i form av handelskvarter eller citygallerior kan vara ett
effektivt och lyckosamt sätt att sprida stadsliv till ett större område, men det kan
också bidra till en kraftig centrumförskjutning med oönskade effekter. Större
etableringars effekter på befintliga handelsstråk bör därför alltid utredas.
För att främja att innerstadskvaliteter som handel och restauranger sprids i ett
större geografiskt område i den utvidgade innerstaden, kan handel även bejakas
i utpekade noder. Noderna behöver ha rätt förutsättningar för hållbar handelsutveckling genom god kollektivtrafik och höga flöden av människor för att så
kallade stadsdelscentrum ska kunna utvecklas. Stadsdelscentrum kännetecknas
av ett samlat utbud av handel och service i så nära anslutning som möjligt till
stationsläget. De behöver också vara lokaliserade i rimligt avstånd från centralstationen. Ett stadsdelscentrum i Innerstaden behöver vara av en storlek på cirka
10 000 kvm handelsyta. Dess storlek och innehåll behöver anpassas efter kundunderlaget i närområdet, det har inte samma regionala influens som stadskärnan.

Kontorsmiljöer
• Tillgodose kontorsbranschers och andra personalintensiva verksamheters tillväxtbehov i de mest regionalt tillgängliga lägena av Innerstaden.
• Utveckla strategiska kontorslägen med ett högt innehåll av arbetsplatser och
urbana verksamheter.
• Säkerställ att det i områden med hög andel dagbefolkning skapas förutsättningar för flöden av människor genom området till exempel genom sammanhängande stråk till övriga Innerstaden och kvalitativa offentliga rum.
• Planera för fler funktioner i kontorsområden som skapar aktivitet och kvällsliv, till exempel bostäder, hotell och kvalitativa offentliga platser.
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Nya kontorslokaler är en viktig beståndsdel när Innerstaden växer. Många arbetsplatser i staden bidrar till liv och rörelse genom att fler befolkar stadens gator
och nyttjar stadens utbud i form av handel, restaurang och service med mera.
Även institutioner för högre utbildningar spelar i det avseendet en stor roll, då
studenterna utgör en betydande del av dagbefolkningen i centrala Göteborg.
Centrala Göteborg är det område där den största jobbtillväxten i Göteborg
kan ske. Det beror på att tjänstesektorn, som står för en stor del av de nya arbetstillfällena i Göteborg, efterfrågar de egenskaper som området erbjuder. Regional tillgänglighet med kollektivtrafik är en viktig lokaliseringsfaktor för det
kunskapsintensiva näringslivet. Det är som mest attraktivt att etablera kontor i
närheten av centralstationen.
På sikt kommer även de nya regionala noderna nå upp till lika god regional
tillgänglighet som centralstationen. Till dessa lägen blir det lättare att rekrytera
från den samlade kompetensbasen i arbetsmarknadsregionen, det vill säga från
Trollhättan till Varberg och snart också Borås. Att lokalisera personalintensiva arbetsplatser i regionalt tillgängliga lägen främjar ett hållbart resande. För
attraktivitet för näringslivet över tid behöver dessutom nya och befintliga kontorsmiljöer utvecklas med fler urbana verksamheter och få en naturlig koppling
till resten av Innerstaden.
Hög koncentration av dagbefolkning, det vill säga arbetande och studerande,
kan innebära att områden upplevs otrygga på kvälls- och nattetid. Att tillföra
funktioner och kopplingar till omkringliggande platser ska därför alltid eftersträvas både i befintliga kontorskluster, som Lindholmen och Gårda, samt i nya
som tillkommer. Inslag av parker och offentliga mötesplatser bidrar till en dynamisk arbetsmiljö med förutsättningar för både planerade och oplanerade möten
mellan människor och företag, en viktig förutsättning för trivsel, tillväxt och nya
jobb.

Kontor behöver ofta placeras med
närhet till både stadsliv och likartade
verksamheter - exemplet Navet och
Kuggen på Lindholmen
Foto: Lo Birgersson
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Kreativa och kulturella näringar samt småföretag
• Ta hänsyn till Göteborgs historia och identitet i utvecklingen av företagsmiljöer i de historiska varvsområdena.
• Skapa plats för kreativa och kulturella näringar samt småföretag i kreativa
zoner i delar av centrala Göteborg

Läs mer
Kulturförvaltningen; Fri konst och kultur

Några av de historiska centrala industriområdena ska utvecklas i annan takt och
inriktning än resten av Älvstaden. Att bevara platser i centrala Göteborg som
vittnar om stadens historia bidrar till identitet och skapar dragningskraft för
besökare och turister. Det innebär mervärden för staden som besöksmål, som i
sin tur gynnar besöksnäringar och detaljhandeln. I spänningsfältet mellan det
gamla och det nya skapas intressanta platser för kreativa och kulturella näringar.
Här kan företag som gynnas av det centrala läget och kulturmiljön utvecklas i
tillåtande och kreativa miljöer. Att skapa plats för en variation av branscher även
i de centrala delarna av Göteborg är en del i strategin att vara en robust stad.
Robustheten består dels i att erbjuda plats för ett diversifierat näringsliv i staden och dels i att skapa plats för ett innehåll som kompletterar övrigt innehåll i
stadskärnan och bidrar till ökad mångfald och dynamik.
Göteborgs näringsliv består till stor del av mindre företag, som har behov
av mindre lokaler av olika slag i tät stadsmiljö. Tillgången till mindre verksamhetslokaler med varierande hyresnivåer i centrala Göteborg är av stor betydelse för entreprenörskap, företagsutveckling och nya jobb inom en variation av
branscher. Verksamhetslokaler inhysta i bostadskvarter bidrar till den mångfald
och levande stadsmiljöer som kännetecknar attraktiva städer. De fyller också ett
viktigt värde genom att göra staden tillgänglig för fler än de som har möjlighet
att bosätta sig i de centrala delarna av Göteborg. I helt nya stadsmiljöer är ofta
efterfrågan på lokaler i bottenvåningar svag. I den utvidgade innerstaden finns
det framförallt förutsättningar för verksamhetslokaler vid noder och huvudstråk.

Ringön utvecklas med utgångspunkt
från befintliga verksamheter men även
genom att tillgängligöra området och
generera stadsliv - Ringöfesten 2019
Foto: Anders Svensson
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VATTEN OCH KLIMAT

De samlade utmaningarna kring vatten och framtida klimat är stora i centrala
Göteborg. Speciellt utsatta är områdena längs med Göta älv där nya stadsdelar
ska växa fram. Det är viktigt att vatten hanteras tidigt i planeringen för att skapa så yteffektiva lösningar som möjligt. I de centrala redan bebyggda delarna av
staden är det stor konkurrens om yta. Vid hantering av översvämningsrisker bör
fler vattenrelaterade frågeställningar inkluderas för att se vattenplaneringen ur
ett helhetsperspektiv.
Inom Göteborgs Stad drivs ett långsiktigt arbete för att minska samhällets
sårbarhet mot översvämningar orsakade av extrema väderhändelser, både när vi
planerar nytt och i den befintliga bebyggelsen. Att skydda de allra mest centrala
delarna av staden som rymmer viktiga samhällsfunktioner och stadsutvecklingsmöjligheter är särskilt betydelsefullt. Delar av Göteborgs centrala transportsystem riskerar att översvämmas, både av stigande havsvattennivåer, förväntade
kraftiga skyfall och ökade flöden i vattendrag. Vid planering av nya områden
och strukturer behöver framkomligheten ses ur ett större perspektiv för att säkerställa tillgänglighet. Dessutom bör även möjligheter till klimatanpassning av
befintlig infrastruktur och befintliga värden ses över.
I ett tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande översvämningsrisker som
antogs i Kommunfullmäktige i april 2019 finns strategier kring arbetet för att
skapa en robust stad mot översvämningar.

Läs mer
Tematiskt tillägg till översiktsplan för
översvämningsrisker

Minskad belastning på våra vattendrag
Vattendragen i området omfattas av miljökvalitetsnormer som är bindande krav
på att en viss statusnivå ska uppnås. Tidpunkten för när detta ska ske är olika för
de olika vattendragen. Detta innebär också att staden är skyldig att arbeta för att
normerna ska klaras. Generellt har vattendragen dålig status och det kommer att
krävas omfattande åtgärder om god status ska kunna nås. Även den täta staden i

Fattighusån - ett av de inre vattendragen..
Foto: Frida Winter
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de mest centrala delarna kommer att behöva bidra till den förbättring som krävs,
då mycket av den fysiska påverkan och den kemiska belastning som idag sker
kommer från det urbana området. De ur stadsutvecklingssynpunkt viktigaste
åtgärderna för att förbättra statusen på vattendragen är att minska belastningen
av föroreningar från stadens dagvatten, utveckla vattendragens ekologiska kantzoner samt genomföra förbättrande åtgärder i vattenmiljön.

Vatten är en strukturell planeringsförutsättning
• Utgå från att vattenfrågorna ingår i ett strukturellt system med ett markanspråk som behöver hanteras tidigt i planeringen.
• Nyttja i största möjliga mån befintliga strukturer i form av lågpunkter, lågstråk och öppna ytor i staden då nya är kostsamma och svårgenomförbara.
• Samplanera vattenfrågan med utvecklingen av allmän plats för att hitta möjliga synergier.
• Eftersträva ytliga och öppna lösningar för samordnad hantering av dagvatten
och skyfall som integreras i stadsmiljön och bidrar med mervärde och ekosystemtjänster.
• Verka för att även kvartersmark i högre utsträckning ska bidra till bästa möjliga hantering av vattenfrågorna i den täta innerstaden.
• Beakta alla möjliga och tillgängliga ytor för hantering av vatten över och under mark och våga testa nya och innovativa lösningar för att kunna lösa vattenfrågan på ett yteffektivt sätt.
Vattenfrågorna är en systemfråga och vi behöver börja behandla den som det
även i stadsplaneringen. Det innebär att åtgärder och påverkan i en del av systemet och får effekter i resten av systemet.
Ytliga anläggningar är nästan alltid att föredra ur ett vattenperspektiv, då de
har en högre funktionalitet och driftssäkerhet och är enklare och billigare att
underhålla. Samtidigt möjliggör detta tillförsel av ekosystemtjänster, biologisk
mångfald och ytterligare kvaliteter till centrala Göteborg där det ofta är en bristvara. Kraven rörande säkerhet och omhändertagande av dagvatten är lagstadgade samtidigt som ytbristen i de tättbebyggda delarna av centrala Göteborg är
stor. Det innebär att alla tillgängliga ytor behövs. I områden där ny grönstruktur,
gatustruktur och öppna ytor ska tillkomma är det därför viktigt att, så långt som
det är möjligt, kombinera användningarna och samplanera dem. Här är det dock
viktigt att hänsyn tas till utformningen av dessa platser, så att inte otrygga miljöer eller alltför begränsad tillgänglighet uppstår. Skyfall kräver generellt mindre
anpassning än dagvatten, som kan vara svårare att förena med vistelseytor och
högt besökstryck.
Kvartersmarken utgör upp till 70 procent av ytan i innerstadens bebyggda
delar och behöver därför bidra till denna hantering. Av juridiska skäl är det svårt
att kräva långt gående åtgärder på kvartersmark. Staden bör utreda möjliga åtgärder och arbetssätt, som innebär att kvartersmarken på ett bättre sätt kan bidra
till vattenarbetet. Reningsanläggningar och fördröjningsytor med mera kommer
dock i den byggda miljön att i praktiken behöva hanteras på den allmänna platsen. Därför är det viktigt att de åtgärder som vidtas görs mångfunktionella och
integreras i stadsmiljön på ett sådant sätt att de bidrar med ytterligare värden till
den aktuella platsen eller området.
För att kunna lösa vattenfrågan på ett yteffektivt sätt, behöver staden våga
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testa nya och innovativa lösningar både på allmän plats och kvartersmark. Älvstadens områden är utpekade som möjliga testbäddar.

Minska föroreningarna från dagvatten
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimera föroreningsbelastningen på planområdets vattendrag och bidra via
tillkommande reningsanläggningar till att öka områdets biologiska mångfald
och ekosystemtjänster.
Minimera mängden dagvatten genom att arbeta med genomsläppliga markmaterial, gröna tak och fasader samt annan grönska med mera.
Premiera och testa nya innovativa och yteffektiva lösningar för rening och
fördröjning av dagvatten.
Prioritera samlad fördröjning och rening av dagvatten i nya områden.
Beakta utpekade platser för samlad dagvattenhantering från befintliga områden och säkerställ funktionen i planeringen.
Fokusera särskilt på mångfunktionella anläggningar och samlokalisering
med skyfallshantering.
Undvik underjordiska lösningar, men när de behöver göras ska de ha tillräcklig rening och en säkerställd funktion över tid.
Separera det kombinerade ledningssystemet i så stor utsträckning som möjligt för att avlasta avloppsreningsverket och övergå så långt möjligt till lokal
hantering.

De urbana ytorna i staden utgör en stor källa till föroreningsbelastningen i våra
vattendrag via orenat eller dåligt renat dagvatten och bräddningar av avloppsnätet. För att minska andelen hårdgjord yta och öka stadens vattenhållande förmåga ska åtgärder som minimerar dagvattenbelastningen premieras. Här är alla
ytor viktiga. Exempel kan vara gröna tak och fasader, genomsläppliga markmaterial på innergårdar och annan kvartersmark, samt mer genomsläppliga material
på allmän plats och på ytor kring verksamheter.
För att kunna förbättra situationen i vattendragen och bidra till att miljökvalitetsnormerna kan klaras krävs även att dagvatten renas innan det släpps till
recipient. Reningsbehovet är stort och vid utveckling av nya områden är möjlig-

Gröna tak kan bidra till att minimera
mängden dagvatten.
Foto: Lo Birgersson
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heterna till förbättringar stora. Alla nya stadsutvecklingsprojekt ska därför sträva
efter en så hög total förbättring av belastningen på vattendraget som möjligt.
För att förbättra statusen i våra vattendrag räcker det inte med att enbart förbättra för nybyggda områden. Den befintliga stadens dagvatten behöver också
renas i större utsträckning än idag. Göteborgs Stad har därför pekat ut platser
som är lämpliga för att samlat omhänderta dagvatten från den befintliga bebyggelsen. De är generella områden som utgår från platser där vi även behöver fördröja skyfall, så verkligheten i ytanspråket på varje plats kan variera mellan områdena. Men platsbehovet och den tänkta funktionen bör värnas och säkerställas
i kommande planering. Mångfunktionella lösningar för skyfall och dagvatten i
befintliga parker kan innebära konsekvenser för parkernas ekologiska värden.
Detta behöver fortsatt studeras. När nya parker planeras är det viktigt att frågan
om omhändertagande av vatten lyfts tidigt. Mångfunktionella lösningar i parker
kan, när sådan användning är möjlig och lämplig utifrån huvudanvändningen,
bidra till både ekologiska och upplevelsemässiga kvaliteter.
I den täta innerstaden kommer platsbrist råda. Det innebär att vi här måste
våga testa och premiera nya och innovativa lösningar om vi ska lyckas. Många
gånger kommer inte ytan ovan mark att räcka till, vilket innebär att underjordiska anläggningar kan bli aktuella som komplement. När så är fallet är det viktigt
att dessa har tillräcklig rening och fördröjning men de måste också vara funktionella och rimliga ur ett drift- och underhållsperspektiv.
En stor del av belastningen från staden avseende näringsämnen kommer via
så kallad bräddning i avloppsnätet. Detta sker när avloppssystemet är fullt, oftast
vid kraftiga regn. Anledningen är ofta att dagvatten är påkopplat till avloppsledningsnätet. Staden behöver därför arbeta med att avlasta avloppsnätet så mycket
som möjligt från annat vatten än spillvatten. Det innebär i första hand att dagvatten kopplas bort helt och hanteras lokalt och i andra hand att fördröjning sker
lokalt för att minska belastningen vid flödestoppar. Nya områden ska alltid undvika att kopplas på kombinerade system, eller åtminstone förses med tillräcklig
fördröjning och rening och i övrigt förberedas med separerade ledningssystem.
Den mest effektiva hanteringen av dagvatten är fördröjning och rening i samlande anläggningar som tar omhand dagvatten för ett större omland. Sådana
anläggningar leder också till bättre rening samt minskar kostnader för drift och
underhåll. Samlade anläggningar bör därför vara prioriterade i stadsutvecklingen. Med samlade anläggningar avses platser för koncentrerad hantering snarare
än utspridda anläggningar i hela området. Det kan handla om samlad rening på
strategiska platser ur ett ledningsperspektiv på delområdesnivå eller mer lokalt
samlade anläggningar i nya områden.
Det är viktigt att arbetet med dagvatten görs gemensamt med skyfallsfrågan
för att maximera effekten av de åtgärder som behövs. Systemaspekten är gemensam för dagvatten och skyfall, eftersom vattnet kommer att rinna på samma
platser i landskapet avsett om det är vardagligt regnvatten eller mycket stora
mängder vatten, som vid skyfall. Det är därför rimligt att hantera dagvatten och
skyfall tillsammans i så hög utsträckning som möjligt. Utformningsfrågan är
mycket viktigt och för platser som har en social funktion ska, vistelse vara möjligt under stora delar av tiden.
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Robust stad vid skyfall
• Planera för säker hantering av skyfall genom kontrollerad fördröjning och
avledning för att minska risken för översvämningar.
• Säkerställ strukturplanernas funktion i den fortsatta planeringen för befintliga och tillkommande områden.
• Eftersträva ytliga lösningar för fördröjning och avledning av skyfall och samlokalisera hanteringen med dagvattenhantering i så hög utsträckning som
möjligt.
• Nyttja i så stor utsträckning som möjligt befintliga strukturer för avledning
och fördröjning eller att med små justeringar av exempelvis gator och öppna
ytor skapa fördröjning och avledning.
• Utforma mångfunktionella lösningar för att hantera skyfall, men också för att
bevara och skapa nya värden i staden.
• Säkra avledning av skyfall till recipient i samband med planering och utformning av högvattenskydd.
• Säkerställ att tillräcklig kapacitet finns i utpekade skyfallsleder i samband
med eventuella åtgärder i och längs med vattendragen i centrala Göteborg.

Risk för översvämning vid skyfall – illustration från ”Göteborgs digitala tvilling” (Gustav Adolfs Torg)
Källa: Stadsbyggnadskontoret

Som ett led i klimatsäkringsarbetet har Göteborgs Stad tagit fram ett geografiskt planeringsunderlag, så kallade strukturplaner för skyfall. Strukturplanerna
utgår från vattnets naturliga strömningsvägar, inom och genom staden vid ett
skyfall. De visar möjliga skyfallsytor för fördröjning och skyfallsleder för kontrollerad avledning, för att ta hand om vatten vid översvämningar samt var öppningar i en förhöjd älvkant bör vara för att få ut skyfall till recipient. Strävan ska
vara att dessa är på platser där översvämningar tolereras. En framgångsfaktor är
att dessa åtgärder utformas mångfunktionellt för att bättre bidra till stadsmiljön.
Mångfunktionella ytor kan både utgöras av gröna ytor likväl som hårdgjorda
ytor, till exempel nedsänkta grönytor och torg, invallade idrotts- och lekytor. Det
är dock viktigt att vid utformning tänka på trygghetsaspekten och upplevelsen
av platsen vid nedsänkning och invallning. Det ska inte ske på bekostnad av användarna. Fotbollsplaner och andra ytor måste fortfarande gå att nyttja i mycket
stor utsträckning eller kompletteras av andra ytor. Återhämtningen efter ett skyfall måste gå fort, för att inte användbarheten ska minska.
Utgångspunkten i all planering ska vara att funktionen av strukturplanerna
för skyfall ska säkerställas, förutsatt att detta är ekonomiskt försvarbart. Avsteg
från strukturplanerna kan endast ske om en lika hög funktion, i hela den aktuella åtgärdskedjan i strukturplanen kan säkerställas. Detta är mycket viktigt
då begränsningar påverkar hela systemet, både uppströms och nedströms och
riskerar att få stora konsekvenser i andra delar av närområdet. Planerna pekar
ut lågpunkter och öppna platser i landskapet som är de mest lämpliga platserna
för hanteringen ur vattnets perspektiv. All annan hantering kommer att vara
förenat med större kostnader och tekniska utmaningar som bör undvikas. Det
är dessutom svårt att hitta alternativa platser i de centrala delarna av Göteborg
då konkurrensen om öppna ytor är stor. Åtgärderna i strukturplanerna har dock
ännu inte avvägts mot andra intressen, utan är i detta skede ett planeringsunderlag som behöver kompletteras med ytterligare åtgärder vid exploatering och
detaljplanering.
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Ytliga lösningar är det mest effektiva och driftssäkra vid skyfall. Skyfallslösningar ovan mark är dessutom enklare att bygga och justera om kapaciteten behöver ändras. Det finns stora möjligheter att kombinera skyfallsytor med annan
stadsmässig användning, då det är mycket sällan som de stora flödena verkligen
kommer att uppstå, det vill säga under den största delen av tiden kommer ytorna inte belastas eller ha en betydligt lägre belastning och ytan kan då ha andra
funktioner. Att hantera skyfall i underjordiska anläggningar ska ses som den
sista utvägen. Det är dyrt och det finns tekniska utmaningar i att få ner vattnet
under jord. Det är också svårt att justera kapacitet och utformning i efterhand.
Dessutom blir det mycket stora underjordsvolymer som måste byggas i områden i den täta staden, där det ofta redan är stor konkurrens med annan undermarksanvändning.
Vissa gator kommer i framtiden att behöva användas som skyfallsleder för
avledning av vatten, vilket innebär att dessa inte kommer att kunna trafikeras vid
extrema väderhändelser, om inte sektionerna förändras. Andra gator kan komma
att behöva anpassas för att säkra framkomlighet vid översvämningstillfällena.

Högvattenskydd längs Göta älv och anslutande vattendrag
• Säkerställ möjlig utbyggnad av högvattenskydd längs Göta älv och anslutande vattendrag för att skydda centrala Göteborg mot höga havsvattennivåer
och höga flöden.
• Verka för att utformningen av högvattenskyddet ska bidra till Älvstadens vision om att möta vattnet och möjliggöra längsgående gång- och cykelstråk,
så kallade älvstråk.
• Främja mångfunktionalitet för att skapa ett mervärde för stadens invånare
och besökare samt prioritera grönska och ekosystemtjänster i samverkan med
högvattenskydd.
• Samordna etappvis prioriterad utbyggnad av högvattenskydd med stadens
planerade utbyggnadsordning med avseende på stadsutveckling, risker för och
konsekvenser vid översvämning samt möjligheter till finansiering.
• Säkra avledning av dagvatten till recipient även vid höjda havsvattennivåer.
• Utforma så långt det är möjligt system där dagvatten inte behöver pumpas
och underlätta för behovet av anpassning av befintliga system.
• Säkerställ att hänsyn tas till avledning av skyfall till recipient genom högvattenskydd samt rening av dagvatten där behov finns.
I det tematiska tillägget till översiktsplanen för översvämningsrisker har strategier fastslagits kring hur Göteborgs Stad ska arbeta med att minska översvämningsrisker från bland annat höga flöden och stigande havsvattennivåer. Strategierna är uppdelade på kort, medellång och lång sikt. För att skydda de centrala
delarna av staden på medellång sikt, fram till cirka år 2040, behöver högvattenskydd anläggas längs med delar av Göta älv och de anslutande vattendragen. På
lång sikt, runt år 2070, bör yttre stormbarriärer anläggas för att skydda staden
mot höga havsvattennivåer. Syftet med att säkra staden i två steg är att inte
behöva höja kanterna längs med älven mer än nödvändigt, minska stängningsfrekvensen på de yttre portarna och med en höjning av älvkanterna även skydda
mot höga flöden.
Längs Göta älv och anslutande vattendrag, på berörda sträckor, reserveras ett
20 meter brett markområde för att skydda mot stigande vatten och höga flöden.
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Skyddet kan utformas på flera olika sätt men huvudprinciperna är att antingen
skapa ett tekniskt skydd eller att höja marknivån inom ett längre eller större
område.
Det tekniska skyddet kan med fördel placeras längre in från strandkant för
att bättre passa in i stadsmiljön, minimera påverkan från vinduppstuvning och
vågeffekter, av geotekniska skäl eller om det av andra skäl är mer lämpligt. Det
val av sträckning som nu har gjorts är i huvudsak baserat på kortast sträcka
samt störst andel skyddad befintlig och planerad bebyggelse. Där skydd placeras
längre in i stadsmiljö, behöver byggnader som då finns i zonen mellan älven och
högvattenskyddet utföras med enskilda objektsskydd.
Inom den reserverade ytan ska inga byggnader eller anläggningar placeras
som förhindrar syftet med ett högvattenskydd. För att garantera skyddets funktion över tid är det viktigt att det placeras på allmän mark, så att det kan tas
om hand av en långsiktig förvaltare. Reservatet för högvattenskyddet möjliggör
även utvecklingen av ett sammanhängande stråk längs älven med offentliga rum,
som kan välkomna folkliv och medverka till attraktiva områden, där inte bara de
boende utan hela staden ges goda möjligheter att möta vattnet. Vid utformning
av skydden ska det även säkerställas att skyfall kan nå recipient genom öppningar i högvattenskyddet. Högvattenskyddets eventuella påverkan på MKN vatten
och grundvatten kommer att utredas vidare, då skyddet utformas för respektive
delområde och om möjligt förbättra förutsättningarna för att uppnå kraven för
MKN vatten.
Utformning av skydd längs älven ingår i stadens fortsatta arbete. Vid planering och utformning av ett tekniskt skydd är det viktigt med en lokal anpassning
och att ta hänsyn till platsspecifika förutsättningar, som stadsbild, kulturmiljöoch naturmiljövärden enligt planförslagets områdesvisa rekommendationer. En
viktig utformningsaspekt är mångfunktionalitet där högvattenskydden under
den största delen av tiden ska nyttjas till något annat och skydden kan samordnas med till exempel broar, gång- och cykelstråk och blågröna stråk. Ifall de
yttre portarna inte kommer på plats behöver man planera för att kunna bygga
på högvattenskydden, även det med hänsyn till nämnda värden. Dock är det inte
möjligt att i nuläget bedöma hur högt skyddet i så fall skulle behöva vara.
Åtgärderna innefattar även de till Göta älv anslutande vattendragen och kanalerna Kvillebäcken, Hamnkanalen, Rosenlundskanalen och Gullbergsån. Detta kan göras genom två olika systemlösningar; antingen genom slussportar vid
utloppen och en liten höjning av kanterna längs med vattendragen eller en större
höjning på längre sträckor av vattendragen. Fortsatt arbete krävs inom staden för
att utreda bästa val av systemlösning, där även hänsyn behöver tas till värdefulla
och känsliga befintliga natur- och kulturmiljövärden.
Utbyggnad av omvandlingsområdena i centrala Göteborg och högvattenskyddet är tätt sammanflätade och behöver samordnas. Områden längs älven
som ligger utanför ett högvattenskydd kommer svämmas över vid höga flöden.
Befintliga fastigheter inom detta område behöver vara tillgängliga och bottenvåningar vara antingen översvämningsbara eller skyddade på annat sätt. Samhällsviktiga funktioner inom detta område behöver hanteras och säkras separat.
I princip innebär detta också att områden utanför ett högvattenskydd inte kan
betraktas som omvandlingsområden.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Innerstaden

115

En stad för ett varmare klimat
• Planera för att undvika värmestress i Innerstaden genom att öka reflektionen
av solljus, öka avkylningen med hjälp av grönska och vatten och ge möjlighet
till skugga.
• Säkra möjlighet till avledning av värme och luftutbyte med öppna stråk och
öppna ytor.
• Verka för att ge plats för nya parker och bevara befintliga parker för att minska effekterna av höga temperaturer i staden. Öka närheten till grönområden
och skugga i staden.
• Komplettera den täta stadens mellanrum med gröna fasader, gröna tak och
skuggande gatuträd.
• Bejaka innovativa lösningar för ökad vegetation, särskilt i omvandlingsområdena.
Till extremt väder hör även långvariga värmeperioder och städer är generellt
varmare än omgivande obyggda områden. Detta beror främst på absorbering
och lagring av värme i olika typer av byggnadsmaterial samt hur höga husen är
och hur tätt de står. Temperaturen i den täta staden påverkas också av mängden
luftföroreningar och andelen hårdgjorda ytor, det vill säga gator, trottoarer, parkeringsplatser och tak. En viktig aspekt för att minska den urbana värmeeffekten är att minska uppvärmningen från inkommande solstrålning, genom att öka
reflektionen av solljus från byggnader och andra ytor.
För centrala Göteborg innebär det att inriktningar kring att bevara, stärka och
bygga ut den blågröna strukturen blir ännu viktigare. Hårt exploaterade städer
behöver träd i gatumiljöer och parker för att minska värmestressen och kylbehovet och för att ge skugga till befolkningen. Både alléer och solitära träd kan
användas för att öka krontäckningen ytterligare och med det avkylningen genom
växternas transpiration. För att maximera effekten bör den blågröna strukturen
kompletteras med mindre lösningar som gröna tak och fasader så ofta det är
möjligt. Särskilt i omvandlingsområdena passar det också att testa mer innovativa lösningar för detta.

Exempel på stadsgrönska Vasagatans alléstråk.
Foto: Marie Ullnert
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HÄLSA, RISKER OCH SÄKERHET

Översiktsplanen anger att Göteborg ska vara en hälsosam stad att leva och vistas
i. Det innebär exempelvis goda förutsättningar för vardagsrörlighet och tillgång
till parker och natur. Det förutsätter också boendemiljöer med god luftkvalitet
och goda ljudmiljöer, samt att risker hanteras på ett ansvarsfullt sätt. De älvnära
lägena och andra områden nära stora trafikleder innebär, av olika skäl särskilda
utmaningar i den kommande stadsutvecklingen.
I innerstaden är utmaningarna kring hälsa och säkerhet ofta särskilt stora
eftersom bebyggelsen är tät vilket leder till brist på och konkurrens om plats.
översiktsplanens inriktningar.

Hälsosam luftkvalitet och goda ljudmiljöer
• Skapa en innerstad med tillgång till hälsosamma utemiljöer i vardagen.
• Planera för låga hastigheter och därmed låga bullernivåer.
• Planera för skol- och förskolemiljöer med god ljudmiljö och hälsosam luftkvalitet i utemiljön.
• Säkerställ vardaglig tillgång till åtminstone en parkmiljö med god
ljudmiljö.
• Bygg i rätt ordning så att staden kan utvecklas över tid utan att lägga fast oönskade barriärer.
• Placera gång- och cykelstråk i områden med god luftkvalitet för att
maximera de positiva folkhälsoeffekterna av att fler rör på sig.
• Kartlägg stadens goda ljudmiljöer som underlag för den kommande
stadsutvecklingen.

I översiktsplanen framgår att stadsutveckling i de centrala delarna av staden är
bättre för den långsiktiga möjligheten att klara stadens miljömål och för att skapa en hållbar stad totalt sett, än att bygga i stadens ytterområden. Dock innebär
det en stor utmaning i arbetet med att bygga hälsosamma stadsmiljöer, då cen-

Plats för rekreation och avskildhet Trädgårdsföreningen.
Foto: Frida Winter
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Använd Göteborgs stads rutiner
För både buller och luft finns framtagna vägledningsdokument för hur frågorna ska hanteras i detaljplaneringen.
Dessa ska, tillsammans med här angivna inriktningar, gälla som anvisningar
för arbetet på detaljplanenivå.

Läs mer
Luftkvaliteten och buller i Göteborg på
stadsbyggnadsportalen

trala Göteborg är den del av staden som generellt har störst problem med både
dålig luftkvalitet och höga bullernivåer från trafik. Problemen är generellt störst
nära trafikleder samt i eller nära hårt trafikerade gaturum. Även tunnelmynningar har särskilda utmaningar, då nivåerna av framförallt luftföroreningar i närområdet runt mynningen kan vara mycket höga.
Ambitionen ska vara att skapa så hälsomässigt bra stadsmiljöer som möjligt,
med stort fokus på boendemiljöer och barns utemiljöer i stort. Barn och unga
ska inte utsättas för undermåliga miljöer beträffande luftkvalitet och bullernivå.
Bebyggelsen, bostadsgårdarna och de offentliga miljöerna i centrala Göteborg
ska utformas och placeras på ett sådant sätt att människors exponering för höga
bullernivåer och halter av luftföroreningar i vardagen minimeras. Även innerstadens gatunät utgör viktiga vistelsemiljöer för besökare och boende och det är
viktigt att halterna hålls så låga som möjligt även där. Det är därför viktigt att
arbeta med att minska buller och luftföroreningarna från trafiken i enlighet med
översiktsplanens inriktningar.

Bebyggelsen och utbyggnadsordningen har stor betydelse
Utformningen av bebyggelsen är en viktig faktor för halterna av luftföroreningar
såväl som bullersituationen i gaturummet. Exempelvis kan bebyggelsen beroende på utformning antingen underlätta eller försvåra omblandningen av luften i
gaturummet. Placeringen och utformningen av bebyggelsen är också viktig för
att minska spridningen av både buller och luftföroreningar till närliggande områden.
Att fordon i innerstaden framförs i lägre hastigheter kommer att leda till
mindre buller i stadsmiljön. Vid hastigheter över 40 km/h dominerar normalt
fordonsbullret av däckbuller medan lägre hastigheter innebär att fordonens motor dominerar ljudbilden. Över tid har bullret från däck inte förbättras, snarare
tvärtom. Motorljudet har dock minskat avsevärt på moderna bilar och adderar
man till det den nästan helt tysta drivlinan som elbilar har, kan en låg hastighet
i staden få stora effekter på den upplevda ljudmiljön. Numera behöver även elbilar av säkerhetsskäl låta vid låga hastigheter, så det är oklart hur ljudbilden i den
framtida staden egentligen kommer att påverkas.
Leder med mycket trafik och höga hastigheter kommer fortsätta att alstra
höga ljudnivåer under överskådlig tid, eftersom det inte sker någon utveckling
kring tystare däck. Det gör att staden ändå måste utformas på ett sådant sätt att
invånarna har tillgång till goda ljudmiljöer utomhus i sin vardag. Det är också en
av anledningarna till att de större lederna som går genom centrala Göteborg på
sikt behöver sänkta hastigheter och minskad trafikmängd.
Barns utemiljöer är särskilt viktiga
Barn är extra känsliga för både buller och luftföroreningar. Det innebär stora
utmaningar i de centrala delarna av staden, där nivåerna av luftföroreningar och
bullernivåerna är som högst och konkurrensen om ytan som störst. Därför ska
särskilt fokus ligga på barns utemiljöer i den täta innerstaden. Den vardagliga
exponeringen i barns utemiljöer ska minimeras. Med det avses inte enbart
bostadsbyggnaden och gården, utan alla de utemiljöer som används till vardags
som skol- och förskolegårdar, skolvägar och parkmiljöer.
Att hitta tillräcklig plats för skolor och förskolor är i den täta innerstaden en
utmaning i sig. De utomhusmiljöer som skapas ska dessutom vara hälsosam-
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ma avseende både ljudmiljö och luftkvalitet. De platser som naturligt uppfyller
gällande riktlinjer, normer och mål för buller och luft, kommer att vara mycket
begränsade. Det beror på att bullernivåer och halter av luftföroreningar generellt
är höga i centrala Göteborg. Normalt kan de bara nås på innergårdar eller andra
trafikavskilda ytor. För att lyckas hitta lämpliga platser för skola och förskola,
kommer det därför att krävas en smart planering och placering av dessa verksamheter i stadsmiljön. Göteborgs Stad behöver för att lyckas sannolikt arbeta
fram metoder och riktlinjer för skapandet av hälsosamt acceptabla skol- och
förskolemiljöer i centrala Göteborg.

Parker är viktiga för hälsan
Närhet till parker är viktiga för upplevelsen av staden och boendemiljön, då vardaglig rekreation är viktig för folkhälsan. Parker bör inte placeras där nivåerna av
luftföroreningar är för höga. Samtidigt kan stadens grönska bidra till att sänka
halterna av luftföroreningar om de planeras på rätt sätt.
Ljudmiljön i parkerna är viktig för upplevelsen av parken och för hur rekreativa miljöerna verkligen blir. I centrala Göteborg kommer det att vara en
utmaning att hitta platser för och skapa nya parker med fullt ut god ljudmiljö
ur rekreationssynpunkt. Det är därför mycket viktigt att värna de parker med
god ljudmiljö som finns. Det är viktigt att säkerställa att boende har tillgång till
åtminstone en park, som kan erbjuda en god ljudmiljö ur rekreationssynpunkt.
Göteborgs Stad har idag ingen tydlig definition av vad som är en god ljudmiljö
i olika typer av parker, vilket bör tas fram. Områden med naturkaraktär har visat
sig ha särskilt goda förutsättningar att erbjuda miljöer som stödjer vila och återhämtning. Detta kan förklara varför människor ofta söker sig till naturen för att
finna vila och ro.
Det är hälsosamt att gå och cykla
Buller och luftföroreningar har negativa hälsoeffekter och ökar exempelvis risken för hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar och cancer. Ökade möjligheter för invånare i en tätare stad att gå och cykla till vardags, leder till mycket
positiva hälsoeffekter. Sannolikt överträffar de positiva effekterna av ökad gång
och cykling de negativa effekterna av att vistas i områden med förhöjda nivåer av
luftföroreningar och buller. Ambitionen i stadsutvecklingen måste vara att minimera de negativa folkhälsoeffekterna och maximera de positiva. Planeringen av
gång- och cykelstråk bör därför ske, så att exponeringen för luftföroreningar och
buller är så låga som möjligt.

Plats för utevistelse är viktigt i förskolornas närhet.
Foto: Lo Birgersson

Vi behöver veta mer om stadens ljudmiljöer
Göteborgs Stad har sedan länge ambitionen att arbeta med att skapa
goda ljudmiljöer både i befintlig miljö
och när vi planerar för nya områden.
Det saknas dock en del underlag och
kunskap för att fullt ut kunna tillämpa
frågan i stadsplaneringen och andra
delar av kommunens verksamheter.
Det behövs en gemensam definition
av olika typer av ljudmiljöer. Bullerkartläggningen behöver också användas
för att visa på var vi har goda ljudmiljöer idag och var sådana saknas.

Föroreningar
• Risker för föroreningar i mark, grundvatten, byggnader och sediment ska betraktas som en viktig förutsättning för stadsutvecklingen i området.
Göteborg har länge präglats av industri- och hamnverksamheter och risken för
föroreningar i mark, grundvatten, sediment och även byggnader är stor. I Innerstaden är det särskilt i områdena längs vattendragen och framförallt i de områden som utgör utfyllnad i Göta älv, som de allra största riskerna finns. Utöver
detta kan det finnas olika typer av verksamheter lokalt, som innebär att det finns
föroreningar som måste tas hänsyn till.
Vissa typer av föroreningar kan vara dyra eller svåra att sanera och i kombi-
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Läs mer
Förorenade områden - fördjupning av
översiktsplanen

nation med utmanande geoteknik kan detta utgöra problem som inte ska underskattas. I kommande stadsutveckling är det viktigt att klargöra förutsättningar
som råder för att kunna säkerställa en hälsosam boendemiljö. Föroreningar i
mark, grundvatten, byggnader och i vissa fall luft behöver därför hanteras tidigt i
planeringen, tillsammans med frågan om skredrisk och andra geotekniska frågor.
Det finns föroreningar som är mycket svåra att komma till rätta med och som
både utgör en stor hälsorisk och ett potentiellt hinder i stadsutvecklingen. Ett
exempel på sådana föroreningar är klorerade kolväten, som kan ta mycket lång
tid att både utreda och åtgärda och som har allvarliga hälsokonsekvenser. Även
förorenade sediment, framförallt i Göta älv, kan utgöra en stor utmaning i utvecklingen av stadens älvnära lägen, eftersom eventuella ingrepp i vattenmiljön
kan vara förenade med stora kostnader för sanering eller andra typer av åtgärder.
En omvandling av tidigare industri- och hamnområden för blandstad innebär också en möjlighet att finansiera och genomföra den sanering av mark och
sediment, som ändå skulle behövas och vara positiv för hela staden. Göteborgs
Stad har också sedan länge väl fungerade rutiner för hanteringen av dessa frågor,
bland annat i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med riktlinjer om
planering och byggande i förorenade områden.
I det fortsatta arbetet med utvecklingen av centrala Göteborg är det viktigt att
kunna hantera och så långt möjligt klargöra de förutsättningar som finns. De rutiner och kunskapsunderlag som finns måste fortsätta utvecklas och underhållas.
Det är också viktigt att denna fråga kopplar an till andra relaterade frågor som
geoteknik och ekologisk status i våra vattendrag.

Geotekniska förutsättningar
• Bygg bort ras- och skredrisker, företrädesvis samtidigt som åtgärder för andra
samhällsbehov genomförs såsom exempelvis etablering av ett älvkantskydd.
• Prioritera förorenade områden för utredning och åtgärd avseende skredrisk
längs våra större vattendrag.
• Lyft geotekniska förutsättningar som en viktig del av tidiga planeringsförutsättningar för att identifiera risker och konsekvenser.
• Värna om grundvattenresurser vid såväl förtätning som planering av nya områden.
De geologiska och geotekniska förutsättningarna för Göteborgs centrala delar
karakteriseras av områden med stora lerdjup. Ovan dem vilar utfyllnadsmaterial
av varierande mäktighet. Relativt branta bergspartier finns också i geografin,
vilket innebär att bergnivåer under markytan (jorddjupen) varierar kraftigt på
vissa ställen. Förutsättningarna ger upphov till sättningsförlopp, stor känslighet
för påverkan på grundvattensystemen, stabilitetsproblematik längs de större vattendragen och utmaningar i grundläggningsförutsättningar. Det påverkar såväl
planeringen av undermarken samt får ekonomiska konsekvenser. Det är dyrt
att grundlägga i vad som för Göteborg är normala förhållanden. Specifika lokala geotekniska utmaningar kan dessutom innebära avsevärt större kostnader.
Därför är det viktigt att tidigt i planeringen identifiera vilka geotekniska risker
som finns, utifrån ett hälso- och säkerhetsperspektiv samt ekonomiskt och resursmässigt.
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Ras och skredrisker
Längs de större vattendragen (exempelvis vid Masthugget, Lindholmen, Frihamnen, Tingstadsvassen och Gamlestaden) finns områden där stabilitetsförhållandena är otillfredsställande. Dessa behöver därför antingen utredas vidare
eller åtgärdas. Kommunens stabilitetskarta visar områdenas utbredning och geografiska placering. Göteborgs mål är att utreda, åtgärda och bygga bort samtliga identifierade områden. Många av områdena är idag under omvandling och
planering, varför frågan kommer att omhändertas vid planernas förverkligande.
I identifierade områden längs med Göta älv utgör stabilitetsproblemen ofta en
kombination av jordmassor och kajkonstruktion. Samma problematik, fast i en
något mindre skala, gäller stora delar av stadskärnans kanalmurar. Längs övriga
vattendrag utgörs identifierade områden till största del av naturliga slänter.
I samband med projektering av ett nytt högvattenskydd måste stabiliteten
kontrolleras för nya blivande förhållanden, lokalt kommer det att krävas stabilitetshöjande åtgärder. Omfattning och val av förstärkningsmetod är beroende av
flera olika faktorer, exempelvis belastning, mark- och bottengeometri och jordens geotekniska egenskaper.
För vidare information om erosionsförhållanden och rasrisker i bergsområden
hänvisas till Göteborgs översiktsplan och dess länkar.
Strategier för grundläggning av framtidens innerstad
En förtätning av Göteborgs innerstad, där höga byggnader med djup grundläggning ingår, innebär utifrån de givna geotekniska utmaningarna, att det är
särskilt viktigt att ta hänsyn till förhållandena under mark tidigt i planeringen.
Det innebär dels att söka ekonomiskt genomförbara lösningar och dels att beakta de strukturer som redan finns på den aktuella platsen och inte får påverkas.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att identifiera pågående sättningsförlopp. Det är också viktigt att beskriva grundvattenförhållanden och visa
hur känsliga och avgörande dessa är för både befintlig och kommande byggnation. Till sist bör försvårande grundläggningsförutsättningar identifieras, som
en kraftigt lutande bergyta under mäktiga lerlager. Alla ovanstående exempel
kan vara avgörande för planeringens genomförande i senare skeden. Att tidigt
beskriva den eventuella omgivningspåverkan som ett stadsutvecklingsprojekt
medför är viktigt, inte bara utifrån ett genomförbarhetsperspektiv, utan också i
ett samhällsekonomiskt syfte. Då undermarken tas i anspråk krävs särskild god
planering och tidig samverkan i områden där mycket händer samtidigt och olika projekt påverkar varandra. Samspelet med teknisk försörjning ingår i denna
samverkan. Då grundvattenförhållanden beskrivs och riskanalyseras ska stadens
sårbarhetskarta för grundvattenresurser beaktas. Alternativet med grundvatteninfiltration för att lösa en permanent påverkan ska generellt ses som ett undantagsfall, då lösningar föreslås för att hantera frågan.
Radon
Inom de centrala delarna av Göteborg är det Ramberget och Stigberget i ett
stråk söderut mot Slottsskogen som klassats som radiumförande och därmed
kan utgöra en hälsorisk. För att hantera hälsofrågan används radonriskkartan
som planeringsunderlag för såväl tidiga skeden som vid lovgivning.
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14 DELOMRÅDEN OCH 11 NODER

I detta avsnitt ges inriktningar för hur olika delar av centrala Göteborg kan
utvecklas på ett sätt som omhändertar befintliga värden, samtidigt som en utvidgad innerstad möjliggörs och stadskärnan växer över älven. Inom planområdet finns störst kapacitet för ny bebyggelse genom omvandling av före detta
hamn- och industriområden till tät blandad stadsbebyggelse. Resterande delar
av planområdet har begränsade möjligheter för ny bebyggelse. Ett antal noder
pekas ut för en växande stadskärna, dessa rymmer olika potential för utveckling
av stadsliv, upprustning av stadsmiljö och förtätning.
Områdestyperna som beskrivs är omvandlingsområden, kompletteringsområden och noder. Fjorton delområden och elva noder för stadsutveckling beskrivs. Områdesindelningen bygger på en integrerad landskapsanalys och de
övergripande strategiska inriktningarna omvandling och komplettering ligger
till grund för vilka rekommendationer som gäller för respektive delområde. Utpekade noder har alla specifika förutsättningar och beskrivs därför utifrån vilken
roll de bör ha i en framtida utvidgad innerstad. För varje områdestyp och utpekad nod finns ett avsnitt med en inledande beskrivning och en lista på rekommendationer.
Omvandlingsområden är områden som har pekats ut för omvandling på kort
och lång sikt där samtidigt stora investeringar krävs i övergripande infrastruktur,
offentliga rum och samhällsservice av olika slag. Delar av dessa kommer att ingå
i den framtida stadskärnan, medan några är del av den utvidgade innerstaden.
Kompletteringsområden är områden med liten eller begränsad möjlighet till
stadsutveckling. Kompletteringar inom befintlig bebyggelsestruktur behöver
omhänderta behov av kommunal service, tillräckliga friytor och offentliga platser. För varje kompletteringsområde beskrivs även specifika karaktärsdrag, värden och potential i den fysiska miljön att ta hänsyn till när staden utvecklas.
Noder är områden för stadsutveckling i nära anslutning till större bytespunkter eller målpunkter för kollektivtrafiken med olika potential att utveckla stadsmiljön och sprida stadsliv och flöden av människor. Områdena utgör entréer till
en växande stadskärna och ska stärkas för ökade stadslivskvaliteter. I noder kan
en högre täthet prövas, med potential för ett större innehåll av verksamheter
i relation till bostäder. Noder har även ett stort värde vid strategisk planering
av högstadieskolor, som har ett upptagningsområde på 6 km. Komplettering av
bebyggelse behöver göras med utgångspunkt i de förutsättningar som finns för
respektive nod, med hänsyn till områdets särskilda värden och kvaliteter.
Den befintliga innerstaden har idag ett högt markutnyttjande och ett blandat
innehåll samtidigt som trycket på förtätning är stort. När staden utvecklas är
det viktigt att sprida flöden till fler noder och till omvandlingsområdena, som
har potential att utvecklas till delar av en växande stadskärna och tät sammanhängande innerstad. Västlänkens nya stationslägen är ett första steg i denna utveckling. De nya stationslägena sprider regionala flöden till nya entréer i staden,
för att minska trycket på den lokala kollektivtrafiken. De stödjer och stärker
även de delar av den befintliga innerstaden där förtätning av bebyggelsen pågår.
Vid en utveckling av kollektivtrafiksystemet med innerstadsring och metrobuss
uppstår nya noder för flöden i staden där potential för stadsutveckling behöver
omhändertas.
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Kulturmiljön och stadsmiljöns karaktär bär berättelsen om staden. Att se och
förstå stadens uppbyggnad, att kunna uppleva dess sammanhang och skönhetsvärden är av stor betydelse för orienterbarhet, trivsel och attraktivitet för både
invånare, verksamma och besökare. Även gröna- och blågröna stråk är strukturerande element som ger stadens dess karaktär. Utgångspunkten i hela planområdet är att all stadsutveckling ska se med utgångspunkt från befintliga värden
och stadens identitet.

Områdesindelning centrala Göteborg

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Innerstaden

123

OMVANDLINGSOMRÅDEN

I centrala staden finns både behov av och stor potential i att koncentrera stadsutvecklingen till Älvstadens omvandlingsområden, både för en växande stadskärna
och för staden i stort. På kort och längre sikt föreslås dessa omvandlingsområden
utgöra delar av en tät sammanhållen innerstad. Sett till hela planområdet finns
potential att inrymma merparten av tillkommande bostadsbebyggelse och arbetsplatser i dessa omvandlingsområden. Samtidigt finns här stora utmaningar i
att koppla samman dessa områden över älven och med stadsstrukturen på ömse
sidor.
Centrala Göteborgs omvandlingsområden utgörs av områdena Frihamnen,
Backaplan, Gullbergsvass, Centralenområdet, Lindholmen och Södra älvstranden. En omvandling av dessa områden kan bidra till att stärka kärnan, genom ett
utvecklat och sammanhängande gatunät som också knyter staden närmare älven.
Omvandlingsområdena kan även bidra till en utvidgning av innerstaden och att
stadskärnan växer över älven. En relativt hög exploatering ger stora värden, men
förutsätter också omfattande investeringar i ny infrastruktur, offentliga platser
och samhällsservice, och en etappvis utbyggnad under lång tid. Inom respektive
omvandlingsområde ska ytbehoven för kommunala friytor och service täckas
och en god balans eftersträvas mellan kvartersmark/bebyggelse, gatumark, parker och naturytor.
Särskilt i omvandlingsområdena finns chans att från grunden skapa en mer
klimatsmart stad med attraktiva boendemiljöer och ekosystemtjänster. Möjligheter kan finnas att gynna lokal produktion, återbruk och hållbar konsumtion,
samt säkerställa möjligheter till rekreation och kulturella upplevelser i närmiljön. Genom att förtäta centralt med närhet till målpunkter kan behovet av biltransporter minska och utvecklingen av hållbara och hälsosamma transportsätt
underlättas.
På grund av den stora planerade omvandlingen i dessa områden kan och behöver vattenfrågorna ofta lösas från grunden, i nya system och med nya lösningar. Bundenheten till dagens system och hantering är låg. Områdena ligger ofta
vid älvkanten och utgör en viktig del i avledningen till recipient från uppströms
områden. Hantering av dagvatten och skyfall ska ses som en strukturerande förutsättning i utvecklingen av områdena, vilket innebär att det i normalfallet inte
kan lämnas åt en enskild detaljplan att lösa vattenfrågorna. Stor konkurrens om
markytor gör det viktigt att vattenfrågan kontinuerligt samplaneras med utvecklingen av allmän plats och offentliga miljöer. Ytor för hantering av skyfall och
dagvatten ska så långt möjligt samlokaliseras.

Stadsdelarna runt Älvrummet
Älvrummet är inte ett omvandlingsområde i sig, men det är av mycket stor betydelse för karaktären i centrala Göteborg och kommer att påverkas då nästan alla
omvandlingsområden gränsar till Älvrummet. Därför är det viktigt att Älvrummet beskrivs ur ett helhetsperspektiv och med rekommendationer som utvecklingen i omvandlingsområdena ska ta fasta på.
Det centrala landskaps- och vattenrummet kring Göta älv, med före detta
hamn- och industriområden sträcker sig mellan Tingstadstunneln i öster och
Älvsborgsbron i väster. Omvandlingsområdena Frihamnen, Backaplan, Lindholmen, Centralenområdet, Gullbergsvass samt Södra Älvstranden ingår i Älvrummet liksom noderna Hjalmar Brantingsplatsen, Centralen, Myntgatan/
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Pumpgatan, Lindholmsplatsen och Fiskhamnen/Stigberget samt delvis Järntorget/Järnvågen.
Det storskaliga älvrummet präglas av stora mått, himmel och ett relativt flackt
bebyggelselandskap där höjder, högre byggnader, broar och kranar blir väldigt
tydliga inslag. Älvrummet möts av korsande dalgångar i nordsydlig riktning och
övergår till skärgårdslandskap i väster. Älvens krökningar och skiftande bredd
samt de korsande dalgångarna skapar varierade landskapsrum med olika fonder
och stadssiluetter beroende på var man befinner sig. Bergen utgör centrala element i älvrummet, dels de nära – Stigberget, Slottsberget, Ramberget, Kvarnberget och Otterhällan – dels de längre bort som sluter det större landskapsrummet
på håll. De mindre bergshöjderna formar mindre landskapsrum. Vid Röda Sten/
Klippan, och uppe från utsiktsplatsen på Sjöbergen upplever man en tydlig kontakt med havet och Slottsbergets bebyggelse utgör en första antydan till stad och
skärgård. Befintliga landmärken, både byggda och naturliga, är viktiga bärare av
identitet, karaktär, struktur och läsbarhet. Nyckelelement i det större älvrummet
är Ramberget, Sjöfartsmuseet, Masthuggskyrkan, Älvsborgsbron och Kranarna.
I partier som Frihamnen, Ringön och Drömmarnas kaj/Hultmans holme
upplevs den låga skalan, ett landskapligt djup, inramat av bergen längre norrut.
I Älvrummet finns en rik variation av vattenupplevelser, från Tingstadsområdet
till mötet med havet. Användningen av området har skiftat under hela Göteborgs historia. Här har drivits varvsverksamhet, fiskeri- och rederiverksamhet
och här finns också på flera håll fortfarande rester av småskalig bostadsbebyggelse från varvstiden. Stora delar saknar idag tydliga och fungerande samband med
den omgivande staden. Älven fyller även en ekologisk funktion, som livsmiljö
för flora och fauna, påverkad både av historisk och pågående användning runt
älven. Den ekologiska funktionen är en viktig förutsättning för planeringen, se
mer under avsnitt Innerstaden / Parker, natur och vatten.
På norra älvstranden från Eriksberg i väster till Lindholmen har en omfattande stadsomvandling lämnat plats för ny bebyggelse allt sedan 1980-talet. Här
har en ny och relativt tät blandstad vuxit fram. Ringön är ett fungerande före-

Läs mer
Vägledning för riksintresse för kulturmiljövården

Älvens stora öppna vattenrum - en viktig del av Göteborgs identitet.
Foto: Anna Reuter Metelius
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Riksintressen kulturmiljö
I älvrummet gäller flera riksintressen
för kulturmiljövården; delar av riksintresseområde Göteborgs innerstad O
2:1–5, Majorna – Kungsladugård, Sandarna O2:2 (Klippan – Carnegie och
Gamla Älvsborg) och Lindholmen O2:3,
Området innehåller ett flertal formellt
skyddade kulturhistoriskt intressanta
enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer samt innehåller bebyggelseområden medtagna i bevarandeprogrammet. Bebyggelse och miljöer inom
utpekade bevarandeområden och/eller
Riksintresseområde är att betrakta som
särskilt kulturhistorisk värdefull och ska
inte förvanskas.

tagsområde, som nu stegvis öppnas upp och tillgängliggörs i dialog med befintliga verksamheter, utan att för den skull omvandlas. Båda dessa områden beskrivs
i kapitlet Kompletteringsområden.
Älven har en stor potential som sammanbindande element, med syfte att låta
stadskärnan växa över älven. Älven har möjlighet att upplevelsemässigt koppla
samman, med siktlinjer, djup, historiska lager och funktioner. Älvrummet erbjuder kontraster genom öppningen mot havet i väster, kontakten med inlandet
i öster, en mångfald av rumsligheter, landskapsfronter, landmärken samt de samlade och stundtals spretiga bebyggelsemiljöer som finns längs älven. Här finns en
variation av både monotont och dynamiskt både vad gäller bebyggelse, grönska
och sammanhang.
Älvrummets flacka landskapskaraktär och idag relativt glesa bebyggelse innebär att alla större byggnader och höga hus ofta blir iögonfallande, vilket ökar kraven på välstuderad placering, utformning, skala och siktvinklar. I samband med
stadsutvecklingen i Älvstaden etableras nu en ny skala som, rätt utförd, kan skapa en upplevd närhet med andra sidan älven. En utmaning är att hitta just den
skala och gestaltning som samspelar med befintliga värden och omgivande stad
på bästa sätt. En utmaning är också att fånga transformation och föränderlighet
i detta karaktärsområde där platsbyggnad och tillfälliga användningar i kreativa
zoner kan utgöra en potential för stadsliv och kultur.
Det är också viktigt att inte bygga bort allt det slitna och robusta med patina
som ger karaktär. Det finns inte så mycket kvar av detta. Goda exempel på hur
detta kan ske när stadsrummet förändras finns i områden som Eriksberg och
Lindholmen, där särskilda nyckelelement bevarats som en del av en ny karaktär

Rekommendationer
• Stöd stadskärnans möjlighet att ta steget över älven, och omhänderta funktioner, bebyggelse samt fysiska och visuella samband.
• Omvandla utpekade områden inom Älvstaden till blandstad med
hög bebyggelsetäthet i enlighet med mål och strategier i Vision Älvstaden och i syfte att stärka älvens samlande funktion.
• Säkerställ att Älvrummets karaktär och potential blir en självklar utgångspunkt vid omvandling och komplettering i stadsmiljön. Det ska
finnas tydliga motiv för hur man relaterar till kvaliteter i de befintliga
miljöerna och stadsrummen. Älvens inneboende föränderlighet över
tid ska beaktas. Lagren av Göteborgshistoria samt stadsmiljöernas
transformation och förändrade funktion genom århundraden ska tas
omhand och framhävas i stadsutvecklingen.
• Ta tillvara på utblickar mot älven från såväl hus som gator, torg och
andra stadsrum. Såväl omvandlingsområden som omgivande stadsdelar ska ha en nära koppling till älvens stora vattenrum. Stråken
längs älven och ner till älven ska utvecklas och göras tillgängliga.
De offentliga rummen längs vattnet utvecklas till inbjudande vistelseytor.
• Utveckla de stora stadsrummen, kaj- och hamnområden samt naturområden och parker som pusselbitar i en sammanhängande stad.
Utblickar mot omgivande landskap, berg och kullar som omger
älven ska bevaras och omhändertas, när omgivande stad omvandlas
och kompletteras.
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• Tillgodose behov av parkytor och ytor för lek, idrott och rekreation samt annan samhällsservice när områden omvandlas. Befintliga park- och naturområden ska värnas och nya tillskapas, som är
tillgängliga och tillräckligt stora. Andelen bostäder i varje delområde
ska vara dimensionerande för hur stora ytor som krävs för detta.
• Planera för en utveckling av stadsmiljön som motiveras utifrån de
stora dragen i stadsbilden, platsspecifika karaktärsdrag och nyckelelement, befintliga kulturvärden samt lägespotential.
• Den stora skalan i såväl landskap som befintliga byggnadsverk ger
en större möjlighet att visuellt ta hand om nya synliga tillskott, stora, breda eller höga samtidigt som alla tillskott av höga hus blir väl
synliga. Tillskott av höga byggnader ska studeras ingående med
avseende på siktvinklar, skalrelationer och gestaltning. Nya landmärkens relation till befintliga landmärken kring älvrummet ska särskilt
uppmärksammas.
• Lyft och förstärk befintliga kulturvärden och sammanhang som resurser för stadslivet, stadens invånare och besökare. Utnyttja där så
är möjligt platsbyggnad, som möjlighet att tidigt introducera kreati•
•

•

•

va zoner och platser i förändring.
Utveckla färjetrafiken över älven till en naturlig del av hur man rör
sig i centrala staden och samtidigt bidra till ett levande älvrum.
Arbeta integrerat med byggandet av högvattenskydd och de offentliga rummen vid älven på ett sätt som stärker upplevelsen av
hamn och sjöfart, samtidigt som det gör kajerna mer tillgängliga för
allmänheten.
Pröva genomförandemässigt större utfyllnader i mindre delar av
älven i relation till hela älvrummet, med avseende vattenflöden, MKN
vatten, stabilitet, bottensediment, kulturmiljö, stadsbild och sjöfart.
Eftersträva bevarande av befintliga byggnader och anläggningar, i
syfte att bevara platsens identitet och erbjuda en större variation av
verksamheter i området.

Backaplan
Omvandlingsområdet är fortfarande till stora delar utformat som ett externt
handelsområde med lågt markutnyttjande. Området är till stora delar privatägt. Kommunen och markägarna är överens om att stegvis omvandla området
till blandstad med en stor andel bostäder i området. Ett första led i denna omvandling var byggandet av Kvillebäcken. Ett planprogram för området har tagits
fram för utvecklingen och enligt programmet finns ett ekonomiskt inriktningsbeslut (beslutat i KF) som sätter de ekonomiska ramarna. Backaplan har en god
potential och kapacitet för stadsutveckling. Genom att fortsätta den påbörjade
omvandlingen till tät blandstad genom byggandet av stadsdelen Kvillebäckens
sydöstra del, kan grunden läggas till en sammanhängande stadsstruktur mellan Hisingsbron och Vågmästareplatsen, vilket är en av förutsättningarna för
en stadskärna som växer över älven. Vid omvandling bör äldre byggnader och
strukturer sparas i den mån detta är möjligt. Pågående planering har hög ambitionsnivå för gestaltning av kvarter och allmän plats, liksom social blandning
med säkerställande av samhällsservice i varje utbyggnadsetapp.

Backaplan omvandlas till tät blandstad.
Bilden är en illustration med förslag till
struktur. Avgränsningar beslutas i detaljplanearbete.
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Backavägen i framtiden, Bild: Anders Svensson

I gränslandet mellan verksamhetsområde och blandstad kan särskild hänsyn
behöva tas till eventuella bostads- och verksamhetsetableringar.

Rekommendationer
• Utveckla området kring noden Knutpunkt Hjalmar i ett första steg.
Stärk därefter sambandet med Frihamnen och stråket mot Brunnsbo till tät blandstad som en del av den utvidgade stadskärnan med
stort handelsinnehåll, men även ett stort inslag av bostäder och
service.
• Fortsätt utveckla stråket längs Kvillebäcken till blågrönt stråk.
• Bygg ut områdets lokala gatunät och skapa bättre barriärbrytande gång- och cykelkopplingar mot Kvillebäcken, mot Brunnsbo och
mot Frihamnen. Studera särskilt hur bra gångstråk mot naturområdet på ”Telegrafberget” och mot Keillers park kan skapas.

Centralenområdet

Centralenområdet omvandlas till tät
blandstad med kluster av många höga
byggnader. Bilden är en illustration
med förslag till struktur. Avgränsningar
beslutas i detaljplanearbete.
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Centralenområdet är starkt förbundet med Göteborgs historia. Det sträcker sig
från den gamla hamnstadens kajer och kanaler vid Stora Bommen och Hamnkanalen i väster till industrialismens järnvägsanläggningar vid Centralstationen
i öster. Från Göta älv i norr, till Drottningtorget i söder, som varit en av stadens
viktigaste entréer i 150 år. Områdets hjärta är Göteborgs centralstation, som nu
utvecklas med en ny underjordisk station för Västlänken. I området pågår också
en omfattande stadsutveckling särskilt runt noden Centralen.
Centralenområdet ska utvecklas som affärsdistrikt, regional mötesplats och
kollektivtrafiktyngdpunkt med ett rikt stadsliv med många gående, och där den
växande stadskärnan ska främjas. Centralenområdet ska vara en välkomnande
entré till Göteborg och regionen för både besökare och verksamma, med väl gestaltade och generösa stadsrum med aktiva bottenvåningar Området utvecklas
med en tät blandad bebyggelse med tyngdpunkt i kontor, hotell- och handels-
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verksamhet men även med bostäder. Den bebyggelse som föreslås och som delvis
redan är under uppförande kommer att bli stadens mest dominerande kluster
av höga hus. Även området mellan Packhusplatsen och Lilla Bommen ingår i
omvandlingsområdet, där ny bebyggelse i en jämförelsevis lägre skala föreslås
mellan Operan och Casinot.
Området innefattar till viss del den historiska stadskärnan och gamla befästa
staden. Åtgärder behöver stärka berättelsen om det gamla i det nya. I området finns även ett flertal historiska byggnader som nu blir en del av en mycket tät stadsstruktur som Göteborgs centrals stationshus, Bergslagsbanans stationshus, Tobaksmonopolets snusfabrik och Tullpackhuset vid Packhusplatsen.
Omvandlingen av Centralenområdet ger förutsättningar för stadsliv i området
med många gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Genom utveckling av
gatunät och infrastruktur kan området bli en mer integrerad del av stadskärnan.

Rekommendationer
• Fortsatt utveckla på kort sikt en centrumbebyggelse av hög arkitektonisk kvalitet och med hög täthet och i en skala och i direkt närhet
till nytt stationsläge för Västlänken och Hisingsbron.
• Utveckla generöst med torg, platser och parker i området med en
gestaltning som ökar trygghet, användbarhet och tillgänglighet. Då
tillgången på mark är begränsad i området ska plats för dessa anspråk reserveras tidigt i processen.
• Utforma det övergripande gatunätet och infrastruktur för anslutning
av regional och nationell kollektivtrafik på ett sätt som gör höga flöden av både fordonstrafik och gångtrafik möjlig.
• Bygg ut det lokala gatunätet och skapa bättre barriärbrytande
gång-, cykel- och kollektivtrafikkopplingar mot Frihamnen och Åkareplatsen/Alléstråket.

Frihamnen
Omvandlingsområdet utgörs av ett före detta hamnområde, beläget norr om
den historiska stadskärnan på motsatt sidan älven. Området har tills helt nyligen
fungerat som utskeppningshamn för gods samt terminal för kryssningsfartyg.
Cirka tio hektar av områdets centrala delar utvecklas nu till stadspark, den så
kallade Jubileumsparken. Parken har också pekats ut som kreativ zon med plats
för aktiviteter kopplat till badkultur, odling med mera.
Inom områdets östra del planeras på kort sikt en omvandling till tät blandstad.
Det finns ett identifierat behov av en idrottshall inom området. En lokaliseringsstudie krävs i den fortsatta planeringen. Längs Hamnbanan krävs omfattande
åtgärder för skydd mot farligt gods. På pirarnas yttre delar råder dåliga grundläggningsförhållanden, vilket innebär att dessa delar föreslås exploateras i ett
senare skede. Arbete pågår med tillståndsansökan för att se om en utfyllnad
av Lundbyhamnen är möjlig, med avsikt både att skapa mer byggbar mark och
park. Frihamnens unika läge i staden gör att potentialen för stadsutveckling är
mycket stor under förutsättning att gatunätet på olika sätt kan utvecklas från en
trafikseparerad industristruktur till en integrerad del av stadskärnans gator och
stråk.

Frihamnen omvandlas till tät blandstad
och låter stadskärnan ta steget över
älven. Bilden är en illustration med förslag till struktur. Avgränsningar beslutas i detaljplanearbete.
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Flera viktiga kopplingar för gång- och cykeltrafik diskuteras och spårväg
mellan Hisingsbron och Lindholmen gör att tillgängligheten till området på
kort sikt kan förbättras. Genom att avvakta med de yttre delarna av Frihamnen, exempelvis pirarna, kan man förhoppningsvis skapa en värdeökning på den
mark där man avvaktar planering, för att på så sätt få bättre kostnadstäckning för
bland annat de grundläggnings- och stabiliseringsåtgärder som krävs. Genom
att planera i etapper är det också möjligt att få en bättre bild av vilka behov som
kommer att finnas i området.
I gränslandet mellan verksamhetsområde och blandstad kan särskild hänsyn
behöva tas till eventuella bostads- och verksamhetsetableringar.

Rekommendationer
• Utveckla Jubileumsparken till en komplett stadspark, med aktivitetsoch rekreationsytor för hela staden och en större badanläggning.
• Planera för att det blågröna stråket vid Kvillebäckens nya utlopp
ska bli en del av Jubileumsparken. En skyddsport krävs för att hantera högvatten.
•

•

•
•
•

•

•

En omvandling av Gullbergsvass låter
stadskärnan växa även österut. Bilden
är en illustration med förslag till struktur, där avgränsningar inte är beslutade. Avgränsningar beslutas i detaljplanearbete.
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Utveckla i ett tidigt skede ett nytt stadslivsstråk mellan Lilla Bommens hamn och Hjalmar Brantingsplatsen via Frihamnen, genom en
ny färjeförbindelse och ett omhändertaget gångstråk över området.
Det kan hållas öppet för allmänheten under Frihamnens utbyggnadsskede och levandegöras som en del av platsbyggnadskonceptet.
Planera och utforma bebyggelse och andra åtgärder närmast befintlig Hamnbana som skydd mot farligt gods. I planeringen är det
viktigt att inte omöjliggöra framtida strukturella kopplingar mot Brämaregården den dagen Lundbyleden får en annan status.
Studera hur Lindholmsallén kan knytas mot Ringögatan via Frihamnens inre del på ett bra sätt.
Skapa på längre sikt ny mark genom successiv utfyllnad av Lundbybassängen.
Bygg i en första etapp ut områdets östra delar längs stråket från
Hisingsbrons fäste mot Knutpunkt Hjalmar och kring Jubileumsparkens inre del.
Omvandla Hjalmar Brantingsgatan från en infrastrukturbarriär till ett
stadsstråk. Utveckla kollektivtrafikpunkten vid Hjalmar Brantingsgatan som en del av tät blandstad och motor för stadslivsutveckling.
•Bygg i ett tidigt skede även ut områdets inre gatunät och anslut
området med bättre barriärbrytande gång- och cykelförbindelser
över älven samt mot Lindholmen, Brämaregården, Backaplan och
Ringön.

Gullbergsvass
Omvandlingsområdet är alltsedan 1800-talet tänkt som ett expansionsområde
för Göteborgs innerstad men har under 1900-talet alltmer tagits i bruk för järnvägs- och logistikändamål. Järnvägstunneln Västlänken byggs nu under områdets centrala delar. Inom ramen för Älvstadsarbetet diskuteras att på sikt omvandla hela området till tät blandstad. Genom att bygga stad på Gullbergsvass
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skapas möjligheter att knyta samman områden kring Stampen och Gårda med
älven och att skapa stadsmässiga samband mellan Centralenområdet och Gamlestaden, Marieholm och Olskroken. Området innehåller även det statliga byggnadsminnet Skansen Lejonet.
I gränslandet mellan verksamhetsområde och blandstad kan särskild hänsyn
behöva tas till eventuella bostads- och verksamhetsetableringar.

Rekommendationer:
• Utveckla ett sammanhängande älvstråk med park eller gröna inslag
och högvattenskydd i samband med att kajerna längs Gullbergs
Strandgata rustas upp med hänsyn till befintlig karaktär och atmosfär.
• Skapa en ny stadspark ovanpå Västlänkstunneln och i anslutning till
Gullberget samt ett grönt stråk från denna park mot älven.
• Bygg över tid ut området till tät blandstad genom att utveckla de
västra delarna med centrumbebyggelse och de östra delarna med
stort inslag av kultur, idrott och kommunal service.
• Skapa ett nytt stadslivsstråk från Centralenområdet och österut
samt goda gång-, cykel- och kollektivtrafikkopplingar från områdets
östra delar mot Svingeln, Olskroken, Gamlestaden och Ringön.
• Utveckla nord-sydliga stråk över bangården för att länka samman
staden mellan Gullbergsvass och Svingeln, Stampen och Gårda.

Lindholmen
Älvstadens delområde Lindholmen ligger i det låglänta Älvrummet med Ramberget i norr och Slottsberget i väster. Området som idag rymmer en blandning
av internationella företag, studenter, forskare, boende och kultur har vuxit fram
under lång tid. Lindholmen upplever idag en stark tillväxt av såväl nya företag
som bostäder och väntas under kommande tioårsperiod växa till minst dubbelt
så stor dag- och nattbefolkning. Lindholmen är en unik tillgång för Göteborgsregionen med sin koncentration av utbildning och företag. Genom att både ta
tillvara potentialen hos befintligt kunskapskluster, förbättra älvförbindelserna
och komplettera området med bostäder och service av olika slag kan området
utvecklas till en integrerad del av Göteborgs stadskärna. Området innehåller ett
flertal historiska byggnader, som nu blir en del av en mycket tät stadsstruktur.
Via Gropegårdsgatan kan en länk mellan Lindholmen och stadsdelarna runt
Ramberget skapas och även knytas vidare mot Biskopsgården och Tuve. I gränslandet mellan verksamhetsområde och blandstad kan särskild hänsyn behöva tas
till eventuella bostads- och verksamhetsetableringar.

Rekommendationer
• Utveckla området i etapper till en blandstad med övervägande arbetsplatser men även med ett stort inslag av bostäder och bostadsanknuten service och närhet.
• Stärk kunskapsnoden Lindholmen genom att bygga vidare på befintliga klusterbildningar för fordonsindustri, it, media, kreativa näringar och akademisk forskning.

Lindholmen utvecklas från kunskapskluster till en del av en framtida stadskärnan.
Bilden är en illustration med förslag till
struktur. Avgränsningar beslutas i detaljplanearbete.
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• Knyt samman östra delen av området med Frihamnen och Brämaregården i anslutning till den framtida noden Myntgatan/Pumpgatan
med nya och förbättrade barriärbrytande gång- och cykelkopplingar
mot angränsande områden och över älven.
• Utveckla en mer sammanhållen och integrerad stadsstruktur i hela
området.
• Förbättra tillgång och tillgänglighet till parker och naturområden,
genom att en park etableras längs Lindholmsallén och gröna stråk
skapas.
• Utveckla gröna oaser och offentliga rum av olika slag i hela området och omhänderta närheten till vattnet i hela området för allmän
vistelse.
• Skapa stråket mellan Frihamnen och Slottsberget, som en del av ett
sammanhängande älvstråk, i samband med att ett sammanhängande högvattenskydd längs älven byggs.

Södra Älvstranden

Utvecklingen av Södra Älvstranden
låter den historiska stadskärnan möta
vattnet. Bilden är en illustration med
förslag till struktur. Avgränsningar beslutas i detaljplanearbete.
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Södra Älvstranden omfattar det tidigare hamnområdet mellan Stora Hamnkanalens utlopp och Fiskhamnsmotet. I samband med byggandet av Götatunneln
har området föreslagits att omvandlas till tät blandstad. Skeppsbron ska utvecklas till göteborgarnas nya vardagsrum med mötesplats vid älven. Masthuggskajen ska utvecklas som en stimulerande och kontrastrik plats med en tillåtande
vardagskultur. Ett grönt parkstråk ska utvecklas från Masthuggsplatsen ner till
älven. Södra Älvstranden ska utvecklas till innerstad för alla oberoende ålder och
bakgrund. Här ska finnas en blandning av utbud och innehåll, en mix av storskaligt och småskaligt, lokalt och internationellt, liksom en blandning av permanent
och temporärt. Området ska utvecklas med en tillåtande gestaltning, där identiteten stöds av arkitekturen genom gestaltning av byggnader och platser och den
befintliga kulturen i området.
I ett första steg har detaljplaner för Skeppsbron och delar av Masthuggskajen
tagits fram och en bytespunkt för älvtrafik, spårväg och bussar har lokaliserats till
Stenpiren. Båda detaljplanerna innehåller omfattande arbeten under mark och
utbyggnader av ny kvartersmark i älvfåran.
Genom att bygga ut de redan planerade områdena vid Skeppsbron och Masthuggskajen förbättras stadskärnans relation till älven och älvrummet samtidigt
som vyer och siktlinjer mellan älvrummet och den byggda staden påverkas. I
den fortsatta utbyggnaden av Södra älvstranden behöver den visuella kontakten
mellan staden och vattnet särskilt studeras som en viktig faktor i en växande
stadskärna. Området som nu blir en del av en mycket tät stadsstruktur. Runt
Skeppsbron finns flera kulturhistoriska skikt såsom spår av den befästa staden
att förhålla sig till.
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Rekommendationer
• Utveckla ett sammanhängande älvstråk och högvattenskydd i samband med att kajerna rustas upp och nya utbyggnader i älven tillkommer.
• Bygg ut det lokala gatunätet och skapa bättre gång- och cykelkopplingar mot Lindholmen och längs älven.
• Studera om Stena Lines färjeterminal kan flyttas till en ny lokalisering som är bättre lämpad för tunga transporter och studera hur
även terminalområdet kan utvecklas som en del av stadskärnan med
stegvis integrering av Oscarsleden och barriärbrytande kopplingar
mellan Masthugget och kajen.

Järnvågsgatan i framtiden.
Teckning: Anders Svensson
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KOMPLETTERINGSOMRÅDEN

Den största delen av den centrala staden utgörs av en tät sammanhängande
stadsstruktur, formad av olika planeringsideal och tidsepoker med bebyggelseområden som utvecklats över tid. Här råder generellt ett högt tryck på förtätning
i form av bostäder, kontor och samhällsservice. Inom kompletteringsområdet
finns begränsningar för hur mycket ny bebyggelse som går att tillskapa med
hänsyn till de behov och brister som finns redan idag. Ytorna för bebyggelse är
begränsade och det är brist på parker samt på friytor som kan täcka behovet för
skola och förskola. I Innerstaden förslås att endast en mindre andel ny bebyggelse tillkommer inom detta område, förutsatt att behov av ytor för parker och
kommunal service kan tillmötesgås. Kompletteringar ska främst omhändertas
inom befintlig stadsstruktur, till exempel genom att använda befintliga byggnader till nya ändamål. Öppna ytor ska endast i undantagsfall tas i anspråk.
Kompletteringsområden kopplas särskilt samman med utvecklingsstrategin
Stärk, värna och komplettera den befintliga staden.
Inom befintlig bebyggelsestruktur är vattenstrukturen i många fall redan satt.
Hanteringen av vattenfrågorna behöver därför utformas och utvecklas baserat
på de förutsättningar som ges av befintliga system. Det är extra viktigt att beakta kapaciteten i befintliga system och strukturer. Ledningsnäten kan bestå av
kombiledningar som leder till bräddning av spillvatten eller är fullbelastade av
dagvatten med översvämningar som följd. Funktioner och strukturer för en säker
skyfallshantering finns ofta inte på plats och kraven kommer dessutom att öka
med tillkommande exploatering.
Utpekade platser och stråk för hantering av dagvatten och skyfall ska inte tas
i anspråk utan att först säkerställa att avsedd funktion kan lösas på annat sätt.
Utred möjligheten att utveckla områdenas öppna ytor, parker och naturområden
för att om möjligt även rymma hantering av vatten, dock utan att sociala värden
går förlorade. Mångfunktionella ytor för hantering av dagvatten och skyfall ska
därför utformas för att utgöra ett tillskott i stadsmiljön och med omsorg om
användarna. Alla ytor behövs för hanteringen av vatten, även exempelvis idrottsoch lekytor och torg.
Förutom mindre kompletteringar inom befintlig bebyggelsestruktur pågår
redan idag ett antal större stadsutvecklingsprojekt inom området, som utgör ett
stort tillskott av ny bebyggelse. Dessa projekt förändrar området genom förtätning, men i stort förändras de inte stadsstrukturen på samma sätt som omvandlingsområdena.
De större stadsutvecklingsprojekten som kompletterar inom befintlig stadsstruktur beskrivs inom respektive kompletteringsområde. För respektive område
finns en kortfattad beskrivning av befintliga värden och potential att lyfta. Dessutom anges hur följande värden kan stärkas; platsspecifika karaktärsdrag, kulturvärden, områdets känslighet för förändringar samt utmaningar för stadsutveckling med hänseende till karaktärsdragen. Potential avser möjlighet att utveckla
en innerstad som helar staden, möter vattnet och stärker kärnan med bevarad,
utvecklad och stärkt stadskaraktär.

Ringön
Ringön får stöd att utvecklas på befintliga verksamheters villkor
Bild: Stadsbyggnadskontoret
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Ringön är ett befintligt företagsområde med många olika slags verksamheter.
Ringön ligger vid älven och gränsar till Frihamnen. Med några undantag ägs
kvartersmarken av Göteborgs Stad och upplåts med tomträtt. Gällande de-
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taljplan tillåter industri, trafik- och hamnverksamhet och detaljhandel med motorfordon, möbler, järn- byggnads- och trädgårdsartiklar.
Utvecklingen till det Ringön är idag har skett av egen kraft och på Ringön
finns en mängd olika fastighetsägare och verksamheter som tillsammans skapar
en spännande företagsmiljö. Det Ringön vi ser idag är en tillgång för hela Göteborg som ska tas till vara och stärkas. Till exempel kan Ringön med sina relativt
låga lokalhyror stärkas som plats för nystartade företag. Områdets karaktär gör
det möjligt för en successiv utveckling där gammalt och nytt, dyrt och billigt kan
fungera sida vid sida. Göteborgs Stad och verksamheterna på Ringön arbetar
tillsammans för att få en stegvis utveckling av området i enlighet med Vision
Älvstaden. Tanken på medellång sikt är att gå från en plats där det bara finns
industri till ett mer blandat utbud av verksamheter.

Rekommendationer
• På kort och medellång sikt bör fokus ligga på successiva förändringar inom befintlig struktur med bibehållande av kommunalt markägande genom tomträttsupplåtelser.
• På lång sikt bör studeras hur ett Ringön, som formats av utvecklingen på kort och medellång sikt, bör utvecklas med avstamp mot
framtiden.
• Det Ringön vi ser idag är en tillgång för hela Göteborg som ska tas
till vara och stärkas. Till exempel kan Ringön med sina relativt låga
lokalhyror stärkas som plats för nystartade företag.
• Under en femårsperiod har staden finansierat en satsning för att
stärka, ta tillvara och utveckla möjligheterna för både befintlig verksamhet och etablering av nya småföretag på Ringön – Saltet – utifrån principen att inte riva befintliga byggnader, att stötta befintliga
företag och att lokalisera nya kreativa verksamheter till lediga ytor i
området.

Norra Älvstranden
Med norra Älvstranden avses här det område mellan Älvsborgsbron i väster och
Slottsberget i öster som under de senaste 35 åren utvecklats från hamns- och
industriområde till tät blandstad med cirka 10 000 bostäder men också många
arbetsplatser. Här fanns, fram till mitten av 1970-talet, fartygsvarven Eriksbergs
Mekaniska verkstad och Lindholmens varv. Inom området arbetar idag fler personer än det gjorde under varvstiden. Områdets delar kallas allmänt för – från
väster – Färjenäs, Eriksberg, Sannegården, Sannegårdshamnen och Lindholmen/Slottsberget.
Området innehåller ett flertal byggnader och anläggningar från varvstiden
som sparats och integrerats i den nya stadsbebyggelsen – såsom Eriksbergsvarvets bockkran, gamla maskinhallen på Eriksberg, flera äldre kontorsbyggnader
och kajkonstruktioner med spår av varvsverksamheten. Dessa bär vidare berättelsen om varvstiden och utgör viktiga identitetsbärare i området.
Området innefattar även stadsdelen Lindholmens västra del med Slottsberget. Hela detta område är en sammanhållen miljö med före detta arbetarbostäder i den norra delen i form av landshövdingehus och trähus i två våningar. På

Ett tidigare omvandlingsområde som
nu kompletteras och binds samman
med övriga delar av innerstaden.
Foto: Anders Svensson
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Riksintresse kulturmiljö
Lindholmen och Slottsberget utgör
riksintresse för kulturmiljövården O 2:3
och omfattar en sammanhållen miljö
mellan Sannegårdshamnen och Lindholmens varv på Norra Älvstranden.
Bebyggelse och miljöer inom utpekade
bevarandeområden och/eller Riksintresseområde är att betrakta som
särskilt kulturhistorisk värdefull och ska
inte förvanskas.

Slottsberget finns en småskalig, klättrande trähusbebyggelse som uppvisar de
bohuslänska fiskelägenas tradition. I området finns även den gamla torrdockan
från Lindholmens varv bevarad.
Områdets läge vid älven gör att all bebyggelse är väl synlig och karaktärsskapande i det stora älvrummet. Den utbyggnad som skett genom områdets
utbyggnad har förändrad stadens siluett på ett sätt som tydliggör berättelsen
om den föränderliga staden, där olika näringar avlöser varandra och livsvillkoren
förändras. Norra älvstranden bidrar, både genom sin täthet och gestaltning, tillkommande dag- och nattbefolkning och tillkomsten av flera nya färjeförbindelser till att binda samman staden över älven. I dagsläget återstår några fastigheter
att utveckla, men inga stora utbyggnadsområdet finns kvar på norra älvstranden.
Hamnbanan och Lundbyleden har hela tiden varit en utmaning för norra älvstranden i möjligheten att skapa en sammanhängande stad. En dubbelspårsutbyggnad av Hamnbanan genom en tunnel pågår nu mellan Eriksbergs köpcentra och Västra Eriksberg/Pölsebo

Rekommendationer
• Komplettera området med ytterligare parkytor, friytor och samhällsservice.
• Bind samman området med stadsdelarna norr därom genom att
skapa ett sammanhängande gatunät i de delar där hamnbanan
överdäckas, binda samman kollektivtrafik- gång- och cykelstråk mot
övriga delar av Lundby.
• Värna bevarade rester från varvstiden i form av byggnader, anläggningar och markbehandling.
• Fortsätt utveckla en stadspark vid Färjenäs och utveckla norra älvstråket förbi västra Eriksberg mot Färjenäs.
• Studera lämplig placering av färjelägen för framtida älvförbindelser
vid Färjenäs, västra Eriksberg och Sannegårdshamnen.

Den historiska stadskärnan

Den historiska stadskärnan - en sammanhållen och levande historisk stadsmiljö vårdas och omhändertas.
Foto: Anna Reuter Metelius
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Med den historiska stadskärnan avses det område som en gång var den befästa
stadens område. Området omfattar stadsdelarna Inom Vallgraven, Nordstaden
och Pustervik samt Kungsparken/ Trädgårdsföreningen. Området gränsar till
flera utpekade omvandlingsområden och noderna Centralstationen, Haga och
Järntorget.
Miljön utgörs av en fullt utbyggd stadsbebyggelse med omsorgsfullt utförd
arkitektur från fem århundraden. Spåren från stadens olika historiska skeenden är läsbar i allt från stadsplanen med vallgrav och bastioner, Stora Hamnkanalen (stadens första hamn) och flera kvarstående byggnader från 1600-talet.
Området utgör en fungerande och levande stadsmiljö med höga kulturvärden.
Bebyggelsen har genomgående en relativt låg och jämn skala. Även modernare
bebyggelse håller sig inom en likartad skala. Befintliga byggnader, stadsrum och
parker utgör en stor tillgång även för omgivande stad och har en betydande roll i
upplevelsen och avläsbarheten av Göteborgs historiska utveckling, stadens identitet och attraktivitet. Spåren efter Nordens starkaste stadsfästning är ständigt
närvarande i den historiska stadskärnan och sätter en speciell prägel på staden.
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Allt detta är unikt i en internationell kontext. Utsiktsplatserna och vyerna mot
betydande landmärken ger också en särskild möjlighet att överblicka, uppleva
och avläsa de större sammanhangen i stadsstrukturen. Lokala byggnadsmaterial
och byggnadstradition skänker särprägel och identitet. Den historiska stadskärnan innebär en resurs för stadslivet, stadens invånare och besökare. Den har stor
potential att lyftas ytterligare. Befintliga kulturvärden och stadsmiljökvaliteter
kan lyftas och stärkas exempelvis genom att stadsrum som Hvitfeldtsplatsen,
Grönsakstorget, Basargatan och Stora Nygatan, som idag till stora delar används
för parkering, omgestaltas till vistelseytor och stråk. Genom att värna befintliga
friytor och äldre byggnader, som i kraft av sin ålder kan ha lägre hyror, kan på så
vis ett än mer vitalt stadsliv skapas.
En stadskärna behöver både aktivitet och lugn. Ju fler människor som befolkar stadskärnan desto större behov av lättillgängliga, rekreativa offentliga rum
och lugna gator. Det är sådana kontraster som ger en levande stadskärna för alla.
En stor potential för stadskaraktären och stadslivet finns i de större stadsrum
som omger den historiska stadskärnan. Genom att utveckla och öppna upp områdets älvnära delar kan stadskärnan växa över älven. Ytterligare potential finns
i att omhänderta och utveckla värdefulla stadsrum, exempelvis längs Vallgraven/
Rosenlundskanalen, Stora Hamnkanalen och Hotellplatsen på ett bättre sätt.
Kulturklustret vid Järntorget, i Lagerhuset, Draken/Folkets hus och Pustervik
är viktigt inte bara för närområdet utan för hela kulturgöteborg. Här finns en
av två stora filmhubbar med Göteborgs filmfestival som nav. I Lagerhuset finns
en av Göteborgs litteraturnoder. Folkteatern och Pusterviks scener ligger också
här för att nämna några av alla kulturverksamheter. Kulturlivet har här en stark
påverkan på områdets karaktär och gör det till den entré till kulturgöteborg som
det är idag.
Att den historiska stadskärnan är regionens kärna och ett levande kommersiellt centrum bidrar till att kulturmiljön hålls levande och kan utvecklas genom
att brukas. Samtidigt innebär detta en stor utmaning i samband med pågående
stadsutveckling och stadens expansion. Den befintliga stadsstrukturen är redan
tät, det finns få ytor som är möjliga att bebygga. Utmaningen ligger i att hitta en
balans och interaktion mellan handel, samtida drivkrafter och historisk stadskärna. Det finns olika anspråk längs Stora Hamnkanalen som behöver hanteras
utifrån stadsrummets känslighet; dels utifrån upprustning av kanalmurar, dels
utifrån nya flytande offentliga och privata vistelseytor. Alla tillägg kring Stora
Hamnkanalen ska spegla känslan av ett finrum och bidra till kulturmiljöns roll
för en attraktiv innerstad. Områdets omsorgsfullt utformade och kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer och stadsrum, inslag av småskalighet i fastighetsindelningar och byggnadshöjder, välavvägda proportioner samt en relativt
sammanhållen och låg stadssiluett innebär en hög känslighet för förändringar.
Även karaktärsdrag i den mer nära skalan är känsliga för förändringar och tillägg
avseende fasadutformning, material- och kulörer.

Riksintresse kulturmiljö
Hela området ingår i riksintresseområde Göteborgs innerstad O 2:1–5 och
innehåller ett flertal formellt skyddade kulturhistoriskt intressanta enskilda byggnader (byggnadsminnen
samt statligt byggnadsminne) samt
bebyggelseområden som ingår i det
kommunala kulturmiljöprogrammet.
Bebyggelse och miljöer inom utpekade
bevarandeområden och/eller Riksintresseområde är att betrakta som
särskilt kulturhistorisk värdefull och ska
inte förvanskas

Rekommendationer
• Vårda och omhänderta befintliga kulturvärden, historisk läsbarhet
och den platsspecifika karaktären av en sammanhållen och levande
historisk stadsmiljö.
• Värna och utveckla befintliga parker, kajer, torg och platser. De är
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•

•

•

•

viktiga för stadskärnans karaktär och attraktivitet och är komponenter i en sammanhängande stad.
Säkerställ att befintliga stadssiluetten, utsiktspunkter och befintliga
landmärken även i framtiden ska vara framträdande delar av stadsmiljön. Värna visuella samband i de större landskapsrummen.
Synliggör berättelsen om fästningsstaden genom att stadsrum och
miljöer kring Stora Hamnkanalen, Vallgraven, Trädgårdsföreningen
och Kungsparken värnas, utvecklas och förstärks.
Bevara så långt det är möjligt befintlig småskalig fastighetsindelning, som en viktig grund för en blandad och differentierad stadsmiljö även i framtiden.
Utforma och planera ändringar och kompletteringar av byggnader,
stadsrum, infrastruktur och anläggningar ska med respekt för befintliga värden. Detta kan göras med tillskott som underordnar sig den
rådande karaktären, men också genom tillskott som förtydligar den
rådande sorten genom att kontrastera mot den.
Se till att kompletteringar av stadsmiljön utgår ifrån och tydligt motiveras i relation till den historiska stadskärnans befintliga kulturmil-

jövärden och karaktär.
• Bevara den historiska stadskärnans genomgående och enhetliga
lägre skala, i kontrast mot föreslagen högre bebyggelse i angränsande omvandlingsområden. Inom området är det inte lämpligt med
höga hus, då dessa skulle göra det svårt att uppleva och läsa av den
gamla stadens utbredning.

Stenstaden

Riksintresse kulturmiljö
Större delen av området ingår i riksintresseområde Göteborgs innerstad O
2:1–5 (Vasastaden, Lorensberg, Annedal och Johanneberg). Området
innehåller ett flertal formellt skyddade kulturhistoriskt intressanta enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer
samt innehåller bebyggelseområden
medtagna i bevarandeprogrammet.
Bebyggelse och miljöer inom utpekade
bevarandeområden och/eller Riksintresseområde är att betrakta som särskilt kulturhistorisk värdefulla och ska
inte förvanskas.
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Området ligger söder om den historiska stadskärnan och inkluderar merparten av stadsdelarna Heden, Vasastaden, Lorensberg, Haga, Kommendantsängen,
Annedal och Olivedal. Området innefattar noderna Järntorget och Linnéplatsen
och två nya stora bytespunkter för Västlänken vid Haga och Korsvägen. Området utgörs av en väl sammanhållen stadsbebyggelse, till större delen bestående av
klassisk stenstad från sent 1800-tal. I Haga har stora delar av ursprunglig bebyggelse rivits och ersatts av ny bebyggelse, som förhåller sig respektfullt till stadsdelens skala och stadsplan, men här finns också inslag av äldre trähusbyggelse
och landshövdingehus. I Lorensbergs villaområde och kring Götaplatsen finns
ett område med 1920-talsbebyggelse i stadsplan av den tidigare stadsingenjören
Albert Lilienberg. Området utgör en fungerande och levande stadsmiljö med
specifik karaktär, stora kvaliteter och höga kulturvärden, som spelar en betydande roll i avläsbarheten av stadens historiska utveckling, upplevelsen av den
göteborgska stadsbilden och stadens identitet. Inom området finns också många
viktiga kulturella verksamheter som behöver värnas. Inom området kan potential för stadsliv tas tillvara genom att lyfta och stärka befintliga kulturvärden
och stadsmiljökvaliteter, exempelvis genom att platser som Hagabion (Victoriaskolans före detta skolgård), Skanstorget och Schillerskas skolgård, som idag
används till parkering, istället omvandlas till vistelseytor.
Områdets sammanhållna karaktär, relativt låga hushöjd och höga kulturvärden innebär en känslighet för strukturomvandling och större skalförändringar.
Den befintliga stadsstrukturen är redan tät och det finns få ytor som är möjliga
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att bebygga. En utmaning är att områdets trafikrum behöver utformas och utvecklas på ett sätt som stödjer en levande stadsmiljö. Skansberget med byggnadsminnet Skansen Kronan är känsligt utifrån att det är ett betydande landmärke,
ett karaktärselement, i stadsbilden samt en viktig utsiktsplats som erbjuder vyer
över stadskärnan från söder. Särskild hänsyn behöver tas vid planering för lokalisering av nya höga byggnader, som inte bör placeras mitt i viktiga siktlinjer.

Rekommendationer
• Värna och omhänderta Stenstadens befintliga värden och den
platsspecifika karaktären av en sammanhållen och levande historisk
stadsmiljö i utvecklingen av Göteborgs innerstad.
• Planera för att ändringar och kompletteringar av byggnader, stadsrum, infrastruktur och anläggningar ska ske med ett respektfullt
förhållningssätt till befintlig gestaltad livsmiljö, kulturmiljö, det
befintliga stadslandskapet, dess kulturvärden och den arkitektoniska helheten. Det kan göras med tillskott som underordnar sig den
rådande karaktären och skalan, men också genom tillskott som för-

Kompletteringar av stadsmiljön ska
tydligt motiveras i relation till befintliga
värden i den gestaltade livsmiljön och
kulturmiljön
Foto: Anna Reuter Metelius

tydligar karaktären genom att kontrastera mot den.
• Se till att kompletteringar av stadsmiljön utgår från och tydligt motiveras i relation till befintliga värden i den gestaltade livsmiljön och
kulturmiljön.
• Värna befintliga parker och naturområden och utveckla gröna stråk
och samband mellan dem.
• Utforma och planera eventuella kompletteringar inom området, så
att de inordnar sig i omgivande bebyggelses skala. Inom området är
det inte lämpligt med höga hus.

Runt Ramberget
Området omfattar stadsdelarna Rambergsstaden, Brämaregården och Kvillebäcken. Ramberget markerar övergången mellan det flacka älvrummet och omgivande stad som är mer kuperad. Ramberget bildar rygg åt flera stadsrum runt
om med en brant sida mot söder och utsiktspunkter. Vid Ramberget ligger anrika Keillers park samt Rambergsskolan av hög arkitektonisk kvalitet. Stadsdelarna Brämaregården, Kvillebäcken och Rambergsstaden flyter in i varandra.
Idag består området av blandad stadsbebyggelse, splittrad på sina håll. Nya Kvillebäcken inordnar sig i mönstret men med en bebyggelse av högre skala än de
äldre delarna. Volvo Lundby, även kallat campus Lundby, har varit verksamhetsområde i staden under lång tid, idag är stora delar av området inte tillgängligt
och verksamheterna på platsen utgör inte en del av stadsstrukturen. AB Volvo
avser utveckla sin kontors-, utvecklings- och testverksamhet och komplettera
området med ny bebyggelse. Det planeras för en fördubbling av bebyggelse inom
området i en bebyggelsestruktur, som i delar kommer att vara mer tillgänglig för
allmänheten och som bättre kopplas ihop och integreras med omgivande stadsmiljö. Ny bebyggelse längs med särskilda stråk stärker gaturummet och skapar
attraktivare gatumiljöer med inslag av service i bottenvåningar.
I områdets norra del finns ett större område för idrott samt äldre koloniträdgårdar. Området gränsar till omvandlingsområdena Backaplan, Frihamnen och
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Stadsdelarna runt Ramberget - en anrik del av innerstaden stärks, kompletteras och binds samman med omgivande stadsdelar
Foto: Anna Reuter Metelius

Lindholmen, Ramberget och Kvillebäcken, Hjalmar Brantingsleden, Lundbyleden och Hamnbanan, som är starka strukturerande element, som historiskt
format och satt sin prägel på området. Runt Kvillebäckens utlopp etablerades
först fabriker och bostadshus, efterföljt av förste stadsingenjör Albert Lilienbergs planer för Brämaregården, Kvillebäcken och Rambergsstaden. Efterkrigstidens bebyggelse runt Wieselgrensplatsen utgör ytterligare ett lager i närmiljön.
Området kring Wieselgrensplatsen har idag ett lågt markutnyttjande med stora
öppna ytor. Delar av området kompletteras med tät ny, i huvudsak bostadsbebyggelse, i kvarter runt Lundby badhus. Andra delar planeras för utbyggnad av
Lundbybadet och idrottsarenan, att ersätta befintlig ishall med ett nytt sjukhus
samt för en mindre andel bostäder. Området som helhet ska eftersträva publika
lokaler i bottenvångar invid särskilda stråk, som knyter an till omgivningen och
ger tryggare miljöer. Wieselgrensplatsen kommer även fortsatt vara en viktig
tyngdpunkt med betydelse för stora delar av Hisingen.
Ramberget är känsligt för förändringar, eftersom det är ett betydande landmärke i stadsbilden och en viktig utsiktsplats som erbjuder den allra bästa vyn
över stadskärnan från norr. Landmärket har i sig en samlande funktion, en potential att binda samman staden och dess strukturerande element runt omkring.
Nya Kvillebäcken är ett uttryck för 2000-talets kvartersstad och en motor i
områdets stadsförnyelse, med bland annat Kville Saluhall som en av de viktiga markörerna för den nya stadsdelen. Brämaregården ligger i anslutning till
Kvillebäcken och består i stort av för Göteborg typiska landshövdingehus. En
utmaning ligger i att olika områden separeras från varandra och från omgivande stad av infrastruktur av olika slag vilket skapar enklaver. En stor potential
såväl socialt som miljömässigt ligger i att skapa bättre fysiska samband för att
bryta barriäreffekterna och att se och ta tillvara på de möjligheter till stråk och
kopplingar som finns i befintliga gator. Potential finns även att lyfta kvalitativa
aspekter i den befintliga stadskaraktären. Här finns även utmaningar i den variation av uttryck och funktioner som området i sin helhet utgör. Potential finns
också att skapa nya stråk och samband som stödjer en framtida stadskärna som
tar steget över älven. Vid Myntgatan och Gropegårdsgatan, kan viktiga länkar
mellan Älvrummet/Lindholmen och stadsdelarna runt Ramberget skapas och
även knytas mot Biskopsgården och Tuve. Myntgatan har potential att utvecklas
till en stadsutvecklingsnod. Utvecklingen behöver ske med varsamhet och beakta risken för gentrifiering och undanträngning av boende och verksamheter.
Befintliga parkytor på Ramberget och längs Kvillebäcken är en potential att lyfta
som resurs och göra tillgängligt för Älvstadens omvandlingsområden.

Rekommendationer
• Lyft miljöer av särskilt historiskt intresse, juveler i ett komplext område från olika tidsepoker, när området kompletteras. Ramberget
som nyckelelement i landskapet, dess visuella och fysiska kvaliteter
ska vara en självklar utgångspunkt.
• Utveckla fysiska och visuella samband, stadsrum och bebyggelse
med syfte att möjliggöra en stadskärna som tar steget över älven.
• Bevara och utveckla historiska strukturer i området. De kan på vissa
platser även återskapas som möjligheter i den nya framväxande staden med viktiga utblickar och relationer till stadskärnan.
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• Planera och utforma tydligt motiverade ändringar och tillägg med
ett respektfullt förhållningssätt till befintlig gestaltad livsmiljö - det
befintliga stadslandskapet, dess kulturvärden och den arkitektoniska helheten. Kvaliteter och potential i de befintliga miljöerna och
stadsrummen bör omhändertas på ett klokt sätt i stadsutvecklingen.
• Iaktta särskild hänsyn vid planering för lokalisering av nya höga
byggnader. De bör inte placeras mitt i viktiga siktlinjer.
• Undvik höga hus inom de sammanhängande områdena med landshövdingehus. Eventuella kompletteringar i dessa delar bör inordna
sig i områdets stadsplan och skala.

Över bergen i söder
Området Över bergen i söder breder ut sig söder om stadskärnan med stadsdelarna Landala, Johanneberg, Guldheden och Krokslätt samt del av Lorensberg.
Området, som är klassat som kompletteringsområde, är en fungerande och
levande stadsmiljö med specifik karaktär till största delen präglad av efterkrigstidens byggande, men även tidig modernism från 1930-talet, höga stadsmässiga och arkitektoniska kvaliteter, historisk förankring och höga kulturvärden. Befintliga strukturer, landskapsbild, planstruktur, byggnader, stadsrum och
grönytor har en betydande roll i avläsbarheten av stadens historiska utveckling
samt upplevelsen av den göteborgska stadsbilden och stadens identitet och
attraktivitet. Guldheden, Landala, Johanneberg och Krokslätt är väletablerade
och attraktiva bostadsområden, vardagsmiljöer för många göteborgare. Krokslätts park tillsammans med Mossen utgör viktiga gröna rum. Inom området
finns campusområdet Chalmers samt sjukhusområdet Sahlgrenska, som är arbetsplatser och utbildningsplatser för många i staden och regionen.
Den markanta topografin med höjder och sänkor har en tydlig nordsydlig
riktning. Topografin gör tillsammans med den landskapsanpassade arkitekturen (både kvartersstad och funktionalistiska lamellhusområden) stadssammanhangen särskilt tydliga, avläsbara och upplevbara. Området har befintliga
kvaliteter i form av omsorgsfullt utformade stadsrum och ett småskaligt butiks- och lokalutbud, som utgör en stor tillgång även för omgivande områdens
behov. Inom området finns också befintliga värden i form av verksamheter,
kulturella näringar och ett levande stadsliv som tillför attraktivitet, inte bara
för området utan även till staden i stort. Skalan hos bebyggelsen bryts ofta ner
vid kontakten med gata, genom material, växtlighet och öppningar i byggnader.
Inom området finns ett antal delområden som många göteborgare har starkt
i medvetandet som typiska karaktärsområden för staden – levande och högt
uppskattade bostads- och vardagsmiljöer, som till delar även är av riksintresse
för kulturmiljövården. Ny bebyggelse finns på flera platser, som infogar sig på
ett medvetet sätt i den stora skalan i landskapet och bebyggelsen.
Den stora utmaningen för stadsutveckling inom området är att stadsstrukturen till stora delar redan är fullt bebyggd i sin kontext, samtidigt som trycket
på förtätning är relativt stort. Området har en övergripande karaktär av bostadsområden som bildar karaktäristiska siluetter på höjderna. Då områdena
förtätas finns risk att nya byggnader blir dominerande och slår sönder dessa för
staden typiska ikoner. De enhetliga områdena med sin tidstypiska genomförda

Stadsdelarna över bergen i söder - efterkrigstidens årsring
Foto: Anna Reuter Metelius

Riksintrese kulturmiljö
Riksintresseområdet omfattas av följande riksintressen för kulturmiljövården: Del av riksintresset för Göteborgs
innerstad O 2:1–5 (Johanneberg), Norra
Guldheden O2:8 och Landala egnahem
O2:6. Bebyggelse och miljöer inom
utpekade bevarandeområden och/eller
Riksintresseområde är att betrakta som
särskilt kulturhistorisk värdefull och ska
inte förvanskas.
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gestaltning är känsliga för tillägg. Den sammanhållna karaktären i helhet och
delar, samt rikligt av göteborgsspecifika särdrag i stadsbilden, innebär en känslighet för förändringar och strukturomvandling. Områdets känslighet omfattar
allt ifrån skala och volymer till siktlinjer, fasadutformning och detaljer. Områdets karaktär bärs till stora delar upp av detaljer såsom välavvägda proportioner,
färgskala och snickeridetaljer. Norra Guldheden utgör ett exempel på en ikonisk
siluett av riksintresse och som syns och tecknar en siluett på flera håll i staden.
En utmaning ligger i att i dessa delar skapa rätt förutsättningar för en utvidgad innerstad, vilket bland annat innefattar att sprida flöden av människor på
ett bättre sätt och erbjuda underlag för befintlig handel och service. En annan
utmaning är att ge rätt förutsättning för de växande institutionsmiljöerna Chalmers och Sahlgrenska och hur de ska kunna kopplas till staden utan att värdefulla platsspecifika karaktärer och sammanhang byggs bort.
Inom området finns två större parker Guldhedsdalen (stadsdelspark) och
Renströmsparken. De friytor som finns i övrigt i området utgörs i stor utsträckning av torg och platser samt naturmark, men även av obebyggda övergångar
mellan områden i form av bergssluttningar och randgrönska. De är värdefulla
som vistelseytor och gångstråk och bidrar till upplevelsen av stadsbilden. Denna
randvegetation tydliggör de olika delarnas lokala identitet och bidrar till upplevelsen av “de små stadsdelarnas stad”. Det finns även tre utpekade gröna stråk
i området; Guldhedsstråket, Landalastråket och Lorensbergsstråket, som leder
vidare in mot Stenstaden eller Den historiska stadskärnan.
Chalmersområdet – som till stora delar består av Chalmers verksamheter och
campus samt studentbostäder – kompletteras med ny bebyggelse i anslutning
till campusområdet. Ny bebyggelse möjliggör för i huvudsak en stor andel nya
studentbostäder samt nya verksamhetslokaler, detta medför även omvandling av
gatumiljöer och offentliga platser.
Medicinareberget och Sahlgrenska sjukhuset utgör tillsammans kunskapsmiljöer och området är en målpunkt för flöden av människor inom staden, som
besökare till sjukhus och som arbetsplats. Runt området finns det anspråk på ny
bebyggelse och för uppdaterad kollektivtrafikförsörjning, dels för stadsbana och
dels för en framtida järnväg under mark med stationsläge här. Verksamheterna
(inom Sahlgrenska sjukhusområdet och på Medicinareberget) har en behovsstyrd utveckling och det är viktigt att området fortsättningsvis får utrymme att
utvecklas, allt eftersom behov från dessa uppkommer. Inom området föreslås
fortsättningsvis i huvudsak verksamheter för vård och ett fokus på Science park
– Vård/Life Science, men potential finns för en viss komplettering av bostäder.
Generellt behöver området få fler tydliga kopplingar till och från samt genom
området. På så vis kan området bättre integreras i stadsmiljön.

Rekommendationer
• Ta tillvara de potentialer som finns i befintliga miljöer och stadsrum.
Lyft och stärk befintliga kulturvärden, stadsmiljökvaliteter och stadsbildsmässiga sammanhang som resurser för staden.
• Samtliga förändringar av den fysiska miljön ska göras med ett respektfullt förhållningssätt till befintlig områdeskaraktär och kulturmiljö, det befintliga stadslandskapet, dess kulturvärden samt den
arkitektoniska och stadsbildsmässiga helheten. Både inom området
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och i relation till omgivande områden och miljöer.
• Planera och utforma med självklar utgångspunkt i stadslandskapets
förutsättningar, befintliga karaktärsdrag och värden. Samtliga förändringar ska tydligt kunna motiveras i relation till befintlig karaktär
och värden samt den närbelägna bebyggelsens typologi.
• Tillvarata potential att förädla kvaliteter och möjligheter i de befintliga naturområdena och stadsrummen. De är värdefulla och levande
kulturmiljöer, men också gemensamma och attraktiva vistelseytor
för invånare och besökare.
• Gestalta ny bebyggelse så att den huvudsakligen inordnar sig i skala
och siluett hos befintlig bebyggelse.

Längs Mölndalsån
Området, som endast delvis ingår i planen, omfattar stadsdelarna Stampen, Gårda och delar av Heden och utgörs av en långsträckt dalgång längs Mölndalsån.
Området är klassat som ett kompletteringsområde. I området ingår noderna
Korsvägen och Ullevi/Norra Gårda, där nu flera kluster av höga hus växer fram i
nära anslutning till större regionala bytespunkter. I norr byter Mölndalsån namn
till Gullbergsån som går in i kulvert vid Olskroken. Längs dalgången kan varierande rumsligheter upplevas men genomgående med en relativt stor skala
och öppenhet. E6:an sätter idag sin tydliga prägel på hela området och delar
området från stadsdelarna öster därom. Bergen i öster kommer ibland nära och
skapar då något intimare landskapsrum. Inom området finns få rekreativa parker
och grönområden, men däremot en tydlig men oftast otillgänglig randgrönska
i bergsslänterna. Mölndalsån varierar i funktion och upplevelse längs hela sin
sträckning. Möjlighet att komma nära ån finns på nästan hela den sträckan som
ingår i planområdet. Det är en stor tillgång. Vattendraget fyller en ekologisk
funktion som är präglad av historisk och pågående användning längs med stråket. Området längs Mölndalsån präglas av de tidigare industrierna och åns långa
historia som kommunikationsstråk. Höga hus för hotell och kontor bildar en
sekvens längs ån och E6 genom hela dalgången. Liseberg och Korsvägen skapar
ett särskilt tydligt avbrott i stadsmiljön längs Mölndalsån och Fattighusån.
Hela Mölndalsåns dalgång är ett område under stor förändring; i de norra delarna som en del av den framtida stadskärnan och längre söderut som ett utpekat
omvandlingsområde, vilket omfattas och beskrivs i FÖP Mölndalsåns dalgång
(antagen KF april 2017). Äldre stadsplaner, som inte blev fullt utbyggda, bildar
ett planmässigt lapptäcke i de norra delarna. Jubileumsutställningen 1923 med
tillfälliga byggnader och evenemang under tidigt 1900-tal har satt sina spår och
legat till grund för områdets användning idag, såsom Svenska Mässan, Liseberg
och Heden. Det nya Korsvägen med stationsläget för Västlänken bildar en ny
stor nod för stadsutveckling, som har potential att binda samman området med
stadskärnan i väster. Inom området finns stora ytor för evenemang. Arenaområdet har en storskalighet som bryter mot angränsande tätare bebyggelsestruktur.
Heden är en särskilt viktig plats för idrott och evenemang i staden, med en stor
potential som öppen plats i stadsrummet.
Områdena kring Stampen och Fattighusån har tillkommit som förstad med
industrier och anläggningar knutna till kollektivtrafiken. Området har en tydlig
hierarki av gator, kopplande platser och skola samt Stampens kyrkogård som

Riksintresse kulturmiljö
Riksintresseområdet omfattas av riksintressen för kulturmiljövården; Del av
riksintresset för Göteborgs innerstad
O 2:1–5 (Stora Katrinelunds landeri)
Gårda O2:4 och Landala egnahem O2:6.
Bebyggelse och miljöer inom utpekade
bevarandeområden och/eller Riksintresseområde är att betrakta som särskilt
kulturhistorisk värdefull och ska inte
förvanskas

Stadsdelarna längs Mölndalsån - gammal industrimark blir en del av en framtida stadskärna.
Foto: Anna Reuter Metelius
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utgör en central plats i området. Längs Odinsgatan/ Friggagatan har en levande
stadsmiljö stegvis utvecklats och stärkts genom fler lokaler i gatuplan och upprustningar av själva gaturummet och parken på Odinsplatsen. Detta stadsmässiga stråk har en potential att binda samman den befintliga stadskärnan österut
mot Olskroken och Redbergsplatsen.
Starka strukturerande element i nordsydlig riktning är E6:an, Mölndalsvägen
och Mölndalsån. En utmaning är att utveckla öst-västliga kopplingar som stödjer en framtida stadskärna. En annan utmaning är att balansera ett högt exploateringstryck med kvalitativa offentliga rum och kopplingar till omkringliggande
stadsområden, exempelvis höga hus samt utveckling av evenemangsområdet.
Offentlig service och parker behöver utvecklas, då fokus har legat på enbart
komplettering av bostäder och kontor. Lokala mötesplatser för att skapa tillhörighet i en delvis anonym miljö. Stor potential finns i att omvandla Mölndalsån
och de gamla fabriksmiljöerna utefter ån till ett mer rekreativt stråk.
Att hela området är flackt och med många öppna stadsrum innebär att alla höga
byggnader blir mycket framträdande och karaktärsbildande. Det är därför av extra
stor betydelse att höga hus får en hög kvalitet på gestaltningen. De platser som nu
har valts för mycket höga byggnader ligger i fonden av flera stadsrum i innerstaden,
exempelvis bildar Citygate ett landmärke i fonden av Engelbrektsgatan österut.
Gårda och evenemangsområdet utgör stora områden i centrala staden. Kopplingar inom och mellan dessa områden är viktiga. Möjligheten att kunna komplettera den stora mängden kontorsbebyggelse i Gårda med bostäder för ökad
blandning beror på möjligheterna att kunna tillskapa plats för kommunal service, vilket i större utsträckning är lämpligt förlagt i evenemangsområdet. Samtidigt behöver verksamheterna här även kompletteras med bostäder för stadsliv,
för att området ska kunna bli en del av en växande stadskärna. Mölndalsån ger
goda förutsättningar för att anpassa Gårda för värmeböljor. Vattnet i ån har i
kombination med Burgårdsparken och tillkommande grönska en avkylande effekt. Även tillkommande bebyggelse kan planeras för att lindra effekterna av
värmeböljor, dels genom materialval och dels genom placering av bostäder respektive verksamheter inom byggnaderna. Läs mer under Planeringsinriktningar
avsnitt Vatten och Klimat.
Inom evenemangsområdet finns stora obebyggda ytor för att kunna hantera stundtals stora flöden av människor samt stödjande funktioner såsom plats
för uppställning och parkering. Idag råder stor brist på bostadsnära park i hela
Gårda. Burgårdsparken samt stråket längs Mölndalsån är viktiga för närområdet. Många gång- och cykelstråk inom Gårda ligger idag som kvartersmark. En
förutsättning för att utveckla området till innerstad är ett gång- och cykelsystem
på allmän plats.
För evenemangsområdet är målsättningen att skapa en väl integrerad stadsdel
där evenemang och vardagsliv får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas och
samverka. Det är då fortsatt viktigt att arbeta för fler kopplingar som förbinder
området bättre mellan Gårda och Skånegatan. För Gårda byggs en större andel
kontorsbyggnader. Området behöver fler bostäder, för att forma ett stadsliv där
människor både bor och arbetar.
Utmaningar för att bättre kunna integrera området i en växande stadskärna
handlar bland annat om storskaligheten, behovet av ytor för evenemang och barriärer i form av inhängande idrottsplatser. Möjligheten att kunna komplettera
hänger starkt samman med brist på ytor för kommunal service.
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Rekommendationer
• Planera och utforma kompletteringar med Mölndalsån och dess potential, stadslandskapets förutsättningar såsom den flacka dalbotten
och bergshöjderna runtom som självklara utgångspunkter.
• Omhänderta och utveckla fysiska samband och gaturum i öst-västlig riktning med fokus på gång och cykel mellan stadsdelar i gröna
stadsrum och blågröna stråk som Mölndalsån och Fattighusån.
• Utveckla offentlig service, mötesplatser samt kvalitativa parker och
grönområden i den växande nya staden.
• Se till att ändringar och tillägg tydligt kan motiveras. De ska göras
med ett respektfullt förhållningssätt till befintlig gestaltad livsmiljö,
det befintliga stadslandskapet, dess kulturvärden och den arkitektoniska helheten.
• Gestalta synliga storskaliga tillägg med hög arkitektonisk kvalitet
och noggranna stadsbildsstudier, flera höga hus finns redan här och
de blir tydliga delar av stadens silhuett.

Majorna och västerut
Området Majorna och västerut breder ut sig väster om stadskärnan, med stadsdelarna Stigberget, Majorna samt delar av Masthugget, Kungsladugård och Sandarna. Området gränsar till flera omvandlingsområden inom Älvrummet och
inkluderar även noden kring Fiskhamnsmotet. Området utgör en fullt utbyggd
fungerande och levande stadsmiljö med specifik karaktär, höga stadsmässiga
och arkitektoniska kvaliteter, historisk förankring och höga kulturvärden. Den
markanta topografin gör tillsammans med den landskapsanpassade arkitekturen
stadssammanhangen tydliga, avläsbara och upplevbara. Området är starkt förknippat med bilden av hamnstaden Göteborg. Här finns väletablerade och attraktiva bostadsområden, vardagsmiljöer för många göteborgare. Inom området
finns ett antal delområden som många göteborgare har starkt i medvetandet som
typiska för staden såsom Majorna och Kungsladugård, med stora sammanhängande områden med göteborgsspecifik landshövdingehusbebyggelse, levande och
högt uppskattade bostads- och vardagsmiljöer. Området har befintliga kvaliteter
i form av omsorgsfullt utformade stadsrum och ett småskaligt butiks- och lokalutbud, som utgör en stor tillgång även för omgivande områdens behov. Inom
området finns också befintliga värden i form av verksamheter, kulturella näringar
och ett levande stadsliv, som tillför attraktivitet inte bara till området utan till
staden i stort. Det är ett av stadens mest kulturtäta områden med kluster i och
runt Klippan, Chapmans torg och Stigberget. I Kungsladugårds bottenvåningar
blir många kulturformer synliga genom second hand-butiker, lokal handel och
restauranger, som bidrar till hur man rör sig i och upplever karaktären i området.
Inom området finns stor potential i att lyfta och stärka befintliga kulturvärden,
stadsmiljökvaliteter och stadsbildsmässiga sammanhang som resurser för stadslivet, stadens invånare och besökare. Stigberget med Masthuggskyrkan är sammantaget ett betydande landmärke i staden och synligt både från sjösidan som
landmärke, men även som karaktärselement som syns och upplevs från flera av
Innerstadens områden.

Riksintresse kulturmiljö
Riksintressedelar av området ingår i
riksintresseområde Majorna O2:2 och
innehåller ett flertal formellt skyddade kulturhistoriskt intressanta enskilda
byggnader samt bebyggelseområden
som ingår i det kommunala kulturmiljöprogrammet

Majorna och västerut - fler delar av innerstaden möter vattnet.
Foto: Anna Reuter Metelius
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Området är till övervägande del redan fullt bebyggd och relativt tätt. De
friytor som finns utgörs i stor utsträckning av torg/platser och park- och naturmark med stora värden som vistelseytor, stråk och utsiktsplatser. Någon omfattande stadsutveckling i området är därför inte möjlig. En utmaning är den barriäreffekt som Oscarsleden utgör, som skär av den viktiga kopplingen till älven.
Den sammanhållna karaktären, byggnadernas välavvägda proportioner, färgskala
och snickeridetaljer samt rikligt av göteborgsspecifika särdrag i stadsbilden innebär en känslighet för förändringar. Denna känslighet omfattar allt ifrån skala och
volymer till siktlinjer, fasadutformningar, material och detaljer, som alla är bärare
av områdets unika identitet. Utsiktsplatsen uppe vid Masthuggskyrkan erbjuder
omfattande vyer över staden. Särskild hänsyn behöver tas vid planering för lokalisering av nya höga byggnader, som inte bör placeras mitt i viktiga siktlinjer.
Det rika kulturlivet kräver tillgång till lokaler och en särskild utmaning handlar
om hyra för lokaler. Därför är det viktigt att slå vakt om de små butikslokalerna i
bottenvåningarna. Det finns ett behov av en sim- och badanläggning identifierat
inom området. En lokaliseringsstudie krävs inom fortsatt planering.
Fixområdet har tidigare varit verksamhetsmark som nu kompletteras med bebyggelse i flera kvarter som binder samman Sandarna och Kungsladugård. Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Här tillkommer en stor andel bostäder, men även plats för butiker, kontor, äldreboende, skola
med mera.

Rekommendationer
• Värna områdets befintliga värden och specifika karaktär av en sammanhållen och levande vardags- och boendemiljö, som delar i en
sammanhängande utvidgad innerstad.
• Omhänderta och värna kvaliteter och potential i de befintliga miljöerna och stadsrummen som värdefulla och levande kulturmiljöer och
mötesplatser.
• Bevara parker och alléer i sin helhet, som värdefulla vistelseytor och
karaktärsgivande inslag i stadsbilden. Inslag av berg i dagen och
randgrönska i stadsbilden ska värnas genom att inte byggas bort
eller för.
• Värna vyer mot karaktärsgivande och göteborgsspecifika landmärken samt för staden betydande utsiktspunkter från bergshöjderna.
• Planera för att förändringar ska ske respektfullt. De ska tydligt kunna
motiveras i relation till befintlig karaktär och värden i olika skalnivåer
med tillvaratagande av de potentialer som finns i befintliga miljöer
och stadsrum. Området innehar betydande stadsrum och karaktärsplatser för staden i stort.
• Värna särskilt äldre byggnader och småskaliga strukturer. Dels som
ett värdefullt kulturarv, dels som möjligheter till lokaler för kulturverksamheter och kreativa näringar.
• Tillse att inga höga hus tillkommer inom de sammanhängande områdena med landshövdingehus. Eventuella kompletteringar i dessa
delar bör inordna sig i områdets stadsplan och skala.
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NODER I EN VÄXANDE STADSKÄRNA

Noder utgör entréer i den växande stadskärnan med stor potential för att omhänderta och utveckla stadsliv. Centrala Göteborgs noder har olika förutsättningar för stadsutveckling. Det kan handla om alltifrån förtätning och omvandling av bebyggelse till utveckling av stadsmiljön.
Genom att förtäta i vissa noder och längs kopplande stråk med rätt rumsliga förutsättningar, ett förbättrat gång- och cykelnät, hög centralitet i gatunätet
och väl utbyggd kollektivtrafik, uppnås störst potential till stadsliv och sammanhängande stad. Dessa parametrar är en stor del av förklaringen till höga flöden
av människor, vilket gynnar stadsliv. För att utveckla och sprida stadslivet från
stadskärnan till fler platser bör handel och bebyggelseutveckling koncentreras till
noder och särskilda stråk i centrala staden.
Tillgängligheten i stadskärnan och omgivande innerstad är genomgående
hög, men för att omvandlingsområdena runt älven ska kunna utgöra delar av en
framtida stadskärna och en utvidgad innerstad behöver ett mer finmaskigt och
sammanhängande gatunät utvecklas. I detta ingår även fler förbindelser över älven. Ett sammanhängande gatunät är även en viktig förutsättning för att handel
ska kunna utvecklas på fler platser. Vid etablering av ny handel finns ett värde av
platser som innehar urbana kvaliteter och ett blandat innehåll, eller som har en
framtida potential för detta. Regional tillgänglighet genom kollektivtrafik utgör
vidare den viktigaste lokaliseringsfaktorn för kontorsnäringar.
Särskilda noder i centrala staden har egenskaper som gör att de har ett större
flöde av människor än andra platser och överlapp av flöden på olika skalnivåer.
Här sammanfaller tillgång till regional och lokal kollektivtrafik med bra strukturella förutsättningar för utveckling av stråk och högre täthet genom omvandling
eller bebyggelseutveckling. Det finns ett starkt samband med stadens form och
fotgängarflöden som är viktigt att beakta för noderna. Föreslagen ny kollektivtrafik genom innerstadsring, mellanstadsring och Västlänken medför en potential för stadsutveckling som behöver omhändertas. I noder rekommenderas generellt en högre exploateringsrad med högre andel verksamheter än bostäder, i alla
noder finns inte möjlighet eller är det lämpligt med högre exploatering. Inom
eller i anslutning till flertalet noder sker redan idag en förtätning eller omvandling av stadsmiljön såsom vid Korsvägen, Centralen området och Järntorget.
De noder och stråk som pekas ut har olika utvecklingsmöjligheter utifrån dess
olika förutsättningar och har inte alla pekats ut av exakt samma anledning, men
med utgångspunkt i gemensamt kunskapsunderlag. Urvalet kan därmed sägas
baseras på underlag som överlagrar stadens gatunät, närhet till kollektivtrafik
med hög kapacitet samt täthet och stödjs av utredningar och arbeten gällande bland annat handel, bebyggelsekapacitet, trafiknät och stadsformsmodeller.
Gemensamt för utpekade noder är att potentialen som finns med koppling till
flödena för att stadsliv, handel och arbetsplatser, kan stärkas och att nodernas kan
stötta en växande stadskärna. I flera av dessa noder och stråk pågår redan stadsutveckling och förtätning i anslutning till viktiga bytespunkter för kollektivtrafik, medan det för andra noder föreslås en komplettering av ny kollektivtrafik.
För vissa av noderna ligger potentialen i att främja en god stadsmiljö på platsen
och för andra finns en större utbyggnads- och förtätningspotential. Störst förtätningspotential bedöms finnas inom de noder som ligger inom omvandlingsområden. Flera av de utpekade noderna är beroende eller försörjs av en entré- och
bytespunkt för kollektivtrafik. Hur noder och stråk samspelar har en stor roll
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för utvecklingen och kopplingen sinsemellan är viktig. Vid en bytespunkt möts
kollektivtrafiklinjer, att förtäta kring en bytespunkt skulle kunna innebära kompromisser både vad gäller stadslivskvaliteter och framkomlighet för kollektivtrafiken. Därför är det bättre att kollektivtrafiken istället ligger i nära anslutning
och försörjer noden, utan att förstöra dess potential och kvaliteter.
I noder och stråk är det även viktigt att samplanera vattenfrågorna med utvecklingen av allmän plats och offentliga miljöer. Möjligheten att använda områdenas parker och eventuell tillkommande grönstruktur bör särskilt övervägas
för att även hantera en större del av vattenproblematiken, men inte på bekostnad
av grönstrukturens sociala värden. Platsbristen gör att det kan krävas att kvartersmarken behöver bidra i större grad till områdets hantering av vattenfrågorna
och fler typer av ytor kan behöva användas för hantering av dagvatten och skyfall, även tak och fasader på byggnader.

Knutpunkt Hjalmar
Idag är Hjalmar Brantingsplatsen en stor trafikdominerad yta och bytespunkt
med låg blandning och låg täthet av kontor och bostäder. På platsen sammanstrålar även flera stråk. Stadsdelen är under omvandling och på båda sidor av knutpunkt Hjalmar, i Frihamnen och Backaplan, planeras för blandad bebyggelse.
Hjalmar Brantingsplatsen är idag en bytespunkt för regional och lokal trafik
med höga flöden av människor som i takt med utbyggnad av stadsdelen kommer
att öka. Detta gör att det även finns potential för utveckling av handel och stadsliv. Bytespunkten bör stödja stadsutvecklings-noderna i Backaplan och Frihamnen genom att ligga på nära gångavstånd, men bör inte vara en integrerad del,
då framkomlighet för kollektivtrafik skulle begränsa möjligheterna att utveckla
stadslivskvaliteterna på platsen.
Utbyggnadspotentialen att utveckla stadslivskvaliteter ligger främst norr
och söder om bytespunkten. Därför är det särskilt viktigt att kopplingen till
bytespunkten är väl gestaltad och utformad för att omhänderta stora flöden av
människor. För att dra nytta av platsens läge i staden och utveckla stadslivskvaliteter är det av stor vikt att utveckla och säkerställa flödena genom stadsdelen och

Planskild gångpassage vid knutpunkt
Hjalmar.
Foto: Lo Birgersson
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att det lokala gatunätet utformas, så att det stödjer en framtida utveckling. Dels
finns potentialen i kopplingen mot Hjalmar Brantingsstråket, dels i det framtida stråket genom Backaplan. Kopplingarna till Frihamnen och vidare till södra
sidan om älven är också viktiga.
Både Frihamnen och Backaplan har hög kapacitet för förtätning till skillnad
från utpekade noder i den befintliga innerstaden. Hjalmar Brantingsplatsen är
viktig även för utvecklingen av fler noder och spridningen av stadsliv längs med
resten av Hjalmar Brantingsstråket. Med en utvidgning av den planerade innerstadsringen kan bytespunkten i framtiden ingå i innerstadsringen och platsens
lägespotential utnyttjas bättre. Bytespunkten bör i framtiden ses som en regional
målpunkt.

Rekommendationer
• Utveckla stadsmiljön och förtäta i nod med anslutning till bytespunkten Hjalmar Brantingsplatsen och stärk särskilt stråket mellan
dessa, för att omhänderta flöden av människor.
• Möjliggör för att stadslivet och handel kan sprida sig i stråk, öka
orienterbarheten och tillgängligheten för gående och cyklister till
noder.
• Lyft gatan Diagonalen i Swedenborgs allé som nytt gent stråk, som
kopplar Backa och Kvillestaden till Hisingsbron genom Hjalmar Brantingsplatsen.

Myntgatan
Infarten till Lindholmen ligger idag i Myntgatans förlängning, planskild under Lundbyleden och Hamnbanan. Hamnbanan och Lundbyleden är betydande barriärer där trafik, spår och farligt godstransporterna skapar avstånd mellan
grannstadsdelarna. Lundbyvassen skapar en smal midja mellan Lindholmen och

Den framtida stadsutvecklingsnoden
vid Myntagatan - Ättestupan och Mosken.
Foto: Lo Birgersson
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Frihamnen och bidrar ytterligare till de tidigare varvs och hamnområdenas isolerade läge i staden. Platsen utgör en nod i stadens gatunätverk, men infrastrukturens barriärverkan och riskerna med farligt gods hämmar möjlig stadsutveckling, och begränsar utbyggnadspotentialen.
Invid Myntgatan planeras hållplatsläge för metrobuss och längs med Lindholmsallén planeras hållplatsläge för stadsbana. Det gör platsen till Hisingens
enda bytespunkt mellan mellanstadsring och innerstadsring. Läget stärks ytterligare med en ny planerad gång- och cykelkoppling i Hugo Hammars kaj och
Plåtgatan. Trots begränsningarna i området förtätas Lindholmen kraftigt. En
framtida förändring av trafikmiljön i området, som stödjer det lokala gatunätet
och en komplettering söder om befintlig kvartersstruktur i Brämaregården, skulle stärka sambandet inom stadsdelen samt mellan stadskärnan och Kvillestaden.
Om inte barriärerna överbryggas och hanteras är möjligheterna små att knyta
ihop Brämaregården med Lindholmen och på så vis sprida stadsliv över älven
och möjliggöra för exploatering.

Rekommendationer
• Stärk och utveckla kopplingen för gående tryggt, särskilt mellan
hållplatslägen för metrobuss och stadsbana.
• Planera för att förtätning med entréer mot gata stödjer gång- och
cykelstråk, som förbinder stadsdelen med stadskärnan och koppling
till hållplatslägen.
• Stärk Lundbyledens roll som huvudgata och som pendlingscykelstråk i det lokala gatusystemet, för att rumsligt integrera de idag
separerade stadsdelarna.

Lindholmsplatsen
Vid Lindholmsplatsen finns i dag ett kluster av flera högskolor och kontor i vad
som beskrivs som ”Lindholmen science park”. Platsen ligger invid ett verksamhetsområde som står inför omvandling samt bostadsbebyggelse av kulturhisto-

Noden vid Lindholmsplatsen sedd från
vattnet.
Foto: Stadsbyggnadskontoret
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riskt värde på Skateberget. Här kommer Lindholmsförbindelsen landa i ett hållplatsläge på innerstadsringen. Genom att ytterligare koppla upp platsen i en länk
till norrut till Hjalmar Brantingsgatan förstärks platsen som viktig bytespunkt.
För att stärka utvecklingspotentialen på platsen är även kopplingarna norrut avgörande. Utbyggnadspotential norr om Lindholmsplatsen utgör särskilt en viktig roll för dessa kopplingar och inom området finns en potential för någon typ
av framtida stadsdelshandel.

Faktaruta:
Riksintressedelar av området ingår i
riksintresseområde Majorna O2:2 och
innehåller ett flertal formellt skyddade kulturhistoriskt intressanta enskilda
byggnader samt bebyggelseområden
som ingår i det kommunala kulturmiljöprogrammet.

Rekommendationer
• Stärk platsen genom en uppkoppling i gatunät och kollektivtrafik
genom kopplingar norrut mot Hjalmar Brantingstråket
• Utveckla och omhänderta förtätningspotentialen särskilt norr om
Lindholmsplatsen för att stödja stråk och möjliggöra för stadsliv.
• Tillför stadskvaliteter som befolkar platsen under hela dygnet.

Stigberget/Fiskhamnen
Stigberget och Fiskhamnsmotet utgör idag två helt skilda platser. Stigberget
myllrar av stadsliv med boende, handel och service invid hållplatsläge medan
Fiskhamnsmotet är ett trafikmot över Oscarsleden som koppling mellan blandad stadsbebyggelse och verksamhetsområde. Inom Fiskhamnen finns kontor
och kulturverksamheter som bidrar till områdets identitet. Området saknar park
och offentliga platser. Tillgängligheten till vatten är låg för allmänheten, och
de offentliga rummen behöver utvecklas. Invid Fiskhamnsmotet och Stigberget planeras för ett hållplatsläge för Lindholmsförbindelsen och möjligheten
för ett hållplatsläge för metrobuss. Pendlingscykelstråket löper parallellt med
Oscarsleden och invid Fiskhamnsmotet planeras även för en färjeförbindelse
över till Slottsberget, Miraallén. Det gör sammantaget platsen till en framtida
systemviktig bytespunkt med höga flöden av människor. För att ta vara på dess
framtida funktion och potential behöver en stadsutveckling i området koppla
samman dessa anspråk. Idag finns svårigheter i detta på grund av barriärer i form

Del av noden mellan Fiskhamnsmotet
och Stigbergstorget - Karl Johansgatan
Foto: Lo Birgersson
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av infrastruktur, topografi och markanvändning. Inom Fiskhamnsområdet och
Masthuggskajen finns stor utbyggnadspotential för centrala Göteborg om mark
kan frigöras från industri- och verksamhetsändamål samt från tunga transporter.
En viktig förutsättning, då det är gångavstånd till befintliga hållplatslägen och
för att kunna integrera området i befintlig stadsstruktur, är att utveckla ett mer
sammanhängande och finmaskigt gatunät.

Rekommendationer
• Tillse att stadsutvecklingen stöttar och samlar anspråk från trafik i
en systemviktig och stadsmässig bytespunkt.
• Utveckla kopplingar och möjligheten för gång- och cykel samt tillgänglighet till älven.
• Tillvarata utbyggnadspotential i ett samlat grepp och möjliggör för
en nodfunktion invid ny systemviktig bytespunkt

Linnéplatsen
Linnéplatsen utgör huvudentré till Slottsskogen och en entré till centrala staden
men består till stor del idag av trafikytor. Slottsskogen är en av Göteborgs viktigaste stadsparker och målpunkt för besökare och invånare med tydliga värden
för staden. Slottsskogen har dubbla riksintressen för kulturmiljövård och friluftsliv. Utöver dess parkkvalitéer har parken en viktig funktion för ett sammankopplat gång- och cykelnät. Den funktionen blir lika viktig i framtiden då fler
viktiga stadslivsstråk samlas här.
Idag fungerar Linnéplatsen som en viktig bytespunkt mellan expressbuss och
lokal kollektivtrafik, mycket av ytan runt platsen är trafik. Med den planerade
innerstadsringen och hållplatsläge här för stadsbana ökar betydelsen i kollektivtrafiknätet, vilket också innebär att platsen exponeras för fler flöden. Linnéplatsen kommer ha en god uppkoppling i kollektivtrafiknätet, men platsen har låg
potential för förtätning utifrån befintliga värden och begränsningar i miljön.
Platsen bör stärka utveckling av målpunkter i närområdet och stärka de befint-

Linnéplatsen - en strategisk plats och
nod i innerstaden,
Bild: Stadsbyggnadskontoret
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liga stråk (Linnégatan och Övre Husargatan) som idag innehar en hög grad
av stadslivskvalitéer. Framtida potential för förtätning finns främst i anslutande stråk i Dag Hammarskjöldsleden vid en omvandling från led till boulevard.
Detta område utgör utredningsområde i översiktsplanens fördjupade inriktning
för Högsbo-Frölunda. Linnéplatsen har höga kultur- och naturvärden och störst
potential finns för utveckling av en attraktiv stadsmiljö invid platsen. Som bytespunkt behöver Linnéplatsen gestaltas väl för en helhetslösning som omhändertar stora flöden av människor, möjlighet till goda miljöer att vistas i och för
bra byten mellan trafikslag. Vid Linnéplatsen och Medicinareberget sträcker sig
även ett utredningsområde för kommunikation österut i form av södra centrumlänken. Hur olika anspråk på platsen ska kunna samverka och platsens olika
funktioner kombineras behöver studeras vidare i efterföljande planering av en
helhetslösning för en attraktiv stadsmiljö.

Rekommendationer
• Säkerställ i planering viktiga gång- och cykelstråk och stärk dess
upplevelsevärden.
• Utveckla Linnéplatsen som entré till stadskärnan och Slottsskogen
och ett väl gestaltat stadsrum med plats för vistelse.
• Hantera hållplatslägen samlat för en god bytespunkt och verka för
att minska de trafikala markanspråken, för att stärka och utveckla
Slottsskogens gränser och funktion som målpunkt.

Järntorget/ Järnvågen
Järntorget är ett av stadens viktigaste stadsrum och fungerar både som en målpunkt för hela staden och som bytespunkt i kollektivtrafiken. Runt Järntorget
finns idag även ett kluster av kulturella verksamheter, teater och musikscen, litteratur och dans, som är viktiga för en levande stad och att ta hänsyn till i planeringen.

Stadsutvecklingsnoden Järntorget
med illustration av framtida högt hus
vid Folkets Hus
Källa: Erséus Arkitekter AB
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Västlänkens station Haga blir en ny entré till staden i ett lågmält och grönt
stadsrum och är en av drivkrafterna bakom den storskaliga förtätningen av området runt Järnvågen med en blandning av bostäder och kontor. Med station
Haga exponeras området av regionala flöden på ett helt annat sätt än idag. På
platsen kring norra Järntorget och Masthuggskajen pågår idag planering och
byggande för utveckling av en nod med stadslivskvaliteter.
Förhållandet mellan Station Haga och Järnvågen är viktigt. Det är främst invid Järnvågen som utbyggnad sker idag och det är fortsättningsvis i Masthuggskajen potential finns för fortsatt utbyggnad. Här finns potential att stärka den
handel som finns genom utveckling av ett stadsdelscentrum.

Rekommendationer
• Utveckla en god stadsmiljö mellan Järnvågen och station Haga samt
fler tvärgående kopplingar för gående och cyklister över Allén.
• Verka för att tillskott av handel ryms inom befintlig stadsstruktur
invid Haga station och utveckla kontor och en högre täthet invid
Järnvågen.
• Värna den unika kulturmiljön och kluster av kulturella verksamheter i
samband med utveckling av noden.

Haga station
Området runt Haga station är populärt för såväl boende som för besökare. Det
har särskilda höga värden i bebyggelse- och parkmiljö. Här skapas en ny entré till
centrala staden, genom att ett hållplatsläge för Västlänken byggs invid Kungsparken med koppling till hållplatsläge för spårväg och pendelcykelstråk. Runt
stationsläget återfinns kulturhistoriskt värdefulla och känsliga stadsrum såsom
Vallgravsstråket, Haga kyrkoplan, Haga samt Vasastaden. Det gröna och blåa
landskapsrummet med Kungsparken och kanalen är även av särskilt värde.
Med station Haga exponeras området av regionala flöden på ett helt annat
sätt än idag med konsekvens av fler människor i rörelse, det i sig genererar att

Västlänkens station Haga – en framtida
regional port till stadskärnan.
Källa: Vinnande tävlingsbidrag av Gottlieb Paludan Architects och ÅF Infrastructure
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potential för blandning uppstår. De ökade flödena ställer krav på ökade ytor för
såväl vistelse som rörelse. Särskilt i ett stråk mellan Haga station och Järntorget/Rosenlund behöver ytor omhändertas och utvecklas för detta syfte. Viktiga
kopplingar och målpunkter för flöden finns särskilt mot Järntorget och den historiska stadskärnan samt mot Handelshögskolan och vidare mot Vasastaden och
Haga. Idag finns en gen koppling längs med Allén, men det är viktigt att även
skapa och stärka tvärgående kopplingar för gång och cykel över Allén.
Invid station Haga och Kungsparken är förtätningspotentialen liten, men stationen skapar ett förändringstryck i befintliga lokaler på ömse sidor om Vallgraven. Potential finns för utveckling av mer handel och att stärka den handel som
finns, genom att främst komplettera inom befintlig struktur i bottenvåningar.
Detta stöds även av nämnda kopplingar över Allén samt ökad attraktivitet och
framkomlighet för gående, särskilt mot Haga Nygatan, Järntorget, Kaserngatan
och övre Husargatan.

Rekommendationer
• Utveckla en attraktiv stadsmiljö för gående med hänsyn till de värden, kvaliteter och potential som finns
• Stärk stadslivet genom att omhänderta potential i befintliga byggnader för handel och offentliga miljöer för vistelse
• Stärk och utveckla särskilt kopplingen mellan Västlänkens station
och de korsande stråken i Kungsparken och mellan Övre Husargatan
och Kaserntorget.

Korsvägen
Korsvägen är en viktig entré i staden och genom platsen passerar dagligen och i
framtiden höga flöden av människor. Korsvägen är central i stadens kollektivtrafiksystem och en viktig bytespunkt mellan regional och lokal trafik. Genom den
framtida innerstadsringen nås härifrån Chalmers, Sahlgrenska och Lindholmen,
vilket även stärker Korsvägen som regional bytespunkt med Västlänksstationen.

Västlänkens station Korsvägen - en viktig stadsutvecklingsnod och en framtida regional port till stadskärnan.
Foto: Frida Winter
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Korsvägen har även en funktion som en besöksintensiv målpunkt för nöjen, kultur och evenemang.
Korsvägen har hög stadslivspotential men lägre kapacitet för förtätning. Utveckling bör istället riktas till de stråk som korsar platsen, samt inom Mässområdet för att på så sätt sprida stadsliv över ett större område. En stark utveckling
sker på Korsvägen idag i och med utbyggnaden av Västlänkens nya stationsläge, som ger nya förutsättningar och stärker platsen. Utvecklingen av Lisebergs
station som hållplatsläge skapar ett förhållande till Korsvägen med flöden av
människor där en stadsmiljö kan utvecklas och stärkas med handel i utåtriktade
verksamheter i bottenplan längs Örgrytevägen. Från Korsvägen mot Götaplatsen och Avenyn finns även en stor potential för utveckling av handel och stadsliv,
som behöver omhändertas i komplettering av den befintliga staden.

Rekommendationer
• Utveckla och stärk Korsvägen genom en attraktiv stadsmiljö i stråket
från Lisebergs station.
• Ta vara på platsens potential för utveckling av handel och stadsliv,
särskilt i anslutande stråk och för en växande stadskärna mot Avenyn och Götaplatsen.

Ullevimotet

Noden vid Ullevimotet - en förtätningsnod och en viktig angöring till
den framtida stadskärnan.
Källa: Assemblin/Cision

Ullevigatan och Stampgatan på ömse sidor om Fattighusån kopplar samman
Gårda, Rantorget och Ullevi Norra med Centralstationen och stadsdelarna
Stampen och Inom Vallgraven. Stråket har potential att utvecklas till ett blågrönt stråk.
Ullevi Norra är idag en utspridd plats med stort anspråk från trafik och ytor
för evenemang runt Ullevi. Hållplatslägena är idag spridda med långt avstånd
sinsemellan. Det byggs tätt och för kontor i Gårda och Ullevi Norra. I Gårda
utan tillgång till god kollektivtrafik, men i framtiden invid planerat läge för metrobuss. Ullevi som plats kräver ytor för stora flöden av människor vid särskilda
tillfällen, vilket gör att det finns en utmaning i att förtäta och bygga samman
här. Främst finns utbyggnadspotentialen i utveckling av stråket från Ullevigatan
via Willinsbron och mot Redbergsplatsen. För att utveckla stadslivskvaliteter
på platsen behöver ett det sammanhängande nätet för fotgängare och cyklister
förbättras, för att knyta ihop centrala staden med Olskroken och skapa genomgående flöden genom platsen. Platsen bör också stärkas med bostäder för att
skapa en god blandning.

Rekommendationer
• Utveckla stadsmiljön för gående och cyklister och komplettera
stadsmiljön i Ullevigatan och mot Willinsbron.
• Verka för en attraktiv koppling mellan bytespunkter och värna och
integrera ytor för evenemang i stadsmiljön.
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Svingeln
Svingeln är en bytespunkt lokaliserad invid E6 mellan området Stampen,
Olskroken och Gullbergsvass. Friggagatan som kopplar ihop Olskroken och
Odinsplatsen via Svingeln är ett viktigt stråk för gående och cyklister. På senare år har stadsdelen Stampen förtätats och butikernas utbud förändrats mot
dagligvaruhandel och en högre andel restauranger. Med sitt läge i anslutning till
E6 är Svingeln idag en bytespunkt mellan regional och lokal kollektivtrafik på
promenadavstånd till framförallt de stora kontorsetableringarna i Norra Gårda,
en funktion som även i framtiden kommer att vara viktig.
Inom området finns liten förtätningspotential, men stor potential för utveckling av stadsmiljön. Stadsrummet vid bytespunkten är idag uppdelat och oorganiserat till följd av barriärernas olika anspråk av infrastruktur. Särskilt viktig kan
utvecklingen av Svingeln vara för att uppnå kvaliteter av blandstad i Gullbergsvass. Svingeln kommer spela en viktig roll för utvecklingen av stadsliv och handel i Gullbergsvass, genom att platsen kan bidra med att skapa flöden och knyta
ihop gång- och cykelnätet med centralenområdet. På så vis skapas möjligheter
för att sprida stadslivet i en större geografi österut från stadskärnan.

Rekommendationer
• Stärk stadsmiljön och de offentliga rummen i och runt bytesplatsen
för gång- och cykel.
• Utveckla en framtida koppling mot Gullbergsvass som stödjer potential för handel och service.
• Stärk kopplingen och stadsmiljön mot Olskrokstorget för gående
och cyklister.

Svingeln – en port till stadskärnan österifrån och en framtida nod mellan Stampen, Olskroken och Gullbergsvass.
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Centralen - en nationell nod och en
viktig stadsutvecklingsnod i anslutning
till den historiska stadskärnan (Region
city)
Källa: Tomorrow/jernhusen

Centralen
Centralen är en entré till Göteborg och utgör stadens mest betydelsefulla nod
för stadsutveckling och den viktigaste knutpunkten med nationell, regional och
lokal kollektivtrafik. Centralen ingår som en del i ett större omvandlingsområde.
Där planeras tät blandstad med en hög andel kontor, som ska ersätta stora ytor
med infrastruktur och impediment. I närhet till stationsläget planeras och byggs
det för särskilt hög täthet och ett kluster av höga byggnader, delar av vad som
blir ett nytt landmärke för staden. Med Västlänkens nya stationsläge förskjuts
tyngdpunkten i området en bit norrut och även flödet av människor. Fler stråk
för fotgängare i ett finmaskigt gatunät behöver skapas och barriärer behöver
minimeras. Ny bebyggelse och offentliga ytor behöver vara utformade för att
stödja och omhänderta stora flöden av människor när staden växer. Runt Centralstationen skapas nya hållplatslägen och myllret av resenärer som gör byten
vid Drottningtorget flyttas till nya lägen vid Nils Ericsonsplatsen och Åkareplatsen. Detta skapar ett behov av att omformulera Drottningtorgets roll i staden.
Drottningtorgets och Åkareplatsens framtida användning kräver en omsorgsfull
gestaltningsprocess som hanterar både hur stadsrummet ska användas och hur
platserna ska utformas. Det finns beroenden som bör omhändertas i kommande planering, som cykelbron vid Packhuskajen och eventuell bangårdsviadukt
vid Åkareplatsen, samt att inte genomgående spårvagnstrafik tillåts skapa nya
barriärer. I centralenområdet ska en attraktiv, inkluderande och väl gestaltad
stads- och stationsmiljö eftersträvas med fokus på fotgängare och upplevelser i
ögonhöjd. Potentialen för ett levande stadsliv är extra hög i stationsmiljön, som
behöver vara tillgänglig och inkluderande för alla.
Trots att Centralenområdets flöden fördelas på flera platser kommer området
fortsatt vara av särskild betydelse för Göteborg med dess goda tillgänglighet
och närhet till den historiska stadskärnan, kanalerna, Göta älv och Hisingsbron.
Regionkärnans uppkoppling mot regionen kan stärkas och förbättras i och med
utvecklingen av centralenområdet.

Rekommendationer
• Utveckla och stärk stadskvaliteten i stråk och platser på fotgängarens villkor.
• Tillvarata potentialen att skapa stadsliv och en attraktiv stads- och
stationsmiljö i såväl bebyggelse som i offentliga rum.
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I de centrala delarna av Göteborg är komplexiteten i stadsbyggandet stor och
kostnaderna för infrastruktur och klimatanpassning höga.
Genomförandekapitlet beskriver dels hur Innerstadens utvecklingsstrategi
ligger till grund för en rekommendation till utbyggnad och prioritering, dels
beskrivs översiktligt investeringar och utgifter, beroenden och viktiga verktyg för
att genomföra en utveckling av området.
Det är önskvärt med en konkret utbyggnadsstrategi, som pekar på ett tydligt
genomförande för efterföljande planering. Behov finns att utifrån den lokala
utvecklingspotentialen, övergripande kunna säkerställa behov och efterfrågan
gällande bostadsbyggande, samhällsservice, allmänna ytor och infrastruktur. Det
är idag oklart kring både kostnadsstorlek och finansieringslösningar av de övergripande infrastrukturåtgärder som krävs för en växande stadskärna. En möjlig stadsutveckling behöver ses tillsammans med kostnader för högvattenskydd
längs älven, planskild innerstadsring, barriärbrytande åtgärder över älv och trafikleder, vilket inte är överblickbart i nuläget. Fokus i detta avsnitt är därmed
att lyfta strategiska genomförandefrågor och belysa inriktning och samband att
beakta för utbyggnad av centrala Göteborg. Det är också viktigt att all utveckling, såväl inom förtätningsområden som omvandlingsområden baseras utifrån
ett hållbarhetstänkande. Detta gäller såväl systemval, utformning och anläggande som långsiktiga drift- och underhållskostnader. Fördjupning i genomförandefrågorna kommer att utföras succesivt i kommande planeringsarbeten på både
övergripande som fördjupande planeringsnivåer.

Genomförande av utvecklingsstrategin/utvecklingsinriktning
För att stadskärnan ska växa över älven krävs en utbyggnad av staden på båda
sidor älven. Att omvandla gammal industrimark längs älven till blandad stadsbebyggelse medför ett stort kommunalt investeringsbehov. Gator, parker och torg
måste anläggas, kajkanter behöver rustas upp och älvkantsskydd byggas. Behov
finns av teknisk infrastruktur under mark och social infrastruktur ovan mark.
Det finns generellt i dessa områden svåra geotekniska förhållanden och förorenad mark. En utbyggnad av Innerstaden är långsiktig och skapar värden för hela
staden och hänger även samman med dess roll och attraktivitet som regionens
kärna. Det är viktigt att varje bebyggelseprojekt bidrar till en god gestaltad livsmiljö och en värdeskapande stadsmiljö.
Göteborgs Stad, markägare, ledningsägare, fastighetsutvecklare, myndigheter
och planerare bär tillsammans ett ansvar för att förverkliga utvecklingsstrategin
för centrala Göteborg. Genomförandefrågorna kommer att kräva såväl en samverkan mellan den fysisk planeringen och en aktiv markpolitik som ett samarbete med regionen och staten. Utvecklingen innebär en historisk möjlighet att
utvidga stadskärnan i Göteborg och låta stadskärnan ta ett kliv över älven med
ny tät blandstad, som erbjuder en attraktiv stadsmiljö, men också kräver nytänkande. Nya metoder och modeller behövs för en värdeskapande stadsutveckling
och detta relativt omgående. Planering och utbyggnad pågår redan inom stora
centrala områden, och kommer fortsätta under många år framöver.
I stadskärnan bör utvecklingen ske i varsam takt och med det innehåll och
den kvalitet som en stadskärna förtjänar. I andra delar av centrala Göteborg finns
behov av att rikta insatser under en avgränsad tid. Det gäller framförallt inom
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våra omvandlings- och kompletteringsområden. För vissa områden behöver en
utbyggnad avvakta andra beslut i staden, ställningstaganden kring infrastrukturinvesteringar med flera beroenden. Då finns ofta behov av temporära insatser
och att stödja befintliga verksamheters behov liksom att skapa tillgänglighet för
breda grupper där så är möjligt. Tidig dialog och kunskapsutbyte mellan olika
aktörer är viktigt för samverkan och för att tillsammans ha helheten i fokus samt
att ge plats för och främja kreativitet och tillfällig användning.
Samtidigt som översiktsplanen skapar förutsättningar för mycket nybebyggelse inom omvandlingsområdena, kommer också den befintliga staden varsamt
behöva anpassas och omvandlas utifrån förändringarna inom bland annat handel- och kontorsbranschen. Detta för att kunna bibehålla det som är bra och
hållbart, men också för att kunna ändra användningen och utveckla fastigheterna mot en annan hållbar inriktning, som fortsättningsvis bidrar till att skapa en
attraktiv och värdefull stads- och regionkärna.
En stor del av Göteborgs utbyggnad under de senaste 40 åren har baserats på
befintlig övergripande infrastruktur. I samband med en utvidgning av innerstaden finns nu stora behov av nyinvesteringar av infrastruktur för att ta omhand
de ökande flöden av människor och behov av vatten och energi som uppstår.
Ta vara på befintlig infrastruktur och omvandla den för att främja hållbara och
yteffektiva transportsätt. Vid en tät exploatering med stort bostadsinnehåll uppstår också ett stort behov av ny samhällsservice inklusive kulturella mötesplatser,
parker och friytor.

Genomförandeekonomi
Stadsbyggnad är ett kraftfullt redskap för att skapa ekonomiska värden men den
genererar också kostnader på både kort och lång sikt. Därför är det en förutsättning för en långsiktigt god kommunalekonomi att beslut om investeringar
kopplat till stadsutveckling fattas utifrån underlag och grunder som gynnar en
helhet ur flera viktiga perspektiv. Investeringsplaneringen i staden behöver anpassas för att kunna ta kostnader med kort varsel, för att samtidigt också kunna
skapa värden och nyttor på längre sikt.
Planområdets olika delar har olika förutsättningar och potential för stadsutveckling. Ett antal platser och områden i Innerstaden har hög potential för
etablering av såväl nya bostäder som arbetsplatser. Prioriteringar kring markanvändning och investeringar bör alltid ske med utgångspunkt från den potential
som finns eller kan skapas i det aktuella området, efter så kallad lägesbaserad
planering.
Inom vissa delar av centrala Göteborg kan nu gamla hamn-, industri- och
järnvägsområden omvandlas till blandad stadsbebyggelse, samtidigt som staden
binds samman på ett bättre sätt en tidigare. Flertalet av dessa områden ligger i
det låglänta området kring Göta älv inom arbetet för Älvstaden. Att bygga ut
dessa områden innebär ett relativt stort ekonomiskt åtagande för staden på kort
sikt, på grund av behov av ny eller uppgraderad infrastruktur, teknisk försörjning, dåliga geotekniska förutsättningar, översvämningsrisker, förorenad mark
samt behovet av en utbyggnad av skyfallslösningar och en utbyggnad av högvattenskydd längs älven. Samtidigt kan nyttor och värden för hela Göteborg
skapas, som inte går att skapa på andra platser i staden. Vid ett genomförande av
stadsutveckling här, skapas på längre sikt stora vinster för staden i form av bättre
sammanhang, ökad närhet och bättre markutnyttjande. Det förväntas även ge
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ökad attraktivitet för både bostäder och arbetskraft och efterföljande kraftigt
ökade markvärden.
Med tanke på att kostnaderna för bland annat infrastruktur och klimatanpassningsåtgärder är mycket höga behöver staden på övergripande systemnivå
arbeta vidare med dessa frågor. De övergripande kostnaderna behöver kopplas
ihop tydligare med exploateringsintäkter och hållbart värdeskapande på längre
sikt.
En annan viktig fråga är att arbeta med ett långsiktigt och hållbart ekonomiskt perspektiv där förutom själva anläggningarna även drift, underhåll och
förnyelse av anläggningar och funktioner bedöms. Livscykelekonomi är ett steg
i rätt riktning mot en hållbar ekonomi i balans.
Ekonomisk hållbarhet behöver också ses i ett vidare perspektiv inom samhällsbyggandet, då den ekonomiska utvecklingen inte får ha en negativ påverkan
på den ekologiska och sociala hållbarheten.
Redan i ett tidigt skede i planeringen är det viktigt att gå i riktning mot
en mer cirkulär ekonomi. Det kan innebära flera fördelar. Förutom att skapa
ett mer resurseffektivt samhällsbyggande, kan staden också bidra med positiva
drivkrafter i stället för begränsningar. Ett exempel är att Göteborgs Stad kan
samarbeta med forskning och näringsliv med bland annat innovationslösningar
och testbäddar av olika slag. Områdena är många, exempelvis masshantering, avfallshantering, byggnation av såväl byggnader som infrastruktur och översvämningsproblematik.
I vissa omvandlingsområden kan det vara bättre att avvakta med att bebygga
marken, tills staden har råd att även ta de kostnader som ger platsen dess fulla
potential. Exempel på detta är byggnation i anslutning till utpekade trafikbarriärer och högvattenskydd. Detta ger också en tydlig indikation på möjligheten
för kommunen att ta ut exploateringsbidrag för övergripande anläggningar vid
etappvis utbyggnad. En viktig fråga i en föränderlig värld är att klara av att ta relativt utmanande investeringsbeslut när förutsättningarna stämmer och att kunna avvakta med beslut när så inte är fallet. Investeringsbesluten behöver också
kompletteras med kommunala och samhällsekonomiska beräkningar både kring
en viss tidpunkt och över tid. I ett Vinnova-finansierat projekt (SIGURD) studerar kommunen metoder för att beräkna hur olika sociala värden kan skapas
genom investeringar i stadsutveckling.
Genomförandeekonomin kommer succesivt att belysas ytterligare både övergripande i till exempel kommande planeringsarbete med utbyggnadsplanering
och planprogram samt mer fördjupat i kommande detaljplanearbeten.

Aktivt markägande
I centrala Göteborg finns det ett förhållandevis högt kommunalt markägande.
Flera av de centrala omvandlingsområdena längs med älven ägs även delvis av
kommunala bolag. Inom områden såsom Ringön och Fiskhamnen finns ett större antal tomträtter. Området Masthuggskajen och Majnabbe ägs av Göteborgs
hamn, som har avtal med Stena Line om färjeterminaler på plats. I omvandlingsområdet Gullbergsvass ägs även stora delar av marken av det statliga företaget
Jernhusen, som äger och förvaltar fastigheter som i huvudsak är järnvägsrelaterade som järnvägsstationer.
Med utgångspunkt i översiktsplanen kan ett aktivt markägande tydligt användas för att skapa goda stadskvaliteter i de områden som är i behov av det,
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öka andelen blandade boendeformer på platser med likartat utbud, säkerställa
ytor för samhällsservice, kultur och näringsliv samt i all planering verka för en
mer sammanhängande stad. Göteborgs Stad via fastighetsägande/-utvecklande
nämnder och bolag, kan inom sitt verksamhetsområde ta de initiativ som erfordras avseende mark till bostäder, näringslivsetableringar och kommunal service med mera. Genom markanvisning kan kommunen stärka intentionerna för
Innerstaden.

Teknisk försörjning och svårplacerade verksamheter
För att säkerställa nödvändiga lednings- och produktionssystem krävs god samordning mellan ansvariga aktörer. Långsiktiga strategier behövs för att säkra stadens omställning till olika kretsloppssystem, innovativa och effektiva tekniska
lösningar samt en klimatsmart stad.
En stor del av Göteborgs utbyggnad under de senaste 40 åren har baserats på
befintlig övergripande infrastruktur. I samband med en utvidgning av innerstaden finns nu stora behov av nyinvesteringar av infrastruktur för att ta hand om
ett ökande befolkningsunderlag. Det finns ett stort behov av att se över dricksvattenförsörjningen, såväl som dag- och spillvattennätet.
Hänsyn till va-systemet och hur detta kan påverka genomförandeekonomin
behöver tas tidigt i planering och utveckling av en tät blandstad. Utrymmesbehovet bör tidigt beaktas
På motsvarande sätt behöver också andra utrymmeskrävande ledningssystem
såsom fjärrvärme/kyla, huvudnätsystem för el med mera tidigt planeras in och
samordnaseller samförläggas med varandra.
De tekniska systemen konkurrerar ofta med andra markanspråk. Det är viktigt att efter avvägning med andra markanspråk, prioritera utrymme för ett sammanhängande huvudledningssystem. Detta utrymme bör också kunna samutnyttjas med annat markanspråk såsom blågröna stråk, GC-vägar eller liknande
markanvändning som kan kombineras med ledningssystemens framtida driftoch underhållsbehov.
Svårplacerade verksamheter används här som ett samlingsbegrepp för verksamheter som på ett eller annat sätt inverkar störande på omgivningen. Trots
det behöver vissa svårplacerade verksamheter ändå finnas i närheten till centrala
områden, till exempel bussdepåer och samlastningsplatser.
Hantering av massor och samordning av bygglogistik från byggprojekt är en
fråga som påverkar resurs-, ekonomi- och klimatperspektiv. Initiativ för återanvändning och samordning av såväl övergripande massbalansering som materialfraktioner kan stärka ovan nämnda perspektiv.

Utbyggnadsinriktning
Översiktsplanens utvecklingsinriktning, bygger på att skapa en nära, sammanhållen och robust stad genom särskilt fokus på att stadskärnan växer över älven.
Förslaget för Innerstaden visar på en önskvärd utveckling och en balanserad helhet som ger en hållbar utveckling utifrån ekonomiskt, socialt och ekologiskt
perspektiv.
För en utvidgning av innerstaden är en särskilt viktig prioritering att stadsutvecklingen ska stödja att stadskärnan växer över älven. Viktiga värden som behöver prioriteras hänger samman med denna strategi och handlar bland annat om
att stärka, värna och utveckla viktiga stråk, noder och offentliga platser. Det möj-
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liggör för ett attraktivt stadsliv i en växande stadskärna med en ökad befolkning
och större andel besökare och verksamma. Vid utveckling av omvandlingsområden finns även särskilda beroenden att beakta, som övergripande infrastruktur
och behov av samhällsservice. Det är även viktigt att fortsätta stärka innerstadens identitet genom att omhänderta naturliga förutsättningar som vattendrag
och värden i den byggda miljön som gör innerstaden unik och attraktiv.
En inriktning för utbyggnad i centrala Göteborg handlar om detta:
• Prioritera att stadskärnan växer över älven.
• Koncentrera stadsutveckling i noder och stråk.
• Beakta övergripande beroenden.
• Utveckla omvandlingsområden i etapper.

Prioritera att stadskärnan växer över älven
För att stads- och regionkärnan ska kunna växa hållbart bör en prioritering av
stadsutvecklingen ske för de omvandlingsområden, och till viss del noder, som
har en god utbyggnadspotential. Särskilt bör omvandlingsområden prioriteras
som gör det möjligt för stadskärnan att växa över älven. Dessa utgörs av Centralenområdet, delar av Lindholmen, stråket Hjalmar-Brunnsbo (inklusive noderna) samt första etappen av Frihamnen (runt hållplatsen och badet).
Koncentrera stadsutveckling i noder och stråk
I centrala Göteborg finns det generellt en god förutsättning för att i högre grad
dra nytta av olika lägen och ta hand om en högre täthet för att uppnå stadskvaliteter. En överlagring av stadens rumsliga nätverk och tillgång till kollektivtrafik
utgör den strukturella grunden för att kunna peka ut noder och stråk. För att
stärka och möjliggöra för en växande stadskärna samt att skapa en balanserad
markanvändning, behöver en lägesbaserad stadsutveckling kunna tillämpas. En
större andel verksamheter än bostäder är lämpligt för noder och stråk. För att
särskilt dra nytta av de stora flöden av människor som finns i utpekade noder och
stråk, föreslås att stadsutveckling koncentreras till dessa. En sådan utveckling
stödjs även utifrån ett handelsperspektiv.
Inom olika noder och stråk i Innerstaden gäller i stort att det finns hög stadslivspotential, men ofta en låg kapacitet för förtätning. Undantaget är i omvandlingsområden där det finns god utbyggnadspotential.

Principbild som förklarar relationen
mellan markanvändning, läge och förtätning. Läget i staden skapar förutsättningarna för vilken markanvändning och vilken täthet som är lämplig
på platsen. Olika lägen i staden kan
således bidra till att skapa olika kvaliteter
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Beakta övergripande beroenden
I centrala Göteborg pågår flera stadsutvecklingsprojekt samtidigt och parallellt
med dessa pågår enskilda utredningar och övergripande planeringsarbete och
dessa påverkar varandra inbördes. Det är fortsatt viktigt att inte bara planera
enskilda projekt var för sig, utan att också sätta dem i ett större perspektiv, både
geograﬁskt, ekonomiskt och tidsmässigt.
För att få en effektiv stadsbyggnadsprocess behöver frågor som ger ett övergripande beroende och utgör förutsättningar för stadsutveckling samordnas. Det
finns särskilda faktorer som exempelvis påverkar beroende och tid och som utgör
en stor ekonomisk faktor, till exempel högvattenskyddet, övergripande trafiksystem mm som är ett behov i alla omvandlingsområden i centrala Göteborg.
Det är också viktigt att planprogram eller fördjupningar/tematiska tillägg, blir
godkända som beskriver dessa övergripande systemfunktioner. Detta för att hitta
såväl kostnadseffektiva lösningar som att kunna medfinansiera anläggningarna
genom exploateringsbidrag. Dessa behöver utredas i sin helhet, för att kunna
utgöra förutsättningar för olika delområden.
Centrala Göteborg berörs både av byggda och naturliga barriärer. Det är viktigt att på kort sikt hitta lösningar som antingen temporärt eller permanent
överbryggar barriärerna. På lång sikt är det viktigt hitta lösningar som minskar
barriärerna som sådana genom att leda genomfartstrafiken, inte minst farligt
gods runt Göteborg. Snabb spårbunden kollektivtrafik till och genom centrala Göteborg bör på sikt planskiljas i ännu högre grad än vad som nu planeras.
Detta tillsammans med en stadsbyggnad som utformas så att staden läker ihop
kommer att vara värdeskapande för såväl den omvandlade ytan som angränsande
områden. I förekommande fall minskar de också de sociala barriärerna.
Utveckling av de offentliga rummen och bebyggelse nära älven behöver också samordnas med utformning av högvattenskydd. Genom att ta höjd för dessa
kostnader i pågående stadsutvecklingsprojekt, bygger vi steg för steg en hållbar
och attraktiv stad för framtiden.
Bostäder och behov av kommunal service och friytor
En utbyggnad av nya bostäder skapar behov av kommunal service. I den redan
utbyggda staden finns redan idag svårigheter med komplettering av all typ av
nytillkommande bostäder utifrån behov av kommunal service och befintlig brist
på parkytor och förskolor/skolor. Det är viktigt att beakta behovet av markyta
för skola och förskola vid förtätning av bostäder och om möjligt samnyttja delar
av offentliga friytor, grönområden och innergårdar där så är möjligt. Ny bebyggelse behöver kunna säkerställa att kapacitet finns för att omhänderta behovet av
kommunal service och parkyta. I omvandlingsområden behöver ny bebyggelse
omhänderta det egna behovet av samhällsservice och friytor vilket därmed blir
en utgångspunkt i planering av dessa områden.
Utveckla omvandlingsområden i etapper
Omvandlingsområdena utgör i stort delområden i Älvstaden. Det är här som
den stora andelen tillkommande bebyggelse kommer att ske i centrala Göteborg. Inom Älvstaden finns en framtagen färdplan som beskriver en helhet och
inriktning för de olika delområdena och en tillhörande ekonomisk åtgärdsplan.
En strategi i planen handlar om att nå en balanserad ekonomin för staden. Då
är det viktigt att i första hand bygga klart de pågående och antagna detaljplaner
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Göteborg förtätas på kort och lång sikt
utifrån principerna försiktig komplettering av befintlig bebyggelse (rosa)
och omvandling av fd industriområden
till tät blandstad (snedskrafferat). Huvudprincipen bör vara att på kort sikt
prioritera omvandlingsområden före
kompletteringsbebyggelse.
Bild: Stadsbyggnadskontoret
Läs mer:
Vision Älvstaden, http/stadsutvecklingswebb.se

som finns inom området. Andra delar föreslås avvakta utbyggnad till efter 2035;
det gäller Gullbergsvass, Ringön, Masthugget etapp 2 och Frihamnens yttre delar(pirer). Beroende av åtgärder för klimatskydd och övergripande infrastruktur
kan utbyggnadsordning behöva ses över ytterligare i fortsatt arbete exempelvis
i följande utbyggnadsplanering. Dessa behöver hänga samman med en etappvis utveckling av omvandlingsområden. En strategi för utveckling av områden
i etapper kan vara att först bygga där det ur olika aspekter kan anses billigast
och därigenom höja markvärdet i området som helhet, tills en exploatering på
den dyrare marken går att räkna hem även i ett kortare tidsperspektiv. Områden behöver även utvecklas på ett sätt och i en ordning som bidrar till att binda
samman staden som helhet och möjliggöra för att stadskärnan växer över älven.
Rekommendationer för utbyggnad på kort sikt (före 2035)
Behov finns att leda bort tunga genomgående lastbilstransporter från Lundbyleden och Oscarsleden och skapa bättre plats för lokal trafik och kollektivtrafik.
Områden behöver byggas ut i delar av Älvstaden, där ekonomin i det korta tidsperspektivet är bäst och som ger mesta genererade nyttan i relation till investerade medel: Centralenområdet, delar av Lindholmen och eventuellt mindre del av
Gullbergsvass, stråket Hjalmar-Brunnsbo inklusive noder samt första etappen
av Frihamnen runt hållplatsläge och bad.
Under tiden för utbyggnad och planering finns behov av att arbeta med temporär stad, barriärbrytande kopplingar och erforderligt skydd mot farligt gods
längs befintlig Hamnbana och Lundbyleden (åtgärder som kan skrivas av under
en 30-årsperiod eller anpassas på annat sätt) samt tillfällig användning i omvandlingsområden som Frihamnen, Ringön och Gullbergsvass.
Rekommendationer för utbyggnad på lång sikt (2035 – 2050)
Arbeta med en fortsatt stegvis utveckling av Lundbyleden och Oscarsleden till
integrerade delar av stadens gatunät. Frigör ytor runt dessa för exploatering.
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Områden behöver byggas ut från Masthuggskajen och Fiskhamnen till Majnabbe. Detta område behöver utvecklas i samband med att älvkantsskyddet byggs
ut, en tidshorisont mot 2040. Tidplan för omvandling av dessa delar, exklusive
Fiskhamnen, är i stort beroende av och när en flytt av färjeterminaler kan ske
och vilka möjligheter det finns för integrering av Oscarsleden i stadens gatunät.
Frihamnens inre del upp till Knutpunkt Hjalmar, som planeras och påbörjas
redan före 2035 behöver fortsätta byggas ut. Ytterligare delar av Gullbergsvass
behöver byggas ut. Delar av Ringön kan vara aktuella för utbyggnad mellan 2040
och 2050.
Utblick från 2050 till 2070
Med en utblick mot 2070 behövs det studeras hur en omlokalisering av Hamnbanan kan ske och hur Lundbyleden kan omvandlas till stadsboulevard. Resterande delar av omvandlingsområden bör även för denna tidshorisont byggas ut.
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MELLANSTADEN

MELLANSTADEN

I mellanstaden bor mer än hälften av Göteborgs invånare. Mellanstaden utgör
det sammanhängande stadsområdet som skärs av från innerstaden av de stora
trafiklederna och har vuxit fram under olika bebyggelsefaser från 1910-talet och
framåt.
De äldre stadsdelarna i mellanstaden (Rambergsstaden, Bö, Lunden, Bagaregården Gamlestaden) har många drag som liknar de som återfinns i innerstaden,
så som oregelbunden kvartersbebyggelse och väl utformade stadsrum som följer
terrängen. Stolta skolbyggnader ligger mellan landshövdingehus, egnahemsvillor och funkisvillor. Innerstaden är nära att nå med cykel. Stolta skolbyggnader
ligger mellan landshövdingehus, egnahemsvillor och funkishus.
Nästa bebyggelsefas följer spårvagnslinjerna som strålar ut från Centralstationen och i kuperad terräng. Där finns folkhemmets bostadsområden i ett pärlband av grannskapsenheter, där de små lokala torgen var viktiga. Torgen kunde
manifesteras med en lite högre byggnad, exempelvis Axel Dahlströms torg, Bjurslätts torg. Ett sammanhängande nätverk av gröna stråk kopplar ihop gator och
inre stråk på olika höjder. I dessa stadsdelar är det ofta brist på plana ytor.
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Längre ut längs spåren tar den stora skalans stadsbygge vid, ofta med monumentala fristående byggnader som syns på långa avstånd. Mindre lokala torgbildningar ligger i anslutning till spårvagnslinjerna. I flera delar av mellanstaden
finns också separerade områden med småhus och friliggande villor av olika slag
som nås från de kringliggande lederna. Områdena är ofta sammanbundna med
bilfria gång- och cykelvägar.
Det finns parker och naturområden i de flesta stadsdelar och bostadsområden
i mellanstaden. Ibland kan det vara svårt att ta sig till och komma ut i dessa områden, eftersom nåbarheten är begränsad. De modernistiska delarna av mellanstaden ger ett grönt intryck, men stora delar av grönskan finns på kvartersmark
eller i naturområden, medan det är brist på allmänna parker. Där det är brist på
bostadsnära parker eller naturområden behöver ytor skapas. Även där det inte är
någon uttalad brist på parkmark idag, kan det finnas behov av att tillgängliggöra
naturmark så att den blir mer lättanvänd för fler.
I mellanstaden finns också god tillgång till kollektivtrafik, service och teknisk
infrastruktur. De platser som är utpekade som tyngdpunkter har sitt ursprung i
ett lokalt torg. Flertalet av tyngdpunkterna ligger utmed spårvägs- eller stombussnätet eller sammanfaller med viktiga bytespunkter för kollektivtrafik. Särskilt betydelsefulla är de strategiska tyngdpunkterna Angereds centrum, Gamlestads torg och Frölunda torg, som redan idag fungerar som centrum för många
invånare. I vissa fall har de strategiska tyngdpunkterna även regional betydelse.
Tyngdpunkterna i mellanstaden är med sin relativt höga befolkningstäthet
och service viktiga för att Göteborg ska få en mer flerkärnig struktur. Här finns
potential att förtäta med service, bostäder och arbetsplatser. Att förtäta i mellanstaden ger förutsättningar för ett mer lokalt stadsliv med möjligheter att klara vardagen till fots eller med cykel. Det bidrar till en sammanhållen stad, där
människor får tillgång till mer av stadens utbud nära bostaden.

Generella rekommendationer för mellanstaden
• Eftersträva en blandning av bostadstyper med olika upplåtelseformer, arbetsplatser, samhällsservice och kommersiell service, rekreation och kultur. Säkerställ offentliga rum och mötesplatser.
• Eftersträva ett högt markutnyttjande och en hög täthet, särskilt vid
tyngdpunkterna. Samla handel och samhällsservice vid mellanstadens tyngdpunkter.
• Minska överdimensionerade trafikytor, för att ge plats för ny bebyggelse runt definierade gaturum med höga kvaliteter.
• Ställ krav på lokaler i bottenvåningar i goda lägen med potential för
stadsliv.
• Utveckla gator och stråk för att förbättra möjligheten att gå, cykla
och resa med kollektivtrafiken. Koppla samman befintliga bebyggelseområden och överbrygga barriärer.
• Värna och utveckla människors tillgång till värdefulla naturområden,
parker och gröna stråk. och ersätt naturvärden som försvinner så
långt som möjligt.
• Värna kulturhistoriska värden och ta tillvara identitetsskapande karaktärer. Förtätning ska ske genom lyhörda tillägg.
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ÖSTRA MELLANSTADEN

Östra mellanstaden omfattar ett stort och varierande område. Det sträcker sig
från Kallebäck och Delsjön i söder, via Munkebäck och Gamlestaden, till Kortedala och Bergsjön i norr. De västra delarna av området kring Lunden och
Olskroken räknas även till den utvidgade innerstaden. Läs även om detta i avsnitt om geografiska inriktningar för Innerstaden.
Östra mellanstaden sträcker sig från dalgångslandskapet runt Göta älv och
Säveån upp mot höjdryggarna i de gröna kilarna i norr och i öster. Längs vattendragen går stora infrastrukturleder som separerar stadsdelar från varandra
och från innerstaden. Centralt i området ligger Gamlestaden och Gamlestads
torg som har potential att knyta ihop de olika delarna i östra mellanstaden med
varandra.
Bebyggelsen i området speglar mellanstadens olika utvecklingsfaser. Här
finns industristad, villastad och egnahemsområden liksom kvartersstad med
landshövdingehus och tidig funkis. I exempelvis Kortedala tar folkhemsbygget
och grannskapsenheter över och i Kallebäck och Bergsjön sker övergången till
en mer storskalig bebyggelsestruktur.
De enskilda bostadsområdena har nära till naturen och är utformade med
fina boendekvaliteter, väl gestaltad grönska och omsorgsfullt utförda bostäder
och byggnader för samhällsservice. Bergsjön ligger på en platå och isoleras från
övrig bebyggelse av bevuxna branter. Detta innebär dock långa avstånd mellan
målpunkter och sämre tillgänglighet till bland annat service.
Under de senaste åren har bebyggelseutveckling skett genom både omvandling och förtätning bland annat vid Kallebäck, Munkebäcks torg och Östra sjukhuset, i Kviberg och Gamlestaden samt i delar av Kortedala och Bergsjön.

Rekommendationer för östra mellanstaden
• Koncentrera ny bebyggelse till Gamlestads torg, Kortedala och
Bergsjön. Dra nytta av bebyggelsepotentialen som ges vid omvandling av väg till gata.
• Stärk kopplingar för kollektivtrafik, gång- och cykel i befintliga och
tillkommande stråk mot innerstaden, mellan Gamlestaden och Bagaregården, mellan Munkebäck och Kviberg samt mellan Bergsjön och
mot Partille kommun via Rymdtorget.
• Utveckla Säveån till ett rekreativt och tillgängligt blågrönt stråk som
binder samman områdena norr och söder om ån samt tillgängliggör
älvkanten vid Göta älv.
• Värna den gröna kilen som Delsjöområdet ingår i och stärk kopplingen mot Mölndalsån.

Bebyggelseutveckling
Östra mellanstaden har potential att växa med ca 13 000 – 15 000 nya bostäder
och utvecklas till att bli en sammanhållen, nära och robust del av staden.
Störst potential för bebyggelseutveckling, där behov av samhällsservice kan
tillgodoses, finns i Kortedala och Bergsjön. För dessa områden utgör Kortedala torg och Rymdtorget tyngdpunkter där mycket vardagsservice finns samlad.
Längs Almanacksvägen finns stor potential att minska och omforma vägen och
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Foto: Göteborgs Stad

därigenom skapa ytor som kan bebyggas för att knyta ihop Bergsjön och Kortedala. För att hela potentialen ska kunna frigöras, behöver kraftledningen i området grävas ner under mark. Hållplatslägena och dess kopplingar till torgen är
viktiga att värna och utveckla så att rörelser från hållplats till torgen omgestaltas med trygghet i fokus. I Bergsjön genomförs detaljplaner ur ett planprogram
(2016) för förtätning och komplettering med blandad stadsbebyggelse och småhus. Vid Rymdtorget planeras och byggs bostäder och ett nytt kulturhus, som
kompletterar befintlig bebyggelse och service. Nya offentliga byggnader ska ges
en god gestaltning. Kortedala och Bergsjön behöver kopplas samman mot Kvibergs Park och Utby. Den öst-västliga gröna kopplingen mellan Utbybergen och
Kortedala är central för att åstadkomma en sammanhängande grönstruktur.
Service finns framförallt vid tyngdpunkterna, vid mindre torg och hållplatslägen men även i stråk, såsom längs Munkebäcks allé och Delsjövägen samt vid
Olskrokstorget och längs med Danska vägen. Det finns bibliotek och kulturhus
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bland annat i Bergsjön, Kålltorp och Gamlestaden. I Gamlestaden finns det även
simhall. Dessa platser utgör viktiga offentliga rum som ska stärkas.
I delar av östra mellanstaden råder det idag hög konkurrens om ytor för olika
ändamål, särskilt i anslutning till den utvidgade innerstaden. Störst behov och
underskott på samhällsservice finns för Lunden, Olskroken och Bagaregården
samt Kålltorp, Kallebäck och för Gamlestaden. Det är svårt att hitta lämpliga
platser för förskolor och skolor exempelvis vid tyngdpunkten Gamlestads torg.
Angränsande områden bör därför utvecklas med samhällsservice, så att det tillgodoser det behov som uppstår vid utbyggnad av bostäder vid Gamlestads torg.
I områden som har ett underskott på samhällsservice behöver möjligheten att
tillgodose detta vara en utgångspunkt vid utbyggnad av bostäder.
I Kviberg, Utby samt runt Delsjöns naturområde är andelen småhus i nivå
med genomsnittet för Göteborg som helhet och de är relativt väl integrerade
med flerbostadshusen. Mindre kompletteringar med småhus kan göras. I Kortedala och Bergsjön råder underskott på småhus och äganderätter. I Kortedala
finns potential för bland annat småhus i stråket längs med den nuvarande kraftledning. Frågorna kring ekonomi och genomförande behöver utredas vidare.
Tillgången till bollplaner och sporthallar är i stort god men flertalet anläggningar är i behov av att rustas upp, bland annat i Kortedala och Bergsjön. I
stadsdelarna Lunden, Olskroken, Bagaregården och Kålltorp är det brist på
idrottsanläggningar. Det finns behov av fler större hallar som är anpassade till
en flexibel användning för idrott och kultur i hela området. Det är viktigt att
kommunala bad och motionsanläggningar har tillgång till kollektivtrafik. De
bör också lokaliseras så att de skapar målpunkter längs sammanhängande stråk.
Inom och i direkt anslutning till östra mellanstaden finns företags- och industriområden. De kan utvecklas och förtätas med ytterligare verksamheter och
handel till exempel Alelyckan, delar av Marieholm och Slakthusområdet. Områden med viktiga samhällsfunktioner som Reningsverket i Alelyckan, Renovas
avfallsbyggnad och Östra sjukhuset behöver skyddas från översvämningsrisker
och värnas för fortsatt utveckling utifrån verksamheternas behov.
Inom området finns både Kviberg och Östra begravningsplatserna. Det råder
brist på begravningsplatser i östra mellanstaden och relativt snart behövs ytterligare yta för begravningsplatser här eller i närliggande områden i ytterstaden.

Tyngdpunkter i östra mellanstaden
I östra mellanstaden ligger Gamlestads
torg som är en av Göteborgs tre strategiska tyngdpunkter. Platsen är under
stor omvandling mot ett tätt, blandat
och attraktivt område. Övriga tyngdpunkter i östra mellanstaden är Munkebäckstorget, Rymdtorget, Gärdsås torg
och Kortedala torg. De har en mer lokal
betydelse för boende i närområdet
med ett utbud som inkluderar samhällsservice och kommersiell service.
Olskrokstorget ligger som ligger i
den utvidgade innerstaden har också
betydelse som tyngdpunkt för östra
mellanstaden.

Mobilitet och infrastruktur
För att möjliggöra bebyggelseutveckling i Bergsjön och Kortedala krävs en ökad
kapacitet och utbyggnad av kollektivtrafik med nya förbindelser. Detta innebär
att det krävs stora investeringar i kollektivtrafiken. Det är också nödvändigt att
fler väljer att cykla till och från området som ligger nära innerstaden.
Kollektivtrafiken bör utvecklas med en ny spårvagnskoppling i tunnel mellan
Kortedala och Nylöse och ansluta på Angeredsbanan, citybuss längs Delsjövägen och Almanacksvägen samt metrobuss mellan Bergsjön och Partille. Gamlestads torg utgör en knutpunkt för lokal och regional kollektivtrafik. I dagsläget
utgör Gamlestads torg och Artellerigatan ett nålsöga för kollektivtrafik, vilket
försvårar för bebyggelseutveckling öster och norr om Gamlestads torg. Det behöver skapas nya kopplingar som bättre fördelar trafikflödena från torget. Torget
ska stärkas genom ökad kollektivtrafik i form av stadsbana, citybuss och metrobuss. Ett finmaskigt gatunät behöver utvecklas för att binda samman Gamlestads torg med sin omgivning och möjliggöra för kollektivtrafikförbindelse
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från Gamlestads torg till Marieholmsgatan och vidare mot Gullbergsvass samt
mellan Bellevue och Munkebäck. På sikt kan möjligheten att skapa en vägkoppling över Säveån, i höjd med Ryttmästaregatan och Generalsgatan vara aktuell.
En vägförbindelse mellan Kortedala och Nylöse kan också avlasta Artillerigatan
och Gamlestads torg.
Stråket från Gullbergsvass och Marieholm till Gamlestaden har betydelse för
den utvidgade innerstaden. Även stråket från Gårda via Redbergsplatsen och
Gustavsplatsen till Gamlestaden spelar en stor roll för Lunden och Olskroken,
som delar av den utvidgade innerstaden. Örgryte, Härlanda och Kvibergsområdet kopplas samman vid Munkebäcksmotet via Kvibergs broväg. Kopplingen behöver värnas eftersom det finns begränsade möjligheter att skapa fler kopplingar
över E20. När förutsättningarna längs E20 förändras är det på sikt önskvärt med
fler kopplingar. Möjligheten att minska barriäreffekten av E6 från Olskroken i
norr till och med Ullevimotet i söder bör utredas.
Skillnaden i bebyggelsestruktur och terräng inom östra mellanstaden gör
att förutsättningarna för gång- och cykeltrafik varierar inom området. För att
överbrygga barriärer som E6 och E20 kan stråket mellan Stampen, Olskroken,
Redbergsplatsen och Gamlestaden behöva utvecklas där det finns potential att
skapa ett sammanhängande stadsstråk för gång- och cykeltrafik. För att uppnå
detta behöver särskilt Redbergsplatsen utvecklas. Från Gamlestaden är det även
viktigt att stärka gång- och cykelkopplingar till Hisingen, Marieholm, Gullbergsvass och Alelyckan, så att de blir mer attraktiva för användarna. Attraktiviteten och tryggheten i gång- och cykelnätet behöver även stärkas i Bergsjön
och Kortedala.
Trafikeringen av Sävenäs station kommer sannolikt att upphöra. Stationen
vid Sävenäs ska dock behållas för att möjliggöra framtida tågstopp. Det ska också hållas öppet för eventuell framtida station vid Gustavsplatsen. Frågan om
lämpligt stationsläge behöver utredas tillsammans med Västra Götalandsregionen och Trafikverket. En station vid Sävenäs eller Gustavsplatsen förutsätter att

Kortedala torg
Foto: Anna Olsson
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platsen utformas som en trygg och attraktiv stadsmiljö med sammanhängande
stråk från omgivande bebyggelseområden. Närheten till Gamlestads torg ska
särskilt beaktas.

Parker, natur och vatten
Östra mellanstaden har en varierande grönstruktur. Det finns stora sammanhängande naturområden, och mindre naturområden med skyddsvärda träd som
är viktiga för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Att Ånäsfältet kan fortsätta fungera som värdefull friyta och utvecklas till park är betydelsefullt för
att åtgärda bristen i Bagaregården. Inom del av Ånäsfältet kan samtidigt skola
behöva prövas eftersom det råder stor brist på lämpliga lägen för detta i närområdet. I Kallebäck och Skår kan bristen avhjälpas genom att ett befintligt och
tillräckligt stort bostadsnära naturområde utvecklas med parkkvaliteter för att
fungera som stadsdelspark. Bebyggelseområdenas gröna gårdar och utrymmen
mellan områden bidrar till ett gynnsamt klimat för ekosystemtjänster. Däremot
är det brist på ekosystemtjänster intill storskalig infrastruktur och industriområden, framförallt längs Göta älv och Säveån. Grönstrukturen i området kopplar
till de gröna kilarna Delsjön-Härskogen, Lackarebäckskilen, Bergsjökilen och
Vättlefjällskilen.
Karaktären på parkerna i östra mellanstaden varierar. Vissa har kulturhistorisk
prägel som Renströmska parken, andra som Stabbeparken har goda lekmiljöer.
Galaxen i Bergsjön är en stadslantgård med djur. Då friytorna i Gamlestaden
redan idag är mycket begränsade, behövs komplettering med en stadsdelspark
som en del av den stadsutveckling som pågår. Parken bör placeras på ett sätt så
att närheten till älven tas till vara och utvecklas. I nordvästra Kortedala behöver
behovet av stadsdelspark finnas med som utgångspunkt i den fortsatta planeringen. Även i Utby finns behov av att utveckla en stadsdelspark. I anslutning till
parker och natur i Munkebäck, Torpa, Delsjön, Bergsjön och Kortedala finns det
odlingsmöjligheter i olika former, som bidrar till levande gröna rum i närmiljön.
Kvibergs Park räknas som den enda stadsparken i östra mellanstaden. Den
är en mötesplats där idrott, hälsa, kultur och utbildning förenas och som lockar
människor från hela Göteborg. Parken kopplar även samman naturområdena
kring Fjällbo ängar, Bergsjön och Säveån. Det finns potential att stärka de fysiska kopplingarna mellan parken och närområdena genom tydliga entréer från alla
anslutande bebyggelseområden samt att levandegöra den kulturhistoriska miljön
vid Kviberg. Delsjöns naturområde är en värdefull tillgång för såväl boende som
besökare från hela Göteborg. Skatås motionscentrum, Härlanda Park, Överåsvallen och Gamlestadsvallen utgör motions- och idrottsanläggningar som är
viktiga att värna och stärka utifrån respektive anläggnings funktion.
Längs Delsjöbäcken och Säveån finns det gröna offentliga rum och i norr
angränsar Kortedala och Bergsjön till Lärjeån. Längs Säveån, som delvis kantas
av verksamheter och mindre båtvarv, behöver tillgängligheten för allmänheten
utvecklas. Det finns bristande tillgång till bostadnära parker eller naturområden
framförallt inom delar av Bagaregården, Härlanda, Olskroken, Bö, Skår, Gamlestaden, Kviberg, östra Bergsjön och södra Kortedala. Det behovet behöver vara
utgångspunkt och fördjupas i fortsatt planering.
Bergsjöbadet, Härlanda tjärn och Delsjön utgör attraktiva utomhusbad i området. Det är viktigt att det finns kollektivtrafik till baden som är målpunkter för
både boende och besökande under sommarhalvåret.
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Värden och hänsyn
Östra mellanstaden består av flera mindre områden med olika fysiska, sociala
och arkitektoniska förutsättningar, som var och en representerar olika stadsbyggnadsideal. Den fortsatta utvecklingen av östra mellanstaden ska utgå från det
som är specifikt för platsen, lokala identiteter, karaktärer och livsmiljöer. Särskilt
ska kvaliteter i bebyggelsestrukturen och kulturmiljöerna värnas i områden som
Örgryte, Härlanda, Gamlestaden, Kortedala och Bergsjön. I Gamlestaden ska
gränssnittet och sammansmältningen mellan gammalt och nytt förnya och stärka områdets identitet.
Östra mellanstaden har i stort goda förutsättningar att skapa boendemiljöer med bra luftkvalitet och goda ljudmiljöer. Undantaget kan vara nära större
trafikleder och andra mycket trafikintensiva platser, exempelvis Olskroksmotet.
De olika delarna av östra mellanstaden har olika landskap och terrängförhållanden och därför olika förutsättningar för att omhänderta skyfall och dagvatten.
I Lunden, Bagaregården och Kålltorp finns det särskilda utmaningar, eftersom
de ytor som behövs för skyfall och dagvatten sammanfaller med ytor som idag är
idrottsplatser och fotbollsplaner. Det är främst områden längs med Göta älv och
Säveån som riskerar att översvämmas. Här behöver stora delar av infrastrukturen
och bebyggelsen klimatsäkras.
Marken består av berg av hög kvalitet med några få större sprickzoner. Markradon är främst av låg till normalrisk och i några fall högrisk. Det finns några
platser med rasrisker i bebyggda områden som Överåsparken, Fjällbo och vid
Kviberg. Det finns även några områden med skredkänslighet vid Delsjövägen,
kring Robertshöjd, vid Säveån och Lärjeån. I området finns stora grundvattenmagasin mellan Kallebäck och Delsjön och förutsättningarna för grundvattenbildning är goda. Denna resurs ska hanteras med varsamhet såväl utifrån ett
kvantitets- som ett kvalitetsperspektiv. I de södra delarna finns relativt många
borrade energibrunnar som behöver hanteras vid framtida planering.

Stockholmsgatan
Foto: Amanda Östman
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ANGERED

Angered omfattar området från Hjällbo i söder till gränsen mot Ale kommun i
norr. Området präglas av storskalig planering från 1960 och 1970-talen, men det
finns även spår av äldre bebyggelse.
Bebyggelsen har vuxit fram i anslutning till snabbspåret till Centralstationen.
Tidens industrialiserade byggprocess längs kranbanor kan avläsas i långa, höga
och enhetliga huskroppar som anpassats till den kuperade, bergiga terrängen.
Bebyggelseområdena ligger avskilda från varandra och trafikleder kopplar samman bebyggelsen som nås från stora parkeringsytor. Stora vägar och entréer i
form av torgbildningar eller portar är tydliga karaktärsdrag. Gårdsmiljöerna har
tydliga inre funktioner med bilfria, gröna och solbelysta miljöer och gott om
plats för lek.
Service finns i tyngdpunkterna och vid mindre torg, men även till viss del i
verksamhetsområden vid Spadegatan och Rävebergsvägen. Det finns vacker natur med möjlighet till rekreation, urbana miljöer och bostadsområden med ett
starkt förenings- och kulturliv.
Under de senaste åren har befintlig bebyggelse rustats upp och ny bebyggelse
tillkommit i framförallt Gårdsten och runt Angereds centrum. I Gårdsten har
även ett verksamhetsområde tillkommit.

Rekommendationer för Angered
• Förtäta med bostäder i hela området för att stärka tyngdpunkterna
och för att länka samman bebyggelseområden.
• Stärk strategiska tyngdpunkten Angereds centrum och övriga
tyngdpunkter genom att komplettera med offentlig och kommersiell
service.
• Skapa ett större utbud av arbetsplatser.
• Minska den överdimensionerade trafikstrukturen längs delar av
Hjällbovägen och Gråbovägen för att knyta ihop områden och skapa
ökad stadsmässighet.
• Säkerställ bostadsnära park, annan offentlig plats med hög kvalitet
och samlingslokaler för kultur och möten i Angereds centrum, Hammarkullen, Hjällbo, Gårdsten och Lövgärdet.
• Dra nytta av det naturnära läget och dess höga kvaliteter.

Bebyggelseutveckling
I Angered finns potential för cirka 8000 – 10 000 nya bostäder. Utvecklingen
ske vid tyngdpunkterna, framförallt Angered centrum och Hjällbo samt längs
omvandlingsstråken Hjällbovägen och Gråbovägen. Ny bebyggelse kan även
tillkomma i områden som ligger nära kollektivtrafikhållplatser, som Hammarkullen, Lövgärdet, Rannebergen och Gårdsten. Det behövs bebyggelse som knyter ihop befintliga områden, exempelvis genom omvandling av Spadegatan och
utveckling vid Rävebergsvägen. I delar av Angered råder det stor bostadsbrist
och synnerligen svår trångboddhet, vilket gör det angeläget att prioritera fler
bostäder i varierade storlekar samt god utformning av offentliga rum och mötesplatser.
Andelen småhus i Angered är något mindre än genomsnittet för Göteborg.
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Foto: Göteborgs Stad

Tyngdpunkter i Angered
I Angered ligger Angereds centrum
som är en av Göteborgs tre strategiska
tyngdpunkter. Här finns väl utbyggd
samhällsservice, kommersiell service
och resecentrum. Övriga tyngdpunkter
i området är Hammarkulletorget och
Hjällbo torg. De har en mer lokal betydelse för boende i närområdet med ett
utbud som inkluderar samhällsservice
och kommersiell service.
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Befintliga småhusområden ligger ofta avskilt från flerbostadshusen och annan
bebyggelse efter dåtidens ideal. I området kan det därför vara lämpligt att komplettera med fler småhus och mindre flerfamiljehus. Fler småhus skulle göra stor
nytta i de områden som domineras av flerbostadshus genom att erbjuda fler större bostäder, vilket det råder brist på. Det skulle också bidra till större variation i
stadsmiljön och göra det möjligt att bo kvar i Angered.
Nya bostäder ska planeras och byggas där det är enkelt att nå service genom
gång, cykel eller kollektivtrafik. Placeringen av ny samhällsservice kan utgöra
en sammanlänkande funktion mellan befintliga och nya bostadsområden. Nya
bostäder ska även följas av utbyggnad av mötesplatser och offentliga rum som
är trygga och attraktiva. Genom att i första hand ha tyngdpunkterna i fokus för
utveckling av service, mötesplatser och platser för aktiviteter, kan torg med liv
och rörelse som främjar trygghet, lek, kreativitet och social interaktion uppnås.
Det är särskilt viktigt att skapa miljöer som tilltalar många olika grupper av
människor i alla åldrar, men särskilt kvinnor, barn och unga som statistiskt sett
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upplever mer otrygghet på offentliga platser.
Det finns god tillgång till livsmedelsbutiker och service framförallt vid Angereds centrum och i Hjällbo. I Hammarkullen och Rannebergen behövs kompletterande service. Målsättning är att förändra detta, så att alla har nära till den
service som behövs i vardagslivet.
Angereds centrum som strategisk tyngdpunkt behöver stärkas genom att närområdet kompletteras med arbetstillfällen, bostäder och fler offentliga rum. Det
är angeläget att öka tätheten i området och att skapa fler offentliga rum där
människor kan och vill vistas. Genom att skala ned angöringen till Angereds
centrum skapas möjligheter till bebyggelse i ett finmaskigt gatunät, som binder
samman stråk med bostadsbebyggelse. Angereds centrum kan därefter bindas
samman söderut mot Hammarkullen genom succesiv omvandling norrifrån och
omvandling av verksamhetsområdet kring Spadegatan till blandstad. Detta är en
viktig länk som integrerar Angereds centrum med Storås och Hammarkullen.
En sammankoppling i detta läge skulle minska det upplevda avståndet, skapa
en sammanhängande stadsstruktur samt möjliggöra en högre tillgänglighet till
service.
Delar av Hjällbovägen och Gråbovägen bör omvandlas till stadsgator med
angränsande bebyggelse där det är möjligt och har störst betydelse. Andra storskaliga trafikrum kan utnyttjas på ett bättre sätt utan att det kräver några större
omvandlingar, exempelvis Rävebergsvägen. Om kraftledningen vid Agnesberg,
Angereds centrum mot Gårdsten och delar av Hjällbo grävs ner ges större områden möjlighet att utvecklas effektivt och barriäreffekten kan minska.
Norr om Angereds centrum finns ett utredningsområde för blandad stadsbebyggelse, som kan kombineras med eventuell fortsättning av spårvägen norrut.
Flera föreningslokaler är belägna i verksamhetsområden där hyresnivåerna är
lägre, eller i bottenvåningar på flerfamiljshus. Föreningslokaler behöver finnas
nära bostäder och det behöver finnas lokaler med låga hyresnivåer. Det är viktigt att värna bebyggelse som gör detta möjligt, exempelvis genom förtätning i
bebyggelse som innehåller lokaler särskilt lämpade för föreningar. Biblioteken i
Angered har ett stort behov av att utöka verksamheterna, eftersom de är välbesökta och är en mötesplats utan krav på att konsumera. Det planeras för en ny
konstgräsplan i Gårdsten samt för nya idrottshallar på några skolor i området.
Dessa investeringar har stor betydelse för föreningslivet.
Utvecklingen av näringslivet i Angered kan stärkas genom en större blandning av funktioner. Framför allt behövs arbetsplatser. För att stärka förutsättningarna för ett mer lokalt näringsliv behövs åtgärder som stärker områdets attraktivitet och ibland medvetna lokaliseringar.
Företags- och industriområden erbjuder idag en variation av verksamheter.
Här finns företag och utvecklingsmöjligheter genom tillgängliga lägen med billigare lokalhyror. De billiga lokalerna behöver värnas för att främja en mångfald
av verksamheter. Det är viktigt att områdena ges god tillgänglighet för kollektivtrafik, gång och cykel och även med bil.
Det råder brist på begravningsplatser i Angered. En lokaliseringsstudie för
nya begravningsplatser omfattande hela Göteborg har inletts.

Mobilitet och infrastruktur
Det lokala gång- och cykelvägnätet i Angered behöver utvecklas och bli mer
sammanhängande, tryggt och finmaskigt. Det finns ett finmaskigare cykelnät än
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för motortrafiken i området men det är inte helt sammanhängande och knyter
inte heller på ett självklart sätt ihop viktiga platser i stadsdelen. Det finmaskigare
nätet behöver gå genom bebyggelseområdena och binda samman bostadsområden med målpunkter. Genom att främja ett ökat cykelanvändande i Angered
avlastas kollektivtrafiken och folkhälsan förbättras. En gång- och cykelkoppling mellan Lövgärdet och Surte skulle bidra till ökade möjligheter att nyttja
pendeltågsmöjligheterna längs Norge-Vänerbanan samt att Surte får en genare
koppling till Angered.
Spårvagnsträckan till Angereds centrum utgör ryggraden i kommunikation
inom området. För alla som bor och arbetar i Angered är det viktigt att den både
utvecklas med exempelvis fler spår och kompletteras med fler bussträckningar
som gör kommunikationen mindre känslig för störningar. Det är särskilt viktigt
med kompletterande kopplingar mot Hisingen, Bergsjön samt mellan områdena
inom Angered.
Norr om Angereds centrum finns ett utredningsområde för att förlänga spårvägen. En förlängning skulle ge bättre möjligheter till enklare kollektivtrafikresor och binda ihop områdena Rannebergen, Lövgärdet och Angereds centrum
samtidigt som ändhållplatsfunktionen försvinner från Angered centrum. Vilken
riktning eller möjlighet att binda ihop områden som gör störst nytta behöver
studeras.
Den stora kapacitet som finns i väginfrastrukturen och i vatten- och avloppssystemen i Angered är en resurs som det är strategiskt lämpligt att dra nytta av
vid utvecklingen av Göteborg.
Bredfjällsgatan
Foto: Frida Winter
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Parker, natur och vatten
I Angered finns stora naturområden och gröna samband som är av vikt för hela
staden och som kan fylla en roll för rekreation, omhändertagande av vatten och
för biologisk mångfald. Dessa behöver värnas, utvecklas och tillgängliggöras
med kollektivtrafik, gång och cykel samt ges tydliga entrépunkter. Det gäller
exempelvis vid Hjällbos entré till Lärjeåns dalgång och Lövgärdets entré till
Vättlefjäll. Vättlefjäll och Lärjeån är populära besöksmål för hela staden med
fina naturstigar, promenadslingor och ridvägar. Förutsättningar finns också att
tillvarata ekosystemtjänster i dessa områden.
Vättlefjälls kvaliteter med vidsträckta skogsområden och många sjöar behöver värnas utifrån dess naturvärden och storskalighet. Lärjeån spelar en särskilt
viktig roll i att koppla Vättlefjäll mot vatten. Området behöver tillgängliggöras
med balans och inte överutnyttjas. Det finns potential att förstärka det gröna
sambandet mellan Bergsjökilen och Vättlefjällskilen vid Bergum och Gunnilse.
Det finns brist vad gäller stadsdelspark i södra Lövgärdet, Trädgårdsgärdet,
delar av Agnesberg, Linnarhult. Vad gäller bostadnära parker och naturområden
finns brist framförallt i delar av Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet, Agnesberg
och södra delarna av Angereds centrum.
En ny stadsdelspark behöver utvecklas för att tillgodose behovet i södra Lövgärdet och Trädgårdsgärdet. Övriga behov av stadsdelsparker och bostadsnära
parker behöver finnas med som utgångspunkt i den fortsatta planeringen. Särskilt betydelsefullt är det där staden planerar eller bygger mycket som i Angereds
centrum, Hammarkullen, Hjällbo, Lövgärdet och Gårdsten. Det är särskilt viktigt då många familjer är trångbodda och offentliga platser, lekplatser och parker

Angereds stadspark
Foto: Carl Ahlström
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används mycket. Befintliga offentliga platser upplevs dessutom ofta som otrygga
och saknar vistelsekvaliteter.
Stora bostadsgårdar som är kvartersmark kan, där det bedöms lämpligt, förtätas med mer bebyggelse. Detta förutsätter dock kompenserande åtgärder för att
höja parkkvaliteter och vistelseytor i kvarvarande delar. Förtätning kan även vara
möjlig på allmän plats och kan då på behöva kompenseras med ny allmän platsmark. Tillgången till grönområden behöver även säkerställas i områden med lägre befolkningstäthet och där bebyggelsen består av småhus. I dagsläget är några
av dessa områden tydligt avskilda från intilliggande naturområden genom barriärer i form av leder, industrier eller spårväg.
Parkeringsytor eller parkeringsgarage med platta terrängförhållanden kan behöva omvandlas till rekreativa plana ytor för idrott, lek och park. Vissa av dessa
ytor behöver även användas som skyfallsytor vid tillfällen med kraftiga regn.
Parkytor i Gårdsten, Eriksbo och Rannebergen är viktiga för att omhänderta
stora mängder vatten.

Värden och hänsyn
Kvaliteter i bebyggelsestrukturen ska värnas och vara utgångspunkter för områdenas utveckling. I tidstypiska SCAFT-planerade områden är gång- och biltrafik separerade, för att barn och unga ska kunna röra sig fritt till och från
skola. Där kan utveckling fortsatt utgå från ett förhållningssätt där trygghet
för fotgängare och fotgängares företräde framför andra transportslag är i fokus. Exempel på dessa tidstypiska bebyggelsemiljöer är Skolspåret i Hjällbo och
radhusområdet Västerslänt i Hammarkullen. Här ska ny bebyggelse ha sin utgångspunkt i de kvaliteter som finns i den fysiska miljön. Respekt ska visas för
områdets förutsättningar i bebyggelse och landskap. Lärdom ska även dras från
dialoger som utförts i områdena.
Angered har generellt mycket goda förutsättningar att skapa boendemiljöer
med bra luftkvalitet och goda ljudmiljöer. I Vättlefjäll finns också ett av få områden i Göteborg som länsstyrelsen identifierat som ett tyst område, vilket bör
bevaras.
En stor del av bebyggelsen i Angered ligger högt upp i terrängen, vilket innebär att vatten vid extrem nederbörd rinner från bebyggelsen mot lägre liggande
områden. Vägarna ligger ofta i låglänta stråk som går genom området och kan
komma att översvämmas vid kraftiga regn. Stora mängder vatten kommer att
korsa vägarna och ledas längs med dem till Lärjeån och Göta älv, som är recipienter. Detta kan påverka framkomligheten på de större vägarna i området vid
kraftig nederbörd.
I Lärjedalen återfinns ett stort grundvattenmagasin, som ska hanteras med
varsamhet utifrån såväl ett kvantitets- som ett kvalitetsperspektiv. Även områdets förekomster av isälvsmaterial är skyddsvärda grundvattenförekomster. Lärjeåns ravinlandskap är välutbildat i dalgångens silt- och lerjordar. Ravinerna kan
vara nästan 20 meter djupa. Hög erosionsbenägenhet längs Lärjeån kombinerat
med hög skredkänslighet i området gör att stort fokus ska läggas på skredrisker
i framtida planering.
Norra delen av Angered Storåsväg och vid Korpvägens anslutning till Angeredsleden vore det önskvärt att klassningen som sekundärled för farligt gods tas
bort, för att kunna möjliggöra stadsutveckling.
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SYDVÄSTRA MELLANSTADEN

Sydvästra mellanstaden sträcker sig från Högsbo i norr, via Frölunda och Tynnered till stadsdelar som Önnered och Fiskebäck vid kusten. Dalgångslandskapet
ramas in av bergspartier med naturområden och områden för idrott och friluftsliv.
Stora delar av området har sitt ursprung i bilismens storskaliga stadsbygge,
framförallt runt Frölunda. Här finns inslag av mer småskaliga bostadsområden.
När man närmar sig bebyggelsen möts man inte sällan av parkeringsytor och det
finns ofta en brist på offentliga stadsrum. I väster dominerar småhusbebyggelse.
Flera bostadsområden med varierad skala är separerade ifrån varandra och vänder sig inåt mot ett sammanbindande spårvagnsspår. Ett nätverk av bilfria gångoch cykelstråk letar sig fram i terrängen och kopplar ihop öppna gårdar, parker,
natur och tyngdpunkter. Närmast havet domineras bebyggelsen av småhusgrupper och längs ut mot kusten ligger villor i skärgårdsmiljö. Höga bostadshus utgör
landmärken i området och ses ända från havet.
De kustnära lägena har inslag av havsanknutna verksamheter men har också
höga rekreativa kvaliteter för både boende och besökare.
Frölunda torg är under stort förändringstryck. Under de senaste åren har en
kraftig bebyggelseutveckling skett genom förtätning på skoltomter, i grönstråk,
på parkeringsanläggningar och i överstora trafikytor.
För större delen av sydvästra mellanstaden har översiktsplanen fördjupats
med en högre detaljeringsnivå. Det gäller Högsbo-Frölunda samt omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard. I det följande avsnittet beskrivs
därför framförallt inriktningar för övriga delar av sydvästra mellanstaden samt
sådana inriktningar som har betydelse för hela området.

Rekommendationer för sydvästra mellanstaden
• Utveckla området runt Marklandsgatan så att det successivt blir en
del av en utvidgad innerstad.
• Stärk Frölunda torg som ett komplement till nuvarande stadskärna
genom en blandad bebyggelseutveckling, förbättrade kopplingar till
angränsande områden och utökad kollektivtrafik.
• Utveckla Fiskebäck som fiskehamn. Hänsyn ska tas till framkomlighet för godstrafik mellan hamnen och Västerleden.
• Utveckla övriga delar av sydvästra mellanstaden med bostäder med
höga boendekvaliteter och inslag av lokal service.
• Stärk och synliggör det kustnära läget genom att värna rekreationsvärden och kustens speciella bergslandskap.
• Ny bebyggelse och nya strukturer ska i möjligaste mån öka orienterbarheten och tillgängligheten till havet.
• Utveckla en stadspark som sträcker sig både mot Järnbrott och
Näsetvägen och ner till Askimsbadet och inkluderar Välens naturreservat.
• Verka för en yttre skyddsport i Välenviken för att skydda bebyggelsen och Söderleden och Västerleden från översvämning.

Läs mer
Mellanstaden Högsbo Frölunda
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Foto: Göteborgs Stad

Tyngdpunkter I sydvästra mellanstaden
I sydvästra mellanstaden ligger Frölunda torg som är en av Göteborgs tre
strategiska tyngdpunkter. Här finns väl
utbyggd samhällsservice, en stor del
handel och annan kommersiell service
samt ett resecentrum. Övriga tyngdpunkter i området är Marklandsgatan
och Opaltorget. De har en mer lokal
betydelse för boende i närområdet
med ett utbud som inkluderar samhällsservice och kommersiell service.
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Bebyggelseutveckling
Sydvästra mellanstaden har potential att förtätas med ca 25 000 – 30 000 nya
bostäder, tillhörande samhällsservice och verksamheter. Detta är kraftigare bebyggelseutveckling än i andra delar av mellanstaden, vilket ställer krav på utbyggnad av kollektivtrafik, samhällsservice och friytor.
Ungefär en tredjedel av utbyggnadspotentialen utgörs av omvandling av Dag
Hammarskjöldsleden och Högsbo industriområde. Skattegårdsvägen, Näsetvägen och Stora Fiskebäcksvägen har potential att omvandlas från storskaliga trafikleder till mer stadsmässiga gator med blandad trafik. I samband med detta kan
ny bebyggelse tillkomma i dessa stråk. Samtidigt ska framkomlighet för godstrafik till Fiskebäcks hamn säkerställas. Moten vid Söderleden och Västerleden bör
ges ny utformning för minskad barriäreffekt. Tynneredsmotet kan utvecklas som
en viktig entré till Frölunda torg.
För en stor del av den tillkommande bebyggelse pågår redan planering, till
exempel kring Frölunda torg. Ny bebyggelse kan berika befintliga kvaliteter och
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länka samman befintliga bebyggelsegrupper genom att överbrygga barriärer, exempelvis vid Frölunda-Tynnered och Sisjön där Söderleden och Säröleden väg
158 utgör barriärer.
Andelen småhus i sydvästra mellanstaden är högre än Göteborg i stort. Tynnered har goda möjligheter att kompletteras med fler småhus. Ett exempel är att
kompletterande bebyggelse längs Grevegårdsvägen, till exempel med småhus,
skulle kunna länka samman områdena på ömse sidor om vägen.
Vid förtätning behöver hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Vistelsekvaliteter
som sollägen och mikroklimat i det offentliga rummet ska beaktas. Kvaliteter
som bidrar till en ökad orienterbarhet ska värnas. Tillägg i otillgängliga slänter
och övrig naturmark kan tillkomma, om boendekvaliteter kan uppnås och om
kompensationsytor i planare delar av området omvandlas till tillgängliga offentliga parkytor. Idag saknas intima rum och offentliga platser inom delar av området, vilket behöver säkerställas.
Det kommersiella utbudet inom sydvästra mellanstaden är framförallt koncentrerat till Frölunda Torg och Sisjöns handelsområde. Sett till befolkningsunderlaget finns det mer handel i området än vad de boende ger underlag för.
Handelsytorna bygger därmed på en hög andel inresande kunder vilket är utmanande utifrån målen om hållbar mobilitet. Vid trafikmoten har bensinstationer,
snabbmatsställen och större dagligvarubutiker etablerats. De inre stråken som
kopplar ihop mindre lokala torg används endast i begränsad utsträckning och
den handel och service som finns här kämpar ofta för sin existens. Med ett mer
finmaskigt gatunät kan flöden från olika håll blandas vilket gynnar närservicen.
Vid omvandling av överdimensionerade trafikytor finns även möjlighet att utveckla viktiga korsningspunkter till mer vistelsevänliga stadsrum med inslag av
handel och service. Med en högre andel boende i området ökar underlaget för
utveckling av nära handel och service.

Mobilitet och infrastruktur
Även om stora delar av sydvästra mellanstaden har god kollektivtrafik sker
många resor idag med bil, både inom området och till andra delar av staden.
Detta gäller särskilt områdena längs kusten väster om Söderleden och Västerleden. För att möjliggöra områdets potential till förtätning krävs en omställning till andra resmönster genom utbyggd kollektivtrafik och en förändring av
stadsstrukturen för att prioritera gång och cykel. Investeringar i ny infrastruktur
för kollektivtrafik behövs både för en finmaskig, småskalig kollektivtrafik inom
området, snabb kollektivtrafik längs trafiklederna till viktiga målpunkter inom
Göteborg och på sikt även pendeltåg längs väg 158 (Säröleden). Enligt Målbild
Koll2035 är metrobuss i Söderleden och Västerleden en förutsättning för förtätning och utveckling i sydvästra mellanstaden. Möjliga lägen för stationer för
metrobuss är vid Järnbrottsmotet, Frölunda torg, eventuellt Grimmered och vid
Kungssten. Arbete med åtgärdsvalsstudier (ÅVS) kring metrobuss pågår. Trafikverket har i samband med ÅVS Varberg – Göteborg studerat möjligheterna
till en järnvägslänk från Kungsbacka till Haga station via väg 158. Möjliga stationslägen för pendeltåg skulle kunna vara öster eller väster om Järnbrottsmotet,
vid Marklandsgatan samt Sahlgrenska.
Hållplatser för byten mellan bussar ligger ofta i otrygga och ödsliga miljöer
i det storskaliga trafiklandskapet. Dessa behöver utformas som mer integrerade
och väl gestaltade miljöer. Ibland kan de kompletteras med service och mobi-
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Mandolingatan
Foto: Frida Winter

litetshubbar det vill säga platser med tillgång till olika mobilitetstjänster som
förenklar resande med olika trafikslag. Knutpunkterna Kungssten, Frölunda torg
och Marklandsgatan är särskilt viktig ur ett systemperspektiv. Marklandsgatans
roll i kollektivtrafiksystemet behöver stärkas. Spårvagnsstråket mellan Frölunda
torg och Marklandsgatan behöver kompletteras med tillägg av gång- och cykelkopplingar och längs Marconigatan ska det integreras mer i stadsväven.
Söderleden och Västerleden är utöver riksintresse för kommunikation och
primärled för farligt gods även viktiga i stadens huvudgatunät. Västerleden är
nära kapacitetsgränsen under högtrafik (vardag morgon och kväll) och kan därför inte rymma ökad biltrafik. Ett effektivt sätt att rymma fler människor i befintlig infrastruktur är att ta körfält i anspråk för kollektivtrafik, det vill säga öka
kapaciteten för resor som kräver mindre yta per person.
Söderleden och Västerledens storskaliga utformning med få tvärförbindelser utgör en barriär och påverkar invånarnas rörelsemönster. Delar av befintlig
infrastruktur behöver omvandlas till integrerade delar i ett sammanhängande
gatusystem med kvaliteter som i innerstaden, för att främja genhet och orienterbarhet i trygga och upplevelserika miljöer. Det är lika viktigt att kunna ta sig
från hela sydvästra mellanstaden till Frölunda torg, som från Frölunda torg till
stadskärnan eller andra viktiga målpunkter i staden.

Parker, natur och vatten
Sandsjöbackas gröna kil, Änggårdsbergen och Slottsskogen utgör höga naturoch rekreativa värden som är en stor tillgång för hela Göteborg. Under senare
år har flera parker i sydvästra mellanstaden rustats upp till viktiga mötesplat-
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Briljantgatan
Foto: Lo Birgersson

ser. Ruddalens natur- och rekreationsområde och mindre idrottsanläggningar är
viktiga rekreativa mötesplatser.
Det råder brist på stadsdelsparker framförallt i områdena kring Nya Varvet,
Hagen och Långedrag. Även Önnered och Näset har stor brist liksom delar av
Fiskebäck och Tynnered. Kring Nya Varvet kan befintliga naturområden och
friytor vid Röda Sten och Stora Billingen kompletteras, tillgängliggöras och utvecklas med parkkvaliteter. Det finns även ytor vid Hinsholmen som kan utvecklas till stadsdelspark. Påvelunds rekreationsområde behöver ges förutsättningar
att utvecklas med parkkvaliteter, så att det kan utvecklas till en stadsdelspark.
Utvecklingen av Välen-Askimsbadet till stadspark avhjälper delvis bristen på
stadsdelspark i Näset, Askim och Tynnered. Det är en utmaning, eftersom det
i området är ont om tillgängliga friytor. Plana ytor bör främst nyttjas för park,
bollplaner eller liknande.
Det finns idag brist på bostadsnära parker och naturområden i delar av Älvsborg, såsom Hagen och Långedrag. Söderut är det lokal brist i Önnered. Kunskap om behovet behöver vara utgångspunkt och fördjupas i fortsatt planering.
Området ger ett grönt intryck, men en stor del av grönskan består av kvartersmark (villaträdgårdar) och natur, medan anordnad parkmark saknas. Med fler
invånare i samband med planerad omvandling av Högsbo industriområde, finns
behov av en större parkanläggning motsvarande en stadspark. Välens naturreservat tillsammans med omkringliggande ytor är väl lämpat för denna funktion och
kan erbjuda olika användarkvaliteter.
Kustremsan ingår i ett sammanhängande promenadstråk, men tillgängligheten för gående och cyklister behöver förbättras, exempelvis vid det militära om-

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Mellanstaden

187

rådet mellan Långedrag och Tångudden. Med några tillägg av kortare kopplingar och tydliga markeringar kan ett sammanhängande gång och cykelstråk utmed
kustremsan från Välen ända in till Stenpiren bli tillgänglig för fler.
Vid förändring och omvandling av områdena väster om Västerleden är det
viktigt att värna tillgängligheten till havet och att utveckla entréer till större
sammanhängande rekreationsområden vid havet. Badplatserna och bryggorna
vid Fiskebäck, Önnered och Näset samt Saltholmen med färjorna ut mot skärgården är målpunkter för både boende och besökande under sommarhalvåret.

Värden och hänsyn
Där bebyggelsen och andra funktioner är belägna i områdets lågpunkter, finns
stora utmaningar med att omhänderta dagvatten och skyfall. Ytor i den redan
byggda miljön behöver nyttjas för skyfallsleder och skyfallsytor samtidigt som
de den största delen av tiden nyttjas för andra ändamål. Detta gäller särskilt ytor
i anslutning till Dag Hammarskjöldsleden och längs andra större vägar. På sikt
behövs en yttre skyddsport i Välenviken för att skydda mot översvämningar.
Området har generellt goda förutsättningar att skapa boendemiljöer med
god luftkvalitet och tillgång till goda ljudmiljöer. Bullerpåverkan är i stort sett
koncentrerad till områdena närmast Söderleden och Västerleden och områdets
större vägnät. Området närmast Söderleden och Västerleden har i det korta
perspektivet problem med för höga nivåer av luftföroreningar. Exploatering för
bostadsändamål nära lederna ska därför undvikas i det korta perspektivet tills
halterna av luftföroreningar gått ner till rimliga nivåer. Vid exploatering ska kustens och skärgårdens speciella bergs- och strandängslandskap bevaras. Sprängningsarbeten ska ske skonsamt med anledning av omgivningspåverkan och av
estetiska skäl. Smithska uddens berggrund och gracialskulptering är en utpekad
geotop. Väster om Västerleden återfinns många borrade energibrunnar.
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CENTRALA HISINGEN

Centrala Hisingen sträcker sig norr om innerstaden från Biskopsgården och
Bräcke i väster till Backa i öster. Brunnsbo, Bräcke och Wieselgrensplatsen ligger i gränszonen mellan innerstaden och mellanstaden. De räknas även till den
utvidgade innerstaden men ingår även i följande beskrivning av centrala Hisingen.
Centrala Hisingen ligger i dalgången mellan flera höjdryggar som bär spår
från bronsåldern. Bebyggelseområden av olika skala och sort letar sig på flera
ställen upp i höglänt terräng och har vidsträckt utsikt över staden i öster och
skärgården i väster.
Verksamhetsområden finns i södra Biskopsgården och i Aröd. Rambergets
branter förstärker Lundbyledens och hamnbanan som barriärer. Vid Eriksberg
och Färjenäs nås älven och mynningen mot havet. Björlandavägen, Tuvevägen,
Litteraturgatan och Hjalmar Brantingsgatan strålar samman i Backaplan som
är under omvandling till tät innerstad. Service ligger i anslutning till lokala torg.
Under senare år har större bebyggelseutveckling skett i Backa och Tuve.
Grön-, trafik- och parkeringsytor har förtätats. Vid Volvo Lundby pågår en expansion av verksamheten.

Rekommendationer för centrala Hisingen
• Dra nytta av utbyggnadspotentialen i Biskopsgården och koppla
samman stadsstrukturen till kringliggande områden för att minska
upplevda barriärer.
• Omvandla gator till integrerade stadsmiljöer, för att förstärka centrala Hisingens centrala läge i stadsstrukturen.
• Stärk tvärkopplingar med kollektivtrafik mellan bebyggelseområden,
för att avlasta innerstaden.
• Verka för högvattenskydd längs Göta älv och åtgärder vid Kvillebäcken för att minska översvämningsrisker.
• Öka orienterbarheten och tryggheten i stadsdelsparkerna genom
att koppla samman grönstråk och utveckla entréerna samt prioritera
skötsel och kvalitet.
• Utveckla Kvillebäcken till ett rekreativt och tillgängligt blågrönt
stråk.

Bebyggelseutveckling
Centrala Hisingen har potential att förtätas med cirka 16 000 – 18 000 bostäder, varav drygt hälften kan tillkomma i Biskopsgården och Länsmansgården.
Resten kan tillkomma i Backa, Brunnsbo och Tuve. En del av utbyggnadspotentialen finns längs större gator, vilket skapar möjlighet att omvandla dessa till
integrerade stadsmiljöer och knyta ihop områden på båda sidor om vägen. Det
handlar om Sommarvädersgatan, del av Björlandavägen, Gunnestorpsvägen,
Litteraturgatan och delar av Hjalmar Brantingsgatan. Vårväderstorget har särskilt behov av att erbjuda mer service.
I Biskopsgården finns behov av fler bostäder och fler verksamheter för en
ökad blandning och trygghet i området. Stor utbyggnadspotential finns i södra
delen av området kring tyngdpunkten vid Vårväderstorget samt längs med Som-
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Tyngdpunkter på centrala Hisingen
På centrala Hisingen finns tyngdpunkterna Brunnsbo torg, Vårväderstorget,
Selma Lagerlöfs torg, Wieselgrensplatsen, Tuve torg, Eriksbergs centrum,
Kyrkbytorget/Eketrägatan och Friskväderstorget.
Samtliga tyngdpunkter har samhällsservice och kommersiell service med
lokal betydelse för boende i närområdet
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marvädersgatan. Det behövs en kraftfull satsning och ett ambitiöst grepp för att
få sammanhängande strukturer mot Bräcke och Eriksberg och för att minska
upplevelsen av entrén söderifrån som en storskalig trafikled. En större satsning
gör det möjligt att rusta upp platser med eftersatt underhåll samt att tydliggöra
entréer, öka tryggheten och stärka attraktiviteten i området.
Bostadsbeståndet består av en högre andel småhus än genomsnittet för Göteborg.
Fördelningen mellan flerbostadshus och småhus är god totalt sett även om småhusen ofta är samlade i enklaver. Bräcke kan ha viss potential för fler småhus inom de
tidigare kommunikationsreservaten för spårväg. Även i Biskopsgården och Länsmansgården finns potential för småhus för att öka blandningen av bostadsformer.
Wieselgrensplatsen är en tyngdpunkt med betydelse för stora delar av Hisingen. I närområdet, kring Bravida arena, planeras för nytt sjukhus, ny ishall,
utbyggnad av Lundbybadet samt bostäder. Flera områden på centrala Hisingen
är väl försörjda med livsmedelsbutiker men saknar annan service. Biskopsgårdens invånare behöver få närmare till service av alla sorter, men brister finns även
inom andra delar av centrala Hisingen. Biblioteken har en särskild ställning som
viktig mötesplats för alla och bör ges en omsorgsfull lokalisering.
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Det finns potential att utveckla lokal handel vid tyngdpunkterna och torgen.
Lokala arbetstillfällen i närområdet ska värnas. Verksamhetsområdena norr om
Vädermotet, i Aröd och i norra delen av Backaplansområdet är därför värdefulla
och bör inte byggas bort. Verksamhetsområdet i Aröd ska värnas som ett småskaligt företagsområde med relativt personalintensiva verksamheter. De störande
verksamheter som finns här idag ska kunna ligga kvar. Kopplingar genom och
till verksamhetsområdena behöver utredas, särskilt till Brunnsbo station. Det
är viktigt att kunna ta sig med kollektivtrafik eller cykel till arbetsplatser och
utbildningsplatser i närheten, tex Eriksberg och Lindholmen, Göteborgs hamn
och Arendal, Östergärde industriområde och Volvo.
I norra Biskopsgården finns förslag om en större allaktivitetsanläggning, som
skulle kunna fylla en viktig funktion. En liknande funktion planeras också i södra delen av Aröds industriområde.
Det råder brist på begravningsplatser på centrala Hisingen. På sikt behövs en
ny begravningsplats inom eller i anslutning till området, förslagsvis inom utredningsområdet för blandad stadsbebyggelse väster om Kärra.

Mobilitet och infrastruktur
Centrala Hisingen har idag god kollektivtrafik i fem stråk, längs Hjalmar Brantingsgatan, Björlandavägen, Tuvevägen, Lillhagsvägen och Litteraturgatan. För
att ytterligare utveckla kollektivtrafiken behövs tvärkopplingar för kollektivtrafiken inom och mellan bebyggelseområdena för att möjliggöra fler resvägar än
radiellt in till centrum. En tvärkoppling som behöver utvecklas är mellan södra
Biskopsgården, Bräcke och Eriksberg. Det finns potential att koppla Biskopsgården mot innerstaden, söderut via Yrvädersgatan mot Eriksberg och via en
framtida Gropegårdslänk. En ny gatusträcka mellan Eriksbergs centrum och Inlandsgatan stöder utvecklingen mot blandstad med nya samband mellan Lindholmen, Eriksberg och Wieselgrensplatsen.
Biskopsgården försörjs till stor del av spårvagnstrafik längs med Sommarvädersgatan och det finns förslag om kompletterande bussgata i stråket Länsmansgården till Södra Biskopsgården, väster om bebyggelsen. Detta skulle öka närhet
till kollektivtrafik för fler särskilt eftersom det planeras för fler bostäder i området. Generellt finns en viss brist på sammankopplade stråk i öst-västlig riktning
på centrala Hisingen. En annan möjlig framtida tvärkoppling för kollektivtrafik
är mellan Backa och Tuve via Skälltorpsvägen och Lillhagen.
I Brunnsbo planeras en ny pendeltågsstation som kan utvecklas till en regional port och avlasta Centralstationen. Stationsläget behöver utformas på ett sätt
som stärker stadsstrukturen och länkar samman Brunnsbo och Backaplan för att
dra nytta av den potential som uppstår med en pendeltågsstation här. Vid felaktig utformning riskerar nyttan med stationen delvis att utebli.
Kopplingar i nord-sydlig riktning mellan Björlandavägen och Hjalmar Brantingsgatan bör värnas och utvecklas som en viktig del i ett mer finmaskigt gatunät och en mer nära och sammanhållen stadsstruktur.
Längs flera gator på centrala Hisingen finns förtätningspotential, vilket gör
dem möjliga att integrera bättre i stadsmiljön. Vid omvandlingen ska utrymme
för framtida kapacitetsstark kollektivtrafik värnas.
Gång- och cykelvägnätet på centrala Hisingen behöver successivt byggas ut
för att göra det attraktivt för fler att gå och cykla i vardagen. Det gäller både
inom och mellan de olika delarna av centrala Hisingen.
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Södra Biskopsgården
Foto: Anna Olsson

Det behövs bättre kopplingar mellan till exempel Biskopsgården, Tuve och
Backa samt vidare över älven vid Lärje, för att skapa ett väl fungerande och sammanhängande trafiksystem när staden utvecklas. Över Hisingsparken handlar
det framförallt om förbättrade cykelförbindelser. Övriga delar bör i första hand
förbättras för kollektivtrafik och cykel.

Parker, natur och vatten
Naturområdet Svarte mosse ger närhet till rekreation och orörd natur och är liksom Hisingsparken en tillgång för såväl boende som besökare från hela staden.
Vattendragen som korsar centrala Hisingen och stråken längs dem skapar länkar
till jordbrukslandskapet i ytterstaden och de gröna kilarnas yttre delar.
Det råder brist på plana ytor för såväl samhällsservice som park på centrala
Hisingen. På centrala Hisingen råder viss brist på tillgång till stadsdelspark i
södra Biskopsgården, men det är framförallt i Brunnsbo, norra Tuve och Backatorp som de stora bristområdena finns.
Det är av stor vikt att värna grön- och rekreationsytor, eftersom de kommer
nyttjas av många fler när centrala Hisingen förtätas med nya bostäder. Parker
och naturområden behöver ökad orienterbarhet och gröna stråk som knyter ihop
dem behöver värnas.
Svarte mosse kan utvecklas till en stadspark, genom att bland annat kantzonen mot Biskopsgården utvecklas med parkkvaliteter. I Backa föreslås delar av
Arödsberget och plana friytor i söder att utvecklas till stadsdelspark. Hisingsparken utgör en sammanlänkande funktion mellan Tuve och Länsmansgården.
Parken kan utvecklas med genare stråk, fler målpunkter och tydligare entréer. I
östra delarna av Biskopsgården och södra Biskopsgården är tillgång till bostadsnära park relativt god. I västra delarna av Jättesten råder viss brist. Det är svårt
att nå till bostadsnära parker och naturområden i södra Brunnsbo och i Tuve
är det svårt att nå mot Kvillebäcken. Kvillebäcken bör värnas och utvecklas så
att det blir ett rekreativt och tillgängligt blågrönt stråk. Fokus bör även ligga på
att stärka bäckens ekologiska funktion. Hökälla utgör ett viktigt rekreations-
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Vårväderstorget
Foto: Anna Olsson

område med potential att knyta ihop Tuve och Backa. Området är också viktigt
för biologisk mångfald och avledning av skyfall. Fortsatt planering behöver vara
uppmärksam på behoven, särskilt när det gäller de delar av den samlande bebyggelsen som gränsar mot landsbygden, då det i de områdena redan idag ofta råder
brist på park.

Värden och hänsyn
Det finns värdefulla kulturmiljöer och bebyggelse- och grönstrukturer i framförallt Biskopsgården och Länsmansgården. Ett stort tillskott av ny bebyggelse
innebär en utmaning att värna befintliga
värden. Strukturer som inte påverkas av förtätning bör därför identifieras, för
att särskilt kunna värna dem.
I Biskopsgården, Backa och Brunnsbo är det viktigt att värna plana ytor för
att hantera skyfall. Kvillebäcken fyller en viktig funktion för avrinning från ett
stort omland. Impedimentsytor i den tätare bebyggelsestrukturen behöver nyttjas för skyfall och dagvatten. Särskilt ska ytor längs Björlandavägen och stråket
som binder samman skyfallsytor och skyfallsleder från Jättestensgatan till Sotérusgatan värnas.
Området har generellt goda förutsättningar att skapa bra boendemiljöer. Bullerpåverkan är i stort sett koncentrerad till områdena närmast de större trafiklederna. Området närmast E6 har för höga nivåer av luftföroreningar. Exploatering för bostadsändamål nära E6 södra del bör därför undvikas tills halterna
av luftföroreningar minskat till rimliga nivåer. Centralt genom delområdet i
nord-sydlig riktning återfinns ett högriskområde avseende radon, vilket behöver
hanteras vid såväl framtida exploatering som vid eventuell bergmaterialutvinning. I närområdet till Göta älv ska frågor kopplade till skredrisker och eventuella stabilitetsproblem utredas och vid behov åtgärdas.
Tuvevägen utgör sekundärled för farligt gods, vilket det behöver tas hänsyn
till vid utveckling i anslutning till vägen.
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MELLANSTADEN
HÖGSBO-FRÖLUNDA

UTGÅNGSPUNKTER
Inledning

Det område som i denna plan benämns mellanstaden Högsbo-Frölunda, eller
bara Högsbo-Frölunda, omfattar ett geografiskt område som sträcker sig från
Linnéplatsen och Änggården i norr till Tynnered i söder, Grimmered i väster
och Högsbo och Sisjöns verksamhetsområden i öster. Park- och grönområdena
Slottsskogen och Ruddalen utgör viktiga delar av området. Under framtagandet
av översiktsplanen har fördjupade studier och utredningar gjorts för detta område, vilket resulterat i en högre detaljeringsgrad i text och karta för denna del
jämfört med många andra områden i översiktsplanen.
Området har ett strategiskt läge med närhet både till Göteborgs innerstad
och till Mölndals centrum. Förändringen från en jordbruksbygd till stadsmiljö tog fart under 1950-talet och här finns nu bostadsområden med tidstypisk
arkitektur, ett stort inslag av både stora och små parker och naturområden, och
området har goda kollektivtrafikförbindelser. I den sydvästra delen ligger den
strategiska tyngdpunkten Frölunda torg med stort utbud av service, handel och
kultur. Närheten till havet bidrar också till områdets attraktivitet.
Mellanstaden ska utvecklas med fler bostäder och verksamheter för att fler
ska få tillgång till ett enklare vardagsliv. Denna utveckling pågår redan kring den
strategiska tyngdpunkten Frölunda. Samtidigt är potentialen stor att utveckla en
sammanhållen och grön stadsmiljö i hela mellanstaden Högsbo-Frölunda.
Genom att omvandla delar av Högsbo industriområde till blandad stadsbebyggelse kan den befintliga stadsmiljön i Högsbo-Frölunda utvecklas och växa
österut. En förutsättning för att denna utveckling ska vara möjlig är att bygga
om Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard med spårväg. Då kan en nära,
sammanhållen och robust stadsstruktur uppnås.
Översiktsplanens inriktning för Högsbo-Frölunda är att ge förutsättningar
för en grön och tät blandstad som består av sammanbundna stadsdelar utan
upplevda barriärer. Den nya bebyggelsens identitet ska grundas i det befintliga
områdets karaktär och formas efter dalgångens förutsättningar.

Områdets karaktär
Topografi och bebyggelsehistoria
Högsbo-Frölunda breder ut sig i den dalgång som bildas mellan Änggårdsbergen på den östra sidan och Slottsskogen och Ruddalens naturområde på den
västra sidan.
Dalgången har en högsta punkt vid Marklandsgatans hållplats, här sluttar
dalgången neråt både mot norr och söder. Detta innebär att Slottsskogen och
Änggården är rumsligt avskilt från resten av Högsbo och Frölunda. Söder om
Marklandsgatan utgörs området dels av dalgångens plana lägre delar, dels delar
av de omgivande höjderna främst i söder och väster.
De topografiska förutsättningarna har spelat stor roll i hur dalgången har
bebyggts från 1950-talet och framåt. Den västra delen har använts för bostäder i
både plana och kuperade delar, medan den östra använts för industri- och verksamhetsbebyggelse, främst på de plana lägre liggande delarna.
Frölundas dalgång, med Marconigatan och Frölunda torg, är avskild från
huvuddelen av dalgången genom de kuperade områdena runt Järnbrott. Öster
om korsningen vid Musikvägen och Marconigatan sluttar områdena mot Dag
Hammarskjöldsleden, sydväst om denna sluttar de mot Frölunda torg. Frölundas
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bebyggelse är därmed rumsligt avskild från huvuddelen av dalgången. Dalgångarna möts åter vid Välenområdet i söder. Bebyggelsen i Grimmered och Tynnered med Västerleden ligger i en dalgång som lutar neråt från Gnistängstunneln i
väster mot Frölunda torg och Välenområdet.
Stora delar av Högsbo-Frölunda är starkt präglat av efterkrigstidens bebyggelseideal. Det finns flerbostadshus-, radhus- och villaområden med ursprung i
1950-talet i gränsområdet mot Kungsladugård i norr och vid Järnbrott i söder.
Runt Frölunda torg finns utbredda höghuslandskap från 1960- och 1970-talet.
Större delen av bebyggelsen har uppförts däremellan. Trafikseparering är konsekvent genomförd inom nästan alla delar av planområdet.
Området har historiskt utgjorts av jordbruksmark med flera större gårdar.
Här låg också centrum för Frölunda socken med kyrka och en by strax öster om
nuvarande Radiomotet, där kyrkogården fortfarande ligger kvar. Staden började
planera för nya bostadsområden i slutet av 1940-talet. Från början var tanken att
jordbruksmark och bergknallar skulle sparas, och bebyggelsen skulle förläggas i
randen mellan de två landskapstyperna. Detta förändrades med tiden och en allt
tätare exploatering med större bostadsområden och hus samt ökade trafik- och
parkeringsytor efter den tidens ideal blev följden. Dalgångens i huvudsak enkelt
byggbara jordbruksmark togs i anspråk för industrier, bostäder och tillhörande
centrumanläggningar.
I Högsbo-Frölunda har flera bebyggelsekompletteringar skett sedan området
byggdes ut, exempelvis genom förtätning och centrumförnyelse vid Frölunda
centrum, påbyggda hus vid Kaverös och förändrad bebyggelse vid Växelmyntsgatan. Flera skolor har rivits och de karaktärsgivande panncentraler som finns
uppförda på centrala och synliga platser i bostadsområdena har förlorat sin
funktion men utgör fortfarande viktiga landmärken.

Klimatförändringar
De pågående förändringarna av vårt klimat, och en alltmer ansträngd biologisk
mångfald kräver att stadsutvecklingen fäster stor vikt vid dessa faktorer. Eftersom stora delar av Högsbo-Frölunda ligger i lågt liggande dalgångar är det särskilt viktigt att ge plats för en robust hantering av dagvatten och skyfall för att
ta hand om de ökade nederbördsmängderna, och att säkerställa plats för ekosystemtjänster och djur- och växtliv.
Parker, natur och vatten
Förutsättningarna för gröna och blå strukturer skiljer sig mycket åt mellan olika
delar av Högsbo-Frölunda. I de redan bebyggda stadsdelarna i den västra delen
finns parker och naturområden av varierande karaktär. De östra delarna präglas
av industri och verksamheter, och där saknas det idag till stor del gröna kvaliteter,
förutom ett antal skogbevuxna kullar.
Mobilitet och infrastruktur
Stora delar av de offentliga rummen i Högsbo-Frölunda består av gator och
trafikområden, alltifrån större leder till lokala gator och gång- och cykelvägar.
Större vägar har historiskt lokaliserats i dalgångar och på planare mark längs
vattendrag. Dag Hammarskjöldsleden som ligger ovanpå den kulverterade Skillnadsbäcken och Västerleden som går längs Stora ån är exempel på sådana storskaliga vägstrukturer som idag utgör barriärer mellan bebyggelseområden.

Kartillustration som visar områdets
landskapskaraktärer.
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De stora trafiklederna Dag Hammarskjöldsleden, Söderleden och Västerleden
som går genom området utgör starka trafikbarriärer för fotgängare och cyklister. Söderleden och Västerleden är viktiga kommunikationsstråk av riksintresse
och hanterar stora trafikflöden, bland annat till och från Göteborgs hamn. Dag
Hammarskjöldsleden är däremot överdimensionerad för den trafik som nyttjar
den och tar upp ett stort markområde.

Riksintressen
Nedan följer en genomgång av de riksintressen som finns inom eller i nära anslutning till Högsbo-Frölunda, samt en kortfattad beskrivning av i vilken omfattning de berörs eller påverkas. Riksintressena kulturmiljövård, friluftsliv och
naturmiljö omfattas av 3 kap §6 i miljöbalken och riksintresset för kommunikationer omfattas av 3 kap §8 i miljöbalken.
Samtliga riksintressen redovisas i sin helhet på markanvändningskartan samt
i avsnittet Riksintressen.
För en djupare beskrivning av planens inverkan på riksintresseområdena, se
delen om miljökonsekvenser i avsnittet om Hållbarhetsbedömning för Högsbo-Frölunda.

Kulturmiljövård
Området Änggården-Botaniska-Slottsskogen är av riksintresse för kulturmiljövården och berörs i den norra delen av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda.
Viktiga kärnvärden enligt riksintressebeskrivningen är dels det vidsträckta parkoch rekreationslandskapet som visar Slottsskogens och Botaniska trädgårdens
utveckling med tillhörande planmönster, stigar, anläggningar och byggnader,
dels radhus- och villaområdet Änggården som speglar utvecklingen inom planering och arkitektur under tiden 1910- till 1940-talet.
Översiktsplanen medger förändrad markanvändning inom riksintresseområdet, varav den största är att Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till boulevard,
vilket går i linje med den ursprungliga stadsplanen där gata med alléträd utgjorde en del. Vid utformningen av boulevarden längs med denna sträcka ska stor
hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena. Endast mindre kompletterande bebyggelse är möjlig att uppföra på boulevardens östra sida, då området till största
delen redan är bebyggt. Ingen större omvandling av de redan bebyggda miljöerna
föreslås.
Friluftsliv
Änggårdsbergen tillsammans med Slottsskogen och Fässbergsdalen är utpekat
som område av riksintresse för friluftsliv. Området är uppdelat i två delar varav
den del som berör Slottsskogen ingår i planområdet Högsbo-Frölunda och den
andra delen som berör Änggårdsbergen och Fässbergsdalen ligger i anslutning
till planområdets östra gräns.
Slottsskogen används för en mängd olika friluftsaktiviteter som sport, rekreation, konserter med mera. Där finns också bland annat en djurpark och flera
utsiktsplatser. Änggårdsbergen är ett värdefullt och omtyckt strövområde. Söderut ingår områden inom Fässbergsdalen som säkerställer ett grönt stråk mellan
Änggårdsbergen och Sandsjöbackaområdet.
Inga förändringar som riskerar att påtagligt skada riksintresset ingår i översiktsplanen för Högsbo-Frölunda. I planen framgår att i princip inga parker eller
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naturområden i de redan befolkade delarna av planområdet ska minskas eller tas
i anspråk. Positiva effekter uppstår däremot för riksintresset då Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till boulevard och kopplingen mellan riksintressets olika
delar tydliggörs och stärks. I planen möjliggörs även för utveckling av fler och
tydligare entréer till de stora park- och naturområdena, vilket ytterligare stärker
tillgängligheten för fler människor att ta del av riksintressets värden.

Naturvård
Änggårdsbergen är utpekat som riksintresse för naturvården. Området inrymmer ett representativt urval av myrmarker och naturskogsbetonad ängslövskog.
Vittringsfenomenen i göteborgsgnejsen är av stort geologiskt intresse i området
samtidigt som träd- och busksamlingen (arboretet) omfattar en för Sverige unik
och sevärd samling av exotiska träd från olika delar av norra halvklotet. Områdets pedagogiska värde är sammantaget mycket hög.
Riksintresset ligger i anslutning till planområdets östra gräns. Riksintressets
värden kommer inte att påverkas negativt av planens förslag. Däremot stärks
kopplingen mellan Änggårdsbergen och Slottsskogen då Slottsskogen kommer
att länkas samman med Botaniska genom en grön passage i gatuplan. En stärkt
koppling kan medföra att fler kan ta del av Änggårdsbergens värden.
Kommunikationer
Söderleden, Västerleden och väg 158 är utpekade som områden av riksintresse för kommunikation. Söderleden och Västerleden fyller en viktig transportfunktion både på regional och lokal nivå. Riksintressets värden ligger i att lederna utgör en del av det infrastrukturstråk som förbinder södra delen av Göteborg
med Göteborgs hamn. Trafiklederna utgör tillsammans en av få möjliga vägar
för att transportera farligt gods till hamnen. Väg 158, Säröleden, är ett viktigt
alternativ till E6/E20 på sträckan Kungsbacka-Göteborg. Vägen har stor betydelse för arbetspendling och är också en del av det utpekade kollektivtrafiknätet.
Översiktsplanen innebär ingen förändrad markanvändning för de tre riksintresseområdena för kommunikation. Det innebär att det utrymme som lederna
kräver för sin funktion kommer att kvarstå. Bedömningen blir att planen inte
kommer att medföra risk för påtaglig skada på riksintressena.
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UTVECKLINGSINRIKTNING
Inledning

Inriktningen för översiktsplanen i Högsbo-Frölunda är att ge möjlighet att utveckla en sammanhållen bebyggd miljö i hela planområdet. Bebyggelsen inom
planområdet kommer på sikt få ett större inslag av bostäder, mindre delar kommer vara avsatta som renodlade industri- eller verksamhetsområden.
Den strategiska tyngdpunkten Frölunda ska utvecklas och stärkas. Detta görs
dels genom förbättrade gång- och cykelkopplingar i området och till omgivande stadsdelar, dels genom att ge förutsättningar för förtätning av verksamheter,
service, handel och bostäder. Samtidigt ges plats för offentliga friytor, inklusive
bostadsnära parker. Vid förtätningen av området kring den strategiska tyngdpunkten är det av största vikt att upprätthålla, eller helst öka, blandningen av
boende, verksamheter, handel och service i området, samtidigt som det görs plats
för fler offentliga friytor. Kopplingarna över och under Västerleden ska förbättras
för fotgängare och cyklister, för att minska ledens barriärverkan och skapa bättre
flöden mellan tyngdpunkten och omgivande delar av staden. Detta är mycket
viktigt för att skapa den närhet som gör att området verkligen utvecklas som
strategisk tyngdpunkt.
Den största förändringen inom Högsbo-Frölunda sker i delar av industriområdena i östra Högsbo. Här sker ett skifte från dagens verksamhetsområden till
en blandad stadsbebyggelse med bland annat bostäder, verksamheter, offentlig
service och parker. För att östra Högsbo verkligen ska bli en del av den sammanhållna staden behöver också Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till en
boulevard, en gata med spårväg som är integrerad i omgivande stadsbebyggelse.
Då bryts trafikbarriären mellan västra och östra Högsbo och hela området omvandlas och länkas samman till ett sammanhängande stadsområde.

Strategikarta med HögsboFrölundas utvecklingsinriktningar.
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Dag Hammarskjöldsleden byggdes ut under slutet av 1960-talet och dimensionerades för att möta en förväntat kraftigt ökande trafikutveckling men är överdimensionerad utifrån nuvarande användning (2021). Den tar upp stora markytor
som kan användas till stadsutveckling samtidigt som den utgör en kraftig barriär
för gång- och cykelflöden i området, särskilt mellan den östra och den västra
sidan.
Dag Hammarskjöldsleden delas in i tre delar. Indelningen baseras på de förutsättningar som finns gällande topografi, landskap, bebyggelse, kulturmiljö, omvandlingspotential och vattnets väg i dalgången för varje delsträcka. Boulevarden och den omkringliggande staden kommer utifrån denna grova indelning
ha olika karaktär i de olika delsträckorna. I norr omges boulevarden av parkmiljöer och bostadsbebyggelse. I mellanpartiet ska en ny kvarterstad anläggas
som breder ut sig främst mot öster men som också kopplas samman västerut i
genomgående öst-västliga stråk. I söder kommer på sikt en liknande stad som
på mellansträckan byggas upp men med en skala som ska anpassas till Järnbrotts
befintliga bebyggelse på boulevardens västra sida. Omvandlingen av områdena
runt boulevarden och dess östra sida kommer innebära att en översyn och anpassning gällande hanteringen av dagvatten och möjligheterna att kunna hantera skyfall. Det kommer särskilt finnas behov av detta i de lägre liggande södra
delarna av boulevarden.
Ny spårväg ska förläggas i boulevarden mellan Marklandsgatans hållplats och
ändhållplatsen i området sydost om nuvarande Radiomotet. Ett nytt spår möjliggörs även mellan Musikvägens korsning med Marconigatan till Marconigatans anslutning till Dag Hammarskjöldsleden.
Vid foten av de kullar som rymmer Sisjöns villaområden ska delar av befintligt verksamhetsområde på långt sikt kunna omvandlas till ett område med
stadsradhus och villor.
I många delar av Högsbo-Frölunda finns det möjligheter att fortsätta komplettera befintlig bebyggelse. Detta görs på lämpliga platser, samtidigt som befintliga kvalitéter i dessa områden bibehålls eller stärks. Kulturhistoriskt intressant bebyggelse, friytor, bostadsnära parker, naturområden och bilfria miljöer
med stor betydelse för barns och vuxnas utevistelse ska värnas. Kompletteringar
av bebyggelsen ska ske på platser där tillgången till kollektivtrafik är god. Det är
också viktigt att gång- och cykelkopplingar förbättras för att alla ska kunna röra
sig tryggt och gent i områdena och till omkringliggande delar av staden.
Längs några av huvudvägarna bör karaktären ändras från vägmiljöer till
stadsgator. Det gäller Stora Fiskebäcksvägen, Näsetvägen, Skattegårdsvägen och
Marconigatan.
I större park- och naturområden och områden med småhusbebyggelse kommer dagens markanvändning fortsätta gälla. Även i dessa områden kan det
komma att ske förändringar, men endast i mindre omfattning. Mindre kompletteringar av bebyggelse kan prövas. Åtgärder för att stärka gång- och cykelkopplingar är viktiga även inom dessa områden.
De delar av planområdet som gränsar mot Söderleden och Västerleden och
som är bullerstörda, berörs av risk för farligt gods eller har dålig luftmiljö lämpar sig inte för bostäder. De kommer fortsatt användas främst för industri- och
verksamhetsändamål.
I området mellan Linnéplatsen och Annedalsmotet finns ett utredningsområde. Här är osäkerheterna stora kring hur framtida stadsutveckling kan ske.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Mellanstaden Högsbo-Frölunda

201

Kartillustration som visar de lokala utvecklingsinriktningar indelade utefter olika delområden som planen använder för sin redovisning.

De två största osäkerheterna rör Linnéplatsens kommande anslutning till Lindholmsförbindelsen samt krav på hantering av dagvatten och skyfallslösningar i
området. Vidare utredning krävs för beslut om markanvändning.

Utbyggnadskapacitet
I en sammanvägd bedömning som bygger på att det ska vara möjligt att skapa en balans mellan framförallt offentliga friytor, hållbar mobilitet och en god
kommunal service gällande skola och förskola så är bedömningen i denna översiktsplan att Högsbo-Frölunda som helhet kan inrymma totalt cirka 100 000
boende. Detta möjliggörs bland annat av omvandlingen av östra Högsbo som
innebär att 100–110 hektar verksamhetsområden omvandlas till blandstad med
huvudsakligt innehåll av bostäder.
I det uppskattade värdet kring lämpligt antal boende har även en övergripande inventering över hur många boende per hektar som uppnås inom varje
delområde gjorts. I omvandlingsområdena öster om boulevarden är dessa siffror
mellan 100–160 boende per hektar beroende på om respektive delområde byggs
ut enligt minsta eller största intervall i respektive delområdesbeskrivning. Denna
täthet ligger i ett övre spann sett till området som helhet. Tätheten bedöms som
lämplig i hur den översiktsplanen beskriver mellanstaden.
För att möjliggöra hela den potentiella utbyggnadsvolymen inom mellanstaden Högsbo-Frölunda behöver investeringar ske även ske i andra delar av staden.
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Detta gäller bland annat kapacitetshöjande åtgärder i kollektivtrafiksystemet i
centrala Göteborg.
En omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard behöver även
samordnas med andra åtgärder för att säkerställa god kollektivtrafik och övrig
tillgänglighet för boende och verksamma i södra och sydvästra Göteborg.
En sammanfattande tabell enligt sektorer visas nedan:

Tabell över möjligt antal boende inom området sett till planeringshorisonten 2050. En fullt genomförd utbyggnad innebär omkring 100 000
invånare i området.

Pågående utveckling
Med termen pågående utveckling syftar planen på projekt som skulle kunna,
men ännu inte gett avtryck i befolkningsstatistiken för området. Siffran är
inte exakt då det sker en kontinuerlig
planering och utveckling inom området.
Det innebär att inom de siffror som
redovisas kan inrymmas positiva planbesked, pågående planarbeten från
samråd till lagakraftvunna detaljplaner.
Fastigheter som har börjat byggas ut
enligt nyligen antagna planer men som
inte är fullständigt genomförda, eller
helt inflyttade projekt under år 2021.

Området indelat i de fem sektorer som ovanstående tabell redovisar.
Änggården i norr och fyra kvadranter efter huvudstråken Dag Hammarskjöldsleden, Västerleden och Söderleden.

Siffrorna liksom uppskattning av antalet projekt är av nödvändighet en ungefärlig uppskattning baserat på den
tillgängliga information som finns. De
visar på att det övervägs och genomförs planering i planområdet. Att pågående planering redovisas i denna plan
är för att ge ett mått på hur mycket utrymme som finns kvar befolkningsmässigt sett ur planens planeringshorisont.
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Kulturmiljö
I området finns många strukturer, miljöer och byggnader med höga kulturhistoriska värden. De berättar om områdets utveckling från en jordbruksbygd i bördiga dalgångar till 1900-talets stadsexpansion med nya stadsdelar, planerade och
uppförda utifrån tidens tankar och ideal om goda levnadsmiljöer för alla. Tillsammans bildar strukturerna i området en identitet som är viktig att bevara.
En kulturmiljörapport togs fram 2019 av Göteborgs stadsmuseum (Kulturmiljörapport 2019:08). Rapporten lyfter fram och pekar ut ett stort antal miljöer,
strukturer och objekt med kulturhistoriska värden från olika tidsepoker. Några
av dessa är redan skyddade av gällande planer och andra tas om hand i planförslagets områdesvisa beskrivningar och rekommendationer. För övriga värden,
exempelvis enskilda hus, gäller att dessa bör beaktas i arbetet med kommande
detaljplaner i stadsdelen. Nedan följer en beskrivning av värden att ta hänsyn till
i den fortsatta planeringen utifrån rapportens indelning i olika centrala utvecklingsperioder.

Kartutdrag från kulturmiljöunderlaget.
Den vänstra kartbilden visar utpekade
värdefulla tidigmoderna miljöer och
objekt, till höger visas senmoderna
miljöer och objekt på den västra sidan
om Dag Hammarskjöldsleden samt värdefull industribebyggelse på den östra
sidan.
Källa: Kulturmiljöunderlag Högsbo och
Frölunda, Kulturmiljörapport 2019:08,
Göteborgs Stadsmuseum

Riktlinjer för struktur och bebyggelse fram till 1930
• Värna spåren av det förhistoriska landskapet, i första hand de större
strukturerna som monumentalgravar och fornborgar med deras siktlinjer och kringområden.
• Hänsyn ska visas till anlagda fysiska strukturer och spår från områdets tid som jordbruksbygd, vägsträckningar, murar och alléer.
• Värna utpekade gröna strukturers yttre gränser vid strukturella förändringar och när ny bebyggelse tillkommer.
• I planeringen bör hänsyn tas till representativ bebyggelse, som kyrkor och andra offentliga byggnader och miljöer, exempelvis genom
att siktlinjer upprätthålls och att byggnader och miljöer bevaras.
• Gradvisa övergångar i skala och varsam placering av tillkommande bebyggelse är avgörande vid mötet med en utpekad förmodern
miljö.
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Området har varit befolkat under lång tid och här finns många registrerade fornlämningar. Längs med Änggårdsbergens hela västra kant finns gravar i form av
stensättningar och bronsåldersrösen. I områdets västra del finns flera fornlämningar, i Ruddalen finns exempelvis en fornborg, gravfält med domarringar och
stensättningar samt boplatser. På Toftaåsen finns en stenkammargrav och stensättningar och vid Kommandobryggorna finns gravar i form av stensättningar.
Gröna strukturer och andra fysiska lämningar, så som exempelvis murar och
gravar, utgör viktiga bärare av kulturhistorien. De har bevarats med syftet att
synliggöra den förhistoriska och agrara historien som under århundraden präglat Högsbo och Frölunda. De äldre strukturerna, i kombination med det som
byggdes under det tidiga 1900-talet, bidrar till ett mervärde i stadsdelarna och
lyfter den historiska kontinuiteten i området. På så vis skapas en kulturhistorisk
identitet för området. Bebyggelse från den förmoderna tidsepoken finns i liten
omfattning och är beroende av den omgivande miljön för att den ska kunna läsas
och förstås i sitt sammanhang. Dessa kulturhistoriskt intressanta miljöer sammanfaller ofta med naturvärden och bör ses som tillgångar i den växande staden.
I verksamhetsområdet öster om Dag Hammarskjöldsleden består grönstrukturen av trädklädda mindre bergsryggar och Änggårdsbergens gröna front.
Dessa strukturer i landskapet berättar om hur markerna tidigare har använts.
Under den agrara perioden var dalgången uppodlad med betesmarker och utmarksområden upp mot bergskammen. När industrierna etablerades i området
var det den tidigare odlingsmarken som togs i anspråk. Den befintliga grönstrukturen bevaras i planförslaget.
Några gator inom området följer samma sträckning som äldre landsvägar
hade genom området. De är värdefulla som övergripande historiska strukturer. I
planförslaget ligger dessa gator kvar i samma sträckning.
De äldre kyrkorna i området bevaras. Omlandet kring kyrkorna som behövs
för att de ska kunna läsas som en miljö och fortsätta vara landmärken i stadslandskapet värnas.

Riktlinjer för folkhemsepoken (1930–1960)
• Värna grundstrukturen med hus i park/natur som är ett viktigt uttryck för tidens planeringsideal.
• Värna och hitta om möjligt nya användningar för tekniska anläggningar från perioden, då de fungerar som identitetsbyggande landmärken i området.
• Värna de lokala torgen och butikslängorna samt ge dem strukturella
förutsättningar att fungera som mötesplatser.
• Utforma kompletterande bebyggelse så att folkhemsepokens
strukturer fortsatt är avläsbara, exempelvis genom anpassning till
topografi samt förhållandet mellan bostäder, offentlig service och
grönstruktur.

Folkhemsepoken är resultatet av en kraftfull politisk manifestation, som slog
fast att hela svenska folket skulle ha rätt till goda och hygieniska bostäder till
rimliga hyror.
Funktionalismens inträde under 1930-talet innebar stadsplaner med parallel-
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la lamellhus. Husen placerades friare än tidigare med stora grönskande gårdar i
mellanrummen mellan bostäderna, ”hus i park”. Grönska, solljus och rumslighet
prioriterades. I de bostadsområden som planerades under 1940- och 1950-talens
framhävdes naturen. Bergknallar och stora träd sparades och fick en rumslig betydelse i de nya områdena. Bostadsområden byggdes i små enheter, grannskap,
som var överblickbara. Samhällsservice, handel och kultur planerades i nära anslutning till bostaden.
De tekniska framstegen som centralvärme manifesterades stolt och anläggningar för detta ritades av namnkunniga arkitekter. Dessa blev landmärken eller
orienteringspunkter för de olika grannskapsenheterna, vilka är värda att bevara
och hitta nya användningar för. Panncentralen Tratten vid Marklandsgatan är ett
exempel på en sådan symbolbyggnad.
Områdets bebyggelse från folkhemsepoken visar prov på ett hantverksmässigt byggande med moderna rationella byggnadsmetoder och en tydligt avläsbar
planideologisk idé. Omsorgsfullt utförda detaljer och spännande materialmöten
karakteriserar utbyggnadsperioden vars skala varierar från punkthus i 8–10 våningar till lameller i 3–4 våningar, till radhus och enskilda villor. Miljöskapande
inslag så som parker, lekplatser, trädplanteringar, stensättningar och markbeläggning med bäring på den kulturhistoriska särarten och lokala identiteten ska värnas.
Grannskapsenheternas möte med omkringliggande bebyggelse är central för
den fortsatta upplevelsen av området som enheter. Ny, tillkommande bebyggelse
inom de utpekade värdefulla områdena från folkhemsepoken bör utformas så att
folkhemsepokens strukturer fortsatt är läsbar.

Riktlinjer för rekordårens strukturer och bebyggelse
• Värna befintliga enklavers roll som fonder och landmärken genom
att måna om betydelsefulla siktlinjer.
• Visa stor försiktighet i samband med förändringar i de olika enklavernas gröna, och ofta trafikfria, insidor.
• Topografin var en utgångspunkt för hur områdena planerades och är
central för upplevelsen av miljöerna. Kompletteringar bör ske med
målsättning att det stora landskapsrummets skiftningar förblir tydligt avläsbara.
• Ikonbyggnader, som panncentraler och kyrkor, bör även efter kompletteringar i området upplevas som strategiskt placerade karaktärsbyggnader.

Under 1960-talet uppfördes många av de nya flerbostadshusen i en större skala
än vad den tidigare bebyggelsen haft. Stora satsningar på infrastruktur gjorde att
biltrafiken kunde skiljas från bostäderna. Det gav stora gemensamma bilfria utomhusmiljöer. Tidsperiodens bostadsområden fick en stor variation sinsemellan.
Samtidigt är de tydligt grupperade enklaverna av flerfamiljs- och småhus påfallande lika inom sig. Ett särdrag för Göteborg är hur stadsplaner och byggnadssätt användes för att förstärka höjdskillnader och skapa dramatik. Planerarna
och arkitekterna strävade efter att ge varje lägenhet öppen utsikt. Många stadsplaner fick skulpturala former där man på plannivå testade nya grepp. Frölunda
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Lösgommarna, bostadsområde
i Frölunda
Foto: Johanna Petersson

är ett nationellt framstående exempel på detta.
Bebyggelsegrupperna i Frölunda är signaturmiljöer från rekordårens modernistiska utbyggnad. Det är därför viktigt att värna deras gränser samt att vara restriktiv med kompletteringar inom respektive bebyggelsegrupp. De är planerade
utifrån landskapets skiftande topografi och är värdefulla som fonder på både
långt och nära håll. Bebyggelsegrupperna som fondmotiv bör värnas, genom att
dessa inte helt byggs för och att siktlinjer bevaras mellan tillkommande bebyggelse.

Riktlinjer för omvandling av industriområden
• Välbevarade industribyggnader och industrihistoriska miljöer kan
bevaras och integreras i den nya stadsstrukturen och bidra med variation i ålder, material och uttryck i området.
• Områden med samlad välbevarad och småskalig industribebyggelse
bör värnas och användas som en resurs i utformningen av ny stadsstruktur.

Under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet skedde en småskalig och
långsam förändring av området öster om dagens Dag Hammarskjöldsleden från
jordbruksbygd mot industri. En smedja öppnades intill den fyrvägskorsning som
sedan tidigare var en central plats i socknen och en kvarn byggdes i närheten.
Korsningspunkten finns kvar i form av en rondell mellan Victor Hasselblads
gata och Otto Elanders gata.
På 1930-talet grundas den första industrin frikopplad från jordbruket och i
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slutet av 1940-talet etablerades ytterligare ett antal industriverksamheter i området. En stadsplan med industri som ändamål togs fram 1954 och ledde till en
relativ snabb utveckling under sent 1950- och tidigt 1960-tal. Små och medelstora industrier av varierande slag medförde den första förtätningen av området, framförallt i form av enkelt utformade industribyggnader. Byggnadernas
placering följer en göteborgsk tradition med industrier placerade på den plana
marken i dalgångens sänka. Stadsplanen syftade till att skapa arbetsplatser till
de boende i de moderna stadsdelarna i Västra Frölunda. Genom att ge plats för
arbetsplatser i stadsdelen minskade trafiken till de centrala delarna av staden.
Samtidigt öppnade bilen upp en betydligt större arbetsmarknad.
Genom att stadsplanen sparade gröna kullar insprängda bland industrin kunde de äldre gårdsmiljöerna till en början ligga kvar sida vid sida med nya industrier. De flesta revs dock från sent 1960-tal och in på 1980-talet. Stadsplanen
från 1954 bevarade även den äldre landsvägen, nuvarande Victor Hasselblads
gata och en del av Olof Asklunds gata, som ett centralt slingrande stråk genom
området. Gatornas nuvarande sträckning kvarstår i planförslaget. I nära anslutning till dessa gator, centralt i området, byggdes de första grupperna av industribebyggelse. På flera ställen i området finns fortfarande kluster av småskaliga
industribyggnader i en till två våningar kvar i relativt oförändrat skick med tidstypisk (1950- och 1960-tal) tät verksamhetsbebyggelse i låg skala och intima
gaturum utan stora, öppna hårdgjorda ytor.
De riktigt stora industrietableringarna i området uppfördes från sent 1960-tal
och in på 1970-talet. Bland dessa fanns Pripps och Högsbo Trä som startade i
områdets södra del. Under 1970-, 1980- och 1990-tal och in i 2000-talet anlades
allt fler stora industrier och lageranläggningar. Samtidigt blev kontoren fler och
stora lokaler för den växande externhandeln lokaliserades till industriområdet.
Sedan 1980-talet har förtätning skett också i de äldre delarna av industriområdet. Sammantaget har detta bidragit till att skapa den mosaik av byggnader från
olika perioder som vi ser idag.
Industribyggnadernas gestaltning följer tidernas ideal, med gedigna material
och tidstypiska formelement. Större skorstenar eller högdelar användes ofta som
landmärken i stadslandskapet. Dessa landmärken kan komma att ersättas med
nya landmärken efter stadsomvandlingen. Med tiden blev även industrierna mer
rationellt inordnade, med stora funktionsinriktade och anonyma anläggningar
med stora omgärdande hårdgjorda ytor. I och med externhandels framväxt under det sena 1900-talet utgörs industriområdena idag av en blandning av handel,
industri och verksamheter.
Industribebyggelsen i området utgör viktiga komplement till bostadsbebyggelsen i berättelsen om hur industristaden Göteborg expanderade med helt nya
stadsdelar under 1900-talet.
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Parker, natur och vattendrag
Parker, natur och vatten utgör liksom andra offentliga rum en bärande del av
stadsstrukturen och bidrar på flera olika sätt till värdeskapande stadsutveckling
samt människors livskvalitet och välmående. Den övergripande principen inom
planområdet vad gäller grönstruktur, oberoende av om det är omvandlings- eller
kompletteringsområden, är att förädla det som redan finns, att skapa ny parkmark och komplettera med nya vistelsekvaliteter. Befintliga park- och naturområden värnas samtidigt som sambanden mellan dem ska stärkas och nya parker
anläggas.
Inom Högsbo-Frölunda skiljer sig förutsättningarna för gröna och blå strukturer mycket åt. I de bebodda stadsdelarna i den västra delen finns redan parker
och naturområden av varierande karaktär. De östra delarna präglas av industri
och verksamheter och där saknas det idag till stor del gröna kvaliteter. Vid omvandlingen av östra sidan av dalgången är inriktningen att befintliga skogbevuxna bergsryggar i verksamhetsområdet ska utgöra grunden för den nya grönstrukturen.

Ett naturområde i Högsbo industriområde. Inriktningen är att det kring dessa
områden kan läggas plana parkområden som kompletterar naturområdets
befintliga värden.
Foto: Johanna Petersson

Robust grön infrastruktur
• Utveckla gröna stråk som binder samman grönstrukturen och stadsdelar på båda sidor om boulevarden.
• Länka samman den lokala gröna kilen, Ruddalen-Välenkilen, över
Marconigatan, Radiovägen och Västerleden.
• Länka samman Slottsskogen-Sandsjöbackakilen över boulevarden.

Ekosystemtjänster
Högsbo-Frölunda är i sin helhet relativt välförsett med parker och naturområden och tillhörande ekosystemtjänster. Tillgången varierar dock mellan områdena, där de västra delarna av planområdet kan antas ha en god tillgång till ekosystemtjänster av olika slag, medan industriområdena i Högsbo och Sisjön behöver
tillföras ytterligare ekosystemtjänster vid planerad omvandling. I hela området
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är hantering av dagvatten och skyfall en stor utmaning varför fördröjning och
rening av vatten är ekosystemtjänster som ska prioriteras i planeringen.
Högsbo-Frölundas större natur- och rekreationsområden och stadsparker har
stor betydelse för ekologiska värden, biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Områdenas storlek är av avgörande betydelse eftersom stora områden i
regel rymmer en större mångfald av miljöer, som i sin tur ger förutsättningar för
en större artrikedom. Dessutom är de mer robusta och mindre känsliga för yttre
påverkan än små områden. Därför är det särskilt viktigt att värna både storleken
och gränserna runt större natur- och rekreationsområden. Även Järnbrottsskogen, som är ett mindre naturområde, utgör en viktig del av grönstrukturen i
stadsdelen och erbjuder en relativt ostörd bostadsnära naturupplevelse. De större
natur- och rekreationsområdena samt stadsparkerna har alla olika förutsättningar och erbjuder olika typer av kvaliteter och miljöer, vilket berikar stadsdelarna
och är en tillgång för stadens alla invånare.

God tillgång till parker och naturområden
• Skapa nya stadsdelsparker, bostadsnära parker, natur och lekplatser
främst i omvandlingsområdena, men även i övriga delar av Högsbo-Frölunda där trycket på befintliga parker och naturområden
ökar.
• Skapa plan parkmark intill svårtillgänglig natur i omvandlingsområdena öster om boulevarden för att öka tillgängligheten och utveckla
variationsrika miljöer.
• Koppla samman den nya stadsparken i Välen med stadsdelsparken
Askimsbadet genom ett nytt promenadstråk längs kusten.

Det ökande antalet invånare i Högsbo-Frölunda innebär ett växande behov av
parker och naturområden. Tillgången på offentliga friytor är en av flera dimensionerande faktorer som styr i vilken utsträckning staden kan växa och förtätas
med nya bostäder och arbetsplatser.
Högsbo, Frölunda, Änggården och Tynnered har en befintlig grönstruktur
som i stora delar fungerar väl. Det är viktigt att säkerställa att inga parker eller
naturområden minskas, byggs bort eller tas i anspråk på annat sätt.
I omvandlingsområdena, men även kring Frölunda torg där trycket på befintliga parker och naturområden ökar, behöver nya stadsdelsparker, bostadsnära
parker och natur anläggas för att säkerställa tillräcklig tillgång till parker och
naturområden. Det är viktigt att planera så att gröna offentliga platser blir tillräckligt stora så att de kan tåla många behov och önskemål. Det är också viktigt
att säkerställa att det finns tillräckligt med plats för barns lek inom hela området.
Genom att planera och utforma de nya gröna miljöerna efter naturgivna förutsättningar kan de även bidra med ekosystemtjänster samt nyttjas för hantering
av dagvatten och skyfall.
Vid omvandlingen av Högsbo industriområde är inriktningen att de befintliga skogbevuxna bergsryggarna utgör utgångspunkt för områdets nya grönstruktur. Nya parker på plan mark ska utvecklas i nära anslutning till dessa höjdpartier.
De nya anlagda parkerna berikas av naturen på bergsryggarna intill.
I södra delen av mellanstaden Högsbo-Frölunda finns potential att utveckla
en ny stadspark vid Välenområdet, som sedan sträcker sig vidare söderut mot
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Askimsbadet. Välens stadspark kan med sina unika kvaliteter stärka identiteten
i stadsdelen och bli en grön målpunkt för hela staden. Här finns plats för havsnära naturupplevelser, idrott, rekreation och mötesplatser. Välens stadspark ska
kopplas samman med stadsdelsparken Askimsbadet, genom ett sammanhängande grönt promenadstråk längs kusten.
En omvandling till blandstad i delar av Sisjön ger behov av såväl stadsdelspark
som bostadsnära park inom området.
Mellan Slottsskogen och Botaniska trädgården ska en grön passage i gatunivå
över boulevarden anläggas. Besökare till Slottsskogen, Botaniska trädgården och
Änggårdsbergen kan nå detta område via en ny spårvagnshållplats i anslutning
till entréerna. På så sätt ökar tillgängligheten till tre av Göteborgs mest populära
gröna målpunkter.

Goda möjligheter till rekreation och friluftsliv
• Utveckla befintliga och nya entréer till små och stora naturområden
genom att anlägga tillgängliga parkmiljöer i anslutning till stråk.
• Planera för attraktiva och tillgängliga stråk inom området, över boulevarden och till naturområden.

När Göteborg växer ökar också trycket på stadens friluftsområden. Det finns
stora natur- och rekreationsområden av stor betydelse för hela staden inom och
i anslutning till Högsbo-Frölunda. Dessa naturområden ska värnas särskilt vid
stadsutvecklingen.
Genom att utveckla befintliga och nya entrézoner till Ruddalen, Änggårdsbergen och Välen kan områdenas identitet stärkas och orienterbarheten öka.
Tydliga kopplingar skapas mellan entrézoner till naturområdet och gröna stråk.
Goda möjligheter att kunna promenera och cykla i mellanstaden är en förutsättning för att en ökad andel transporter ska kunna ske med hållbara transportmedel. Flera av dessa aktiviteter gynnas av en sammanhängande blågrön struktur.
Det är därför viktigt att planera för attraktiva och tillgängliga stråk inom området, över boulevarden och till naturområden.

Ett blågrönt stråk vid Stora ån och vattennära miljöer vid
Välen
• Utveckla ett variationsrikt blågrönt stråk längs Stora ån med skiftande utformning, bredd och innehåll i dess olika delar.

Vid kommungränsen mot Mölndal rinner Stora ån in i Sisjöns verksamhetsområde för att så småningom mynna vid Välenviken. Ån är kraftigt påverkad av
mänsklig aktivitet, men rymmer både ekologiska och sociala värden.
Genom att utveckla Stora ån finns det möjligheter att förbättra och förstärka
stadens blågröna infrastruktur. Där det finns brister eller avbrott i den blågröna
strukturen bör nya ytor skapas längs ån, befintliga ytor omdisponeras och befintliga värden utvecklas i samband med fortsatt planering.
Det blågröna stråkets ekologiska värden ska stärkas genom att utveckla funktionen i befintlig ekologisk kantzon, och bredda den där det finns möjlighet.
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Mobilitet och infrastruktur
Stora delar av Högsbo-Frölundas offentliga rum består av gatu- och trafikområden, alltifrån större leder till lokala gator och gång- och cykelvägar.
När området byggs ut och staden växer innebär det att fler behöver kunna
resa. Samtidigt finns gällande mål om klimat, luft och buller att förhålla sig till,
som kräver att resandet med cykel, kollektivtrafik och till fots ökar. När mellanstaden förtätas och befolkningen växer behöver trafiksystemet och våra beteenden därför förändras. Det är nödvändigt att prioritera yteffektiva och hållbara
sätt att resa så att trafiksystemet bidrar i arbetet med att begränsa vår klimatpåverkan. Samtidigt fyller gaturummet en viktig funktion för stadslivet och stadens
gröna värden.
Genom utvecklingen av Göteborg till en mer sammanhållen och nära stad
kan avstånden till målpunkter i staden minska och resor och transporter förkortas.
Ett fördjupat arbete kring mobilitet och infrastruktur har genomförts av trafikkontoret genom åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard. Denna åtgärdsvalsstudie (ÅVS) har tagits fram integrerat med översiktsplanens geografiska fördjupning för Högsbo-Frölunda, och de två produkterna redovisar samma
förslag till utvecklingen i området. I ÅVS:en har bland analyser och beräkningar
gjorts kring hur en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard kan
påverka trafikflödena.

Förändrad färdmedelsfördelning
Högsbo och Frölunda har en betydligt större andel bilresor än genomsnittet för
Göteborg och andelen gång- och cykelresor är lägre än för hela Göteborg.
Ungefär hälften av alla resor är korta resor, alltså mindre än fem kilometer. I
Frölunda och Högsbo görs betydligt fler av dessa resor med bil än i Göteborg
som helhet. För korta resor finns därmed en stor potential för överflyttning från
bil till cykel och gång.
Den största målpunkten för pendling inom området är Frölunda Torg. Därutöver finns mindre pendlingsströmmar till bland annat skolor inom området.

Dag Hammarskjöldsleden sedd från
Radiotorget med riktning norrut.
Bild: Göteborgs Stad
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Även verksamhetsområdena i östra Högsbo och Sisjön är betydande målpunkter
för pendling.
En majoritet av den förvärvsarbetande befolkning som är bosatt i Högsbo-Frölunda arbetar i en annan del av kommunen eller i en kranskommun. De
största pendlingsflödena går till centrala Göteborg och Hisingen. Det största
pendlingsflödet över kommungränsen går till Mölndal. En relativt stor andel
arbetar också i Högsbo och Sisjöns industriområden och cirka 600 personer
pendlar till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Området har en hög andel bostäder i förhållande till antalet arbetsplatser. Det
är från centrala Göteborg och Hisingen som den största andelen av inpendling
till Frölunda sker. Inpendlingen medför att dagbefolkningen är relativt stor, även
om nattbefolkningen är större.
Utifrån den förväntade bebyggelseutvecklingen och strävan efter en ökad andel hållbart resande kommer behoven av resor med hållbara färdmedel att öka
betydligt fram till år 2050. Efterfrågan på resor med cykel, kollektivtrafik och till
fots kommer att öka från dagens cirka 79 000 till cirka 193 000 år 2050. Detta
är mer än en fördubbling. Den omfattande kollektivtrafiknära stadsutvecklingen
inom Högsbo-Frölunda kommer att innebära upp till cirka 5 000 resenärer per

I åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds boulevard beskrivs olika framkomlighetsprinciper för vägtrafiken.
Dagens trafiksystem gynnar regional
framkomlighet.
Källa: Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, Trafikkontoret
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timme med spårvägen. Det är nästan en tredubbling jämfört med dagens spårvägsresenärer. Samtidigt beräknas resandet med bil till och från området ligga på
ungefär 2021 års nivåer och genomfartstrafiken beräknas minska. Andelen gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer år 2050 förväntas därför bli betydligt
större än andelen bilister.

Gynna gångtrafiken
Det finns ett väl utbyggt nät för gångtrafikanter i de delar av Högsbo-Frölunda
där människor bor idag. För fotgängare utgör de stora trafiklederna starka barriärer. Möjligheter för dem att korsa lederna finns i huvudsak i anslutning till
trafikplatserna, framför allt via tunnlar och broar.
Ett gent och finmaskigt nät för fotgängare ska vidareutvecklas. Utformning
och struktur behöver se olika ut men bör i hög grad utgå från fotgängarens perspektiv. Målsättningen är att fotgängaren hittar sin väg både där trafikslagen är
blandade och där de är separerade. För den gående är ett finmaskigt sammanhängande gångvägnät med hög korsningstäthet viktigt. Det skapar fler vägval,
ger en mänskligare skala och förbättrar möjligheten att gå den genaste vägen
mot ett mål. Att kunna välja olika vägar kan öka känslan av trygghet då man kan
välja en alternativ väg.
Ambitionen för Högsbo-Frölunda är att fler tar sig till fots mellan olika målpunkter. Befintliga barriärer som stora leder och spårtrafik behöver därför hanteras, eftersom de skapar längre avstånd och ökar restiden till fots. För att minska
barriäreffekten bör broar och tunnlar över Västerleden och Söderleden utvecklas
till mer attraktiva färdvägar för gående. Även närområdet närmast leden, där
gångvägarna landar på ömse sidor om leden, bör utvecklas till trygga miljöer.
Vid Dag Hammarskjöldsleden innebär den nya utformningen till boulevard att
fotgängare tillåts ta mer plats och att bil och spårvägstrafiken kan korsas i markplan.
Cyklingen ska öka
Områdena väster om Dag Hammarskjöldsleden har ett välutbyggt nät av cykelvägar, som både utgörs av separerade cykelbanor och kombinerade gång- och
cykelvägar. Stora delar av detta nät är separerat från biltrafiken, vilket innebär
hög säkerhet och rörelsefrihet för både barn och vuxna. Många av cykelvägarna
är dock av låg standard och når oftast inte upp till funktionskraven enligt Göteborgs cykelprogram. Den största bristen i dagens cykelnät är de barriärer som de
stora trafiklederna utgör. Främst gäller det kopplingar mellan Frölunda torg och
Tynnered samt mellan Frölunda och östra Högsbo.
En kraftigt ökad cykeltrafik är ett viktigt verktyg, för att möjliggöra förtätning och stadsomvandling och minska de negativa effekter som annars riskerar
att förstärkas med bland annat trängsel, buller och luftmiljöproblem. Därför är
det viktigt att utveckla ett tryggt, attraktivt och upplevelserikt cykelnät för såväl
rekreation som för att uppmuntra fler att ta cykeln i vardagslivet.
För att främja en ökad andel cykeltrafik är framkomlighetsfrågor viktiga liksom bland annat orienterbarhet, genhet och trafiksäkerhet. Med nya former av
cykling såsom elsparkcyklar och elcyklar blir samspelet på cykelbanor och med
andra trafikslag mer komplext, samtidigt som det skapar nya förutsättningar för
att resa med cykel längre sträckor. Längs den västra sidan av Dag Hammarskjöldsleden går ett viktigt pendelcykelstråk idag, Säröbanan. En ombyggnad till
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boulevard, utan planskilda korsningar, innebär att pendelcykeltrafiken framöver
kommer att behöva passera fler korsningar vilket försämrar dagens goda framkomlighet. Samtidigt blir sträckan mer attraktiv med varierade visuella intryck,
mindre buller och lägre luftföroreningshalter. För att ge pendelcykeltrafiken så
goda förutsättningar som möjligt planeras ett prioriterat pendelcykelstråk vid
boulevarden.
Tyngdpunkten för den planerade stadsomvandlingen ligger på den östra sidan om boulevarden. På denna sida är cykelvägnätet begränsat och här kommer
det att behövas både nya och effektiva cykelstråk, både inom området samt med
anslutning till boulevarden. Vid utvalda korsningar behöver cykelnätet på den
östra sidan kopplas till det föreslagna pendelcykelstråket på den västra sidan.
Cykeltrafik och kollektivtrafik kompletterar varandra. En målsättning bör
vara att göra det möjligt att ta sig till vardagens målpunkter med cykel. Det
behöver inte innebära att det finns cykelbanor utmed alla gator utan att trafikmiljön stödjer cykeltrafik. Det är viktigt att främja att även de kortare resorna
sker med cykel till exempelvis affären eller badplatsen. Barn bör ha möjlighet att
cykla till och från skola, till aktiviteter och kompisar.

Attraktiv kollektivtrafik
Högsbo-Frölunda trafikeras idag av spårvagnar, stombussar, expressbussar och
lokalbussar. Frölunda Torg, Marklandsplatsen och Radiomotet utgör de viktigaste bytespunkterna för kollektivtrafiken. Större delen av området väster om
Dag Hammarskjöldsleden är väl försörjt med kollektivtrafik, framför allt genom
en närhet till spårvägen. De viktigaste förbindelserna mellan dessa områden och
centrala staden utgörs av spårvagnstrafiken på Frölundabanan samt express- och
stombusslinjer. Östra Högsbo och Sisjön trafikeras av lokala busslinjer med anslutning till Marklandsplatsen och Frölunda torg.
Den planerade stadsutvecklingen grundas på en kapacitetsstark kollektivtrafikstruktur. Kollektivtrafiken ska ges förutsättningar att bli ett bärande färdmedel för resande till och från området, och även inom området. Om det saknas en
pålitlig och kapacitetsstark kollektivtrafik för längre resor där cykel inte är ett alternativ, riskerar det ökade resbehovet framöver leda till att en stor del av resorna
sker med bil, med negativa effekter på stadsmiljö, miljö och hälsa. Dessutom är
det sannolikt att ett ökat bilresande skulle leda till ökade flöden på det redan hårt
belastade statliga vägnätet, där Söderleden och Västerleden är av riksintresse.
När man bygger nytt behöver ambitionen om hållbart resande vara extra hög.
Ett område av Högsbo-Frölundas storlek bidrar väsentligt till Göteborgs totala
resandevolymer. För att kunna nå målen om framtidens färdmedelsfördelning
behöver resandet från de tillkommande bostäderna ha en mycket låg andel bilresande. Det är lättare för nyinflyttade att förändra sina resvanor än de som har
bott på samma ställe en längre tid.
I Målbild Koll2035 föreslås Frölundabanan, spårvägen mellan Linnéplatsen
och Frölunda torg, utvecklas till en så kallad stadsbana. En stadsbana ska enligt
Målbild Koll2035 ligga på egen banvall samt ha ett relativt långt avstånd mellan hållplatserna. I översiktsplanen bibehålls det tätare avståndet och den, enligt Målbild Koll2035, lägre standarden vad avser hållplatslägen. En ny spårväg
byggs ut i boulevarden som tillsammans med Frölundabanan förväntas stå för
huvuddelen av transportarbetet vad gäller kollektivtrafik.
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Ett metrobussystem utreds inom ramen för Målbild Koll2035, med stationer
vid Frölunda Torg och i anslutning till den nya spårvägens ändhållplats i anslutning till Radiomotet och Söderleden. Metrobuss ska enligt Koll2035, som utgångspunkt ha egna körfält längs trafiklederna, och stationsliknande hållplatser.
Metrobusslinjerna är tänkt att ge snabba resor mellan tyngdpunkter och andra
viktiga målpunkter. De kommer även trafikera ytterstaden och grannkommunerna och är en vidareutveckling av dagens expressbussar.
En utgångspunkt är att den stadsnära expressbusstrafik som idag trafikerar
Dag Hammarskjöldsleden istället ska trafikera Söderleden och Västerleden efter
en boulevardutbyggnad, via exempelvis metrobusskonceptet. En del av dagens
expressbussresenärer kommer fortsatt att ha en målpunkt som bäst nås via boulevarden. Dessa kommer att behöva byta från metrobuss till stadsbana vid Järnbrott. Ett metrobussystem, eller en motsvarande hantering av expresstrafik, på de
statliga lederna är en förutsättning för att vid en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard samtidigt kunna bibehålla restiderna för de allra
flesta kollektivtrafikresenärerna.
Trafikverket har i samband med den genomförda åtgärdsvalsstudien (ÅVS)
Varberg – Göteborg studerat möjligheterna att bygga en järnväg från Kungsbacka till Haga station via väg 158. Denna skulle då passera genom Högsbo-Frölunda-området, med tänkbara stationslägen nordost eller nordväst om
Järnbrottsmotet och vid Marklandsgatans hållplats. Detta skulle ge en stor potential för stadsutveckling i anslutning till stationslägena.
I planen redovisas ett reservat för järnväg med tre möjliga lägen genom Högsbo-Frölunda. Med hänsyn till önskade stadsmiljökvalitéer och de topografiska förutsättningarna är dessa sträckningar till huvuddelen belägna under mark
genom området. Att använda kommunikationsreservatet längs Dag Hammarskjöldsleden kan endast ske om utbyggnaden av järnväg sker samordnat med
omvandlingen till boulevard.

Biltrafik i förändring
Ungefär hälften av trafiken på Dag Hammarskjöldsleden är genomfartstrafik.
En stor del av resorna i områdena i anslutning till leden är relativt korta.
Trafiken på Västerleden har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. Dag Hammarskjöldsleden har däremot haft en nedåtgående trend med färre bilar längs
leden sedan slutet av 1970-talet. Som mest uppgick antalet bilar längs leden
till cirka 51 000 år 1975, därefter har antalet minskat till cirka 33 000 år 2013.
Senare mätsiffror från 2016 visar cirka 25 000 fordon på enskilda delsträckor.
För att göra en hållbar stadsutveckling med god framkomlighet för alla resor
möjlig, behöver biltrafiken minskas till förmån för andra sätt att förflytta sig. Biltrafiken ska ges utrymme i Högsbo-Frölunda, men inte med samma framkomlighet för genomfartstrafik som idag. Denna omställning mot ett mer hållbart
resande krävs också för att kommunens klimatmål ska kunna nås. Fler invånare, besökande och verksamheter innebär godstransporter, varudistribution och
annan nyttotrafik som behöver prioriteras, samtidigt som framkomligheten för
utryckningsfordon måste säkerställas.
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Genom att minska hastigheten längs boulevarden kan genomfartstrafiken
minska och tillgängligheten för gående och cyklister öka. Kapaciteten för biltrafik kommer samtidigt även fortsättningsvis vara tillräcklig för den trafik som
efterfrågar denna rutt.
En boulevard innebär en annan funktion för vägtrafiken i stråket, där utformningen prioriterar den vägtrafik som inte har samma krav på korta restider
över längre avstånd. Det innebär att trafik till målpunkter som inte enklast nås
via detta stråk, kommer att välja en annan väg baserat på restiden. I storleksordningen 8 000–10 000 fordon per dygn av genomfartstrafiken kommer enligt
beräkningar att välja Västerleden istället, då deras målpunkter inte ligger längs
boulevarden.
Enligt beräkningar kommer en boulevardomvandling att resultera i ett huvudstråk som fungerar som infart till Högsbo-Frölunda och strax norr därom.
Trafik mot centrum väljer istället Västerleden, och vidare längs Oscarsleden och
väg E6, på grund av kortare restider.

Parkering
Parkering är en viktig strategisk mobilitetsfråga och ett verktyg för att kunna
styra flöden och skapa god tillgänglighet. Tillsammans med kollektivtrafik och
andra mobilitetstjänster kan parkering bidra till hållbart resande såväl som en
attraktiv stad. Strategiskt placerade parkeringsmöjligheter ger förutsättningar
att ställa bilen utanför stadskärnan. Parkeringsprinciperna i staden bör dels svara
upp mot befintliga och nya förutsättningar, exempelvis ett ökat cykelresande och
nya handelsmönster, dels styra marknyttjandet i önskad riktning.
Boendeparkering bör lösas genom parkeringsanläggningar på kvartersmark.
Parkeringen behöver också samordnas på områdesnivå i form av gemensamhetsanläggningar. Bilparkering vid arbetsplatser minskas och ersättas med anpassad
kollektivtrafik. Även cykelparkering bör finnas på strategiska platser till exempel
i anslutning till service och andra målpunkter samt kollektivtrafik. Cykelparkering vid bostäder och arbetsplatser ordnas på kvartersmark.
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Bostäder, samhällsservice och teknisk försörjning
Mellanstaden Högsbo-Frölunda utgörs till stora delar av bostadsmiljöer med
tillhörande samhällsservice. Här finns också målpunkter med stort upptagningsområde som bland annat idrottsanläggningarna vid Slottsskogsvallen och Ruddalen samt Högsbo sjukhus. Vid Frölunda torg finns samhällsservice som kulturhuset med dess simhall och bibliotek samt Frölunda torgs köpcentrum, som i
likhet med idrottsanläggningarna har betydelse även utanför stadsdelen.

God samhällsservice i rätt läge
I detta avsnitt ligger fokus framförallt på förskola, skola, idrott och teknisk försörjning. Trafikinfrastruktur och grön infrastruktur beskrivs i andra avsnitt.
Högsbo-Frölundas befintliga samhällsservice är lokaliserad på den västra sidan om Dag Hammarskjöldsleden. Den är relativt jämnt fördelad med undantag
för i Flatås har underskott på förskolor i förhållande till antalet bostäder som
finns inom området.
För ett fungerande vardagsliv är tillgång till samhällsservice viktigt, därför
bör service lokaliseras nära bostadsområden. Tillgången till samhällsservice är en
dimensionerande faktor för hur många bostäder som kan tillskapas i ett område.
Där så är lämpligt bör kommunens markinnehav nyttjas för större enheter som
skolor och idrottsanläggningar. Det kan även krävas strategiska fastighetsköp
eller byte av mark för att säkra utbyggnad av samhällsservice i takt med bostadsutbyggnaden.Samhällsservice med ett brett upptagningsområde bör i första hand lokaliseras vid Frölunda torg, Marklandsplatsen, Axel Dahlströms torg
samt nya tillkommande noder, exempelvis vid korsningspunkter i boulevarden
och hållplatsnära lägen. Närhet till kollektivtrafik är en avgörande faktor och bidrar även till att skollokaler, idrottshallar och fotbollsplaner kan samnyttjas som
en tillgång i stadsdelen.
Vid den strategiska tyngdpunkten Frölunda och i de mer tätbebyggda delarna nära boulevarden bör samhällsservice planeras så att det ger möjlighet till
hög samnyttjandegrad. Det gäller exempelvis utemiljö och lokaler på förskolor,

Ruddalens idrottscenter år 2015.
Bild: Göteborgs Stad
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skolor, särskilda boendeformer för äldre, idrottsanläggningar, bibliotek, LSS-bostäder och vårdcentraler. Samnyttjande underlättas om samhällsservice planeras
i kluster eller i samma kvarter.

Ge plats för barnen
• Lokalisera förskolor och skolor som friliggande enheter som är tillräckligt stora för att rymma såväl utomhus- som inomhusmiljöer
anpassade för barnens behov.
• I de mest tätbebyggda delarna längs boulevarden kan undantag
till ovanstående inriktning prövas under förutsättning att barnens
behov kan tillgodoses och angränsande bostäder samtidigt får goda
boendemiljöer.

I omvandlingsområden bör samhällsservice som skolor och förskolor få ta den
plats den behöver utifrån ett barnperspektiv. Generellt finns idag ingen överkapacitet avseende skola och förskola inom planområdet och med en utbyggnad
av bostäder behövs en motsvarande utbyggnad av tillhörande samhällsservice.
Ytor för förskola säkras inom respektive detaljplan eller genom samverkan inom
anslutande områden, vilket bidrar till närhetsprincipen. Skolor utgörs av större,
mer centraliserade enheter och innebär tröskelinvesteringar som tidigt behöver
planeras in i omvandlingen.
För större, kommunalt ägda fastigheter bör i första hand en användning för
skoländamål prövas vid en framtida förändrad markanvändning. Denna typ av
ytor finns bland annat vid skjutbanan, nordväst om Marconimotet, på ytorna för
återvinning och avfallshantering vid A Odhners gata samt öster om Antenngatan i dess södra del. Någon bedömning om dessa platsers lämplighet för skoländamål har inte gjorts utan detta får prövas i en framtida planering.
I omvandlingsområdena bör förskolor och skolor lokaliseras som friliggande
enheter i bostadsnära lägen. I de mest tätbebyggda delarna närmast boulevarden
kan andra lokaliseringslösningar prövas under förutsättning att barnets behov
kan tillgodoses och goda boendemiljöer uppnås för angränsande bostäder. För
att bedöma detta behöver bland annat barnkonsekvensanalys genomföras och
alternativa lösningar prövas.
Förskolor och skolor placeras med fördel i närheten av, men inte i, områdets
stadsdelsparker, stadsparker och större natur- och rekreationsområden såsom
Ruddalen, Änggårdsbergen och Välen. Förskolors och skolors friyta kan vara ett
komplement till stadens offentliga friytor när skolverksamhet inte bedrivs.

Tillgängliggör idrott
• Reservera mark för idrottsanläggningar i omvandlingsområden.Planera för att anläggningar är möjliga att användas av olika målgrupper under olika tider.
• Ordna god tillgänglighet till idrottsanläggningarna för barn och vuxna med gång, cykel och kollektivtrafik.
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En aktiv fritid och god hälsa är viktigt och något som behöver värnas. Konkurrensen om mark är hård i mellanstaden vilket kräver effektiv markanvändning
och samnyttjande av aktivitetsytor. Till de nya större skolenheterna planeras
lämpligtvis fullmåttsidrottshallar, som blir en tillgång för exempelvis idrottsföreningar och kulturliv utanför skoltid Vid de större skolorna kan även fotbollsplaner placeras som på samma sätt blir en tillgång för allmänheten.
Genom att dels skapa fler platser för aktivitet, dels öka möjligheten till användning av dessa under hela dygnet och hela året skapas förutsättningar för ett
aktivt liv. Den fysiska infrastrukturen främjar folkhälsa och gröna och blågröna
stråk utvecklas för aktiva transporter och aktivitet.
Några av planområdets befintliga anläggningar, exempelvis Slottsskogsvallen
och Frölundaborg, fungerar som målpunkter för hela staden och regionen. Här
anordnas också både nationella och internationella evenemang. Det ställer höga
krav på tillgänglighet både till fots och med cykel men också med kollektivtrafik.
Även nya idrottsanläggningar bör lokaliseras med höga krav på tillgänglighet.

Plats för teknisk försörjning
Övergripande inriktning
• Tillkommande exploatering bör så långt det är möjligt anpassas efter befintliga stora ledningar.
• Ge plats för avfallsanläggningar och återvinningscentraler inom närområdet.

I den hållbara staden är avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppshantering en del av den grundläggande infrastrukturen. Idag råder platsbrist i vissa delar såväl ovan som under mark för teknisk försörjning. I närheten
av Dag Hammarskjöldsleden finns det mycket stora ledningar som försörjer ett
stort område.
Stadsomvandlingen innebär att flera ledningsnät kommer att behöva byggas
ut för en ökad kapacitet. Exploateringen innebär också att vissa ledningar kommer behöva flyttas och temporära lösningar kan behöva anläggas under utbyggnadstiden.

Gasledning
En gasledning går genom området från norr till sydost. Utanför tätbebyggt område ska gasledningen enligt nu gällande bestämmelser och med sin nuvarande
utformning ha ett avstånd på 16 meter mellan ledningens yttersta del och byggnader. Avståndet kan minskas till 3 eller 8 meter beroende på åtgärder. Avståndet
mellan allmän väg och gasledningen i mark ska vara minst 6 meter. Motsvarande
avstånd för järnväg är 15 meter. Inom tätbebyggt område får en gasledning vara
förlagd i gata eller väg. Godkännande från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap krävs vid förändring.
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Elförsörjning
En regionledning med tillhörande transformatorstation finns belägen mellan
Söderleden och Askims industriväg väster om Sisjövägen. Ledningen följer Söderleden österut över kommungränsen, där den delar upp sig i en östlig och en
sydlig gren.
Vid en stadsomvandling av planområdet, med en stor mängd tillkommande
bostäder, kommer elförsörjningen för hela området behöva studeras närmare.
Dricksvatten och avloppshantering
För att möta befolkningsökning i staden samt för att öka säkerheten i dricksvattenleveranserna pågår omfattande kapacitetsutbyggnader av vattenverken i Göteborg. Stora förstärkningar behöver även genomföras på huvudvattenledningsnätet. I planområdet finns ett utbyggt va-system med förnyelsebehov. Hänsyn
behöver tas tidigt i planering till va-systemet och hur detta kan påverka exploateringsekonomin i utveckling av en tät blandstad.
Nätet för dricksvatten behöver förstärkas och förnyas, bland annat behöver
ett större vattenledningsnät anläggas som korsar boulevarden i höjd med Olof
Asklunds Gata. En ny stor vattenledning kommer att behövas öster om boulevarden, ungefär mellan Radiomotet och Marconimotet. Därutöver är sträckan
längs boulevarden intressant för anläggande av nya dricksvattenledningar för att
höja kapaciteten mot innerstaden. I området kring boulevarden behöver även
åtgärder göras på befintligt avloppssystem.
Avfall och återvinning
Det råder brist på kretsloppsparker och återvinningscentraler i centrala och södra Göteborg. Högsbo återvinningscentral räcker inte till och ger inte plats för
återanvändning. När det byggs nya bostadsområden behöver systemet kompletteras så även dessa får tillgång till sortering. Vid ombyggnader behöver befintliga stationer bevaras eller ersättas. Det finns ett stort transportbehov knutet till
anläggningarna.
I Högsbo verksamhetsområde finns några större anläggningar med miljötillstånd för avfallshantering:
•
Omlastningsstation för hushållsavfall (Renova)
•
Sorteringsanläggning (Renova)
•
Återvinningscentral (Kretslopp och vatten)
Det finns utöver det ett flertal återvinningsstationer för förpackningar och
tidningar, men inte tillräckligt många för att täcka behovet.
Högsbo återvinningscentral är en av flera återvinningscentraler i Göteborg.
Högsbo återvinningscentral har ofta lång kö av besökare, trots generösa öppettider. Kapaciteten är för låg. Göteborgs Stad har identifierat behov av ytterligare
kapacitet för hushållens grovavfall i centrala och södra delen av Göteborg. Eftersom kretsloppsparker förebygger avfall är det i form av en ny kretsloppspark
kapaciteten bör förstärkas.
För närvarande pågår utredningar kring framtida lokaliseringen av Högsbo
återvinningscentral och Renovas verksamheter.
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Områdets större transformatorstationer och kraftledningar, gasledningen
samt Högsbo återvinningscentral.

Näringsliv och handel
Näringslivets etableringsvilja bygger på tillräckligt hög attraktivitet, där centralitet är en viktig faktor. Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard är ett av flera stora omvandlingsprojekt i Göteborg. I jämförelse med de
mer centralt liggande omvandlingsprojekten, exempelvis Älvstaden, ligger boulevarden längre från centrum. I konkurrens med dessa mer centrala omvandlingsområdena kan detta bli en utmaning för att uppnå en blandad markanvändning med näringsliv och handel.
I Högsbo-Frölunda redovisas en markanvändning som skapar förutsättningar
för en variation av företagsmiljöer utifrån platsens förutsättningar och de övergripande målen för omvandling i delar av området. Olika näringar inom kontor,
handel och industri har olika behov av läge och fysisk miljö. Området innehåller
idag en hög andel arbetsplatser inom branscher som produktion, reparation och
distribution. Här bedöms även i framtiden kunna erbjudas attraktiva företagsmiljöer för verksamheter med omgivningspåverkan, men i mindre utsträckning
än idag. Plats och läge för verksamheter som gynnas av blandstadens kvaliteter
och funktioner kommer istället uppstå, liksom för småföretag inom en variation
av branscher som gynnas av en lokalisering avskilt från bostäder, men i relativt
god närhet till blandad bebyggelse och till stadens centrum.

Attraktiva kontorsmiljöer
Attraktivitet ur ett kontorsfastighetsperspektiv handlar framförallt om regional
tillgänglighet med kollektivtrafik, det vill säga att platsen är nåbar för så många
människor som möjligt inom 30 minuter. Lika viktigt är närhet till en hög andel
urbana verksamheter och service (vilket generellt kräver en blandning av funktioner) och en attraktiv stadsmiljö med förutsättningar för möten och innovation genom sammanhängande gatunät och kopplingar. För fler attraktiva kontorsmiljöer i Göteborg och fler arbetsplatser bör näringslivets investeringsvilja
i kontorsfastigheter bejakas på platser som har eller kommer få rätt lägesegenskaper. Pågående utveckling kommer ge stora volymer av byggrätter för kontor,
sett till hela staden. Det finns risk för ett överskott av möjliga ytor för kontor
på marknaden, men överskottet kommer troligen inte att uppstå, då marknaden
reglerar sig själv. Det innebär att marknaden i ett kort perspektiv är på väg mot
balans och att någon etablering av kontorsytor på oattraktiva platser inte kommer ske. Samtidigt kan det konstateras att på kort till medellång sikt kommer
viljan att etablera kontor i Högsbo-Frölunda-området att vara låg, till förmån för
etableringar i centrala Göteborg och i Mölndal.
Utveckling av kontorsarbetsplatser
Efterfrågan på kontorsmarknaden tyder på att Högsbo-Frölunda generellt har
en lång utveckling kvar innan det anses tillräckligt attraktivt att investera i nya
kontorsfastigheter (Evidens, 2014) och PM Näringslivets behov av mark och
lokaler (BRG, 2020). Möjliga företag som i ett tidigt skede kan hitta rätt förutsättningar för att etablera sig är större företag, (så kallade single tenants). En
kontorsetablering i området kan för dessa baseras på en tillräckligt hög tillgänglighet för personal och kunder, möjligheter att etablera effektiva lokaler och att
de nya lokalerna etableras i ett bra skyltläge. Målbild Koll2035 pekar på att området öster om Radiomotet kan få bäst förutsättningar för kontorsetableringar
i planområdet. I nuläget är det den norra delen av Dag Hammarskjöldsleden,
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närmast Linnéplatsen, som har störst potential för kontorsetableringar, eller området runt Frölunda Torg. På dessa platser finns ett utbud av handel och service
i närområdet och en hög tillgänglighet med kollektivtrafik.
Högsbo-Sisjön är fortsatt ett område där näringslivet är mer benägna att investera i mindre kostsamma byggnader än i yteffektiva kontorsfastigheter. För
att öka attraktiviteten behöver framförallt tillgängligheten med kollektivtrafik
stärkas.

Industrier i rätt läge
Högsbo industriområde präglas av företag inom tillverkning och utvinning,
transport och magasinering, byggverksamhet samt företag inom kontorstjänster
av olika slag. Trots att kontorsetableringarna är många till antalet står de endast
för sex procent av omsättningen i verksamhetsområdet. Det är produktions-,
distributions- och reparationsverksamheter och detaljhandelsföretagen som står
för den absolut största delen av omsättningen i området. Detaljhandelsföretagen
utgör bara tolv procent av företagen men står för över hälften av omsättningen.
Sisjöns verksamhetsområde har historiskt sett innehållit en blandning av företag inom industri och teknik samt försäljning riktad mot yrkeskunder. En omvandling skedde i början av 2000-talet mot sällanköpshandel och kontorsverksamhet.
Utveckling av industriverksamheter
Högsbo industriområde är ett väl fungerande industriområde sett till läget i staden och tillhörande infrastruktur. För etableringar inom industri, produktion
och logistik är tillgänglighet med kollektivtrafik för anställda av viss betydelse,
men framför allt är det rimliga hyror och god tillgänglighet med bil som är
viktigt. För flera företag i Högsbo industriområde är en omvandling av deras
närområde som inkluderar en bostadsutveckling ett hot för verksamheten då det
driver upp hyresnivåerna och kan påverka möjligheten att bedriva störande verksamheter. I området finns delar av Sisjön kvar för industrier med omgivningspåverkan, liksom delar av Högsbo industriområde, närmast Söderleden.
Handel i förändring
I mellanstaden Högsbo-Frölunda ligger Frölunda Torg och Sisjöns handelsområde. Sett till befolkningsunderlaget finns det mer handel i området än vad de
boende ger underlag för. Handelsytorna bygger därmed på en hög andel inresande kunder, vilket är utmanande utifrån målen om hållbar mobilitet. Handelsplatserna Frölunda Torg och Sisjön uppstod i en annan tid i handelns utveckling.
Idag pågår en kraftig strukturomvandling inom detaljhandeln där e-handel och
nya konsumtionsmönster driver utvecklingen. Handelsplatser behöver leva upp
till konsumenternas krav på trivsel, utbud och tillgänglighet (både vad gäller
öppettider och nåbarhet) vilket framför allt utmanar rationella handelsplatser
som Sisjön, men även till viss del Frölunda Torg. Köpcentrumet Frölunda torg
utvecklas för närvarande, liksom andra köpcentrum, mot ett allt högre innehåll
av restaurang, upplevelser och service på bekostnad av traditionell handel med
varor.
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Utveckling av handel
Den övergripande handelsutredningen för Göteborg (2020) pekar på ett minskande behov av nya handelsytor fram till 2035 i Göteborg. Nya konsumtionsmönster och den växande e-handeln innebär att tillväxten i fysiska butiker avtar.
I Högsbo-Frölunda råder redan hård konkurrens mellan olika handelsplatser i
upptagningsområdet. Utöver Frölunda torg, som expanderar, finns även Sisjön
och Mölndal i närområdet. Utvecklingen till trots innebär den växande befolkningen med nya invånare i planområdet att det finns behov av att planera för
ytterligare handelsytor, framförallt dagligvaruhandel, restauranger, samlingslokaler, kultur och service i vissa lägen. Det är inte givet att de nya invånarna i
området kommer att handla i sitt närområde, men det finns trender som pekar
på ökad attraktivitet för lokala inköpsmönster. För att ta tillvara den potential
som finns för närhandel i den fysiska miljön, som uppstår i takt med att bostäder

Frölunda torg, med omgivande bostadsområden, bland annat ”Käppen” i
förgrunden. Flygfoto från 2014.
Bild: Göteborgs Stad
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byggs i planområdet bör därför handel planeras i de lägen som har bäst förutsättningar för detta. Det handlar om platser som har potential att fånga upp störst
flöden av människor och som blir tillgängliga både på lokal och regional nivå eller hela-staden-nivå. Stadsutvecklingen behöver vid dessa platser bidra till goda
förutsättningar för handel. Det handlar framförallt om att tillföra ny köpkraft i
form av nya bostäder, men också om att skapa tillgänglighet genom gatustruktur,
parkeringar och kollektivtrafik.

Ökande köpkraft i området
Med fler boende i området kommer köpkraften öka, exempelvis skulle 20 000
ytterligare invånare öka köpkraften med 2,5 miljarder kronor. De ytor som krävs
för att inrymma en ökad handel kommer vara små i förhållande till de ytor som
krävs för att inrymma nya boende och tillhörande service som skola och förskola.
För 20 000 nya boende behövs cirka 17 500 kvm för handel, varav en tredjedel
täcker behovet för dagligvaror och resterande delar används för sällanköp, restauranger och kommersiell service.
Hur dessa nya ytor för handel kommer fördela sig inom detta område är beroende av att plats för sammanhängande handelsytor kan tillkomma i lägen med
givna kvalitetsaspekter för handel. En möjlig utveckling är att det endast sker
en utveckling runt Frölunda torg. Andra platser där positiva kvalitéer för handel
finns eller kan tillskapas är Axel Dahlströms torg, Radiotorget och Marklandsplatsen. När boulevarden byggs ut uppstår nya attraktiva handelsplatser även i
anslutning till nuvarande Marconimotet och öster om Radiomotet.
Utvecklingen vid Frölunda torg är beräknad utifrån köpkraft i ett stort upptagningsområde. Frölunda är därmed ett stadsdelscentrum med ett stort utbud
av sällanköpsvaror. Handelsplatsen behöver utvecklas med fler kopplingar till
omgivande bostadsområden och till ett större omland och med stadskvaliteter
som bidrar till ett stadsliv. Frölunda Torg är en stor och etablerad handelsplats,
som kommer vara Högsbo-Frölundas naturliga plats för sällanköpshandel av
olika slag.
Potentialen för verksamhet och handel på andra platser i planområdet kommer framförallt vara vardagsservice som i sig är beroende av rätt lokalisering och
hög täthet. Hållplatslägen och platser som fångar upp flöden av människor ses
som möjliga attraktiva lägen för handel och serviceverksamheter. Mindre stadsdelscentrum med ett innehåll av sällanköpshandel bör stöttas i lägen med rätt
förutsättningar, det vill säga mycket god kollektivtrafik och hög täthet av boende. Fler stadsdelscentrum med lokal köpkraft ökar förutsättningar för ett större
handelsutbud på nära håll för fler invånare.
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Vatten och klimat
De samlade utmaningarna gällande vatten och framtida klimat är stora. En robust stad behöver hantera effekter av ett förändrat klimat som stigande hav, högre flöden och ökade skyfall. Samtidigt behöver belastningen på våra vattendrag
av föroreningar minska, liksom annan påverkan från stadsmiljön.
Högsbo-Frölundaområdet är uppdelat i två större avrinningsområden. Norr
om Slottsskogsvallen rinner vattnet norrut via Margretebergsmotet, Annedalsmotet och Linnéplatsen ned längs Linnégatan till Göta älv. Söder om Slottsskogsvallen rinner vattnet söderut, bland annat längs med Dag Hammarskjöldsleden via Radiomotet, och ut till Stora ån.

Klimatanpassning
Göteborg står inför många utmaningar kopplade till de pågående klimatförändringarna, däribland stigande havsnivåer, ökade vattenflöden, en högre frekvens
av kraftiga skyfall, extrem torka och värme, förändrade grundvattennivåer samt
ökad erosion. Förutom att anpassa bebyggelsen till ett förändrat klimat med
förändrade förutsättningar är det allra viktigaste att arbeta förebyggande och
minska klimatpåverkan. I detta avsnitt ligger fokus på vattenhantering. Under
rubriken Parker, natur och vattendrag beskrivs hur grönstrukturen kan bidra till
klimatanpassning, som exempelvis temperaturreglerare.
I de områden där stadsutveckling sker är det stor konkurrens om ytor och
det är viktigt att vatten hanteras tidigt i planeringen för att skapa så yteffektiva
lösningar som möjligt. Vid hantering av översvämningsrisker bör man inkludera
fler vattenrelaterade frågeställningar för att se vattenplaneringen ur ett helhetsperspektiv.
Inom Göteborgs Stad drivs ett långsiktigt arbete för att minska samhällets
sårbarhet mot översvämningar orsakade av extrema väderhändelser både när
Staden planerar nytt och i den befintliga bebyggelsen. Delar av Göteborgs trans-

Del av Stora ån
Foto: Johanna Petersson
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portsystem samt befintlig bebyggelse riskerar att översvämmas, i Högsbo-Frölunda främst om av skyfall, men i de södra delarna även av stigande havsvattennivåer vid Välenviken och ökade flöden i Stora ån. Vid planering av nya områden
behöver framkomligheten ses ur ett större perspektiv för att säkerställa tillgänglighet. Vid planering av nya områden och strukturer bör även möjligheter till
klimatanpassning av befintlig infrastruktur och befintliga värden ses över.
I ett tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande översvämningsrisker har
Göteborgs Stad tagit fram strategier för arbetet med att skapa en robust stad
mot översvämningar. Det tematiska tillägget till översiktsplanen för översvämningsrisker antogs i Kommunfullmäktige i april 2019.

Minskad belastning på våra vattendrag
Områdets recipienter, Stora ån och Göta älv, omfattas av miljökvalitetsnormer
som är krav på att en viss statusnivå ska uppnås. Detta innebär också att staden
är skyldig att arbeta för att normerna klaras. Generellt uppnår vattendragen inte
god status och det kommer därför att krävas omfattande åtgärder om god status
ska kunna nås. De ur stadsutvecklingssynpunkt viktigaste åtgärderna för att förbättra statusen på vattendragen är att minska belastningen av föroreningar från
stadens dagvatten, utveckla vattendragens ekologiska kantzoner samt genomföra
förbättrande åtgärder i vattenmiljön.
Det är gynnsamt för vattendragen att förorenad mark saneras i samband med
omvandling av industrimark till blandstad. Då minskar risken för att läckage
från markföroreningar ska nå vattenmiljön, exempelvis i samband med översvämning. Det bidrar till att den kemiska statusen i vattenförekomsterna kan
förbättras.
Grundkravet för genomförandet av utvecklingen av Högsbo-Frölunda kan
förenklat sägas vara att belastningen av föroreningar på Stora ån inte får öka
jämfört med nuläget, utan istället ska minska. Ambitionen för området, sett
till dess storlek och betydelse för belastningen på exempelvis Stora ån, ska vara
att bidra till att miljökvalitetsnormen i recipienterna kan klaras. Det är i omvandlingen och utvecklingen av framtida områden som det finns särskilt goda
förutsättningar för att förbättra föroreningssituationen. Målet i enskilda planeringsprojekt behöver därför vara att nå så stor förbättring avseende föroreningsbelastningen som möjligt.
Bästa möjliga rening ska alltid eftersträvas och planeringsmålet bör vara att
sammanlagt fem procent av de exploaterade ytorna avsätts för dagvattenrening.
Ytorna kan samlokaliseras och i vissa fall kombineras, med exempelvis skyfallshantering, parkmiljö, öppna ytor eller annat som ger en mångfunktionell användning. Om underjordiska anläggningar genomförs behöver de uppfylla samma reningsgrad.

Karta över planområdets avrinningsområden. Planområdet är uppdelat
på två större avrinningsområden med skiljelinje vid Marklandsplatsen.
Avrinningsområdesgränser från SMHI.
Källa: Geografisk information från SMHI

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Mellanstaden Högsbo-Frölunda

229

Stora ån utgör ett dikningsföretag. Det innebär att normalflödena till ån inte
får öka i samband med exploatering. Detta ställer högre krav än normalt på
fördröjning och vattenhantering i utvecklingen av planområdet. Det ytbehov
som behövs för fördröjning är ofta i samma storleksordning som det som antas
behövas för rening. Därför kommer ytbehov för rening användas i de fortsatta
diskussionerna men det är viktigt att de anläggningar som görs också har en tillräcklig fördröjande kapacitet.

Vatten är en strukturell planeringsförutsättning
• Vattenfrågorna ingår i strukturella system med ett markanspråk som
behöver hanteras tidigt i planeringen.
• Planering av vatten görs med ett helhetsperspektiv över större geografiska områden med samordning av skyfall och dagvatten samt
höga vattenstånd kopplat till Stora ån.
• Nyttja i största möjliga mån befintliga strukturer i form av lågpunkter, lågstråk och öppna ytor i staden. Att anlägga nya strukturer är
kostsamt och svårgenomförbart.
• Samplanera vattenfrågan med utvecklingen av allmän plats för att
hitta möjliga synergier.
• Eftersträva ytliga och öppna lösningar för samordnad hantering av
dagvatten och skyfall som integreras i stadsmiljön och bidrar med
mervärde och ekosystemtjänster.

Vattenfrågorna är en systemfråga och behöver behandlas som det i stadsplaneringen. Det innebär att åtgärder och påverkan i en del av systemet påverkar
resten av systemet. Det i sin tur leder till att hanteringen av vattenfrågorna i de
flesta fall inte kan följa plangränserna för enskilda detaljplaner utan beror på
och är beroende av avrinningsområden och delavrinningsområden. Kommunen
behöver därför arbeta med frågan tidigt i planeringen. Utredningar kring vattenfrågor kan behöva omfatta ett betydligt större område än den enskilda detaljplanen. För att minska belastningen på Stora ån och skapa en säker stad även
vid skyfall kommer det behöva avsättas plats för dessa ändamål. Vattenfrågorna
behöver jämställas med andra markanspråk i stadsutvecklingen.
Vatten rör sig till lågpunkter och därför är det ofta rimligt att hantera både
skyfall och dagvatten på samma plats. I områden där ny grönstruktur, gatustruktur och öppna ytor tillkommer är det därför viktigt att, så långt som det är möjligt, kombinera användningarna och samplanera dem. Dag Hammarskjöldsleden och intilliggande mark utgör lågstråk i området och fungerar uppsamlande
och avledande ner mot Stora ån och har en mycket viktig funktion för vattenhanteringen i området. Hur de funktioner som idag finns i stråket längs Dag
Hammarskjöldsleden kan säkerställas är därför en avgörande faktor för vilka
inriktningar och åtgärder som behöver vidtas i omkringliggande områden.
Anläggningar ovan mark är nästan alltid att föredra ur ett vattenperspektiv.
De har en högre funktionalitet och driftssäkerhet och är enklare och billigare
att underhålla. Samtidigt ger detta en möjlighet att tillföra ekosystemtjänster,
biologisk mångfald och ytterligare kvaliteter till staden. Yta är dock en bristvara
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samtidigt som kraven rörande säkerhet och omhändertagande av dagvatten är
lagkrav vilket gör att alla tillgängliga ytor som finns behöver övervägas.
Kvartersmarken utgör en stor del av staden och behöver därför bidra till denna hantering. Av juridiska skäl är det svårt att kräva långt gående åtgärder på
kvartersmark, men möjligheterna till att hitta åtgärder och arbetssätt som innebär att kvartersmarken på ett bättre sätt kan bidra till vattenarbetet behöver utredas. Reningsanläggningar och fördröjningsytor kommer i den byggda miljön att
i praktiken behöva hanteras på allmän plats. Därför är det viktigt att de åtgärder
som vidtas görs mångfunktionella och integreras i stadsmiljön på ett sådant sätt
att de bidrar med ytterligare värden till den aktuella platsen eller området.
Platsbristen kommer dock troligen fortsatt vara stor och det bör prövas och
utvecklas nya, innovativa och yteffektiva lösningar på den allmänna platsmarken
såväl som på kvartersmarken.

Minska föroreningarna från dagvatten
• Minimera föroreningsbelastningen på Stora ån och bidra via tillkommande reningsanläggningar till att öka områdets biologiska mång•
•
•
•
•
•

fald och ekosystemtjänster.
Minimera mängden dagvatten genom att arbeta med genomsläppliga markmaterial, gröna tak och fasader samt grönstruktur.
Prioritera samlad fördröjning och rening av dagvatten i nya områden.
Beakta utpekade platser för samlad dagvattenhantering från befintliga områden och säkerställ funktionen i planeringen.
Fokusera särskilt på mångfunktionella anläggningar och samlokalisering med skyfallshantering.
Underjordiska lösningar bör undvikas. Där de ändå används behövs
tillräcklig rening och en säkerställd funktion över tid.
Separera det kombinerade ledningssystemet i så stor utsträckning
som möjligt för att avlasta avloppsreningsverket och övergå så långt
möjligt till lokal hantering.

De urbana ytorna i staden utgör en stor källa till föroreningsbelastningen i våra
vattendrag. Belastningen från stadens områden via orenat eller dåligt renat dagvatten och bräddningar av avloppsnätet är betydande och behöver minska. Både
spillvatten och dagvatten är avloppsvatten. Kombinerade nät leder båda avloppsfraktionerna, medan separerade har separata ledningar för dag- respektive spillvatten. Bräddning sker oftast från kombinerade ledningar.
Störst reningsbehov kommer finnas för det dagvatten som rinner av områdets
vägar. Ju större väg och ju högre trafikflöden desto mer föroreningar. Det innebär att de största föroreningskällorna i området är Dag Hammarskjöldsleden /
boulevarden, Västerleden och Söderleden. Det innebär också att det största behovet av ytor och volymer för rening av dagvatten kommer finnas i anslutning
till dessa.
För att minska andelen hårdgjord yta och öka markens vattenhållande förmåga, bör åtgärder som minimerar dagvattenbelastningen premieras på byggnader och i stadsstrukturen. För att kunna förbättra situationen i vattendragen
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och bidra till att miljökvalitetsnormerna kan klaras, krävs även att det dagvatten
som uppstår renas innan det släpps till recipient. Reningsbehovet är stort och
vid utveckling av nya områden är möjligheterna till förbättringar stora. Alla nya
stadsutvecklingsprojekt bör därför sträva efter en så hög total förbättring av belastningen på vattendraget som möjligt.
Dagvatten bör fördröjas och renas i långsiktigt hållbara dagvattenlösningar.
I första hand ytligt i anläggningar som så långt som möjligt är utformade för
att gynna områdets behov av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. De bör
också utformas som en resurs i stadsbilden. Den mest effektiva hanteringen av
dagvatten är fördröjning och rening i samlande anläggningar som tar omhand
dagvatten för ett större omland. Sådana anläggningar leder också till bättre rening samt minskar kostnader för drift och underhåll. Samlade anläggningar bör
därför vara prioriterade i stadsutvecklingen. Med samlade anläggningar avses
platser för koncentrerad hantering snarare än utspridda anläggningar i hela området. Det kan handla om samlad rening på strategiska platser ur ett ledningsperspektiv på delområdesnivå eller mer lokalt samlade anläggningar i nya områden.
För att förbättra statusen i vattendragen räcker det inte med att enbart förbättra för nybyggda områden. Den befintliga stadens dagvatten behöver också
renas i större utsträckning än idag. Staden har därför pekat ut platser som är
lämpliga för att samlat omhänderta dagvatten från den befintliga bebyggelsen.
De är generella områden som utgår från platser där vi även behöver fördröja
skyfall. Platsbehovet och den tänkta funktionen bör värnas och säkerställas i
kommande planering.
Där ytan ovan mark inte räcker till, kan underjordiska anläggningar bli aktuella som komplement. Det är viktigt att även de underjordiska anläggningarna
har tillräcklig rening och fördröjning och att de är funktionella ur ett drift- och
underhållsperspektiv.
En stor del av belastningen från staden avseende näringsämnen kommer via
bräddning i avloppsnätet. Detta sker när avloppssystemet är fullt, oftast vid kraftiga regn. Anledningen till att systemen blir fulla är inte sällan att dagvatten är
påkopplat till avloppsledningsnätet. Göteborgs Stad behöver därför arbeta med
att avlasta avloppsnätet. Det innebär i första hand att dagvatten kopplas bort
helt och hanteras lokalt och i andra hand att fördröjning sker lokalt för att minska belastningen vid flödestoppar. Nya områden bör alltid undvika att kopplas
på kombinerade system. Dagvatten i kombiledningar bidrar dessutom till ökad
miljöbelastning på havsmiljön genom att det påverkar processer och reningsmöjligheter i Ryaverket.
Dagvattensystemen i Högsbo industriområde och i övriga Högsbo-Frölunda
har kapacitetsbrist och är underdimensionerade. Det gäller även avledningskulverten vid Dag Hammarskjöldsleden, som redan idag är hårt belastad. Vid utveckling av området behöver alltså ökad kapacitet säkerställas, för att uppnå krav
om skälig säkerhet och en funktionell dagvattenhantering. En kombination av
åtgärder med bättre uppströms rening och fördröjning och ökad avledningskapacitet i det framtida boulevardstråket kommer att behövas.
Det är viktigt att arbetet med dagvatten görs gemensamt med skyfallsfrågan för
att maximera effekten av de åtgärder som behövs. Systemaspekten av de båda är
gemensam då vattnet, oavsett om det är vardagligt regnvatten eller mycket stora
mängder vid skyfall, kommer rinna på samma platser i landskapet. Det är därför
rimligt att även hantera dem tillsammans i så hög utsträckning som möjligt.
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Inom området finns grundvattenförekomsten Frölunda. Det är en sand- och
grusförekomst med mycket goda eller utmärkta uttagsmöjligheter, och som har
god kemisk grundvattenstatus samt god kvantitativ status.
Den omvandling som planeras av Högsbo industriområde innebär att förorenad mark kommer att undersökas, saneras och hanteras. Det medför att risken
för att förorenat vatten når grundvattnet minskar. Att arbeta med att minska
andelen hårdgjord yta och öka markens vattenhållande förmåga, exempelvis genom att skapa fler parker, är ett sätt att värna grundvattnet. Även biltrafiken är
en stor källa till föroreningar i dagvattnet. I översiktsplanen reserveras områden
för en hållbar dagvattenhantering och rening för att skydda omgivande mark
och vattendrag.

Robust stad vid skyfall
• Planera för säker hantering av skyfall genom kontrollerad fördröjning
och avledning för att minska risken för översvämningar.
• Säkerställ strukturplanernas funktion i den fortsatta planeringen för
befintliga och tillkommande områden.
• Eftersträva ytliga lösningar för fördröjning och avledning av skyfall
och samlokalisera hanteringen med dagvattenhantering i så hög utsträckning som möjligt.
• Nyttja i så stor utsträckning som möjligt befintliga strukturer för avledning och fördröjning.
• Utforma mångfunktionella lösningar för att hantera skyfall, men också för att bevara och skapa nya värden i staden.
• Säkerställ att tillräcklig kapacitet finns i utpekade skyfallsleder i
samband med eventuella åtgärder i och längs med vattendragen i
staden.

Som ett led i klimatsäkringsarbetet har Göteborgs Stad tagit fram ett geografiskt planeringsunderlag, så kallade strukturplaner för skyfall. Strukturplanerna
utgår från vattnets naturliga strömningsvägar, inom och genom staden vid ett
skyfall. De visar möjliga skyfallsytor för fördröjning och skyfallsleder för kontrollerad avledning för att ta hand om vatten vid översvämningar. Dessa ytor bör
vara på platser där översvämningar tolereras. Det är viktigt att dessa åtgärder utformas mångfunktionellt för att bättre bidra till stadsmiljön. Mångfunktionella
ytor kan både utgöras av gröna miljöer likväl som hårdgjorda ytor, exempelvis
nedsänkta parkytor och torg eller invallade idrotts- och lekytor.
Säkerställandet av funktionen i strukturplanerna för skyfall är en utgångspunkt för planering. Avsteg från strukturplanerna kan endast ske om en lika
hög funktion, i hela den aktuella åtgärdskedjan i strukturplanen kan säkerställas.
Detta är mycket viktigt då begränsningar i systemet påverkar hela systemet, både
uppströms och nedströms och riskerar att få stora konsekvenser i andra delar av
närområdet. Strukturplanerna pekar ut lågpunkter och öppna platser i landskapet, som är de mest lämpliga platserna för hanteringen ur vattnets perspektiv.
All annan hantering kommer att vara förenat med större kostnader och tekniska
utmaningar som bör undvikas. Det är dessutom svårt att hitta alternativa platser inom Högsbo-Frölunda, då konkurrensen om öppna ytor är stor. Samtidigt
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är det viktigt att ha med sig att åtgärderna i strukturplanerna inte avvägts mot
andra intressen. De är ett planeringsunderlag som behöver kompletteras med
ytterligare avvägningar och åtgärder vid exploatering och detaljplanering.
Ytliga lösningar är det mest effektiva och driftssäkra vid skyfall. Skyfallslösningar ovan mark är dessutom enklare att bygga och justera om kapaciteten behöver ändras. Det finns stora möjligheter att kombinera skyfallsytor med annan
stadsmässig användning, då det är mycket sällan som de stora flödena verkligen
kommer att uppstå. Det vill säga under den största delen av tiden kommer ytorna inte belastas eller ha en betydligt lägre belastning och ytan kan då ha andra
funktioner.
Vissa gator kommer i framtiden att behöva användas som skyfallsleder för
avledning av vatten, vilket innebär att dessa inte kommer att kunna trafikeras vid
extrema väderhändelser, om inte sektionerna förändras. Andra gator kan komma
att behöva anpassas för att säkra framkomlighet vid översvämningstillfällena.
Mångfunktionella lösningar för skyfall innebär att en yta som i vanliga fall
har en användning, utformas för att tillfälligt kunna ta hand om större nederbördsmängder. Exempelvis en park, en fotbollsplan eller en parkeringsplats anpassas för att kunna ta emot och fördröja nederbörden innan den leds vidare
till recipienten. Detta möjliggör ett effektivare utnyttjande av marken i staden,
samtidigt som det behöver säkerställas att vattnet inte innebär en oönskad risk
för skador på de värden och kvalitéer som platsen har.
Ett krav som måste uppfyllas om en förändrad markanvändning ska vara genomförbar är att markanvändningen är lämplig ur översvämningssynpunkt och
att byggnader och byggnadsfunktioner inte skadas vid ett hundraårsregn.
Vid en eventuell översvämning ska Räddningstjänsten ha möjlighet att ta sig
fram till alla fastigheter. Dag Hammarskjöldsleden är utpekad som högprioriterat vägnät, eftersom den är en av de viktigaste vägarna till och från Sahlgrenska
sjukhuset.
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Hälsa, risker och säkerhet
Hälsosam luftkvalitet och goda ljudmiljöer
Barns utemiljöer
Översiktsplanen anger att särskilt fokus avseende luftkvalitet och buller ska ligga
på barns utemiljöer. Skol- och förskolegårdar är miljöer där barnen tillbringar en
stor del av sin vardagliga utevistelse. Det är därför viktigt att nya skolor och förskolor förläggs på sådana platser och utformas så att en god ljudmiljö och hälsosam luftkvalitet kan säkerställas i utemiljön. Även parker är viktiga platser ur ett
hälsoperspektiv, liksom bostadsgårdar eller motsvarande bostadsnära utevistelse.
Ljudmiljöer
Befintliga bostadsområden i området är i allmänhet relativt väl skyddade från
buller och de boende har ofta tillgång till många goda ljudmiljöer nära bostaden.
Stora parker- och naturområden som Änggårdsbergen, Ruddalen och även de
mindre parkerna i området är ofta väl skyddade bullermässigt och kan utgöra en
god ljudmiljö i vardagen. I den fortsatta utvecklingen av Högsbo-Frölunda bör
säkerställas att befintliga goda ljudmiljöer bevaras. Nya och bostadsnära goda
ljudmiljöer bör skapas i nya områden, särskilt om bebyggelse planeras nära de
stora trafiklederna och gatorna.
Den största bullerbelastningen i området kommer från trafikintensiva gator
med relativt höga hastigheter. Höga bullernivåer finns idag vid stora leder, Söderleden, Västerleden och Dag Hammarskjöldsleden, och längs större, hårt trafikerade gator som Marconigatan. Inne i områdena är hastigheterna normalt
mycket lägre, vilket gör att bullernivåerna minskar betydligt.
En omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard kommer att innebära såväl lägre hastigheter som ett minskat trafikflöde längs sträckan. Det, tillsammans med tillkommande bebyggelse längs boulevarden, kommer att ge en
minskad bullerbelastning för befintliga bostäder och verksamheter i området.
Inom ramen för arbetet med åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds
boulevard har bulleranalyser tagits fram. Trafikbullerförordningens riktvärden
bedöms kunna klaras. Vilka ljudnivåer som slutligen uppnås och hur ljudmiljön i
gaturummet kommer att upplevas beror på utformningen av stråket, som bebyggelsestrukturens utformning, markbeläggningen i gaturummet, trafikmängder,
hastigheter med mera. Ljudnivåerna för en framtida bebyggelse vid boulevarden
kommer enligt bulleranalyserna att ligga på samma nivåer som idag finns kring
andra större gator i staden. De ljudnivåer som beräknas uppkomma längs boulevarden är jämförbara med ljudnivåerna vid Södra Vägen och Linnégatan. Dessa
gaturum används idag flitigt för gång, cykel, uteserveringar, torg och parker även
om ljudnivåerna är höga.
Luftkvalitet
Luftkvaliteten inom Högsbo-Frölunda är god för att vara ett område som är så
pass centralt beläget i staden. Befintliga bostadsområden klarar generellt gällande normnivåer med god marginal. Problem med höga halter av luftföroreningar
finns framförallt längs med Söderleden och Västerleden. Därför bör extra försiktighet och noggrannhet iakttas för områdena runt dessa leder. Exploatering med
bostäder närmast lederna bör undvikas, åtminstone till dess att luftsituationen
förbättrats.
Det kan också uppkomma problem med höga halter luftföroreningar i täta,

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Mellanstaden Högsbo-Frölunda

235

hårt trafikerade gaturum, framförallt nära lederna där bakgrundsnivån redan är
hög. Exempelvis finns denna problematik vid Frölunda torg där stora mängder
in- och utfartstrafik sker. Vid utvecklingen av större gaturum till mer stadsmässiga miljöer, exempelvis vid boulevarden, behöver därför omvandlingen och utformningen ske med utgångspunkt i gällande miljökvalitetsnormer.
Miljöförvaltningen har beräknat halterna av kvävedioxid i ett tänkt gaturum
kring en framtida boulevard mellan Marconimotet och Flatåsmotet och gjort en
bedömning av luftkvaliteten. Risken för att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids i det planerade gaturummet är liten utifrån de med mätningar
validerade beräkningarna. Vidare görs bedömningen att halterna av samtliga andra luftföroreningar väntas underskrida sina respektive miljökvalitetsnormer, då
kvävedioxid i regel är den luftförorening som ligger högst i förhållande till sitt
gränsvärde i Göteborg.

Förorenade områden
Riskerna för föroreningar i området är i huvudsak kopplade till nuvarande eller
gamla industriområden. Det kan finnas risker även utanför dessa områden, och
då kopplade till specifika verksamheter som bedrivits.
Högsbo industriområde och Sisjön består av verksamhetsmark, skjutbana och
infrastruktur. Det gör att riskerna för föroreningar i såväl mark, grundvatten och
byggnader är stora. Detta en viktig förutsättning för utvecklingen av området.
Frågan behöver hanteras tidigt och integrerat med andra frågor för att undvika
stora kostnader i senare skeden.
I området kring Välenviken och Stora ån förekommer föroreningar som PCB
och kvicksilver, vilket behöver beaktas vid utveckling av området.
I PM Kartläggning av förorenad mark inom Dag Hammarskjöldstaden framtaget av Fastighetskontoret 2020 nämns ett antal generella miljörisker för området närmast boulevarden. Då stora delar av de aktuella områdena byggdes under
1950- och 1960-talen finns en generell risk för förekomst av tjärasfalt. Tjärasfalt
ligger ofta under ett eller flera nya asfaltslager. Uppbyggnaden av de aktuella
områdena skedde i relativt snabb takt, vilket innebär en generell risk för att fyllnadsmassor tillförts i stor mängd och att dessa kan vara förorenade. I samband
med exploateringen har även befintlig bebyggelse rivits och material från dessa
kan finnas kvar i marken.
Inom vissa delområden har användning av klorerade lösningsmedel skett och
sker än idag. Förorening av klorerade lösningsmedel i mark är svårt och ofta
kostsamt att sanera och kan ge problem med inomhusluft i byggnader om det
inte åtgärdats.
Längs den gamla Säröbanan finns risk för markföroreningar kopplade till
slipers, bekämpningsmedel och oljespill.
Geotekniska förutsättningar
De geologiska och geotekniska förutsättningarna för Högsbo-Frölunda karakteriseras av ett nordsydligt område med stora lerdjup. I södra Högsbo, kring Söderleden, är lerdjupen som störst. Området karakteriseras också av större bergsområden som Änggårdsbergen, Slottsskogen, och områden i Rud och Järnbrott.
Lokalt finns också mindre uppstickande bergspartier. Relativt branta bergspartier finns också i geografin, vilket innebär att bergnivåer under markytan (jorddjupen) kraftigt kan variera på vissa ställen. Det kan innebära försvårande för-
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hållanden för pålningsarbeten vid byggnation på grund av släntberg.
De geotekniska förutsättningarna med stora lerdjup ger upphov till risk för
pågående och nya sättningsförlopp i samband med ytterligare markbelastning,
stor känslighet för påverkan på grundvattensystemen, stabilitetsproblematik
längs Stora ån och utmaningar i grundläggningsförutsättningar. Det påverkar
planeringen av undermarken och kan få ekonomiska konsekvenser. Det är generellt dyrt att grundlägga i för Göteborg normala förhållanden. Specifika lokala geotekniska utmaningar kan dessutom innebära avsevärt högre kostnader
varför det är viktigt att tidigt i planeringen identifiera vilka geotekniska risker
som finns, såväl utifrån ett hälso- och säkerhetsperspektiv som ekonomiska och
resursmässiga.
Ras och skredrisker
I Högsbo-Frölunda finns få områden där stabilitetsförhållandena är otillfredsställande, samtliga utgörs av naturliga jordslänter längs med Stora ån och behöver utredas vidare. Kommunens stabilitetskarta visar områdenas utbredning och
geografiska placering. Stadens mål är att utreda, åtgärda och bygga bort samtliga
identifierade områden. Förändrade markgeometrier i samband med exploatering
ska alltid analyseras med avseende på skredrisk.
Avseende rasrisk i berg har planområdet större utmaningar. Lokala bergsslänter inom hela området är i behov av besiktning och i viss mån utredning i
samband med stadsutveckling. Speciellt ska Änggårdsbergen nämnas eftersom
bergsområdet i sin karaktär har förutsättningar för bergras inom befintlig miljö.
Randzonen mot nya exploateringsområden kan i stor utsträckning innebära
utmaningar. Utmaningarna gäller såväl den säkerhetsmässiga planeringen som
kostnader kopplade till att säkerställa områdena, både initialt och i den långsiktiga driften.
I denna zon ligger pegmatitbrotten som är ett bra exempel på komplexitet i
att uppnå en fullgod acceptabel säkerhet. I detta område har bergras skett under
senare år.
Strategier för grundläggning
En utveckling av området i form av höga byggnader med djup grundläggning
och förtätning innebär, utifrån de givna geotekniska utmaningarna, att det är
särskilt viktigt att ta hänsyn till förhållandena under mark tidigt i planeringen. Dels innebär detta att söka ekonomiskt genomförbara lösningar, dels att ta
hänsyn till befintliga strukturer på den aktuella platsen som inte får påverkas.
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det exempelvis viktigt att identifiera pågående
sättningsförlopp, beskriva grundvattenförhållanden och visa hur känsliga och
avgörande dessa är för befintlig såväl som kommande byggnation och att identifiera försvårande grundläggningsförutsättningar, som en kraftigt lutande bergyta under mäktiga lerlager. Alla ovanstående exempel kan vara avgörande för
planeringens genomförande i senare skeden. Att tidigt beskriva den eventuella
omgivningspåverkan ett stadsutvecklingsprojekt har är viktigt, inte bara utifrån
ett genomförbarhetsperspektiv utan även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att uppnå detta krävs god planering och tidig samverkan i områden där
mycket händer samtidigt och olika projekt påverkar varandra då undermarken
tas i anspråk. Samspelet med teknisk försörjning ingår i denna samverkan och
det kan inte nog poängteras att exploatering under mark i bergsområdena bör
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beakta befintliga anläggningar i mycket tidigt skede. Då grundvattenförhållanden beskrivs och riskanalyseras ska stadens sårbarhetskarta för grundvattenresurser beaktas. Då lösningar föreslås för att hantera frågan generellt bör alternativet med grundvatteninfiltration för att lösa en permanent påverkan ses som
ett undantagsfall.
Radon
En markradonriskkarta över Göteborg har framställts av Sveriges geologiska undersökning. Begränsade områden har klassats som högriskområden. Det gäller
främst två stråk med granit med höga radonvärden längs östra Hisingen söderut
över Änggårdsbergen, samt mindre områden på sydvästra Hisingen och sydöstra
delen av Göteborg där pegmatitgångar uppträder i riklig omfattning. Planområdet berörs således av ett stort högriskområde i Änggårdsbergen, som klassats
som radiumförande och kan utgöra en hälsorisk. Pegmatitbrottet i Högsbo industriområde är ett exempel på förekomsten av ovan nämnda pegmatitgångar.
För all exploatering i och kring Änggårdsbergen ska radonfrågan anses utgöra
en hälsorisk och vidare utredas. För att generellt hantera hälsofrågan används
radonriskkartan som planeringsunderlag för såväl tidiga skeden som vid lovgivning. Då underlaget är översiktligt ska områden i närheten till högriskområden
särskilt utredas även om dessa på kartan är klassade som normalriskområde.
Geotekniska förutsättningar vid Dag Hammarskjöldsleden
Inom ramen för förstudien som genomfördes inför arbetet med översiktsplanen gjordes en sammanställning av det geotekniska underlaget som fanns för
området i direkt anslutning till Dag Hammarskjöldsleden. Resultatet kan kort
sammanfattas som följer.
I ungefär samma sträckning som Dag Hammarskjöldsleden går idag fanns
tidigare en väg, Särövägen. När leden byggdes under 1950-talet fylldes en cirka
50 meter bred och 2–3 meter djup bäckdalgång igen och bäcken kulverterades.
Det aktuella området är till största delen utfyllt, konstaterad fyllningsmäktighet
varierar mellan 1–4 meter. Det kan inte uteslutas att fyllnadsmassorna delvis
kan vara förorenade i varierande grad. Fyllningen underlagras generellt av lös
sättningskänslig lera oftast till stora djup. För en exploatering av området kommer det att krävas relativt omfattande sättningsreducerande åtgärder. För djupa schakter kommer det att krävas tillfälliga stödkonstruktioner. Ur geoteknisk
synvinkel kan området, det vill säga området längs Dag Hammarskjöldsleden,
mycket väl exploateras och förtätas om ovanstående punkter avseende geotekniska risker tas i beaktande vid detaljprojekteringen. I samband med detaljplanering och projektering av blivande exploatering kommer det att krävas objektsspecifika geotekniska undersökningar och utredningar.
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Boulevarden
En stor förändring som hanteras inom denna geografi är en omvandling av Dag
Hammarskjöldsleden till en boulevard. Eftersom sträckan detta berör är cirka 5
kilometer lång och passerar genom flera delområden följer här en beskrivning
av hela denna åtgärd. Detta för att på ett samlat vis kunna beskriva hur de olika
delarna av boulevarden samspelar med varandra och med omgivningen.
Syftet med boulevarden är att göra en sammanhållen stadsutveckling i området möjlig. Dagens trafikled är överdimensionerad efter rådande trafikflöden.
Den är en kraftig barriär för fotgängare och cyklister och den tar upp stora
markytor med sina sidoområden. Genom att anpassa vägområdet efter rådande
trafikmängder och med en anpassning till lägre hastigheter frigörs exploaterbara
ytor och ett antal gång och cykelkopplingar i öst-västlig riktning kan anläggas.
Därmed kan leden och dess närområde förändras från en trafikmiljö till ett befolkat stadsrum. Omvandlingen är också en förutsättning för att bygga ut en
spårväg. Spårvägen behövs för att på ett hållbart vis kunna kollektivtrafikförsörja
såväl den nya stadsbebyggelsen längs boulevarden och öster därom, som befintlig
bebyggelse på den västra sidan.
Längs boulevarden behöver det skapas offentliga platser på strategiska platser,
som kan rymma aktiviteter, folkliv och mötesplatser, tillsammans med en grönoch blåstruktur. Boulevarden ska vara en attraktiv och trygg miljö för fotgängare
och cyklister och ge möjlighet att röra sig längs med och tvärs boulevarden på
ett logiskt vis som bidrar till god orienterbarhet. Med hjälp av exempelvis träd i
olika storlek kan det stora gaturummet delas upp i mindre rum med högre detaljeringsnivå och en mänsklig skala. Boulevarden bör också få ett tydligt inslag
av vatten, med hantering av dagvatten och skyfall i system ovan mark, där exempelvis den kulverterade Skillnadsbäcken lyfts fram.
En förändring av dagens trafikled till boulevard med spårväg är en förutsättning för en sammanhållen och robust stadsutveckling vid en omvandling av
Högsbo industriområde till en blandad stadsbebyggelse.

Boulevardens tre delar
Dag Hammarskjöldsleden är cirka 5 kilometer lång, och längs hela denna sträcka
möjliggörs en omvandling från motortrafikled till stadsboulevard. Trafikleden
omges av olika typer av bebyggelse, topografi, infrastruktur och markanvändning. Tre delar kan urskiljas med följande karaktäriserande egenskaper:
I norr, från Linnéplatsen till Marklandsplatsen, utgörs omgivningen av parker och naturområden med mycket höga natur- och kulturvärden och likaledes
mycket höga sociala värden (Slottsskogen, Slottsskogsvallen, Botaniska trädgården och Änggårdsbergen). Här finns bebyggelse med den kulturhistoriskt värdefulla Änggården från början av 1900-talet, samt av så pass kuperad naturmark
att någon bebyggelseutveckling hittills inte skett.
I mitten, från Marklandsgatan till Radiotorget, kantas dagens trafikled av
parkeringsytor, den före detta Säröbanan som nu är cykelled, lokalvägar och ledningsstråk inom de 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 Radiotorget till Järnbrottsmotet, är de befintliga förhållandena
liknande mittensträckan. En stor skillnad är dock att bostadsbebyggelsen på den
västra sidan har en mer småskalig karaktär med radhus och villor. Här är även
grönstrukturen mer framträdande med bland annat kolonilotter och gräsytor.

Trafikutveckling
En utbyggnad av väg i denna sträckning påbörjades under första halvan
av 1900-talet. Den nuvarande utformningen med motorvägsstandard kom
till vid en större utbyggnad i slutet av
1960-talet. Leden dimensionerades
då för trafikflöden på mer än 85 000
fordon per dygn till 1985, vilket motsvarar dagens trafikmängd på E6 i höjd
med Kallebäck. Som mest trafikerades
leden av 51 000 fordon per dygn 1975.
Sedan dess har trafiken stadigt minskat
och idag är det drygt 30 000 fordon
per dygn som nyttjar leden, alltså långt
under dess kapacitet.

Boulevarden kan delas in tre delar,
norr, mitt och syd.
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Skiss som visar möjliga målbilder för olika trafikslag vid övergången
Botaniska trädgården- Slottsskogen.

Norra delen
I de norra delarna av Dag Hammarskjöldsleden möjliggörs förändringar i huvudsak genom att vägmiljön, som idag präglas av god framkomlighet för bil,
omvandlas till en boulevard där gång-, cykel- och biltrafik ges plats inom ett och
samma gaturum. Spårvägen norr om Marklandsgatan är kvar i dagens läge, på
egen banvall på grund av den framtida förväntade trafikmängden. De planskilda
korsningarna för spårvagnstrafiken är kvar vid Annedalsmotet och Margretebergsmotet. Hållplatsläget vid Slottsskogen har en tydlig koppling till en ny
passage mellan Slottsskogen och Botaniska i gatunivå, och hållplatsläget flyttas
norrut jämfört med dagens läge.
Boulevardens placering är i stort sett inom samma vägutrymme där Dag
Hammarskjöldsleden ligger idag. Ett undantag är sträckan mellan Per Dubbsgatan och Linnéplatsen där vägdragningen påverkas av kommande planering av
storskaliga trafiklösningar. Med rådande kunskapsläge föreslås boulevarden dras
i ett västligt läge på de delar som idag används som busskörfält. Därigenom blir
det möjligt att bebygga ytor nedanför Annedalsberget.

llustrationer av en möjlig utformning
av en del av boulevarden.
Källa: Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, Trafikkontoret
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Mittendelen
Dag Hammarskjöldsleden mellan Marklandsgatans hållplats och söder om Radiotorget förändras helt jämfört med idag. Fokus ligger på att göra trafikleden
med tillhörande trafikmot, buffert- och vägområden tillgängliga för stadsbebyggelse. Planskildheter byggs bort för att frigöra ytor och öka orienterbarhet och
genhet. Det skapar utrymme att anlägga ny kvartersdjup bebyggelse på bägge
sidor om boulevarden i de centrala delarna och ner mot nuvarande Marconimotet. I norr innebär de berget med sina stora höjdskillnader att endast en västlig
placering av boulevarden ger möjlighet för bebyggelse på bägge sidor.
En västlig placering av boulevarden mellan nuvarande Flatåsmotet och
Marklandsplatsen ger möjlighet för enkelradig bebyggelse på boulevardens östra
sida, med koppling upp mot nuvarande Skyttebanan. På så vis omgärdar bebyg-
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gelsen boulevarden på bägge sidor i så stor utsträckning som möjligt.
I anslutning till nuvarande hållplats Marklandsgatan kopplas befintligt spårvägssystem samman med den nya spårvägen vidare söderut längs boulevarden. Platsens förutsättningar för att kunna nyttjas och vara attraktiv för service
och verksamheter förbättras genom sammanstrålande stråk för kollektivtrafik
och nya förbättrade kopplingar i gång- och cykelnätet. De ytor som finns runt
Marklandsplatsen är små och bör nyttjas effektivt.
Mellan nuvarande Flatåsmotet och Marconimotet förskjuts boulevarden i
östlig riktning för att ge plats åt fullstora kvarter på dess bägge sidor. Kvarteren
bör bilda ett omslutande stadsrum med en medelhöjd på 6 till 8 våningar.
Huvudindelningen av kvarterstrukturen ges av de gatukopplingar som anges
i plankartan och innebär möjligheter att få plats med två till fyra kvarter mellan
huvudkorsningarna i boulevardens mittendel. Inom ramen för kvartersstrukturen finns god tillgång till offentliga platser, grönska och vistelsekvalitéer.
Området kring nuvarande Marconimotet och Radiotorget blir en central
plats längs boulevarden, med potential för utveckling av service och verksamheter med koppling till närliggande områden.

Södra delen
I boulevardens södra del präglas stadsbilden av en anpassning till den angränsande småskaliga bebyggelsen i väster och av bättre möjligheter till att hantera
dagvatten. Kvartersbebyggelsen placeras i direkt anslutning till boulevarden men
anpassas till skalan i bakomliggande kvarter. I likhet med mittensträckan möjliggörs även i den södra delen en betydande omvandling och förändring jämfört
med nuläget. Offentliga friytor i form av en blågrön struktur får en mer framträdande plats än längre norrut på grund av det behov av ytor för hantering av
dagvatten och skyfall som finns här.
Det möjliga kvartersdjupet och byggnaders placering kommer vara beroende av hur hanteringen sker av de många ledningar som går igenom delar av
området, särskilt gasledningen. Den västra ytan kan beroende på kvartersdjupet
inrymma längsgående skivhus, lamellhus, punkthus eller kvartersstad utan lokalvägar. I delen norr om Radiotorget bör kvartersstad väljas.
Bebyggelsen bör ha en skala på 3–6 våningar, högre i de delar som ligger norr
om en tänkt axel från Radiotorget och lägre söder om samma axel. På så vis återspeglas den övergripande skalan i delområde 8. Sker en utbyggnad enligt detta
mönster kan cirka 6–8 kvarter inrymmas på västra sidan. Då finns även plats för
en förskola och stadsdelsparker.
Boulevarden är huvudsakligen förskjuten åt öster jämfört med ledens vägsektion för att möjliggöra kvartersbebyggelse på bägge sidor. Placeringen behöver ta
hänsyn till ett stort ledningspaket som ligger på den västra sidans södra del. En
flytt av ledningarna skulle innebära stora fördyrningar.
Strax norr om 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 stor potential för utveckling av service, handel och arbetsplatser.
Boulevarden får sin sydligaste punkt strax norr Järnbrottsmotet där den möter
befintlig storskalig vägtrafikinfrastruktur. Gång- och cykelnätet kopplas här på
omkringliggande struktur mot öster, väster och söder.

llustrationer av en möjlig utformning
av en del av boulevarden.
Källa: Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, Trafikkontoret
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DELOMRÅDEN

1. Änggården och Slottsskogen

Kartillustration med delområde 1

Läs mer
För områdesbeskrivning och rekommendationer se objektsinformationen
för delområdet på markanvändningskartan.

Delområdet är ett område där inga större förändringar av markanvändningen
ska ske.
Änggårdens bebyggelse och Slottsskogen med idrottsområde bibehålls till
både karaktär och markanvändning. Det ska dock i undantagsfall vara möjligt att
i en begränsad omfattning pröva lokalisering av skola/förskola i del av Slottsskogen. Det förutsätter att kommunfullmäktige i kommande beslut gällande skydd
för Slottsskogen, utifrån pågående uppdrag gällande lämpliga skyddsformer för
Slottsskogen, redovisar om och i så fall i vilken omfattning någon sådan lokalisering är möjlig utifrån syftet med skyddet av Slottsskogen.
I delområdet gäller de viktigaste förändringarna Dag Hammarskjöldsledens
framtida utformning.
Dag Hammarskjöldsleden ska omvandlas till en boulevard med sänkt trafiktempo, till en gatumiljö istället för en trafikmiljö. Boulevarden ska på denna
sträcka utformas med hänsyn till att den går genom kulturmiljöhistoriskt intressanta delar av staden. Det innebär att uppdelningen mellan park på boulevardens
ena sida och villastad på den andra behålls. Undantag från detta kan göras vid
Margretebergsmotet. Boulevarden ska i första hand kantas av befintlig bebyggelse och befintliga park- och naturområden.
För att binda samman områdena öster och väster om boulevarden och på så
vis skapa en sammanhängande miljö ska ett antal nya gång- och cykelkopplingar
placeras i strategiska lägen. Gång- och cykelmöjligheterna längs med boulevarden blir efter en sådan åtgärd förbättrade jämfört med idag. För att bidra till ett
befolkat stadsrum kan viss kompletterande bebyggelse vara lämplig på västra
sidan av Margretebergsmotet, på de ytor som idag är trafikmot men som frigörs
vid boulevardiseringen. Den nya bebyggelsen ska då anpassas efter omgivande
bebyggelses kulturmiljöhistoriska värden och skala.
Margretebergsmotet ska fyllas igen i vägtrafikdelen då inget behov finns av

Sektioner som visar möjlig utformning
av boulevarden vid delområde 1 och U1
Källa: Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, Trafikkontorett
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planskilda trafiklösningar med utrymmeskrävande ramper. Spårvägen ska passeras planskilt även fortsättningsvis.
Kopplingen mellan Botaniska trädgården och Slottsskogen ska öppnas upp
på nytt genom att skapa en grön, bred passage i gaturummet. Besökare når denna gemensamma entré via ett nytt läge på spårvagnshållplatsen Botaniska trädgården. För den gående ska det upplevas som en park med en genomfartsgata,
snarare än två parker åtskilda av en trafikled. Här rör sig bilarna genom passagen
på parkens och gåendes villkor.
Fågeldammarna i norra delen av Slottsskogen ska ingå som del av ett system
för hantering av dagvatten och skyfall.
Antal invånare inom delområdet förväntas ligga kvar i spannet 1 000–1 500
personer.

2. Högsbo – Flatås
Delområdet är ett kompletteringsområde.
Befintliga bostadskvarter ska i stort bibehålla sin respektive särart som givits
av den tid då de planerades och uppfördes. Några gatumiljöer bör förändras
genom omvandling och omdisponering av parkeringsytor och trafikytor, för att
få en sammanhängande stadsstruktur. Framför allt gäller det den nord-sydliga
kopplingen mellan Kungsladugård och Högsbo, dels via Slottsskogsgatan-Högsboleden och vidare förbi Frölundaborg och Marklandsplatsens västra sida, dels
utmed Guldmyntsgatan och Högsbogatan-Kapplandsgatan. Även längs exempelvis Tunnlandsgatan är sådana åtgärder önskvärda.
Inga ytterligare större bostadskompletteringar är lämpliga inom delområdet,
förutom vad som inryms inom pågående planering. Mindre kompletteringar är
möjliga att pröva.
Högsbo sjukhus förväntas utveckla sin verksamhet inom nuvarande fastighet.
Det leder till ett ökat antal arbetsplatser och inresande av såväl personal som
patienter och andra besökare till verksamheten.
Inom området bör det etableras en ny cykelkoppling längs med spårvägen eller mellan Marconigatan och Tunnlandsgatan via Högsbo sjukhusområde. Syftet är att erbjuda fler gena cykelstråk jämfört med nuläget. Idag hänvisas i stort
sett all nord-sydlig cykeltrafik till några få stråk i dalgångens mitt.
Plats för två bostadsnära parker visas inom delområdet för att tillgodose befintliga och framtida behov hos de boende. Tillgängligheten till Änggårdsbergen
förbättras genom att ett grönt stråk etableras över boulevarden och vidare upp
mot Högsbo skjutbana. Detta stråk är möjligt att anlägga när skjutbaneområdet
i delområde 9 omvandlas.
Ytterligare potential för stadsutveckling finns på ett antal parkeringsytor i
området, bland annat de som vetter mot delområde 9 och 10. Här gör tomträttsavtal att en sådan omvandling endast kan ske genom samverkan med tomträttsinnehavarna.
På lång sikt, under förutsättning att Högsboledens utformning och karaktär
förändras, kan bebyggelse prövas utmed denna.
Inom delområdet finns ett flertal kulturhistoriskt intressanta miljöer och byggnader. Vid fortsatt planering och utveckling i området ska hänsyn tas till dessa.
Antal invånare inom delområdet är lämpligen 11 000–13 000 personer för att
det ska vara möjligt att skapa en balans mellan offentliga friytor, en hållbar mobilitet och en god kommunal service gällande skola och förskola.

Kartillustration med delområde 2

Läs mer
För områdesbeskrivning och rekommendationer se objektsinformationen
för delområdet på markanvändningskartan.
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3. Högsbohöjd och Kaverös

Kartillustration med delområde 3.

Delområdet är ett kompletteringsområde.
Bebyggelsen i området ska i huvudsak ha kvar sin nuvarande karaktär. De
områden som inte redan är ianspråktagna för planerad eller befintlig bebyggelse
utgörs av större innergårdar, park- och naturområden eller ytor som används för
kommunikationsändamål. Att hitta nya lägen där kompletterande bebyggelse
kan tillföras utöver de lägen som redan nämnts under områdesbeskrivningen är
svårt. Viss komplettering av bebyggelse är möjlig, men behöver ske med hänsyn
till befintlig grönstruktur.
På lång sikt, under förutsättning att Högsboledens utformning och karaktär
förändras, kan bebyggelse prövas utmed denna.
Grönstråket Frölunda-Majorna, ligger till delar inom aktuellt delområde.
Stråket sträcker sig inom delområdet via Svaleboskogen, över Högsboleden och
Sjupundsgatan till Frölunda torg. Det gröna stråket ska så långt som möjligt
vara bilfritt och med mer eller mindre sammanhängande vegetation med tydlig
rumsverkan.
Inom delområdet finns ett flertal kulturhistoriskt intressanta miljöer och
byggnader. Vid fortsatt planering och utveckling i området ska hänsyn tas till
dessa.
Antal invånare inom delområdet är lämpligen 13 000–15 000 personer för att
det ska vara möjligt att skapa en balans mellan offentliga friytor, en hållbar mobilitet och en god kommunal service gällande skola och förskola.

4. Ruddalen

Kartillustration med delområde 4.

Läs mer
För områdesbeskrivning och rekommendationer se objektsinformationen
för delområdet på markanvändningskartan.

244

Delområdet är ett område där inga större förändringar av markanvändningen
ska ske.
Ruddalen med tillhörande idrottsområde, ska fortsatt vara ett natur- och rekreationsområde för de närboende såväl som för hela staden.
Planen syftar till att säkerställa att området även på lång sikt fortsatt används
för naturupplevelser, friluftsliv och idrott. Det innebär att befintlig stadspark och
naturområde ska värnas i den fortsatta planeringen. Ruddalen har delvis otydliga
entréer, som behöver förbättras.
Området vid nuvarande stora entréområdet ska i första hand fortsatt användas för idrotts- och rekreationsändamål, med tillhörande parkering. Placering av
en grundskola kan dock prövas i området under förutsättning att andra, lämpligare lokaliseringar saknas.
Skolans placering kan prövas i parkområdet mellan skrinnarhallen och Musikvägens flerfamiljshus, på befintliga parkeringsytor, och på de delar av idrottsoch rekreationsområdet som ligger i nära anslutning till befintlig parkering.
Samutnyttjande av byggnader och ytor, inklusive parkering, ska vara en utgångspunkt för att minimera intrång i stadsparken och på idrotts- och rekreationsytor.

5. Grimmereds industriområde
Delområdet är ett kompletteringsområde.
Grimmereds industriområde ska utvecklas som ett företagsområde. För en
fungerande blandstad i denna del av mellanstaden behövs områden med verksamheter som är placerade intill bostadsområden.
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Befintligt planprogram för Grimmered blir genom detta inaktuellt (Program
för Grimmereds industriområde, antaget mars 2006). Det ska därmed inte ligga
till grund för framtida detaljplaneändringar i området.

6. Frölunda
Delområdet tillhör kategorin utvecklad tyngdpunkt.
Området kring Frölunda Torg är i översiktsplanen utpekat som en av stadens
strategiska tyngdpunkter. En utveckling av området bör ske med fokus på dels
en förtätning och blandning, dels på att stärka stråk och kopplingar.
Den huvudsakliga förtätningen i delområdet bör ske utmed de huvudstråk
som möts i köpcentrumets närhet: Skattegårdsvägen, Marconigatan och Radiovägen. Dessa gatumiljöer bör utformas som definierade gaturum med sammanhängande bebyggelse in mot anslutande sidoområden.
Förtätningen i de centrala delarna av området bör i första hand ske genom ett
innehåll som ökar funktionsblandningen och kompletterar dagens handel och
kringliggande bostadsbestånd med exempelvis kulturverksamheter, arbetsplatser
och goda offentliga friytor med vistelsekvalitéer som parker och torg.
Huvudstråken och viktiga korsningar i området behöver få en tydligare stadskaraktär, från en vägutformning med angränsande parkeringsytor och gräsbevuxna ytor däremellan, till gator kantade av bebyggelse och offentliga friytor.
En nödvändig åtgärd för att ge den strategiska tyngdpunkten möjlighet att
utveckla sin potential är att stärka stråk och kopplingar för fotgängare, cyklister
och kollektivtrafik inom området och till angränsande områden och till övriga
delar av Göteborg och Mölndal.
Tre prioriterade kopplingar över Västerleden pekas ut där det finns ett stort
behov av förändrad utformning: Tynneredsmotet, befintlig gång- och cykelbro
söder om Frölunda torg och Frölundamotet. Dessutom behöver kvalitetshöjande
åtgärder göras för samtliga befintliga gång- och cykelkopplingar över och under
Västerleden.
Skattegårdsvägen har stor potential att omvandlas till ett definierat gaturum
med sammanhängande bebyggelse in mot anslutande sidoområden. För att en
omvandling av Skattegårdsvägen ska vara motiverad behöver Tynneredsmotet
utformas med gång och cykelkopplingar, så att de upplevda avstånden till Frölunda torg minskar. De närliggande, befintliga gång- och cykeltunnlarna uppfattas av många som otrygga passager. Exempel på hur en bättre passage skulle
kunna utformas har tagits fram inom projektet.
Befintlig gång- och cykelbro söder om Frölunda torg behöver breddas betydligt. Områdena runt brons angöringspunkter behöver ges en annan gestaltning
som ger en ökad tydlighet och överblick för cyklisterna och de gående. Bron har
en god placering i förhållande till omkringliggande bebyggelsestruktur och bör
i stort behålla sitt läge.
Vid Frölundamotet och dess närområde behövs åtgärder för att stärka tillgängligheten och attraktiviteten för de som går och cyklar.
Sträckan Lergöksgatan-Radiovägen kommer att få stor betydelse som kommunikationsstråk tillsammans med Grimmeredsvägen i väster och Otto Elanders gata i öster, när antalet invånare och besökare i sydvästra Göteborg ökar. En
god framkomlighet för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik ska säkras.

Kartillustration med delområde 5.

Kartillustration med delområde 6.

Läs mer
För områdesbeskrivning och rekommendationer se objektsinformationen
för delområdet på markanvändningskartan.
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Läs mer
Tynneredsmotet studie, alternativ cykelpassage

Vid Frölunda torg behöver offentliga, mindre stadsrum med höga vistelsekvaliteter skapas i den framväxande stadsväven, bland annat en bostadsnära park.
Det gröna stråket Frölunda-Majornastråket bör stärkas och utvecklas hela
vägen ner till Frölunda torg.
Förutom den pågående utvecklingen beräknas det inom ramen för det pågående planprogrammet för Frölunda (samråd 2021) finnas plats för ytterligare 3
000–4 000 invånare norr om Västerleden. Det kan ske genom förtätningar längs
med Marconigatan och Radiovägen samt utmed Musikvägen. Sammanlagt, med
den stora befolkningsökning som redan pågår genom nyligen uppförda bostadsprojekt i området, kan delområdet inrymma omkring 20 000–22 000 invånare.
Inom ramen för detta antal invånare är det möjligt att skapa en balans mellan
offentliga friytor, en hållbar mobilitet och en god kommunal service gällande
skola och förskola.
Genom omvandling av Skattegårdsvägen kan ytterligare 1 000 och 2 000
invånare inrymmas.
På lång sikt kan delområdet beröras av en järnväg mellan Kungsbacka och
station Haga.
Inom delområdet finns ett flertal kulturhistoriskt intressanta miljöer och
byggnader. Vid fortsatt planering och utveckling i området ska hänsyn tas till
dessa.

7. Järnbrott

Kartillustration med delområde 7.

Läs mer
För områdesbeskrivning och rekommendationer se objektsinformationen
för delområdet på markanvändningskartan.
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Delområdet är ett kompletteringsområde.
Inga större förändringar föreslås som förändrar den övergripande karaktären
av delområdet. Utmed Gnistgatan är ytterligare komplettering av bebyggelse
möjlig. I samband med omvandling av Radiovägen kan det med utgångspunkt
från det nordvästra hörnet vid korsningen av Antenngatan och Radiovägen
kompletteras med bebyggelse längs Radiovägen. Kompletteringsmöjligheter
finns också på södra sidan av Marconigatan. Längs Marconigatan ska en tvärgående spårvägslänk dras, mellan Frölundabanan och den nya spårvägen i boulevarden. Bebyggelsen måste därmed ge utrymme för ett spårområde i gatusektionen. Det innebär troligen att viss tomtmark på södra sidan behöver tas i anspråk.
Områdets bebyggelseskala, som har sitt ursprung i 1950-talets planering av
området, med minskande byggnadshöjder från norr till söder bör behållas. Radiotorget utgör gräns mellan de olika skalorna. Söder om Radiotorget är stadsrummen små och intima med öppningar enbart mot gröna allmänningar.
För att underlätta för fotgängare och cyklister att nå boulevarden och områden öster därom bör gång- och cykelstråk anläggas i tvärgatan direkt söder
om Radiotorget och i förlängningen av Kortvågsgatan. Placeringen av stråken
(tillsammans med ytterligare ett stråk med utgångspunkt i Sändaregatan) utgör
också en utgångspunkt för en storkvartersindelning av delområde 11.
I höjd med Hilma Anderssons gata på östra sidan av leden samt Antenngatan
etableras en ny grön koppling över den framtida boulevarden. En öppen aktivitetsyta vid Våglängdsgatan är lämplig att utveckla till en bostadsnära park. Ytan
ligger centralt i området och utgör en viktig del i ovan nämnda öst-västliga stråk
och är även en del av ett nord-sydligt mindre stråk genom Järnbrott. Samtliga
park- och naturområden bör värnas i den fortsatta planeringen. I anslutning till
bostadsområdet vid Antenngatan bör en bostadsnära park anläggas.
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Sammantaget kan området med pågående utveckling inrymma 3 500–4 300
invånare för att det ska vara möjligt att skapa en balans mellan offentliga friytor,
en hållbar mobilitet och en god kommunal service gällande skola och förskola.
Inom delområdet finns ett flertal kulturhistoriskt intressanta miljöer och
byggnader. Vid fortsatt planering och utveckling i området ska hänsyn tas till
dessa.

8. Södra Järnbrott
Delområdet tillhör kategorin utvecklad tyngdpunkt.
Miljön runt Radiovägen bör utvecklas, om möjligt tillsammans med en justering av vägens läge. En omvandling ger området ett ökat inslag av bebyggelse.
Radiovägens koppling till Frölunda torg gör att delområdet kan uppfattas som
en del av den utvecklade tyngdpunkten i delområde 6.
I samband med att östra Högsbo omvandlas från verksamhetsområde till
blandad stadsmiljö kommer Radiovägen få en större betydelse för resande i
öst-västlig riktning. Det gäller både för kollektivtrafik och för gång- och cykel.
Det är därför viktigt att Radiovägen har utrymme för kollektivtrafik och för och
gång- och cykelväg.
Ett av tre reservat för järnväg går genom delområdet, för en eventuell framtida dragning av järnväg mellan Kungsbacka och Göteborg. Det är inom detta
delområde övergången mellan bergtunnel norrut till Haga station och markförlagd järnväg söderut till Kungsbacka, skulle kunna ske. Terrängen medger att
tunnelpåslaget kan placeras i bergslänten öster om Frölunda kyrka och Frölunda
kyrkogata.
Inom delområdet finns ett flertal kulturhistoriskt intressanta miljöer och
byggnader. Vid fortsatt planering och utveckling i området ska hänsyn tas till
dessa.
Antal invånare inom delområdet är lämpligen 1 500–2 000 personer. Utvecklingen förutsätter en god tillgänglighet till omkringliggande delområdens offentliga friytor, och en hållbar mobilitet. En god kommunal service gällande
skola och förskola behöver finnas inom och i närheten av delområdet.’

Kartillustration med delområde 8.

9. Marklandsplatsen med närområde
Delområdet är ett omvandlingsområde.
Den övergripande inriktningen för delområdet är att utveckla den potential
Marklandsplatsen med närområde har genom att utveckla dess funktion som
bytespunkt och komplettera området med framför allt centrumbebyggelse i norra delen och med mer blandad stadsbebyggelse söderut. Dag Hammarskjöldsleden ska omvandlas till en boulevard med en mittförlagd spårväg söder om
Marklandsplatsen. Området kring Marklandsplatsen är en utpekad tyngdpunkt
i staden.
Längs boulevardens östra sida och med kopplingar upp mot befintliga skjutbanor kan bebyggelseutveckling ske. Bebyggelsen kan ta form som kvarter eller
som enskilda flerbostadshus i anslutning till boulevarden, och som bostadsområden avpassade efter topografin. Det är lämpligt att pröva om mark längs med
den östra bergssidan, som idag upptas av trafikramper, kan nyttjas för bebyggelse.
Vid Marklandsplatsen kopplas den nya spårvägen längs boulevarden samman
med Frölundabanan. Därefter leds spårvägen söderut in centralt i boulevarden.

Kartillustration med delområde 9.

Läs mer
För områdesbeskrivning och rekommendationer se objektsinformationen
för delområdet på markanvändningskartan.
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Sektioner som visar möjlig utformning av boulevarden runt delområde
9 och 10. De två sektionsutsnitten visar hur boulevarden mittförläggs
söder om Marklandsplatsen.
Källa: Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, Trafikkontoret

I direkt anslutning till Marklandsgatans hållplats påverkas utbyggnadsmöjligheterna av befintlig småhusbebyggelse och kollektivtrafikytor. Det är möjligt
att effektivisera och omdisponera ytorna som används till kollektivtrafik, särskilt
busstrafiken kan ta mindre plats genom att hållplatsen endast främst nyttjas för
genomgående trafik, utan uppställningsplatser. Samtidigt tillkommer ytor för att
ansluta spårvägen i boulevarden till det befintliga systemet.
Tillgängligheten till Änggårdsbergen kan öka genom en tydlig koppling från
boulevarden upp i området. Detta kan studeras i samband med ny bebyggelse
på nuvarande skjutbaneområdet. Ett känt problem är dock de bergtekniska förutsättningarna.
I delområdet finns anspråk på ytor och volymer för hantering av dagvatten
och skyfall. Dessa anspråk framgår dels av gällande strukturplan för skyfall, dels
av den dagvatten- och skyfallsutredning som tagits fram för området. Om det
är möjligt integreras detta i den nya bebyggelsen där exempelvis kvartersgårdar,
skol- och förskolegårdar, parkeringsytor eller gräsplaner utformas för skyfallshantering och dagvattenhantering. Inom omvandlingsområdet intill skjutbanorna bör en bostadsnära park anläggas.
På lång sikt kan en framtida järnväg komma att ansluta till Marklandsplatsen
via en station placerad under mark. Det skulle göra platsen till en än viktigare
punkt i stadens kollektivtrafiksystem. En annan framtida storskalig åtgärd i trafiksystemet är Södra centrumlänken som kan ansluta till boulevarden från öster,
i höjd med Marklandsplatsen. Framtida utredningar får visa om behovet finns
för länken och i sådana fall hur denna länk ska inpassas i en etablerad boulevard.
Antal invånare inom delområdet är lämpligen drygt 2 000 personer för att det
ska vara möjligt att skapa en balans mellan offentliga friytor, en hållbar mobilitet
och en god kommunal service gällande skola och förskola.
Genomförs planerna utökas de bebyggda områdena runt Marklandsgatans
hållplats på bägge sidor leden med cirka 13,5 hektar.
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10. Högsbo industriområde, norra delen
Delområdet är ett omvandlingsområde.
En omvandling från renodlat verksamhetsområde till kvartersstad med stort
inslag av boende ska kunna ske i området som helhet. Omvandlingen förutsätter
en ombyggnad av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard, inklusive en spårväg mellan Marklandsgatans hållplats och nuvarande Marconimotet. Spårvägen
bör få hållplatser vid nuvarande Flatåsmotet och Marconimotet. Utan boulevard
och spårväg är det inte möjligt att erbjuda en sammanhållen och robust stadsutveckling med en hållbar mobilitet (ökat inslag av gång, cykel och kollektivtrafik)
för de boende i det omvandlade stadsområdet.
På denna sträcka ska boulevarden präglas av stadsbebyggelse på bägge sidor.
Det finns troligen förutsättningar att etablera handel och service i bottenvåningar. I synnerhet vid nuvarande Marconimotet, med det närliggande Radiotorget,
och vid nya hållplatser för stadsbanan kommer detta att vara aktuellt. På dessa
platser bör service och centrumfunktioner prioriteras vid utvecklingen av området.
En förändrad kvartersindelning från befintliga relativt stora industrikvarter
till mindre kvartersstorlekar är nödvändig för att få raka och gena öst-västliga
stråk med en boulevard som binder samman denna del av staden. Kvarteren
närmast boulevardens västra sida utformas lämpligast som stadskvarter. På den
östra sidan avpassas bebyggelsen efter den kommande öst-västliga indelningen
och boulevarden. Omvandlingen längs med boulevarden kan ske enligt olika
principsektioner.
Vid Marconimotet ska spårtrafiken delas på två banor: en i sydlig riktning
längs boulevarden och en i västlig riktning längs Marconigatan.
Området har ett underskott på parker och offentlig friyta i förhållande till den
befolkningsmängd som planeras. Förutom den utpekade bostadsnära naturen i
markanvändningskartan behöver området som helhet kompletteras med ytterligare en stadsdelspark och några bostadsnära parker. Särskild omsorg bör ägnas åt
att stärka tillgänglighet till naturreservatet Änggårdsbergen genom att befintlig
entré vid Gruvgatan rustas upp och synliggörs i stadsmiljön.

Kartillustration med delområde 10
Läs mer
För områdesbeskrivning och rekommendationer se objektsinformationen
för delområdet på markanvändningskartan.

Sektioner som visar på möjlig utformning av boulevarden.
Källa: Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, Trafikkontoret
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De nya parker som anläggs i området bör i sin utformning kunna stötta hantering av dagvatten- och skyfallshantering.
I området finns relativt stora anspråk på ytor och volymer för hantering av
dagvatten och skyfall. Detta bör ske i samlade, större anläggningar i öppna system. Möjligheten att delvis återskapa den kulverterade bäcken i området, Skillnadsbäcken, har studerats. En sådan lösning med ett öppet system i boulevarden
är möjlig och lämplig och ska vara en utgångspunkt i framtida hantering av
dagvatten och skyfall.
Yt- och volymanspråken för hantering av dagvatten och skyfall framgår dels
av gällande strukturplan för skyfall, dels av den dagvatten- och skyfallsutredning
som tagits fram för området.
Det är lämpligt att omvandlingen av området sker samordnat för att på ett
övergripande vis lösa utbyggnad av förskola/skola, offentlig friyta samt ny kvartersindelning och en samordnad lösning kring skyfall och dagvatten.
Inom delområdet finns ett flertal kulturhistoriskt intressanta miljöer och
byggnader. Vid fortsatt planering och utveckling i området ska hänsyn tas till
dessa. Enskilda kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer troligen vara
svåra att bevara, men för en kulturhistorisk läsbarhet av området bör utpekad
vägsträckning i kulturmiljöunderlaget finnas kvar i kvartersstrukturen, liksom en
tydlig kant mot Änggårdsbergen.
Antal invånare inom delområdet är lämpligen 8 000–11 000 personer för att
det ska vara möjligt att skapa en balans mellan offentliga friytor, en hållbar mobilitet och en god kommunal service gällande skola och förskola.

11. Högsbo industriområde, södra delen

Kartillustration med delområde 11.

Läs mer
För områdesbeskrivning och rekommendationer se objektsinformationen
för delområdet på markanvändningskartan.
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Delområdet är ett omvandlingsområde.
Denna del av staden ska på sikt omvandlas från ett renodlat verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse med ett stort inslag av boende.
Omvandlingen till blandad stadsbebyggelse inom området förutsätter en ombyggnad av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard, inklusive en stadsbana
mellan nuvarande Marconimotet och en ändhållplats sydost om nuvarande Radiomotet. Utan boulevard och stadsbana är det inte möjligt att erbjuda en sammanhållen och robust stadsutveckling med en hållbar mobilitet (stort inslag av
gång, cykel och kollektivtrafik) för de boende i området.
Bebyggelse kan placeras i direkt anslutning till boulevarden men anpassas
till skalan hos bakomliggande kvarter i väster. Det möjliga kvartersdjupet och
byggnaders placering på främst den västra sidan av boulevarden kommer vara
beroende av hur hanteringen sker av de många ledningar som går igenom delar
av området.
Den storskaliga industrikvartersindelningen som präglar området öster om
boulevarden luckras upp med tre öst-västliga stråk. Det utgör grunden för vidare
indelning i bebyggelseområden, tillkommande parker och kvarter.
Boulevardens sydligaste punkt är belägen strax norr om Järnbrottsmotet, i
denna punkt kopplas boulevarden samman med en storskalig vägtrafikinfrastruktur i en cirkulationsplats vid Radiomotet. Gång och cykelnätet kopplas här
på omkringliggande struktur mot väster, söder och öster.
Strax norr om Radiomotet lämnar spårvägen boulevarden och viker 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, (express-
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Sektioner som visar möjlig utformning av boulevarden runt delområde
11. Det finns ledningspaket både på västra och östra sidan om boulevarden, ytorna ovanpå östra sidans ledningar används för gång- och
cykelbanor och parkytor.
Källa: Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard, Trafikkontoret

buss), metrobuss möts. Här finns därmed en god potential för utveckling av service, handel och arbetsplatser.
Denna kollektivtrafiknod kan även få en regional funktion i framtiden om
vidare utredningar visar att en järnvägsstation lämpligast placeras här. Järnvägen
ska knyta samman Västlänken vid Haga station med Västkustbanan söder om
Kungsbacka, två av tre utredningsområden för denna järnväg berör delområdet.
Om en järnvägsstation placeras inom området skapas stor potential för en regional attraktivitet, med handel, service och arbetsplatser.
Utveckling av grönstrukturen i området sker genom att befintlig naturmark
kompletteras med anlagd parkmark i anslutning till bergknallarna. De nya parkerna behöver vara tillräckligt stora till ytan samt anpassade i sin utformning
för att kunna innehålla dagvatten- och skyfallshantering. En minst 2 hektar stor
stadsdelspark bör anläggas inom delområdet.
I området finns relativt stora anspråk på ytor och volymer för hantering av
dagvatten och skyfall. Detta bör ske i samlade, större anläggningar i öppna system. Möjligheten att delvis återskapa den kulverterade bäcken i området, Skillnadsbäcken, har studerats. En sådan lösning med ett öppet system i boulevarden
är möjlig och lämplig och ska vara en utgångspunkt i framtida hantering av
dagvatten och skyfall.
Yt- och volymanspråken för hantering av dagvatten och skyfall framgår dels
av gällande strukturplan för skyfall, dels av den dagvatten- och skyfallsutredning
som tagits fram för området.
Det är lämpligt att omvandlingen av området sker samordnat. Detta för att
på ett övergripande vis lösa utbyggnad av förskola/skola, offentliga friytor samt
behovet av en ny kvartersindelning och en samordnad lösning kring skyfall och
dagvatten.

Läs mer
Dagvatten och skyfallsutredning för
Högsbo-Frölunda
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Inom delområdet finns ett flertal kulturhistoriskt intressanta miljöer och byggnader. Vid fortsatt planering och utveckling i området ska hänsyn tas till dessa.
Enskilda kulturhistoriskt värdefulla byggnader kommer troligen vara svåra att
bevara, men för en kulturhistorisk läsbarhet av området bör utpekad vägsträckning i kulturmiljöunderlaget finnas kvar i kvartersstrukturen, liksom en tydlig
kant mot Änggårdsbergen.
Antal invånare inom delområdet är lämpligen mellan 8 000 och 11 000 personer för att det ska vara möjligt att skapa en balans mellan offentliga friytor,
en hållbar mobilitet och en god kommunal service gällande skola och förskola.

12. Högsbo industriområde, östra delen

Kartillustration med delområde 12.

Delområdet är ett kompletteringsområde.
Området behåller sin gestaltning och sin funktion som företagsområde, där
områdets struktur och relativa småskalighet ger förutsättningar för en blandning av verksamheter med olika inriktningar. Det medför att en blandning av
funktioner är möjlig sett till hela staden i den östra delen av dalgången. För att
området fortsatt ska fungera utan att tung trafik ska ta sig igenom omvandlingsområden bör på sikt Amalia Jönssons gata få en förändrad utformning i den del
som kopplar söderut mot Gustav Werners gata.
Inom delområdet finns ett flertal kulturhistoriskt intressanta miljöer och
byggnader. Vid fortsatt planering och utveckling i området ska hänsyn tas till
dessa.

13. Verksamhetsområden längs Söderleden
Delområdet är ett kompletteringsområde.
Området är fortsatt lämpligt för verksamheter med inriktningen industriområde i norr och företagsområde i söder. I Sisjöns företagsområde kan volymhandel tillåtas.
I söder utgör Stora Åvägen med Stora ån en naturlig gräns mot kommande
stadsbebyggelse i delområde 15.
Inom befintliga verksamhetsområden saknas offentliga friytor. Under- och
överfarter vid Söderleden upplevs med nuvarande utformning som otrygga och
oattraktiva och bör utvecklas för att skapa bättre miljöer för fotgängare och cyklister.
Det kommer finnas behov av att fördröja och rena dagvatten från delområde
12 och 13 vid Söderleden, med en lägsta punkt strax väster om Sisjömotet. Mark
runt Söderleden bör prövas för detta ändamål. Reningsbehovet kommer vara i
storleken 2 hektar om en ytlig lösning väljs.
Otto Elanders gata har ännu kvar samma sträckning som äldre landsvägar
och bör därför behålla sitt läge av kulturhistoriska skäl.
Kartillustration med delområde 13.

Läs mer
För områdesbeskrivning och rekommendationer se objektsinformationen
för delområdet på markanvändningskartan.
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14. Tynnered
Delområdet är ett kompletteringsområde.
Bebyggelsen bör i huvudsak behålla sin nuvarande karaktär präglad av
1960-talets utbyggnad. Kompletteringar av bebyggelsen i området ska bidra till
att öka områdets attraktivitet och stödja en ökad orienterbarhet och trygghet.
Tydliga och attraktiva stråk som kopplar samman de olika delarna av området
bör stödjas av bebyggelse. De boendekvaliteter som finns i idag i form av bland
annat god tillgång till natur, bilfria områden och stora bostadsgårdar ska värnas.
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Möjligheten till utveckling eller förändring av områden är starkt påverkad av de
topografiska förutsättningarna, samt det faktum att vägars och byggnaders inbördes placering utgått från en tydlig uppdelning i olika trafikslag.
Tillgången till offentliga friytor med hög kvalitet ska öka. Hänsyn ska visas
till bilfria gång- och cykelkopplingar samt bostadsgårdar och andra bostadsnära
utemiljöer, för att säkerställa miljöer där barn och vuxna kan vistas och röra sig
på ett säkert vis.
De utpräglade vägmiljöerna längs Stora Fiskebäcksvägen, Skattegårdsvägen
och Näsetvägen har stor potential att omvandlas till gatumiljöer med omgivande
bebyggelse eller park.
Det är särskilt viktigt att förbättra gång- och cykelkopplingarna över och under Västerleden och över huvudvägarna, samt kopplingen mot Skattegårdsvägen
och Frölunda torg. Stor vikt behöver läggas på att området blir mer välintegrerat med den strategiska knutpunkten vid Frölunda Torg. En förtätning utmed
huvudvägarna gör att dessa storskaliga gaturum kan bli en del av den blandade
stadsbebyggelsen. Kopplingar över Västerleden redovisas mer utförligt i delområde 6.
En viktig åtgärd för att stärka de interna gång- och cykelkopplingarna i området är att utveckla gång- och cykelkopplingen mellan Topasgatans nordvästra
del och Diamantgatan.
Det befintliga idrottsområdet vid Välen, mellan Näsetvägen och Klubbvägen
ska fortsatt användas för idrotts- och rekreationsändamål. Ett effektivare utnyttjade av området ska även möjliggöra komplettering med blandad stadsbebyggelse i enlighet med pågående planering.
Verksamhetsområdet vid Reningsverksgatan kan kompletteras i randen mot
Järnbrottsmotet.
Området kring Välen och vidare söderut mot Askimsbadet utvecklas till en
sammanhängande stadspark. Det gröna stråket mellan Välenviken och norrut
mot Frölunda är värdefullt. Gång- och cykelkopplingen mellan Välenområdet
och boulevarden behöver bli tydligare och förstärkas, i ungefär samma läge som
befintlig cykelväg.
Inom delområdet finns ett flertal kulturhistoriskt intressanta miljöer och
byggnader. Vid fortsatt planering och utveckling i området ska hänsyn tas till
dessa.
Antal invånare inom delområdet är lämpligen 16 000–18 000 personer för att
det ska vara möjligt att skapa en balans mellan offentliga friytor, en hållbar mobilitet och en god kommunal service gällande skola och förskola.

Kartillustration med delområde 14.

15. Sisjöns industriområde, södra delen
Delområdet är ett omvandlingsområde.
Det befintliga verksamhetsområdet ska på lång sikt omvandlas till ett område med småhusbebyggelse och tillhörande funktioner. Behovet av stora, externa
handelsområden bedöms på sikt att minska. När detta sker blir det då möjligt
med en omvandling av kvarteren söder om Stora Åvägen till blandstad.
Vid en omvandling av delområdet kommer trafikflödena i vägnätet att minska och spridas ut över dygnet. Det sker dels genom att trafikgenererande verksamheter lämnar området, dels genom att nyttotrafiken till verksamhetsområdet
norr om Stora Åvägen i huvudsak sker på andra tider av dygnet och med andra
trafikslag än trafiken till den nya stadsbebyggelsen. På sikt betyder det att stora

Kartillustration med delområde 15

Läs mer
För områdesbeskrivning och rekommendationer se objektsinformationen
för delområdet på markanvändningskartan.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Mellanstaden Högsbo-Frölunda

253

och kostsamma åtgärder i vägnätet kan undvikas. Delområdet kommer sammantaget få mindre trafik med en ändrad markanvändning.
En omvandling till blandstad i Sisjön skapar ett behov av bostadsnära park
och stadsdelspark inom området. Stora ån vidareutvecklas som blågrönt stråk.
En fullständig omvandling av området ger utrymme för omkring 1 000–2
000 invånare med en balans mellan privat mark, offentliga friytor, hållbar mobilitet och en god kommunal service gällande skola och förskola.

16. Nordöstra Askim

Kartillustration med delområde 16.

Delområdet är ett område där inga större förändringar av markanvändningen
ska ske.
Förutom pågående utveckling föreslås inga större förändringar vad gäller
markanvändningen i området. En förändrad sträckning av Askims stationsväg
har studerats under flera år med ett läge längs med Askims norra kyrkogård och
Askimsskolan.
Inom Sisjön är det idag brist på en större park. Utveckling av en stadsdelspark
inom delområdet ger tillgång till park för både befintliga bostadsområden och
för nya invånare i framtiden. Pilegårdens backe bör utvecklas till stadsdelspark.
Delområdet kan inrymma cirka 4 500–6 000 invånare, förutom pågående
omvandling som nämns i områdesbeskrivningen innefattar detta även möjligheter till mindre kompletteringar av bostadsbebyggelse inom delområdet.

U1. Linnéplatsen till Annedalsmotet
Delområdet är ett utredningsområde.
Två alternativ för utveckling har övergripande studerats. Bägge utgår från en
effektivisering av trafikytorna och trafikföringen i området. Det bygger i sin tur
på att bussangöringsbehovet minskar, då spårvägen byggs ut söderut, och den då
kommer att hantera huvudparten av resenärerna inom kollektivtrafiken. Effektiviseringar som kan genomföras är att ta bort den västra rampen ur vägsystemet,
att ta bort de tre separata busskörfält som går parallellt med Dag Hammarskjöldsleden samt att gång- och cykelbanor kan förläggas i boulevarden.
I det ena alternativet förläggs boulevarden så långt österut som möjligt, det
frigörs då ytor mellan boulevarden och spårvägen som får ett så stort kvartersdjup att de kan användas för bebyggelse. De två östligt liggande ramperna kan
i princip ligga kvar. Den möjliga kvartersmark som bildas går att nyttja för bebyggelse men kommer vara omgiven på bägge sidor av trafik, i väster mot Slottsskogen av stadsbanan och i öster mot Annedalskyrkan av boulevarden. Delar av
ytan kommer också behöva användas för dagvattenrening och skyfallshantering
av vatten.
I det andra alternativet förskjuts boulevarden åt väster och på så vis frigörs
ytor mellan boulevarden och Annedalsberget som får ett så stort kvartersdjup att
de kan användas för bebyggelse. Den nordöstra rampen behöver flyttas. Slottsskogen får en grön gräns mot staden, och det tydliga landskapsrum som dalgången utgör bibehålls. I detta alternativ kommer en utmaning vara att få en
god utformning av trafikytorna, det vill säga spårvägen och boulevarden som
tillsammans kommer utgöra ett brett gaturum. Det sistnämnda alternativet är
utifrån nuvarande kunskapsläge den rekommenderade lösningen.
Delområdet, och då framför allt området kring Karlsrofältet, har en viktig
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funktion i ett större, övergripande system för hantering av dagvatten och skyfall.
Det har redovisats i tidigare framtagna strukturplaner för skyfall, och en fördjupad utredning har också gjorts inom ramen för detta planarbete. Vid förändringar i markanvändningen måste funktionen i den övergripande hanteringen av
dagvatten och skyfall säkerställas.
Karlsrofältet har i den utökade värdebeskrivningen för riksintresseområdet
pekats ut som en betydelsefull plats, vars förutsättningar över tid bidragit till
skiftande användningar av allmänt ändamål. Platsens känslighet och tålighet
kommer att behöva studeras närmare i det fortsatta arbetet. Karlsrofältet gränsar
mot den framtida boulevarden. Denna del av boulevarden kommer att präglas av
den planskilda korsningen mot Per Dubbsgatan, men kompletterande bebyggelse kan minska trafikens påverkan på bakomliggande bebyggelse. Bebyggelse kan
prövas i direkt anslutning till boulevarden, och då delvis på ytor som frigörs när
motet byggs om. En prövning av bebyggelse på Karlsrofältet kan påbörjas utan
att invänta större planeringsinsatser kring tillkommande infrastruktur i norra
delen av utredningsområdet. En sådan prövning måste då bland annat säkerställa funktionen i den övergripande strukturen för dagvatten och skyfall, samt
frågeställningar kopplade till riksintresse kulturmiljö.
Slottsskogen bör förbli ett starkt strukturerande stadsbyggnadselement, som
sätter sin prägel på området och förtydligar och definierar de omgivande stadsrummen och gatorna. Stadsparkens yttre gräns bör stärkas och förtydligas mot
Linnéplatsen och boulevarden.

Kartillustration med delområde U1.
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GENOMFÖRANDE
Genomförande

Utvecklingsinriktningen handlar om en omvandling av delar av Högsbo industriområde och södra Sisjöns industriområde till blandad stadsbebyggelse, att arbeta med förtätning och kompletteringsbebyggelse inom redan bebyggda stadsdelar och att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard.
Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden med tillhörande stadsutveckling görs lämpligast i tre etapper. Den norra etappen kan omvandlas oberoende
av de två södra etapperna.
Framtagande av nya detaljplaner för blandad stadsbebyggelse i Högsbo industriområde bör inte påbörjas innan Staden har fattat beslut om utbyggnad och finansiering av boulevarden med spårväg. Ett påbörjat detaljplanearbete försvårar
möjligheten till en nära, sammanhållen och robust stadsutveckling i denna del,
det innebär en risk för förgävesinvesteringar i form av exempelvis infrastruktur
och det innebär en risk för uteblivna exploateringsbidrag för övergripande anläggningar.
Att genomföra utvecklingsinriktningen innebär följande utmaningar:
1. Omvandling industriområden
2. Förtätning och komplettering i mellanstaden
3. Boulevardomvandling och utbyggd kollektivtrafik
4. Barriäröverbryggande åtgärder
5. Hantering av dagvatten och skyfall

Omvandling av industriområden
Utvecklingen av Högsbo industriområde och utvecklingen av södra Sisjön industriområde skiljer sig kraftigt åt gällande bostadspotentialen. Medan Högsbo
industriområde kan inrymma cirka 20 000–25 000 nya invånare, så kan södra
Sisjön inrymma 1 000–2 000 invånare. Eftersom potentialen skiljer sig åt så
kraftigt så innebär det också att de behov som omvandlingen ger upphov till ser
väldigt annorlunda ut.
En omvandling av Högsbo industriområde förutsätter stadsmiljöer som bidrar till en förflyttning från renodlade verksamhetsmiljöer till blandad stadsbebyggelse med verksamhetsområden. Industriområdet bedöms även i framtiden
kunna erbjuda företagsmiljöer för verksamheter med omgivningspåverkan men
i mindre utsträckning än idag. Det innebär exempelvis att området under en
lång tid kommer behöva fungera för tunga lastbilstransporter till och från verksamheter samtidigt som trygga skolvägar ska erbjudas för barn och unga. Omvandlingen är beroende av att ske i takt med en utbyggd kollektivtrafik, genom
boulevardomvandling med spårväg och nödvändiga gatuombyggnader inom
området, för att knyta området till resten av staden. Nya offentliga mötesplatser,
bostadsnära parker och samhällsservice som grundskolor och förskolor behövs
för ett fungerande vardagsliv. Det finns generellt i industriområden utmaningar
med saneringsbehov av tidigare förorenad verksamhetsmark. Den omfattande
bostadsutvecklingen ställer krav på utbyggnad av va-systemet, elförsörjningen
och fjärrvärmesystemet. Inom Högsbo industriområde finns också särskilda utmaningar med rening och fördröjning av dagvatten och skyfall.
För södra Sisjöns industriområde finns inte på samma sätt som i Högsbo industriområde den barriär till omkringliggande bostadsområden som Dag Ham-
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marskjöldsleden utgör. Det finns redan en närhet till handel och viss service.
Då bostadspotentialen är lägre jämfört med Högsbo medför det att behoven av
investeringar inte blir lika omfattande. Bedömningen är att stora och kostsamma
åtgärder i vägnätet i södra Sisjön kan undvikas då omvandlingen kommer bidra
till att sprida ut trafikflödena i vägnätet över dygnet. Behovet av en utbyggd kollektivtrafik ska lösas med buss.

Förtätning och komplettering
När det gäller förtätning och kompletteringar utgörs byggbara ytor framförallt
av mark som redan ianspråktagits av markparkering och väginfrastruktur. Det
förutsätter att storskaliga gaturum utmed huvudvägar integreras i omgivande
stadsbebyggelse och att andra lösningar för parkeringsbehovet ges.
I vilken utsträckning befintliga parkeringsplatser och anläggningar behöver
ersättas beror bland annat på gällande avtal men också på rådande praxis kring
parkeringstal för befintliga bostäder. Parkering för tillkommande bostäder och
verksamheter löses primärt av respektive exploatör inom kvartersmark och platsbehovet påverkar exploateringsmöjligheterna. Alternativ kan vara större gemensamma parkeringsanläggningar. I många fall upplåts befintliga parkeringar som
tomträtter och det är i regel först när dessa ska omförhandlas som en utveckling
kan ske.
Den ökande befolkningen medför att det kommer krävas en ökad kapacitet
i spårvägsnätet på befintliga Frölundabanan samt kapacitetshöjande åtgärder i
kollektivtrafiksystemet generellt. Förtätningen med bostäder skapar behov av
samhällsservice, offentliga friytor och bostadsnära parker. Genomförandet kan
innebära att ett samutnyttjande av mark och lokaler för flera olika ändamål kan
vara en nyckel för att inrymma dessa funktioner och samtidigt hushålla med
mark.
Boulevardomvandling och utbyggd kollektivtrafik
En stor del av Göteborgs utbyggnad under de senaste åren har baserats på befintlig övergripande väg- och kollektivtrafikinfrastruktur.
En stadsutveckling med närmare 50 000 fler invånare inom Högsbo-Frölunda behöver ses tillsammans med investeringar i utbyggd väg- och kollektivtrafikinfrastruktur inom och utanför området. Det handlar om att förstärka kollektivtrafiken i centrala Göteborg, bygga om Dag Hammarskjöldsleden till en
boulevard med spårväg, anpassa det statliga vägnätet för metrobusslinjer enligt
Målbild Koll2035 samt att eventuellt anlägga järnväg mellan Kungsbacka och
Göteborg med koppling till Västlänken.
Även om området endast skulle utvecklas enligt gällande planer och program, kvarstår fortfarande behovet av ökad kapacitet i befintligt spårvägsnät,
och därtill ett metrobussystem eller likande för att nå en tillräckligt god kollektivtrafikkapacitet för den mängd bostäder som gällande och pågående planer ger
möjlighet till.
Det finns flera genomförandeutmaningar av boulevardomvandlingen med
trafikmot som behöver byggas bort, Frölundabanan som ska ligga kvar i dagens
läge och kopplas samman med ny spårväg mellan Marklandsgatans hållplats
och Järnbrott och mellan nuvarande Marconimotet och Musikvägen. Boulevardutbyggnaden behöver också samordnas med att kollektivtrafiken för boende
och verksamma i sydvästra Göteborg in till centrala Göteborg säkerställs. Längs
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boulevarden finns olika grad av möjlig bebyggelse, nya lägen för hållplatser och
hantering av dagvatten och skyfall.
Med en framtida förstärkt kollektivtrafik bör nya lägre parkeringstal kunna
bli aktuella både för befintliga och tillkommande bostäder. För tillkommande
bostäder bör i första hand parkeringsbehovet tillgodoses med egna eller gemensamma anläggningar inom respektive kvartersmark. Befintliga parkeringar antas främst ersättas med nya, yteffektiva och strategiskt placerade parkeringshus.
Parkeringsanläggningar som byggs samman med verksamheter och eventuellt
bostäder är lättare att integrera i stadsmiljön och bidrar till ett effektivt markutnyttjande.
Den föreslagna järnvägskopplingen Kungsbacka-Göteborg kan behövas för
att den fulla utbyggnadspotentialen i sydvästra mellanstaden inklusive omvandlingen kring Dag Hammarskjöldsleden ska kunna utnyttjas. Ett regionaltåg med
ett eller flera stopp i sydvästra Göteborg skulle också stärka förutsättningar för
blandstad med nya arbetsplatser i detta område. Järnvägen kan även bidra med
kopplingar i det lokala kollektivtrafiksystemet.

Barriärbrytande åtgärder
Tre prioriterade kopplingar över Västerleden pekas ut där det finns ett stort behov av förändrad utformning för att bryta barriären: Tynneredsmotet, befintlig
gång- och cykelbro söder om Frölunda torg och Frölundamotet. Dessa omvandlingar förutsätter samverkan mellan Göteborgs Stad och Trafikverket som är
väghållare för Västerleden. Pågående planeringsarbeten inom Frölunda och Tynnered studerar möjlig finansiering och genomförande av dessa barriärbrytande
åtgärder. Två av de andra kopplingarna som bör förbättras är en befintlig gång
och cykeltunnel nära Järnbrottsmotet och en vägbro längs Victor Hasselblads
gata över Söderleden.
Lägen för metrobusshållplatser kan skapa nya kopplingar eller stärka befintliga kopplingar över Söder- och Västerleden. Det förutsätter samverkan mellan
Göteborgs Stad, Trafikverket, Västra Götalandsregionen i egenskap av kollektivtrafikmyndighet och Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken.
Hantering av dagvatten- och skyfall
Det är särskilt viktigt för utbyggnaden av området att säkerställa en robust skyfalls- och dagvattenhantering, då nuvarande system inte har kapacitet för att
rena och fördröja vattnet i tillräckligt hög utsträckning. Nya anläggningar för
storskalig skyfalls- och dagvattenhantering kommer att behöva lokaliseras inom
områdets östra delar där stora flöden koncentreras i lågpunkten längs Dag Hammarskjöldsleden innan vattnet rinner vidare till recipienterna. Vid planläggning
kommer högre lagkrav gällande rening och fördröjning att ställas på hantering
av dagvatten och skyfall jämfört med nuläget. Dagvatten och skyfallsanspråken kan därför komma att påverka både utformning och innehåll. Ytkrävande
funktioner för vattenhanteringen behöver samordnas med allmänplatsmark för
att kunna nyttjas för flera funktioner för att bidra med kvaliteter och ett effektivt markutnyttjande. Särskilt inom områden längs Dag Hammarskjöldsleden, är detta en nyckelfråga genom de ytanspråk som uppstår. Hanteringen av
dagvatten- och skyfallslösningar ställer krav på förvaltningsöverskridande samverkan både för genomförande och underhåll över tid. Stora delar av marken i
Högsbo industriområde är privatägd, vilket innebär att staden saknar rådighet
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över den. Ytterligare utredningar kring hur ett genomförande av dagvatten- och
skyfallslösningar ska ske blir därför en viktig fråga i kommande planering.

Utbyggnadspotential och utbyggnadsordning
Området har potential att inrymma cirka 20 000–25 000 nya bostäder. Det
innebär att bostadspotentialen inom området utgör cirka 30–40 procent av mellanstadens samlade utbyggnadspotential under översiktsplanens tidshorisont.
Samtidigt kommer utbyggnaden i området att innebära flera utmanande tröskelinvesteringar i kollektivtrafikinfrastruktur, dagvatten- och skyfallshantering,
samhällsservice, offentliga friytor och teknisk försörjning.
För att möjliggöra hela den potentiella utbyggnadsvolymen inom Högsbo-Frölunda behöver investeringar i kollektivtrafiksystemet genomföras även i
andra delar av staden, särskilt i stadens centrala delar.
Inom Högsbo-Frölunda pågår flera stadsutvecklingsprojekt samtidigt, och
parallellt med dessa pågår enskilda utredningar och övergripande planeringsarbete och dessa påverkar varandra inbördes. Det är viktigt att inte bara planera
enskilda projekt var för sig, utan att också sätta dem i ett större sammanhang,
geograﬁskt, ekonomiskt och tidsmässigt.
Prioriteringar av bebyggelseutvecklingen och utbyggnadsordningen bör göras
så att denna bidrar till att skapa kvaliteter och möter de utmaningar som översiktsplanen har identifierat.
En särskilt viktig prioritering för Högsbo-Frölunda är att ge möjlighet till
god kollektivtrafik, överbrygga barriärer och hantera dagvatten och skyfall som
kan komma att påverka både utformning och innehåll av stadsmiljön. Att stärka
och bygga vidare på befintliga gång- och cykelnät inom hela planområdet är av
största vikt och åtgärder bör genomföras så tidigt som möjligt för att främja en
hållbar mobilitet.
Inom området är boulevarden, Skattegårdsvägen, Marconigatan, Radiovägen
och Fiskebäcksvägen sträckor med god utbyggnadspotential. Vid platser med
god tillgänglighet som Marklandsplatsen och hållplatslägen utmed en framtida
boulevard, finns potential för stadsliv.
En symboliskt viktig första åtgärd i omvandlingen från trafikled till boulevard
kan vara en ny passage i markplan mellan Slottsskogen och Botaniska trädgården. Passagen är beroende av att spårvagnshållplatsen Botaniska flyttas norrut
för att kunna korsa Frölundabanan i plan.

Illustration över möjliga tidiga åtgärder
i omvandlingen längs boulevarden från
ett nu-läge. Den högra bilden visar en
ny grön passage vid Botaniska-Slottsskogen, en tidig första åtgärd.
I Högsbo industriområde kan omvandling ha påbörjats genom detaljplan för
bostäder vid Olof Asklunds gata.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Mellanstaden Högsbo-Frölunda

259

Utbyggnaden av boulevard med spårväg är det som möjliggör den omkringliggande stadsutvecklingen inom omvandlingsområdet mellan Marklandsplatsen
och Järnbrott. Spårvägen är ett utpekat objekt inom Målbild Koll2035.
Befintligt spårvägssystem (Frölundabanan) kopplas samman med den nya
spårvägen i boulevarden vid Marklandsgatans hållplats. Spårvägen och boulevarden kan i en första etapp byggas ut mellan Marklandsgatan och Marconimotet. Spårvägen i boulevarden kan sedan kopplas till Frölundabanan vid hållplatsen Musikvägen, via Marconigatan. Spårvägen och boulevarden kan sedan i en
senare etapp byggas ut mellan Marconimotet och Järnbrott.

Föreslagen bebyggelseutveckling längs boulevarden och i norra delen
av Högsbo industriområde. Denna kan genomföras i samband med
utbyggnad av boulevard med spårväg mellan Marklandsplatsen och
Marconimotet, med spår vidare till Musikvägens hållplats.
På den norra delen, mellan Linnéplatsen och Marklandsplatsen, kan
boulevardomvandlingen ske såväl före som efter stadsutvecklingen på
mellansträckan.

Behovet av ett samlat grepp för omvandlingen från led till boulevard innebär
att trafikmot och annan infrastruktur kan förändras först när genomförandet av
boulevarden med tillhörande spårväg blir aktuellt. Det är först i detta skede som
exakt placering och platsbehov kan bedömas. Åtgärder som riskerar att förhindra eller försvåra ett genomförande kan därför inte genomföras i förtid.
Marklandsplatsen har särskilda förutsättningar som bytespunkt för kollektivtrafiken och utvecklingen i tidiga skeden bör koncentreras kring den funktionen.
Utveckling av omvandlingsområdet söder om Marklandsplatsen bör endast genomföras i takt med en utbyggd kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik, det vill
säga en utbyggd boulevard med spårväg. När så skett öppnas området upp för
bebyggelseutveckling. I Högsbo industriområde bör den inledande omvandlingen ske närmast boulevarden för att bidra till att etablera denna som ett tydligt
stråk.
Framtagande av nya detaljplaner för blandad stadsbebyggelse i Högsbo industriområde bör inte påbörjas innan Staden har fattat beslut om utbyggnad och
finansiering av boulevarden med spårväg. Ett påbörjat detaljplanearbete försvå-
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rar möjligheten till en nära, sammanhållen och robust stadsutveckling i denna
del, det innebär en risk för förgävesinvesteringar i form av exempelvis infrastrukturinvesteringar och det innebär en risk för uteblivna exploateringsbidrag för
övergripande anläggningar.
Ett regionaltåg mellan Kungsbacka och Göteborg med stationsläge kring
Järnbrott eller Frölunda skulle stärka förutsättningarna för blandstad med nya
arbetsplatser i den södra delen. Innan järnvägen byggs ut behöver den spårväg
längs Dag Hammarskjöldsleden som ingår i Målbild Koll2035 byggas ut.

En boulevardisering med spårväg kan genomföras i två etapper söder
om Marklandsplatsen, där den södra sker mellan Marconimotet och
Järnbrottsmotet. Omvandlingen av södra delen av Högsbo industriområde påbörjas i samband med utbyggnad av boulevard i denna del.

Södra delen av Sisjöns industriområde, söder om Stora Åvägen, kan utvecklas
relativt oberoende av övriga åtgärder inom området och kan bidra till kvaliteter
för närområdet. Denna utveckling är beroende av att den trafikintensiva externhandeln minskar kraftigt i området. En genomförd handelsutredning pekar på
att detta är en sannolik trend men tidsperspektivet är osäkert.

Samhällsservice
Det är kommunens skyldighet att säkerställa att det finns skolor och förskolor I
den fortsatta planeringen av området är det viktigt att säkerställa mark för samhällsservice och i synnerhet utbildningslokaler, som är ytkrävande. Ny bebyggelse inom området behöver ta hand om det egna behovet av samhällsservice. Beroende hur pass stora skolenheterna blir kan det komma att innebära utmaningar
att finna lämpliga lokaliseringar utifrån storleken på fastigheter.
Förskolor ska i första hand placeras som friliggande enheter men i kvarteren i
direkt anslutning till boulevarden kan andra lösningar prövas. I omvandlingsområdena, Högsbo industriområde och Södra Sisjön, är kommunägda fastigheter
med utbildningslokaler en viktig del av den sociala infrastrukturen som staden
behöver ha kontroll över då det kommunala markägandet är begränsat. Om en
hög andel av utbildningslokalerna finns i privat ägda fastigheter finns det en risk
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att markytor och lokaler används för andra ändamål under perioder med lägre
andel barn och att det leder till problem när barnkullarna ökar igen.
Privat ägda fastigheter kommer dock att behövas för att säkerställa skolbehovet. Kommunala tomträtter för verksamheter kan också bli aktuellt att utveckla
för skoländamål, i första hand genom samverkan med tomträttsinnehavaren.

Svårplacerade verksamheter
En flytt av återvinningscentralen i sydöstra Högsbo, tillsammans med flytt av
krossverksamhet och omlastningscentral, förbereds för att frigöra mark för att
kunna genomföra stadsutveckling. Befintlig spårvagnsverkstad vid Margretebergsmotet förutsätts ligga kvar under överskådlig tid.
Markägande
Göteborgs Stad har ett betydande markinnehav inom Högsbo-Frölunda, även
om stadens andelar av den utvecklings- och exploateringsbara marken varierar
och det i vissa delar är splittrat och svårtillgängligt rent fysiskt. I de östra och
sydöstra delarna av området är det övervägande privatägda fastigheter. I delar av
området äger kommunala bostadsbolag marken. Fastigheternas storlek påverkar
möjligheterna vid stadsutveckling bland annat avseende ytor för allmän plats,
samhällsservice och anläggningar. Med större fastigheter alternativt områden
med ett mer begränsat antal fastighetsägare kan samverkansmodeller lättare skapas kring fördelning av exempelvis offentlig och privat friyta. Med dessa modeller kan mark också avsättas för kommunal service och grönstruktur utan att en
enskild ägares fastighet berörs i allt för stor utsträckning. Investeringar för övergripande anläggningar för ett större områdes behov kan i dessa fall lättare fördelas med utgångspunkt i nyttan. I områden med en mer splittrad ägarbild kan
inlösen av mark för till exempel allmän plats eller anläggningar både bli kostsam
och innebära större påverkan för enskilda fastighetsägare och verksamheter.
Nordväst och nordost om Dag Hammarskjöldsleden utgörs de tillgängliga
markytorna i huvudsak av mark över vilken kommunen har rådighet.
På den sydvästra sidan om Dag Hammarskjöldsleden består de tillgängliga
markytorna i huvudsak av mark över vilken kommunen har rådighet.
På den östra och sydöstra sidan om Dag Hammarskjöldsleden är markägarskapet uppdelat med många både mindre och större fastighetsägare och här återfinns en stor andel privatägd mark.

Genomförandeekonomi
Staden behöver utvecklas i en ordning som säkrar upp finansiering för dess genomförande. Därför är det av stor vikt att satsningar på övergripande anläggningar, som exempelvis kollektivtrafik och klimatanpassning, som kan kräva
omfattande investeringar planeras i ett tidigt skede. Strategiska planeringsdokument som översiktsplanen och detaljplaneprogram som hanterar och beskriver de övergripande anläggningar som är aktuella för exploateringsbidrag ska
tillsammans med riktlinjer för exploateringsbidrag (med bilaga) ge staden stöd
för möjligheten att ta ut exploateringsbidrag för övergripande anläggningar. De
områden och fastigheter som berörs av övergripande anläggningar behöver kartläggas för att kunna fördela kostnader och nyttor i tid inför kommande detaljplanearbeten.
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De ekonomiska förutsättningarna för att genomföra den strukturella förändring
som är önskvärd i området är utmanande och det finns idag ingen total uppskattning av kostnadsstorleken även om vissa svar kring kostnader för utvecklingen utmed boulevarden har tagits fram i åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds boulevard.
Det finns behov av nödvändiga investeringar i området där befintlig infrastruktur är otillräcklig i förhållande till den tänkta utbyggnaden, så kallade tröskelinvesteringar. För området utgörs dessa tröskelinvesteringar främst av
• kollektivtrafikåtgärder både inom och utanför området där genomförandet
av Målbild Koll 2035 är den enskilt viktigaste åtgärden genom spårväg längs
boulevarden och metrobuss.
• boulevardombyggnad av Dag Hammarskjöldsleden och gatuombyggnader
inom Högsbo industriområde
• hantering av skyfall- och dagvatten
• samhällsservice, parker och friytor
• teknisk försörjning såsom va-utbyggnad och avfallshantering, el- och fjärrvärmeförsörjning
Göteborgs Stad behöver arbeta vidare med genomförande och ekonomi på övergripande systemnivå. Utbyggnaden av området kommer ske under mycket lång
tid varför även kommunens kostnader och intäkter måste ses i detta sammanhang, och kopplas ihop tydligare med exploateringsintäkter och värdeskapande
aspekter.
Möjligheten att genomföra planeringen inom mellanstaden Högsbo-Frölunda påverkas också av planeringen av infrastruktur på nationell och regional nivå.
Behovet av spårburen kollektivtrafik och omvandling av befintlig väginfrastruktur utmed boulevarden behöver genomföras tidigt vilket innebär en framtung process med stora investeringar tidigt, även om utbyggnaden sker etappvis.
Ledningsomläggningar och marksanering innebär också investeringsbehov relativt tidigt och intäkter kommer därefter att fördelas under kanske ett par årtionden i takt med stadsutvecklingen.
Genomförandet behöver ses tillsammans med investeringar inom och utanför området, såsom åtgärder för att förstärka kollektivtrafiken i centrala Göteborg, genomförandet av spårväg till Radiomotet och metrobuss enligt Målbild
Koll2035, boulevardombyggnad av Dag Hammarskjöldsleden, investeringar för
att anpassa det statliga vägnätet för metrobusslinjer, barriärbrytande åtgärder över
Söderleden och Västerleden samt eventuell järnväg mellan Kungsbacka-Göteborg med koppling till Västlänken. Dessa systemviktiga investeringar behöver
prioriteras i staden men kan inte enbart finansieras av exploateringsintäkter
inom ramen för utbyggnad inom Högsbo-Frölunda. Det kan sannolikt behövas
både statlig, regional och kommunal medfinansiering för att hitta lösningarna
för finansiering.
För många av brokonstruktionerna längs Dag Hammarskjöldsleden finns det
ett stort underhålls- och reinvesteringsbehov, inom en inte alltför lång tid. Boulevardombyggnaden innebär att mycket av ledens underhållsbehov byggs bort.
Exploateringsekonomin behöver fördjupas löpande för att kunna bedöma
kostnader och intäkter men också identifiera möjliga systemvinster, optimeringar samt effektiviseringar vilket också kan påverka områdets utbyggnad och innehåll.
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Kostnader
Den största kostnaden i samband med utvecklingen av området är omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard. Samtidigt undviks omfattande
reinvesteringar och underhåll i brokonstruktioner. En preliminär bedömning av
storleksordningen av dessa kostnader har gjorts i arbetet med åtgärdsvalsstudien
för Dag Hammarskjölds boulevard.
Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden för att minska barriärverkan
och tillskapa nya byggbara ytor är en förutsättning för att stadsutveckling utmed boulevarden och i Högsbo industriområde ska kunna ske. Investeringar för
skyfalls- och dagvattenhantering är i synnerhet aktuella utmed boulevarden och
i Högsbo industriområde. Integrering av skyfalls- och dagvattenanläggningar
vid centralt belägna platser kan innebära mer kostsamma åtgärder och lösningar
under mark i det fall där höga markvärden motiverar det. För ytterligare resonemang kring finansiering av dagvatten- och skyfallsanläggningar, se översiktsplanens avsnitt om genomförande.
I Högsbo industriområde kan markinlösen för parker, torg och allmän plats
föranleda kostnader. Både öster och väster om boulevarden kommer hantering
av naturgasledning medföra kostnader för flytt och skyddsåtgärder. Andra kostnader som följer av stadsutvecklingen beror på behov av grundläggning, ledningar och marksanering, Kostnaderna är i viss mån påverkbara beroende på hur
dessa aspekter hanteras i kommande planering. Utgångpunkten inom området
bör vara att i så stor utsträckning som möjligt använda det kommunala markägandet för parker, torg och annan allmän plats, samhällsservice, att förvärva
strategisk mark i tidigt skede snarare än sent, att undvika flytt av ledningar under
mark och att samutnyttja ytor för skyfall- och dagvattenhantering med annan
markanvändning. Ytkrävande verksamheter såsom skolor, förskolor, äldreboende, idrottshallar och liknande bör i så stor utsträckning som möjligt samnyttjas
med andra funktioner för att optimera lokalanvändning och markanvändning.
Samnyttjade lösningar kan initialt innebära en högre investeringskostnad och
det är viktigt att i tidigt skede även föra en dialog med berörda parter om kostnader för drift och förvaltning.
För kommunens exploateringsekonomi innebär ytor för kommunal service
som upplåts med kommunintern markupplåtelse en minskad intäkt jämfört med
intäkt från markförsäljning, samtidigt som funktionerna är en förutsättning för
utveckling med bostäder.
Intäkter
Stadens intäkter bedöms i huvudsak bestå av intäkter från kommunal markförsäljning. Områdets läge i staden men också den föreslagna omvandlingen
påverkar förutsättningarna att få intäkter genom de bostäder och verksamheter
som planeras på kommunal mark. Ju mer sammanhållen stadsutveckling som
kan tillkomma och ju mer denna tillskapar nya lägen och värden, desto högre
byggrättsvärden kan förväntas.
Exploateringsbidrag
Göteborgs Stad avser att i kommande detaljplaner inom området där fastigheter
tilldelas nya byggrätter finansiera del av genomförandet genom exploateringsbidrag, vilket regleras i exploateringsavtal. Åtgärderna som ska genomföras enligt
exploateringsavtalet ska vara nödvändiga för detaljplanens genomförande och
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åtagandet enligt exploateringsbidraget ska stå i rimligt förhållande till en fastighetsägares nytta av detaljplanen. Detta bidrag ska täcka kostnaderna för anläggandet av allmän plats såsom vägar och grönområden.
Göteborgs Stad har för avsikt att inom området ta ut exploateringsbidrag för
åtgärder som steg i en etappvis utbyggnad och är en förutsättning för berörda
kommande detaljplaneområden. Exploateringsbidraget kan i dessa fall komma
att avse sådana åtgärder som utförts före exploateringsavtals ingående. Även förskottering av exploateringsbidrag för kommande åtgärder kan bli aktuellt vid en
etappvis utbyggnad.
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer om exploateringsavtal. I dessa
riktlinjer anges att åtgärder och områden som berörs av exploateringsbidrag vid
etappvis utbyggnad kommer att redovisas i särskild bilaga till riktlinjerna. Bilagan kommer att upprättas och ajourföras fortlöpande. Området Högsbo-Frölunda och boulevardomvandlingen är ett sådant område som kommer att behandlas i nämnda bilaga.
Om detaljplanen är en del i en etappvis utbyggnad kan en fastighetsägare
även belastas med kostnader som uppstår i andra etapper, ifall dessa är till nytta
för dennes fastighet. Även finansiering för åtgärder utanför detaljplanens område kan tas upp i exploateringsavtal, ifall dessa åtgärder är en direkt följd av områdets utbyggnad. Lagstöd för uttag av exploateringsbidrag finns i 6 kap. 40 § PBL
Flera åtgärder för allmän plats i boulevardens närhet utgör både nödvändiga
lokala anläggningar och anläggningar som syftar till att skapa nytta för ett större
områdes behov.
Bland de övergripande anläggningar som är till nytta för områdets och hela
stadens behov ingår:
• Spårväg utmed boulevarden
• Övergripande gator och parker
• Skyfallsanläggningar
• Bullerskärmar
• Upprustning av kvarvarande öst-västliga kopplingar över boulevarden vid
Annedalsmotet, Margretebergsmotet och Radiomotet, och nord-sydliga
kopplingar över och under Söderleden och Västerleden.
• Eventuella andra anläggningar som är nödvändiga men som inte har identifierats ännu.
Dessa anläggningar kan delvis komma att finansieras genom exploateringsbidrag enligt de förutsättningar som redovisas ovan. Resterande finansiering för
övergripande anläggningar behöver till stor del bekostas av skattekollektivet.
Utbyggnaden av spårväg utmed boulevarden innebär en kapacitetsökning av
kollektivtrafiken som möjliggör en hållbar utveckling av denna del av staden.
Spårvägen utgör en övergripande anläggning som är nödvändig för utveckling
med bostäder och verksamheter med högre befolknings täthet inom omvandlingsområdet. Det innebär att detaljplanering som avser omvandling till bostäder
inom Högsbo industriområde behöver föregås av beslut om boulevardutbyggnad med spårväg för att säkerställa möjligheten att ta ut exploateringsbidrag för
övergripande anläggningar.
Det område där spårvägen bedöms som nödvändig för utvecklingen utgörs
huvudsakligen av de utpekade omvandlingsområdena. Upp till cirka 50 procent
av spåranläggningen bedöms översiktligt kunna finansieras av exploateringsbi-
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drag utifrån en tidig uppskattning. Uppskattningen är dock behäftad med stora
osäkerheter och får betraktas som maximal möjlig ersättning. Andelen beror på
en rad olika faktorer däribland möjliga tillkommande byggrätter och huruvida
dessa byggrätter har nytta av spårvägen och bidraget kan anses skäligt. Andra
områden som har nytta av övergripande anläggningar återstår att studera vidare
i fortsatt planering.
Den nya stadsparken vid Välenviken utgör en övergripande anläggning som
även den kan bli föremål för exploateringsbidrag.
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YTTERSTADEN,
SÖDRA SKÄRGÅRDEN OCH
HAVSOMRÅDET

YTTERSTADEN

Ytterstaden utgörs till stor del av landsbygd med stora sammanhängande naturområden och jordbruksmark. Här finns också kustbandet som en viktig resurs
för såväl boende i Göteborg och angränsande kommuner som för turister och
andra besökande. Det bor sammanlagt ca 70 000 personer i ytterstaden.
Större samhällen finns i Torslanda, Kärra och i norra Billdal. I dessa samhällen finns tyngdpunkter med en högre täthet av människor, bostäder och arbetsplatser, service och god kollektivtrafik. Att förtäta vid tyngdpunkterna ger
förutsättningar för ett lokalt stadsliv med möjligheter att klara vardagen till fots
eller med cykel. I Torslanda gäller detta framförallt de centrala delarna kring
Torslanda torg och Amhult och i norra Billdal handlar det om området kring
Brottkärrsmotet, Nya Hovås.
I ytterstaden finns några mindre orter som Olofstorp, Gunnilse, Säve och
Björlanda. Här finns även småhusbebyggelse längs kusten och spridd bebyggelse
på landsbygden. I många delar av ytterstaden är infrastrukturen begränsad och
det saknas ofta god kollektivtrafik. Flera av Göteborgs stora verksamhetsområden ligger i ytterstaden, framförallt på Hisingen. Här finns bland annat Göteborgs hamn och Volvos industriområden.
Södra skärgården ingår också i ytterstaden, men hanteras i ett särskilt avsnitt
i översiktsplanen.

Utredningsområden i ytterstaden
Delar av stadens ytterområden utgör en värdefull reserv för stadsutveckling
framförallt på lång sikt. Flera av dessa områden är markerade som utredningsområden för blandad stadsbebyggelse på markanvändningskartan. Det innebär
att områdena kan bli aktuella för utbyggnad på lång, medellång eller kort sikt
beroende vad staden väljer eller hur behovet ser ut. För samtliga utredningsområden gäller att det krävs fördjupat planeringsunderlag (fördjupning av översiktsplanen eller program) innan utbyggnad kan aktualiseras i områdena.
Även om merparten av nya bostäder, samhällsservice och arbetsplatser kan
tillkomma i innerstaden och mellanstaden, är bedömningen att åtminstone ett
större utredningsområde i ytterstaden också behöver tas i anspråk för att rymma den totala utbyggnadsvolym som översiktsplanen tar höjd för och därmed
säkerställa bostadsförsörjningen. Utbyggnad i ytterområden bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse som på sikt inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. För att bedöma
förutsättningarna och konsekvenserna av att ta något eller några nya områden i
ytterstaden i anspråk för bebyggelse, har en särskild utredning tagits fram.
Inom tre utredningsområden förekommer jordbruksmark. Att exploatera
dessa områden utan att ta i anspråk någon jordbruksmark skulle medföra en
olämplig bebyggelsestruktur och avsevärt minska områdets potential för ny bebyggelse. Inriktningen är dock att så långt möjligt undvika ianspråktagandet av
jordbruksmark.
Vid utbyggnad inom flera av utredningsområdena i ytterstaden finns även
en risk att dagvattenavrinningen och föroreningsmängderna i vatten kommer
att öka. Omfattande dagvattenåtgärder behövs men även med dagvattenåtgärder finns risk att utbyggnaden kommer påverka möjligheten att nå miljökvalitetsnorm i recipient. Detta behöver därför särskilt hanteras i den efterföljande
planeringen i dessa områden.

Läs mer
Ytterstadsutredningen.
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Inriktningar för ytterstaden
• Komplettera och utveckla ytterstadens större samhällen med nya
bostäder, arbetsplatser, service, rekreation och kultur. Ny bebyggelse ska bidra till en blandning av bostadsstorlekar och upplåtelseformer samt skapa nya mötesplatser.
• Förbättra möjligheterna att gå och cykla inom samhällena och till
kringliggande stadsdelar.
• Komplettera de mindre orterna med ny bebyggelse för ökad blandning av bostadsformer och fler funktioner.
• Ha en restriktiv hållning till ny bebyggelse som kan hindra framtida
planläggning och exploatering i utredningsområden och planeringsreserver.
• Värna ytterstadens stora sammanhängande naturområden och kustbandet. Ta hänsyn till värdefulla natur-, kulturmiljö- och landskapsbildsvärden vid ny bebyggelse och infrastruktur.
• Bevara och utveckla värdefulla rekreationsområden. Eftersträva
sammanhängande gångstråk och ökad tillgänglighet till kusten.

Torslanda Amhult
Torslanda växte fram på 1960-talet samtidigt som Volvos fabrik i Sörred byggdes
ut. Torslanda kommun införlivades med Göteborg 1967. I början av 2000-talet
växte Torslanda ytterligare när det nya området Amhult tillkom med centrumanläggningar och bostadsområden på och intill det tidigare flygfältet.
Amhult centrum och Torslanda torg i centrala Torslanda utgör tillsammans
en tyngdpunkt för omkringliggande bebyggelse. En majoritet av handeln finns
idag i Amhult. Amhults geografiska läge innebär att även Öckerö ingår i upptagningsområdet för handel, medan det är svårt att locka kunder från andra områden på Hisingen och övriga Göteborg. Torslanda torg fungerar som ett bostadsnära centrum.
Ett program har tagits fram för utvecklingen av centrala Torslanda med nya
bostäder, arbetsplatser, service, rekreation och kultur. Väl fungerande småskaliga
verksamhetsområden liksom goda boendemiljöer ska värnas liksom kulturhistoriska värden i form av tidstypiska hus och stadsplaner. Det finns potential att
tillföra cirka 1500–2000 nya bostäder genom kompletteringar och förtätningar samt omvandling från verksamheter till blandad bebyggelse. I första hand
ska förtätningen ske på redan ianspråktagna ytor, som parkeringsplatser och sedan tidigare bebyggda fastigheter. En tät bebyggelse ska framförallt eftersträvas
kring knutpunkter, bytespunkter och närmast kollektivtrafikens stråk. Förtätningen ska bidra till att Amhult och Torslanda torg kopplas samman. En förutsättning för denna utveckling är att infrastrukturen i Torslanda kompletteras
med en tvärförbindelse vid Älvegårdsvägen som avlastar Kongahällavägen.
Ny bebyggelse i Torslanda ska bidra till en blandning av boendeformer genom olika bostadsstorlekar och upplåtelseformer. Torslanda har en hög andel
småhus, drygt 60 procent, att jämföra med 19 procent för hela Göteborg. En
mindre andel småhus kan tillkomma men framför allt finns behov av andra bostadstyper och upplåtelseformer för att ge ett bredare utbud av bostäder och
boendemiljöer och för en ökad variation i stadsmiljön.
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Park- och naturmark som har betydelse för de boende i Torslanda ska i första
hand behållas, i andra hand kunna ersättas. Värdefulla naturområden, kulturlandskap, lekmiljöer och gröna stråk ska bibehållas och utvecklas och borttagna
värden i tät bebyggelse ska ersättas så att förlusten kompenseras.
Utredningsområde Torslanda
Utöver ovan beskrivna potential, pekar översiktsplanen ut ett utredningsområde i Bua/Bulycke, öster om centrala Torslanda. Denna utbyggnad kan utformas på ett sätt att det blir en naturlig årsring på Torslanda.
Vid Bulycke finns ett större stall. Ridanläggningen har behov av friytor och
möjligheter till säkra ridvägar. En mindre del av utredningsområdet utgörs av
jordbruksmark. Inom området förekommer flera skyddade arter såsom hasselsnok och större och mindre vattensalamander som behöver utredas vidare
innan området kan tas i anspråk för bebyggelse. Beroende på resultatet av detta
bedöms området kunna rymma 500–1000 nya bostäder.

Nya Hovås
En ny tyngdpunkt har de senaste åren växt fram i norra Billdal kring Brottkärrsmotet och det som kallas Nya Hovås. Nya Hovås är en knutpunkt för kollektivtrafik med handel, verksamheter och bostäder, framförallt flerbostadshus. Här
finns ett relativt stort utbud som vänder sig till närområdet men som även lockar
mer långväga besökare.
Det finns ytterligare potential att komplettera och förtäta runt nya Hovås. Totalt 1500–2000 nya bostäder skulle kunna tillkomma på ömse sidor om väg 158
(Säröleden). Huvudinriktningen för området bör vara en relativt tät bebyggelse
med ett inslag av service och arbetsplatser. Den största delen av utbyggnadspotentialen finns öster om Säröleden. För att kunna realisera denna potential måste
Brottkärrsmotets ramper byggs om. Hänsyn behöver även tas till översiktsplanens utredningsområde för kollektivtrafik. Om bebyggelseutvecklingen påbörjas
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innan järnväg har byggts ut, behöver förutsättningarna säkerställas, så att möjligheten inte byggs bort.
Bebyggelsestrukturen i närområdet runt nya Hovås är relativt gles och består
främst av småhus. Det bidrar till högt bilanvändande. Väg 158 är ett viktigt stråk
i den här delen av staden och utgör samtidigt en barriär mellan öst och väst. Det
pågår en ombyggnad av Hovåsmotet och busskörfält för att förbättra kollektivtrafiken i stråket. Utveckling av kollektivtrafiken längs väg 158 är en förutsättning för fortsatt utveckling i hela södra Askim. Det skulle också ha betydelse för
utvecklingen i sydvästra mellanstaden och avlasta gatunätet i centrala Göteborg.
På sikt kan detta vara en järnvägsförbindelse som fortsätter till Kungsbacka. Ett
möjligt läge för en pendeltågstation skulle i sådant fall kunna vara vid Brottkärrsmotet som kan utvecklas till en viktig bytespunkt.
Generellt gäller att förutsättningarna för att cykla och gå behöver utvecklas.
Det är brist på stadsdelspark och bostadsnära park vid nya Hovås. De offentliga rummen kring tyngdpunkten bör därför utvecklas med gröna inslag för att
stärka platsens attraktivitet. Stora naturvärdena finns i kustområdet och i den
gröna kilen vid Sandsjöbacka i öster. Värdefulla naturområden, kulturmiljöer,
lekmiljöer och gröna stråk ska bibehållas och utvecklas och borttagna värden i
tät bebyggelse ska ersättas så att förlusten kompenseras.
Området har en hög andel småhus, ca 45 %, att jämföra med 19 % för hela
Göteborg. En mindre andel småhus kan tillkomma men framför allt finns behov
av andra upplåtelseformer för att skapa ett bredare utbud av boendemiljöer, bostadstyper och en ökad variation i stadsmiljön.
Inom området finns berg av hög kvalitet och några få djupa sprickzoner. Utfyllnader i lerområden ska utföras med stor försiktighet, för att undvika permanenta grundvattensänkningar och sättningar. Större sprickzoner i berg kan
försvåra och fördyra undermarksanläggningar. Lokala rasrisker i bergsområden
förekommer.

Planeringsreserver södra Askim
I södra Askim finns några områden som har studerats för utbyggnad på lång
sikt. Områdena finns framförallt i Svindal och i Gatersered. En utbyggnad inom
dessa områden förutsätter en kraftig förstärkning av kollektivtrafiken. För att
öka kollektivtrafikens konkurrenskraft längs väg 158 utan att belasta trafiksystemen i centrala Göteborg, är bedömningen att utbyggnad av järnväg eller annan kapacitetsstark kollektivtrafik som ansluter till Västlänken och Kungsbacka
krävs. Eftersom detta bedöms vara en lösning som är aktuell först på lång sikt,
är dessa potentiella utbyggnadsområden redovisade som planeringsreserver. Det
innebär att förändringar kan bli aktuella först på lång sikt. Stor återhållsamhet
ska iakttas mot ny bebyggelse för att inte göra det omöjligt att utnyttja denna
långsiktiga potential.
En fördjupning av översiktsplanen har tidigare tagits fram för områdena i
södra Askim (2011). Läs mer om fördjupade beskrivningar och konsekvenser i
denna fördjupning.
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Kärra
Kärra bebyggdes under 1960-70-talet och är en homogen bebyggelsemiljö med
småhus och flerbostadshus i form av äganderätt eller bostadsrätt. Här finns såväl skolor och förskolor som simhall, idrottshall och bollplaner. Kärra centrum
är tyngdpunkt i området och har framförallt lokal betydelse för boende i Kärra
och Gerrebacka.
Kärra har en relativt låg befolkningstäthet. För att skapa ett större underlag
och bibehålla service och god kollektivtrafik är det en fördel att komplettera
Kärra. Kärra omgärdas av flera kraftiga barriärer; E6, Norrleden och verksamhetsområdet vid Tagene. Det finns i närtid begränsade förutsättningar för att
knyta ihop Kärra med intilliggande stadsdelar. Däremot finns potential att utveckla Kärra genom komplettering och förtätning samt viss omvandling i anslutning till Kärra centrum.
Program för Kärra centrum (2012) belyser utvecklingsmöjligheterna för Kärra. I fokus finns möjligheterna att komplettera med nya bostäder samordnat med
en utveckling och eventuell ombyggnad av Kärra centrum med syfte att få ett
mer attraktivt torg. Här finns potential att komplettera och förtäta med cirka
500 nya bostäder och att skapa verksamhetsyta för olika former av service.
Inriktningen är att åstadkomma ett bredare utbud av boendemiljöer och bostadstyper. Hyresrätter saknas helt i Kärra och det saknas även små lägenheter.
Om bostadsutbudet kan bli mer varierat både i form av storlek på bostäder och
upplåtelseform, skulle det göra Kärra mer attraktivt och möjligt för fler att bo
här. Nästan en tredjedel av hushållen i Kärra bor i småhus, en något större andel
än i Göteborg som helhet. Småhus kan utgöra en mindre del av kompletteringsbebyggelsen.
Kärra byggdes i enlighet med de så kallade SCAFT-principerna vilket innebär en konsekvent utifrånmatning av trafiken och separerade trafikslag inom
hela området. Det skapar en säker trafikmiljö, men också onödigt långa vägar
och problem vid besök till exempelvis Kärra centrum. En åtgärd som föreslås i
programmet för Kärra är att öppna upp för en ny genomfart vid torget. Detta
kan bidra till att onödig rundkörning minskas.
Centrumparken är en stadsdelspark i Kärra och det finns även ett antal bostadsnära parker. Jämmerberget med höga natur- och rekreationsvärden ligger
i direkt anslutning till området. Park- och naturmark som har betydelse för de
boende i Kärra ska i första hand behållas, i andra hand kunna ersättas. Värdefulla naturområden, kulturlandskap, lekmiljöer och gröna stråk ska bibehållas
och utvecklas och borttagna värden i tät bebyggelse ska ersättas så att förlusten
kompenseras.
I Kärra finns stora högriskområden avseende markradon som behöver beaktas vi nybyggnation. Det förekommer även utfyllnadsområden, som kan ha besvärliga grundläggningsförhållanden. Utfyllnader i lerområden ska utföras med
stor försiktighet med avseende på omgivningspåverkan.
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Utredningsområde väster om Kärra
Mellan Skogome och Kärra pekar översiktsplanen ut ett större utredningsområde för blandad stadsbebyggelse. Området gränsar till den sammanhängande
stadsbebyggelsen i söder och har potential att utvecklas till en nära, sammanhållen och robust del av staden. Preliminärt kan området rymma 10 000–12
000 bostäder tillsammans med samhällsservice, centrumfunktioner, parker och
naturområden. För att bygga ut området krävs ny infrastruktur, ny kollektivtrafik, vatten och avlopp samt energiförsörjning. Detta kommer att innebära stora
investeringar i ett tidigt skede av utbyggnaden. Innan utbyggnad eller detaljplanering kan påbörjas behöver ett övergripande planeringsarbete göras för området. Syftet med detta är bland annat att säkerställa en struktur i området som
helhet, en genomtänkt utbyggnadsordning samt att skapa förutsättningar för en
exploateringsekonomi i balans över tid.
Inom området finns värdefulla natur- och kulturmiljöer samt en mindre del
jordbruksmark. För dessa kommer avvägningar att göras i samband med framtida planläggning.
Området väster om Kärra är det utredningsområde i ytterstaden som bedömts mest lämpligt att studera vidare för att ta i anspråk på kort sikt.

Ytterstadens kust- och landsbygd
Övriga ytterstaden omfattar såväl mindre orter och spridd bebyggelse på landsbygden som bostadsbebyggelse i kustbandet, sammanhängande naturområden
och jordbruksmark. Kusten är en viktig resurs. Här finns bad och friluftsområden som lockar människor både från Göteborg och från hela regionen. Höga
natur, kultur och friluftsvärden har gjort Göteborgs kust till ett riksintressen.
I ytterstaden finns en levande landsbygd som bidrar till stadens identitet och
ger förutsättningar för olika livsstilar och för gröna näringar. Den stadsnära
landsbygden möjliggör lokal matproduktion, ger tillgång till strövområden, naturupplevelser, rekreation och bidrar till stadens besöksnäring.
Längs kusten, på norra Hisingen och på Bergumslätten består bostadsbebyggelsen framförallt av småhus. Flera av dessa områden saknar god kollektivtrafik.
Förutsättningar att utveckla kollektivtrafiken saknas också i flera områden eftersom vägnätet är begränsat.

Utredningsområde Björlanda/Låssby
Utredningsområdet innehåller tre delområden; Låssby, Björlanda och ett område mer centralt kring Skra Bro (Hovgården). Tidigare studier visar att den totala
utbyggnadspotentialen kan vara 6 000-8 000 nya bostäder. Potentialen är dock
relativt svår att bedöma, eftersom det finns flera hänsyn som behöver tas i området. Befintlig bebyggelse samt höga natur- och kulturmiljövärden sätter ramar
för framtida utbyggnad. Bedömningen är att delområdet kring Skra Bro skulle vara en lämplig första etapp. För en utbyggnad i Björlanda/Låssby behöver
det övergripande vägnätet kompletteras i flera riktningar. En ny tvärförbindelse
krävs troligen för att inte Kongahällavägen ska bli än mer belastad än vad den
är idag om Björlanda/Låssby exploateras. Det lokala va-nätet behöver förstär-
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kas och dimensioneras upp. I Låssby behöver även det övergripande va-nätet
förstärkas.

Utredningsområde Säve
Utredningsområdet i Säve är stort och relativt lite studerat. Tidigare studier har
visat på en möjlig total potential på ca 10 000–12 000 nya bostäder. Även här är
det svårt att bedöma potentialen med hänsyn till befintliga värden och hänsyn
som behöver tas. En relativt stor del av området utgörs av jordbruksmark. Delar
av området utgörs av öppna landskapsrum med höga landskapsbildsvärden.
För en större utbyggnad i Säve krävs omfattande infrastrukturinvesteringar
för att åstadkomma ett hållbart resande till och från området. En öppnad station
på Bohusbanan i Säve kan bli en viktig kollektivtrafikknutpunkt. En bebyggelseutveckling här bör därför stödja denna möjlighet. Även va-nätet behöver omfattande utbyggnad vid en större utbyggnad i området. För vattennätet uppstår
denna tröskel redan vid relativt små kompletteringar och innebär stora investeringar.
Utredningsområden i Gunnilse
Utredningsområdena i Gunnilse är lokaliserade där det redan idag finns en lokal
centrumbildning och ett vägnät att bygga vidare på. Det finns även relativt god
kollektivtrafik på väg 190 som går genom området. I Gunnilse finns förutsättningar att ansluta till befintligt va-nät.
Planeringsreserv Rödbo/Kockhed
Ett större område på norra Hisingen kring Rödbo och Kockhed är redovisat
som planeringsreserv i markanvändningskartan. Området är i huvudsak skogbeklätt med inslag av spridd bebyggelse. Området är relativt lite studerat vad gäller
olika värden och hänsyn som behöver tas. Det skulle krävas omfattande investeringar för framförallt infrastruktur och va-system för att exploatera här. Här
kan därför större förändringar bli aktuella först på lång sikt. Stor återhållsamhet
ska iakttas mot ny bebyggelse för att inte göra det omöjligt att utnyttja denna
långsiktiga potential.
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SÖDRA SKÄRGÅRDEN

Södra Skärgården består av ett 30-tal öar varav Styrsö, Donsö, Asperö, Brännö,
Köpstadsö och Vrångö har åretruntboende befolkning. Ytterligare fem öar är
bebyggda med fritidshus. Nästan alla bor i småhus och andelen delårsboende i
fritidshus ökar. Större delen av marken på öarna är privatägd, vilket innebär att
vägnätet sköts genom vägföreningar. Det råder i allmänhet ett generellt förbud
för trafik med motordrivna fordon.
Södra skärgården har en småskalig struktur med kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse, i anslutning till natur- och friluftsområden. Skärgården utgör ett
attraktivt utflyktsmål med bad, fiske, båtliv, vandring och cykling som populära
aktiviteter. De stora värdena för natur- och kulturmiljön samt för det rörliga
friluftslivet är grundläggande för skärgårdens karaktär, identitet och fortsatta
utveckling. Skärgårdssamhällena bidrar till stadens mångfald av boendemiljöer.
Södra skärgårdens särskilda förutsättningar innebär utmaningar som delvis skiljer sig från staden i övrigt.
Det totala antalet invånare i södra Skärgården har de senaste åren ökat något
på Brännö och Donsö men för övriga öar har invånarantalet varit oförändrat eller minskat. Skärgården har en åldrande befolkningsstruktur och med det stora
utmaningar för en levande skärgård. Under de senaste tio åren har andelen barn,
unga och personer i arbetsför ålder minskat något medan det skett en markant
ökning av andelen personer över 70 år. Medianåldern har därmed stigit under
denna period. Även om antalet invånare har ökat totalt så skiljer det sig mellan
öarna och inflyttningen har inte motverkat en åldrande struktur. Det finns flera
faktorer som orsakar den utvecklingen. Det krävs stor medvetenhet och förståelse för skärgårdens förutsättningar och utmaningar för att kunna verka för en
levande skärgården och hållbar utveckling.

Rekommendationer för södra skärgården
• Främja en levande skärgård med en livskraftig och god befolkningsutveckling samt goda förutsättningar att bo, verka och besöka öarna.
• Skärgården ska varsamt kunna kompletteras med ny bebyggelse för
ökad blandning av bostadsformer, verksamheter och samhällsservice.
• Säkra samhällsviktiga hamnar mot översvämning vid höga havsnivåer. Skärgårdstrafikens hamnar berörs särskilt.
• Utveckla befintliga hamnar med fler funktioner; såväl skärgårdstrafikens hamnar, småbåtshamnar och gästhamnar som gods- och fiskehamnar.
• Avlasta Saltholmen genom utökad skärgårdstrafik till fler angöringsplatser på fastlandet. Utveckla mobilitetstjänster för skärgårdens
befolkning samt utöka skärgårdstrafiken mellan öarna.
• Värna och utveckla natur-, kulturmiljö- och landskapsbildsvärden.
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Donsö
Foto: Steampipe production

Bebyggelseutveckling
Bebyggelseutveckling i södra skärgården ska ske i en balanserad takt och med
hänsyn till befintlig natur- och kulturmiljö. Detta gäller i första hand de öar som
har åretruntboende, Styrsö, Donsö, Asperö, Brännö, Köpstadsö och Vrångö.
Bebyggelse ska främst tillkomma inom och i anslutning till befintliga bebyggelsemiljöer där det redan finns samhällsservice, vatten och avlopp, och viss
kommersiell service som underlättar åretruntboende. Boendeformer som kompletterar befintligt utbud av småhus ska prioriteras, för att skapa ett varierat bostadsutbud som lockar olika befolkningsgrupper och underlättar att bo kvar på
sin ö vid ändrad livssituation. Byggandet kan bidra till flyttkedjor för ökad rörlighet inom det befintliga bostadsbeståndet och öppna för unga och barnfamiljer
att flytta till södra skärgården. Dagens trend av en åldrande befolkning kanske
då kan vändas. Det ökar också förutsättningarna för att bibehålla och utveckla
handel och samhällsservice i form av skolor och förskolor med mera.

Mobilitet och infrastruktur
Skärgårdstrafiken
Skärgårdstrafikens persontransporter utgår idag från Saltholmen, medan godstrafiken utgår från Fiskebäck. Saltholmen ska fortsatt vara angöringspunkt för
skärgårdstrafiken med möjlighet för boende och verksamma i södra skärgården
att hyra parkeringsplats. Saltholmen har dock inte förutsättningar att bära hela
södra skärgårdens mobilitetsbehov, utan måste avlastas av andra angöringsplatser. Viss kompletterande trafikering har införts till Stenpiren och Lindholmen,
men Saltholmen bör avlastas ytterligare genom utökad trafikering till innerstaden på båda sidor om älven för att öka tillgängligheten till innerstaden för
skärgårdens befolkning. På sikt kan även Saltholmen behöva avlastas med en
ytterligare terminal, som har förutsättningar för parkering för boende och företag i södra skärgården. Fiskebäck har identifierats som en möjlig sådan plats. Vid
Fiskebäcks hamn ska fiskehamnen och eventuell ny bebyggelse utformas, så att
framtida utveckling av en terminal för skärgårdstrafiken med utrymme för bil-
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parkering inte försvåras. Färjelägena på såväl fastlandssidan som på öarna behöver anpassas så att färjetrafiken kan upprätthållas även vid höga havsvattennivåer.
Kollektivtrafiken på land från Saltholmen och övriga angöringsplatser till stadens tyngdpunkter behöver utvecklas.
Kommunikationen mellan öarna sker med skärgårdstrafiken. Styrsö och Donsö
är dessutom sammankopplade med en bro. Bristande kopplingar mellan öarna är
en utmaning, särskilt avseende underlag för skolor. Det finns ett behov av bättre
transportmöjligheter i nord-sydlig riktning mellan öarna och även till Öckerö i
norr. Det gäller också för cyklar och turism. En nord-sydlig koppling kan även
möjliggöra att kustnoder kompletterar varandra när det gäller utbud av service,
handel, övernattningsmöjligheter och upplevelser.

Hamnar
Det finns småbåtshamnar på de flesta öarna i södra skärgården. Merparten är
fasta bokade platser, gästhamnar finns framförallt på de större öarna. Båtplatserna behövs både för boende i skärgården och besökare och turister. Båten som
transportmedel kräver båtplats inte bara på hemön utan också vid målpunkten,
det vill säga på fastlandet eller de andra öarna. Efterfrågan på båtplatser, både
fasta och besöksplatser, är generellt sett stor i hela Göteborg och kan idag inte
tillgodoses fullt ut.
Större småbåtshamnar (minst 100 platser) finns på Asperö, Styrsö Tången,
Styrsö Bratten, Donsö-Vrångö och Vrångö Fiskehamn. Gästplatser finns på
Brännö, Asperö, Stora Källö, Styrsö, Donsö och Vrångö. På de tre sistnämnda
finns över 100 gästplatser medan det på övriga endast finns ett fåtal.
I första hand ska befintliga småbåtshamnar och gästhamnar utvecklas med
fler funktioner; där det är möjligt med fler platser. Det är särskilt angeläget att
skapa fler gästplatser, då det gör skärgården mer tillgänglig, ökar möjligheten
att besöka öarna med egen båt och ger förutsättningar för en levande skärgård.
Hamnar för större fartyg finns vid Donsö djuphamn, Vrångö och Styrsö
Sandvik. Tankplatser finns på Donsö och Styrsö Sandvik. Vinterupplag för båtar
finns på Brännö, Asperö, Styrsö, Donsö och Vrångö. Styrsö Tången ägs av Göteborgsregionens fritidshamnar AB (Grefab), övriga hamnar är antingen privata
eller ägs av en ekonomisk förening alternativt ett aktiebolag.
Större gods- och fiskehamnarna i södra skärgården ska värnas för att möjliggöra utveckling av maritima näringar. Räddningstjänsten har en RiB-station
(räddningstjänst i beredskap) i Donsö hamn. Vid behov angör de skärgårdstrafikens bryggor. Dessa hamnar ska fortsatt vara tillgängliga för räddningstjänsten.
Trafiken på öarna
Vägnätet på öarna i södra skärgården är utformat för fotgängare, cyklister och
mindre fordon i begränsad omfattning (exempelvis golfbilar och flakmopeder).
Fordonsslag varierar väldigt mycket mellan öarna. Alltifrån Köpstadsö där i
princip enbart skottkärror förekommer, till Donsö och Styrsö som har relativt
stora inslag av tjänstebilar och arbetsfordon samt ett stadigt ökande antal så
kallade golfbilar. På senare år har golfbilar och hantverksfordon blivit ett allt mer
påtagligt inslag i miljön och det har skapats ordnade parkeringsytor för golfbilar
vid några av de större hamnarna. Eftersom alla trafikslag ska samsas om samma
vägar är detta en negativ utveckling, särskilt ur ett barnperspektiv. Antalet fordon
på öarna ska därför bibehållas på en låg nivå.
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Vid planering och byggande ska Räddningstjänstens behov av framkomlighet
beaktas och avvägas mot områdenas kulturhistoriska värden och karaktär.

Parkering och mobilitetstjänster
Närmaste parkeringsplats för bilägare i södra skärgården är vid Saltholmen. Nuvarande parkeringssituation vid Saltholmen innebär att ny bebyggelse i södra
skärgården ges parkeringstalet noll, tills det finns en varaktig lösning för ytterligare parkeringsplatser för bil. Mobilitetstjänster bör utvecklas i nära samverkan
med skärgårdens befolkning, för att skapa hållbara och praktiska lösningar för
vardagens mobilitet.
Tekniska system
Befintliga dricksvatten- och spillvattenledningar till Ryaverket bedöms tillräckliga för skärgårdens utveckling.
Befintliga platser för återvinning och sortering av avfall ska värnas. Utrymmen för avfallshantering behöver säkerställas i hela södra skärgården.

Service och fritid
Samhällsservice och kommersiell service
Skärgården har en karaktär av landsbygd och dess särskilda förutsättningar kräver särskild hänsyn. Södra skärgården ska vara en levande skärgård där det är
möjligt att bo och verka året om, vilket förutsätter att bebyggelsen och verksamheter på öarna kan utvecklas. Bostadsutvecklingen spelar en betydande roll
för möjligheten att bibehålla och utveckla servicen på öarna. Öarna ska vara
tillgängliga för bofasta, sommargäster, dag- och badturister, båtfolk och korttidssemestrande.
Styrsö har av tradition varit huvudön inom skärgårdsområdet och har därför
den bäst utbyggda samhällsservicen. Bland annat finns vårdcentral som även
har filial på Vrångö och Brännö, tandläkare, bibliotek, äldreboende, skola F-9,
förskola, simbassäng och livsmedelsbutiker varav en är postombud. På Donsö
finns livsmedelsbutik med postombud, bibliotek, några specialvaruaffärer, förskolor, låg- och mellanstadium. Brännö, Vrångö och Asperö har lågstadieskolor,
förskolor och mindre livsmedelsbutiker med postombud. Även Köpstadsö har
en förskola. I södra skärgården finns även hemtjänst, gruppboende för personer
med funktionsnedsättning och äldreboende. Missionskyrkan har en omfattande
verksamhet och spelar en stor roll i samhällslivet. Huvudsakliga mötesplatser i
skärgården är framförallt vid hamnarna, på skärgårdsbåtarna, i kyrkorna samt
genom det starka föreningslivet och idrotten. Andra populära mötesplatser är
aktivitetshuset på Vrångö och lägergården på Stora Rävholmen, vilken drivs av
kommunens fritidsverksamhet. Styrsö har ett behov av en större samlingslokal.

Näringsliv
Det huvudsakliga näringslivet i södra skärgården finns på Donsö där rederinäringen har stor betydelse. Handelsflottan på Donsö är den femte största i
Sverige. Övriga sysselsättningstillfällen finns främst inom kommunal och kommersiell service och hantverk. Många boende i skärgården arbetar på fastlandet
i Göteborg. Näringslivet i södra skärgården ska utvecklas, framförallt inom maritima näringar.
Flera verksamheter i skärgården är beroende av sommarens besökare och tu-
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rister. Besöksnäringen och service kopplad till den bidrar stort till den levande
skärgården. Besöksnäringen ska främjas genom åtgärder som förlänger besökssäsongen; öka möjligheten att övernatta i södra skärgården, utveckla gästhamnarna samt anlägga allmänna toaletter.

Friluftsliv och rekreation
Södra skärgården har stort värde för friluftsliv. Öarnas stora, relativt orörda natur- och friluftsområden utgör tillsammans med de stora möjligheterna för båtsport, fritidsfiske och bad viktiga rekreationsområde och turistattraktion för göteborgare och andra besökare.
De öar som nås av skärgårdstrafiken är tillgängliga för alla genom att det
endast krävs en kollektivtrafikbiljett. Det finns ett intresse av att göra fler öar
tillgängliga genom skärgårdstrafiken.
Inom ramen för projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla utförs i dagsläget en kartläggning av friluftslivet
i kustzonen och havsområdet.

Värden och hänsyn
Södra skärgården omfattas av många riksintressen. Utvecklingen i skärgården
begränsas framförallt av riksintresse för totalförsvaret och en bullerpåverkan.
Kommunens bedömning är att ljudsituationen och livsmiljön i övrigt överväger
och gör detta till hälsosamma boendemiljöer.
Därutöver finns riksintressen
för naturvård, friluftsliv, kulturmiljö, yrkesfiske, kommunikationer och Natura
2000-områden.
Strandskydd råder längs stor del av södra skärgårdens kuststräckor. Exploaterade delar saknar ibland strandskydd; exempelvis på norra Styrsö, västra Brännö,
östra Asperö, södra Köpstadsö och östra Donsö.

Naturmiljö
Större oexploaterade områden samt sammanhängande och särskilt värdefulla
grön-, blå- och rekreativa områden i södra skärgården ska värnas. Det behöver
säkerställas att värdefull natur och djurliv inte äventyras på grund av ett för högt
besökstryck.
Öar får speciella förutsättningar beträffande biologisk mångfald då de naturligt är avskurna från andra landområden. Biotoper och naturmiljöer har därför
särskilt stor betydelse för det lokala växt- och djurlivet. Öarna i södra skärgården
har ett mosaiklandskap med berghällar, dalgångar, ljunghedar och betesmarker.
Vegetationen på bergspartierna är bitvis sparsam med vindpinade enar och tallar.
Vegetationen på öarna är koncentrerad till dalgångarna och till småvatten och
våtmarker där det bitvis växer frodiga lövskogspartier. Sötvattensamlingar kan
även ha stort värde för djurlivet. Längs bergssidorna i anslutning till bebyggelsen
finns ofta bryn med ädellövträd. Bergsområden inom bebyggelseområdena på
öarna utgör viktiga landskapselement och ska inte bebyggas.
Jordbruksmarken i södra skärgården har höga biologiska, landskapsbildsmässiga och kulturhistoriska värden och är viktig för skärgårdens attraktivitet. På
grund av minskat betestryck håller delar av öarna på att växa igen med lövsly.
Det kan hota variationsrikedomen av flora och fauna. Igenväxningen riskerar
att försvåra landskapets läsbarhet då resterna från det äldre jordbrukslandskapet

280

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Ytterstaden och södra skärgården

försvinner. Även den visuella kontakten med havet minskar när strandnära områden växer igen. Jordbruksmark, hagar och ängar i södra skärgården ska därför
fortsatt brukas och hållas öppen med metoder som tar hänsyn till biologiska
värden och så att läckage av näringsämnen till havet minimeras. Strandängar ska
skötas och inte låtas växa igen.
De variationsrika trädgårdarna med fruktträd och blommande buskar som
finns på många av öarna har betydelse för insekter och fjärilar och bidrar till att
öka den biologiska mångfalden.

Kulturmiljö
Södra skärgården som helhet har ett stort kulturmiljövärde och utgörs av väl
bevarad skärgårdsmiljö. Miljön omfattar det forntida fångstsamhällets fornlämningar och en rikt varierad bebyggelse som speglar skärgårdssocknens historia
och de olika öarnas skilda utveckling. Öarna har sinsemellan olika naturgeografiska förutsättningar och har därmed sin speciella bebyggelsekaraktär som härrör
sig från äldre jordbruksmiljöer, fiskelägen, fraktskutehamnar, fyr- och lotsbebyggelse, karantänstation samt äldre och nyare fritidsbebyggelse. Ny bebyggelse ska
ta sin utgångspunkt i att förstärka befintliga autentiska miljöer och värden.
Stränderna i södra skärgården är känsliga ur kulturhistorisk synvinkel, eftersom de i princip varit obebyggda genom alla tider. God tillgänglighet till stränderna och havet är därför viktigt att bibehålla vid ny bebyggelse.
Galterö
Foto: Asbjörn Hanssen
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Läs mer
PM – Planeringsnivåer kustzonen
Läs även tematiskt tillägg till översiktsplanen för översvämningsrisker

Risker
Ny bebyggelse ska anpassas till ett framtida klimat med förväntade höga havsnivåer och fler översvämningar. Staden har därför tagit fram dimensionerande
planeringsnivåer för ny bebyggelse längs kusten och i skärgården utifrån en dimensionerande händelse år 2100 med 200 års återkomsttid, vilken motsvarar ett
vattenstånd på ca 2,4 meter (RH 2000). Planeringsnivåerna är indelade i olika
bebyggelsekategorier, beroende på konsekvenserna vid en eventuell översvämningshändelse (se tabell). Bakgrunden till planeringsnivåerna, dimensionerande
händelser och beskrivning av kategorierna framgår av Strategiskt PM – Planeringsnivåer kustzonen som kompletterar det tematiska tillägget till översiktsplanen för översvämningsrisker. För skyfall gäller samma dimensionerande händelse och säkerhetsmarginaler som i de centrala delarna av staden.
Hamnarna där skärgårdsbåtarna angör är låglänta och riskerar att svämmas
över vid höga havsnivåer, såväl på öarna som på Saltholmen. Färjelägena behöver
anpassas så att färjetrafiken fortsatt kan trafikera, annars innebär det en risk att
skärgården blir avskuren och endast tillgänglig med helikopter vid höga vattenstånd.
Även övriga delar av öarna är delvis låglänta och riskerar därför översvämning
vid höga vattennivåer i havet. Helikopterplattorna i södra skärgården bör bibehållas för att vid behov kunna användas av räddningstjänsten.

Planeringsnivåer i kustzonen som omfattar områden utanför de yttre barriärerna, markerade i figuren med röda streck.
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Tabell med planeringsnivåer för kustzon.

Genomförande
Kommunen äger endast lite mark i södra skärgården och öarna är ofta uppdelade
i små fastigheter. Detta medför att det är svårt att åstadkomma nya boendeformer inom den redan byggda marken och att processen för att åstadkomma önskad utveckling kan bli tidskrävande.
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HAVSOMRÅDET

Läs mer
Kunskapsunderlag havsområdet.

Begrepp, gränser och överlappande
planeringsansvar i territorialhavet. Bearbetad figur från Havsplan Västerhavet. Källa: GR
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Havet har stor betydelse för Göteborgs identitet som historisk kust- och handelsstad. Dess värde för friluftsliv, transporter och näringsliv kan inte underskattas. De marina naturvärdena har stor artrikedom och bidrar med många
ekosystemtjänster. Men havets ekologiska och kemiska status är känslig och påverkas negativt både av aktiviteter och utsläpp i havet samt av det som sker
på land. Därför är en hållbar användning av havet en grundförutsättning för
välfärden, ekosystemtjänster och göteborgskustens attraktivitet. Oavsett om det
handlar om godstransporter, yrkesfiske, friluftsliv eller andra intressen krävs en
planering som leder till att havet kan bibehålla sin biologiska mångfald och sina
ekosystemtjänster. Det vilar ett stort ansvar på Göteborg att bruka havet på ett
ansvarsfullt sätt.
Det finns många intressen som behöver samsas på och i havet och de flesta av
dem kan anpassa sig till varandra. På en övergripande nivå är totalförsvaret, sjöfarten med dess hamnar, kulturmiljön, friluftslivet samt de marina naturvärdena
prioriterade intressen i Göteborgs havsområde. De marina naturvärdena är en
grundförutsättning för all användning av havet och ska värnas. Övriga intressen
ska samverka och anpassa sig till varandra.
Havsområdet utgör en yttre gräns och förbindelse mot omvärlden, och har
bland annat en viktig transportfunktion både för Göteborg och för omvärlden.
I havsplaneringen är sambandet med andra kommuners planering uppenbart
och samverkan behövs. Det finns potential för samverkan mellan kommunerna när det till exempel gäller naturskydd, friluftsliv, farleder för fritidsbåtar och
gästhamnar. Göteborg delar synen på öppet hav, skärgård och kustcentra som
framgår av Göteborgsregionens strukturbild för kustzonen.
Göteborgs planering för havet utgår från Havs- och vattenmyndighetens
övergripande mål för havsplaneringen att bidra till god havsmiljö och hållbar
tillväxt. Det innebär att planeringen ska ge rumsliga förutsättningar, så att identifierade utvecklingsbehov och mål om hållbar tillväxt tillgodoses samtidigt som
god havsmiljö nås och upprätthålls. Hållbar tillväxt omfattar både det som kallas
blå tillväxt, det vill säga tillväxt relaterad till maritima verksamheter och ekonomisk hållbar tillväxt i bredare bemärkelse inklusive positiva sysselsättningsef-
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fekter. Tillväxten är hållbar när våra behov idag kan tillfredsställas ekonomiskt,
miljömässigt och socialt, samtidigt som förutsättningar ges för kommande generationer att tillgodose sina behov. En utgångspunkt är att hållbar tillväxt förutsätter väl fungerande ekosystem och en god havsmiljö.
Den övergripande utvecklingsinriktningen för havsområdet är att främja ett
levande hav. En rik biologisk mångfald i havet är en grundförutsättning för att
alla olika användningar av havet kan ske på ett hållbart sätt. Fiske, friluftsliv,
båtliv, besöksnäring och vattenbruk ska utvecklas med hänsyn till den marina
landskapsbilden och havet som naturmiljö.

Inriktningar för maritima näringar
• Säkerställ yrkesfiskets behov i strategiska lägen i Göteborg med rätt
förutsättningar samtidigt som minsta möjliga negativa påverkan på
naturmiljön säkerställs.
• Främja vattenbruk i de delar av havsområdet som bedöms lämpliga. Undvik vattenbruk inom områden med hög biologisk mångfald
såsom ålgräsängar och vilda musselbankar.
• Främja testanläggningar för havsbaserad energiproduktion under
förutsättning att de inte innebär påtaglig negativ påverkan på havets bottenmiljö.
• Undvik verksamheter och anläggningar som hindrar sjöfarten inom
farleder och ankringsområden.
• Muddring ska ske i så liten utsträckning som möjligt, speciellt i känsliga miljöer där det finns ålgräsängar och blåmusselbankar. Massor
som uppkommer vid muddring av havsbotten bör nyttiggörs för
andra ändamål. Utred platser för dumpning av muddermassor i ett
regionalt sammanhang.

Yrkesfiske
Fiskenäringen är viktig for Göteborg och Göteborgsregionen. I ett bredare perspektiv är näringen betydelsefull, dels som en del av varumärket Göteborg med
fokus på hav och fisk inom besöksnäringen, dels som leverantör av mat från
havet som har en ökad efterfrågan, särskilt fisk och skaldjur som är fångade i
närområdet. Fiskeföretag med hemmahamn i Göteborgsregionen står för en betydande del av den färska fisk som konsumeras i landet och är stora leverantörer
till framförallt svensk och dansk beredningsindustri.
Yrkesfisket har anspråk inom stora delar av Göteborgs havsområde, även i
områden där det inte finns utpekade riksintresseområden för yrkesfisket, vilka
markeras som allmänt intresse för yrkesfisket i markanvändningskartan.
Fiskebäcks hamn och Donsö hamn är utpekade riksintressen för yrkesfisket.
Planering pågår för utbyggnad av Fiskebäcks hamn, för att möjliggöra djupgående fiskebåtar och landning av fisk. Vrångö hamn har idag en betydande andel
av yrkesfisket i Göteborg, men utgör inte ett riksintresse.
Områden som har betydelse för yrkesfiske ska så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Yrkesfisket och dess
förutsättningar ska beaktas vid alla tillståndsprocesser kopplade till verksamheter som berör havsområdet.

Förslag till Nationell havsplan
Havs- och vattenmyndigheten har tagit
fram ett förslag till nationell havsplan.
Göteborg omfattas av havsplanen för
Västerhavet, Skagerak, som överlappar
med kommunal planering i det som
kallas territorialhavet, upp till 12 nautiska mil utanför baslinjen. Havsplanerna
vägleder nationella myndigheter, kommuner och domstolar i beslut, planering och tillståndsprövningar kring vad
som är den mest lämpliga användningen av havet. Näringsidkare får också
vägledning av planen. Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar
utveckling. De ska förena miljömål,
sociala mål och näringspolitiska mål.
Den eller de användningar som anges i
ett område har företräde framför andra
användningar. I stora delar av havet
kan olika användningar samsas om de
anpassar sig till varandra.
Förslaget till nationell havsplan är förenligt med Göteborgs planeringsintressen inom det havsområde där staten
och kommunen har delat ansvar.
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Vattenbruk
Vattenbruk är en gemensam benämning för odling av fisk, skaldjur, blötdjur och
alger i vattenmiljö. I Göteborgs havsområde finns ett par tillstånd för musselodling. Det saknas dock förutsättningar för havsbaserad kommersiell fiskodling.
Det krävs fördjupat kunskapsunderlag för att identifiera vilka områden i Göteborgs havsområde som är lämpliga för vattenbruk. För att utveckla vattenbruk
kan även ytor på land behövas, exempelvis tillgång till vägar, bryggor och utrymmen för att hantera skörd och underhåll av anläggningar.
Potentialen för framtida vattenbruk kan bli stor, både i slutna system på land
och i havet. I havsmiljö är odling av musslor, ostron, sjöpungar och alger lämpliga eftersom de bidrar med en renande effekt, vilket är särskilt viktigt i Göteborgs
havsvatten som idag inte har tillräckligt god vattenstatus. Denna typ av vattenbruk kan till exempel ge livsmedel, djurfoder eller gödning till annan odling.
Algodling är den snabbast växande sektorn inom vattenbruk, men fortfarande
liten i Sverige.
Havsbaserad energiproduktion
För att uppnå de nationella målen att Sverige ska bli självförsörjande på förnyelsebar energi behöver dagens teknik utvecklas. Havsbaserad energiproduktion
är en del av denna utveckling och kommer sannolikt utgöra ett allt viktigare
tillskott till energiförsörjningen i framtiden.
Idag saknas förutsättningar för vindkraft inom Göteborgs havsområde, främst
av ekonomiska skäl. Etablering av sol-, vind- och havsbaserad energiproduktion
såsom våg- och strömkraft kan däremot komma att vara aktuellt i framtiden. På
kortare sikt kan det gälla upplåtelse av områden för testanläggningar för marin
energi.
De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för etablering av vindkraft
eller annan havsbaserad energiproduktion kan ändras snabbt. Havsbaserade energianläggningar som inte medför en påtaglig negativ påverkan på havets bottenmiljö ska kunna möjliggöras.
Förutsättningarna för etablering av vindkraft till havs har utretts översiktligt
inom ramen för Göteborgsregionens projekt strukturbild för kustzonen. Översiktsplanen pekar inte ut några särskilt lämpliga områden för havsbaserad energiproduktion.
Sjöfart och farleder
Sjöfarten svarar för den övervägande delen av transporterna i den svenska utrikeshandeln och är av stor betydelse även för Göteborgs lokala näringsliv och
utveckling. Den har också en viktig roll i att avlasta landinfrastruktur från tunga
transporter.
Sjöfarten omfattar handelssjöfart, fiskesjöfart och fritidssjöfart och är beroende av framkomlighet i farleder, ankringsmöjligheter och hamnar. Sjöfarten är
ett prioriterat intresse som finns utpekat genom riksintresse för kommunikation
inom stora delar av Göteborgs havsområde. Här finns viktiga internationella
farleder in mot Göteborgs hamn och till Vänern via Göta älv. Ytterhamnarna har
stor betydelse för svensk industri och utbyggnadsplanerna är omfattande. Det
är viktigt att tillräckligt stora ytor säkerställs för hamnens verksamhet både på
land och i vatten. Ytterhamnarnas vattenområde markeras på mark- och vatte-
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nanvändningskartan som allmän hamn och säkras genom Sjöfartsverkets beslut
(SJÖFS 2013:4) om allmänna farleder och allmänna hamnar.
Göteborgs hamn är Sveriges enda hamn med transocean direkttrafik. För att
kunna ta emot och hantera de allt större containerfartygen har regeringen beslutat att investera i Göteborgs hamn och i farleden till hamnen. Det ska dels
resultera i ökad kapacitet och säkerhet i farleden, dels förstärkning och fördjupning vid Skandiahamnens södra kaj. Översiktsplanen föreslår ingen förändrad
användning som påverkar farledernas funktion.
I området mellan Vinga och Tistlarna finns tre ankarplatser där fartyg kan
lägga till exempel i väntan på kajplats. Det finns också ankringsplatser längre in
i Danafjord och i Rivö fjord.

Inriktningar för havsnära friluftsliv och rekreation
• Främja tillgång till friluftsaktiviteter för alla i, på och vid havet. Värna
och skydda områden för bad och friluftsliv i avvägningen mot andra
anspråk.
• Främja ett aktivt båtliv och öka förutsättningar för nya ”båtovana”
grupper genom att göra småbåtshamnarna till tillgängliga mötesplatser.
• Utveckla befintliga småbåtshamnar med fler båtplatser där så är
möjligt utan stor negativ påverkan på marina naturvärden.
• Sträva efter alternativ användning av områden för båtuppläggning
sommartid.
• Gör sjösättningsramper öppna för alla, även för dem utan egen båtplats.

Göteborgs långa kust, öarna och det öppna havet lockar både göteborgare och
långväga besökare. Det är ofta nära mellan stadens bostadsområden och det
öppna havet, vilket är en unik tillgång.
Friluftsliv vid och på havet omfattar många olika aktiviteter som till exempel
bad- och båtliv, fritidsfiske, paddling och skridskoåkning. Att vistas vid havet
för vila och rekreation är också att betrakta som friluftsliv. Promenadstigar längs
vattnet lockar många vandrare. I Göteborg finns goda möjligheter till havsbad.
Det finns 24 kommunala friluftsbad i Göteborg, de flesta vid havet.
Göteborgs kustområde har också stort värde för besöksnäringen. Det kommer många turister, inte minst under sommaren, vilket har stor påverkan på utvecklingen av det lokala näringslivet längs kusten. Det havsanknutna friluftslivet
är en central del av turismen. Det är viktigt att planeringen skapar förutsättningar för havsnära friluftsliv och rekreation. För att ge fler tillgång till havet är
det viktigt att det finns kollektivtrafik och gång- och cykelvägar till kusten och
badplatser. Det behövs också lättillgänglig information om hur och var man kan
resa med skärgårdsbåtarna.

Båtliv och småbåtshamnar
Att äga en fritidsbåt, att segla eller ta sig fram med motorbåt på havet är en del
av friluftslivet i Göteborg. Anblicken av båtar på öppet hav eller i hamnar ger
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positiva upplevelser för många och de kan därför bidra till stadens attraktivitet
även för dem som inte har egen båt.
Göteborgs stad äger tillsammans med Partille, Mölndal och Ale kommuner
småbåtshamnar med sammantaget 7 000 båtplatser och 4 200 vinteruppläggningsplatser i elva hamnar, från Björlanda Kile i norr till Killingsholmen i söder.
Därutöver tillkommer en stor mängd privata eller föreningsägda småbåtshamnar. Småbåtshamnarna i Göteborg bidrar till stadens attraktivitet. Samtidigt råder konkurrens om marken som småbåtshamnarna arrenderar av staden. Därför
är det viktigt att småbåtshamnarna är öppna och tillgängliga platser som bidrar
till att skapa mervärden för både båtägare och besökare.
Båtuppläggningsplatserna utgör attraktiv mark med sina ofta vidsträckta ytor
alldeles vid havet. Samtidigt sker en utveckling med allt större fritidsbåtar vilket försvårar möjligheten att förlägga vinteruppläggningsplatser längre inåt land.
Bilvägarna till och från småbåtshamnarna går ofta genom bostadsbebyggelse
med smala gator vilket också gör det svårt att transportera båtar på trailer. Även
om båtuppläggningsplatserna används som bilparkering sommartid kan de upplevas som skräpiga och ödsliga. Alternativ användning av båtuppläggningsplatserna sommartid bör därför utredas. Det kan till exempel innebära att staden
erbjuder plats för kiosk, föreningslokaler, lokala evenemang med mera.

Värden och hänsyn
Göteborgs havsområde omfattas av riksintresse för naturvården, Natura
2000-områden, kulturmiljövården, friluftsliv, totalförsvaret, yrkesfiske och kommunikationer. Ibland är riksintressena inte förenliga. Det finns även flera naturreservat, fågel- och sälskyddsområde samt områden som är särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt.

Marina natur- och kulturmiljöer
Havet består av många olika typer av marina naturmiljöer, i det öppna havet,
runt öar och skär samt i grynnor och där det kalla saltvattnet möter sötvattnet
från Göta älvs och Nordre älvs mynningar. Den stora marinbiologiska mångfalden är viktig för sin egen skull, för att den ger ekosystemtjänster och för all
användning av havet.
I älvmynningarna råder god tillgång på näring och god vattenomsättning,
vilket är gynnsamt för produktiva naturmiljöer.
Grunda områden i kustområdet och skärgården utgör livsmiljö för många växter och djur och ska bevaras orörda i så stor utsträckning som möjligt. Skyddade
miljöer i Göteborgs havsområde är exempelvis sandbankar, estuarier, blottade
ler- och sandbottnar, laguner, vikar och sund, rev och driftvallar. Både så kallade
hårdbottnar och mjukbottnar är viktiga som reproduktions- och uppväxtmiljö
för fiskar och andra marina arter, samt utgör rast- och övervintringsplatser för
fåglar. I grunda mjukbottnar finns ålgräsängar, som fungerar som skydds- och
uppväxtmiljö för många arter och har stor betydelse för fiskars fortplantning
och uppväxt. Ålgräsängarna renar också vattnet, stabiliserar sediment och binder koldioxid. De grunda områdena är känsliga för olika typer av påverkan som
förändrar bottenförhållandena eller vattenkvaliteten. Påverkan kan utgöras av till
exempel muddring eller försämring av vattenkvaliteten i anslutning till hamnar.
Idag innehåller småbåtshamnarnas bottnar mycket föroreningar från båtfärger
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och bränslen. Båttrafiken kan även medföra skador i naturmiljön genom erosion till följd av vågsvall. Detta syns specifikt från den större farleden norr om
Brännö. Båttrafiken kan också utgöra störningar för fågellivet.
Kulturvärden förekommer på havsbotten inom i princip hela havsområdet,
men särskilt tydligt är det i inloppet till Göteborg. Kulturmiljön består nästan
uteslutande av fartygslämningar som är från innan år 1850. Fartygslämningar i
havet skapar ofta nya biotoper och bidrar till skyddade miljöer i havet.
Den marina natur- och kulturmiljön samverkar med anspråken från friluftslivets och besöksnäringens aktörer, som ofta är helt eller delvis beroende av ett
friskt hav för att utöva sin verksamhet. Intensiv besöksnäring kan dock innebära
negativ påverkan på natur- och kulturvärden.
Det mest allvarliga hotet mot arter och naturtyper är att deras livsmiljö (habitat eller biotop) försvinner. Natur- och kulturmiljön påverkas av exploatering
av stränder och havsbotten, mänskliga aktiviteter och barriärer i vattendrag. Den
naturliga havsmiljön hotas även av invasiva främmande arter.
Nedan beskrivs hur en del intressekonflikter gällande havsområdet kan hanteras när de uppstår och är tänkt att utgöra en vägledning för att göra avvägningar.

Konkurrerande intressen yrkesfiske
Många fiskbestånd längs den svenska västkusten hotas idag av ett fiske som inte
är hållbart. Yrkesfisket har gjort att sammansättningen av fiskbeståndet har förändrats. Överfiske, bifångster och fiskemetoder leder till konflikter med naturens
ekosystem i havet. Fiskemetoder som påverkar botten kan även göra att fartygslämningar skadas och sprids ut på större yta. Inverkan på naturmiljön har lett
till att det i Göteborgs havsområde finns sju områden som är fredade för fiske
under hela eller delar av året. Det krävs en långsiktigt hållbar förvaltning av både
resursen fisk och havsmiljön i stort för att läget ska förbättras. Möjligheten att
flytta ut trålgränsen bör undersökas.
I de fall som farleder går nära områden som är viktiga för fiskerinäringen
fungerar samexistens med sjöfarten bra, så länge fraktfartygen inte går utanför
lederna. Farleder och större fartyg kan dock medföra att vissa typer av fiske begränsas. Med ökande omfattning på sjöfarten och med allt större fartyg inom
såväl sjöfart som yrkesfiske kan fler konflikter uppstå. Det kan även förekomma
intressekonflikter mellan yrkesfiske och energiproduktion och infrastruktur.
Konkurrerande intressen vattenbruk
Etablering av vattenbruk kan ha negativ inverkan på natur- och kulturmiljön.
Vattenbruken är ofta av ytkrävande karaktär både på land och i havet och kommer i konflikt med andra intressen som har ytanspråk. Sjöfarten, friluftslivet,
yrkesfisket, sjökablar och militär verksamhet kan stå i konflikt med anläggningar
för vattenbruk genom utsläpp och avseende ytanspråk.
Odling av alger, musslor och ostron kan ha gynnsam effekt på naturmiljön i
havet, eftersom de renar vattnet.
Konkurrerande intressen havsbaserad energiproduktion
Havsbaserad energiproduktion kan inverka negativt på natur- och kulturmiljön,
fisket, landskapsbild och på friluftsliv genom bullerstörning, särskilt om den ska
förankras i havsbottnen. Att förlägga sjökablar på havsbotten ger ingrepp i den

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Havsområdet

289

marina naturmiljön. Vibrationer och buller från vindkraftverk kan påverka djurlivet i havet negativt.
Försvarsintresset är den främsta intressekonflikten för havsbaserad energiproduktion. Fasta installationer riskerar att i stor utsträckning störa tekniska system, som används för signalspaning och underrättelseinhämtning. Konflikterna
mellan energiutvinning och sjöfart består främst i att sjöfartens utbredning begränsas. Havskablar kan påverka möjligheterna till nödankring. En välplanerad
utbyggnad av vindkraftsparker bör kunna samexistera med sjötrafiken.
Vågkraft kan ha en liknande påverkan som vindkraft, om konstruktionen
innebär att fundament eller liknande behöver förankras på botten.
Vindparksområden kan utgöra skyddade lekplatser och uppväxtområden för
vissa fiskarter. De kan även fungera som konstgjorda rev, vilket kan gynna etableringen av fiskhabitat.

Konkurrerande intressen sjöfart, farleder och båtliv
Sjöfarten och fritidsbåtstrafiken påverkar natur- och djurmiljön negativt, genom
utsläpp av bränslen, muddring, muddertippning, läckage av båtbottenfärger, båttoaletter, skräp och mikroplaster, erosion av strandmiljöer och buller. Sjöfart kan
även leda till erosion som blottlägger, slipar och transporterar bort fornlämningar. Sjöfart och båttrafik kan också medföra att grunt belägna lämningar skadas
av ankare eller av fartygsskrov.
Vid underhåll och breddning av farleder samt i vissa fall vid anläggning av
bryggor samt till följd av större fartyg inom yrkesfisket krävs muddring av havsbottnen. Om muddringsmassorna inte kan återanvändas krävs en annan plats
där de kan lagras. Massor från åtgärder på land kan också behöva dumpas.
Muddring och dumpning utgör hot mot natur- och kulturmiljön i havet.
Det råder generellt förbud mot att dumpa muddringsmassor i havet. Sedan
tidigare finns ett dumpningsområde för rena muddermassor i Hakefjorden, men
det är osäkert om det kan fortsätta användas. Det behövs regional samverkan
kring att undersöka om det finns andra lämpliga platser för dumpning av rena
muddermassor.
Sjöfarten med dess farleder konkurrerar med intressen som kräver fasta installationer i havsbottnen. En framtida utveckling av vind- eller vågkraft, alternativt
vattenbruk kräver någon form av förankring och skulle därmed kunna konkurrera med sjöfartens framkomlighet i någon mån. Eftersom sjöfarten i Göteborgs
hamninlopp är omfattande framför allt sommartid, råder viss konkurrens med
trafiken av fritidsbåtar, som kan ha svårt att korsa de stora farlederna.
Småbåtshamnarna är ofta lokaliserade i grunda havsvikar där risken är stor
att verksamheten förstör den biologiska funktionen och allvarligt försämrar den
naturliga produktionen av ålgräs och andra arter. Båtlivet och småbåtshamnarna
kan anpassas till de flesta andra intressena i havet. Inom grunda områdena ska
etableringar av nya bryggor och andra fasta anläggningar undvikas. Kompletteringar, förtätningar och begränsade utvidgningar kan ske inom redan ianspråktagna områden där de inte påtagligt skadar marina naturvärden. Bryggor ska
anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på den marina naturmiljön minimeras. Det är viktigt att skapa förbättrade förutsättningar för båtrengöringsplatser på land som inte påverkar naturmiljön negativt.
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Fartygslämningar kan skapa synergieffekter genom att de bildar speciella biotoper på havsbotten, som djur- och växtliv på olika sätt drar nytta av.

Klimatförändringarna
Havet påverkas av klimatförändringarna genom att vattnet blir varmare. När
regnmängderna ökar minskar salthalten och drar med sig näringsämnen från
land. En ökad koldioxidhalt i atmosfären innebär att havet blir surare. Havsnivån
förväntas stiga allt mer när de landbundna isarna fortsätter att smälta. Genom
att skydda den marina naturmiljön skapas bättre förutsättningar för mångfald i
ekosystemen och motståndskraft mot förändringar.
Ny bebyggelse ska anpassas till ett framtida klimat med förväntade höga havsnivåer och fler översvämningar. Staden har därför tagit fram dimensionerande
planeringsnivåer för ny bebyggelse längs kusten och i skärgården utifrån en dimensionerande händelse år 2100 med 200 års återkomsttid, vilken motsvarar ett
vattenstånd på ca 2,4 meter (RH 2000). Planeringsnivåerna är indelade i olika
bebyggelsekategorier, beroende på konsekvenserna vid en eventuell översvämningshändelse (se tabell). Bakgrunden till planeringsnivåerna, dimensionerande
händelser och beskrivning av kategorierna framgår av Strategiskt PM – Planeringsnivåer kustzonen som kompletterar det tematiska tillägget till översiktsplanen för översvämningsrisker.
Miljökvalitetsnormer för havet
Miljöbalken anger miljökvalitetsnormer som omfattar havsområdet. Dels via
havsmiljöförordningen som reglerar normer för en god miljöstatus i havsområdet, dels via vattenförvaltningsförordningen som reglerar normer om god kemisk- och ekologisk status i kustvattnen. Normerna utgör juridiskt bindande
kvalitetskrav och det finns lagstadgade krav på att kommunen ska arbeta för att
normen ska nås.
För att kunna klara miljökvalitetsnormerna är förbättringsbehovet stort. Fysisk
påverkan, tillförsel av näringsämnen och farliga ämnen samt ett stort uttag av
arter är exempel på faktorer som tydligt påverkar statusen i havsområdet. Såväl
befintlig som framtida användning av havsområdet behöver därför anpassas efter
att bidra till att förbättra statusen i havsmiljön så att miljökvalitetsnormerna kan
klaras. Det är också viktigt att, via rätt markanvändning och förbättringsåtgärder på land och i vattendrag, minska belastningen på havsmiljön, i enlighet med
inriktningarna för välmående vattenmiljöer.
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Planbeskrivning del 2

MEDVERKANDE
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TEMATISKA
INRIKTNINGAR
En översiktsplan ska redovisa hur kommunen tar hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användning av mark- och vattenområden. Mark och vatten ska användas för det eller de
ändamål som områdena är mest lämpade för, med hänsyn till
beskaffenhet, läge och behov. Allmänna intressen är bland annat natur- och kulturmiljö, miljö- och klimataspekter, utformning av bebyggelse och infrastruktur, hushållning med mark
och vatten samt bostadsbyggande. I detta kapitel beskrivs hur
kommunen beaktar berörda allmänna intressen. Övergripande
för samtliga intressen är långsiktigt god hushållning och en
socialt god livsmiljö.
Inriktningarna i följande avsnitt ska användas tillsammans med
de rekommendationer som framgår av markanvändningskartan. Dessa inriktningar är generella och gäller i hela kommunen
om inget annat framgår.

GESTALTAD LIVSMILJÖ

En god gestaltad livsmiljö förutsätter en stadig utgångspunkt i stadens historiska
utveckling och i de värden och kvaliteter som karaktäriserar Göteborg. Dagens
Göteborg är resultatet av en lång process av stadsutveckling i olika tider. I stadsmiljön finns tydliga samband till stadens ursprung och historia genom kulturmiljöer, som förmedlar berättelser om det som anlades som Sveriges port mot
väster och utvecklades till en internationell handelsstad, hamnstad och varvsstad.
Göteborg står idag inför en stor omvandling när staden växer och förändras.
Nya byggnader, stadsrum, kvarter och hela stadsdelar tillkommer. Förändringarna görs inom redan bebyggd stadsmiljö, ofta inom eller i relation till värdefull
kulturmiljö.
Hur livsmiljön är gestaltad påverkar stadens invånare i hög grad och dagligen. Det handlar om utformning och funktioner i vardagsmiljön men också om
hur staden i stort fungerar och upplevs av både boende och besökare. Arkitektur är ett värdeskapande verktyg som rör byggnaders och parkers utformning
och organisation. Det rymmer också stadsrummens gestaltning samt stadens
rörelsestråk och funktion. Tillgång till väl gestaltad arkitektur, upplevelserika
och välkomnande stadsrum påverkar människors livskvalitet och deras känsla av
sammanhang och gemenskap.
En viktig del i den gestaltade livsmiljön är stadskaraktären. Den byggs upp av
staden som fysisk gestalt samt dess innehåll av bebyggelse, stadsrum, verksamheter och kulturyttringar. Den bidrar till att göra staden särpräglad och unik.
Att invånarna känner en förankring i sin livsmiljö, att människor vill resa till
Göteborg och att näringsidkare vill etablera sig. För en hållbar stadsutveckling
behöver omvandling och förtätning åstadkommas, med ett medvetet och hän-

Nytt kulturhus i Bergsjön
Illustration: Sweco Architects
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Nationell politik för gestaltad livsmiljö
Enligt politiken för gestaltad livsmiljö
ska arkitektur, form och design bidra
till ”ett hållbart, jämlikt och mindre
segregerat samhälle med omsorgsfullt
gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda
förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön”. (…)
”Arkitektur, form och design påverkar
alla människor dagligen och handlar i
grunden om livskvalitet. Ambitionen är
ett samhällsbygge som sätter människan i centrum, där fler ska få leva och
bo i inkluderande, väl gestaltade och
långsiktigt hållbara miljöer”.

synsfullt förhållningssätt till stadskaraktären och dess olika värden. En stadsutveckling som bygger vidare på dessa värden bevarar och stärker stadens särart,
attraktivitet och identitet.
Ett förändrat klimat ställer nya krav på hur staden planeras, byggs och förvaltas. Där har arkitekturen en avgörande roll för hur vi formar en gemensam väg
framåt. Klimatutmaningen innebär att den gestaltade livsmiljön dels behöver
stå för en minskad klimatpåverkan, dels behöver anpassas till att förmå hantera
effekterna av ett förändrat klimat.
Göteborgs naturvärden och rika historiska arv är en bra grund att bygga på
för att uppnå en god gestaltad livsmiljö. Utmaningar är att staden i mångt och
mycket är en socialt segregerad stad och delad genom trafikleder, topografi samt
att kunna uppnå tillräckligt med offentliga rum och friytor i det nya som byggs.
Nationell politik för gestaltad livsmiljö
Enligt politiken för gestaltad livsmiljö ska arkitektur, form och design bidra
till ”ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen
av den gemensamma miljön”. (…) ”Arkitektur, form och design påverkar alla
människor dagligen och handlar i grunden om livskvalitet. Ambitionen är ett
samhällsbygge som sätter människan i centrum, där fler ska få leva och bo i inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer”.

Möjliggör en levande stadsmiljö
Planera för en levande stadsmiljö genom att:
• Tillämpa en lägesbaserad planering för att uppnå god balans mellan blandade
funktioner och täthet samt en lämplig fördelning av hur marken används.
• Värna och utveckla de offentliga rummen med utgångspunkt i platsspecifika
värden som spelar roll för den lokala identiteten.
• Utforma stadens rum och platser så att de stödjer spontanidrott, rörelse och
fritidsaktiviteter.
• Värna platsers framtida potential för handel och upplevelser och skapa förutsättningar för ändamålsenliga lokaler till rimliga priser för kultur- och föreningsverksamheter.
• Värna platsers framtida kulturpotential vid stadsveckling och ha kunskap om
förändringens påverkan på befintligt kulturliv.
• Säkerställ god tillgång till idrott och utelek med säkra gång- och cykelvägar
när nya bostäder planeras.

Lägesbaserad planering
Den ökade konkurrensen om mark i kombination med att goda kvaliteter eftersträvas i stadsplaneringen leder inte sällan till intressekonflikter mellan olika anspråk i planeringen. Friyta, täthet och funktionsblandning är alla viktiga
aspekter, men det behövs en ökad förståelse kring hur dessa aspekter påverkar
varandra och vilka konsekvenserna detta får för en god gestaltad livsmiljö.
Lägesbaserad planering grundar sig på att olika lägen i staden har olika potential för att uppnå kvaliteter, blandning av olika funktioner och att ta hand om
och dra nytta av en högre täthet. För att bättre förstå lägets betydelse är stadsformsmodeller ett viktigt verktyg. Läge skapar även förutsättningar för funktionsblandning. Ett bra läge har stor potential att locka människor. De viktigaste
förutsättningarna är förhållandet till stadens gatunät samt närhet till kollektiv-
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Lägesbaserad planering.

Noder, stråk och mellanområden

trafik med hög kapacitet. Lägespotential kategoriseras utifrån noder, stråk och
mellanområden. Analys av lägespotentialer underlättar för att uppnå kvaliteter i
form av stadsliv och bra boendemiljöer. Rekommendationen är därför att differentiera funktionsblandning och täthet utifrån läge.
Hög exploatering och hög andel bostäder innebär högt tryck på, och stort
behov av friytor. Ju högre andel gatumark, desto mindre andel kvartersmark och
ofta även högre exploatering. Strategiska lägen med högre rumslig integration
och tillgång till god kollektivtrafik har bättre förutsättningar för att ta hand om
och dra nytta av högre exploatering och täthet.
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. Sådana stråk består av både lokala invånare och besökare. En högre exploatering och täthet i noder och längs stråk för att främja stadslivskvaliteter innebär att andra kvaliteter så som större friytor kan prioriteras i
mellanområden som är tillgängliga för alla.

Principer för fördelning av
markanvändning
Utifrån analys av skandinaviska städer
(Stockholm, Göteborg, Oslo, Bergen)
samt jämförelser med andra städer, är
bedömningen att UN Habitats rekommendation om minst 15% för offentlig
friyta är ett bra mått. Minst 2/3 av detta bör vara park eller natur. Med stöd i
UN Habitats rekommendationer, forskning och andra analyser är bedömningen att andelen gatumark bör vara cirka
30%. Detta innebär en bra fördelning
och avvägning mot kvartersmark.
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Uppdelningen mellan kvartersmark, offentlig friyta och gatumark och den stadsform det skapar, ger ett område dess långsiktiga förutsättningar. Ett medvetet
val av lämplig fördelning av gatumark, offentlig friyta och kvartersmark säkrar
därför stadens flexibilitet över tid trots förändrade funktioner. Fördelningen behöver mätas och avvägas på områdesnivå, dvs inte inom varje enskild detaljplan.

Tillgänglighet och universell
utformning
En levande stadsmiljö förutsätter att
den är tillgänglig för alla. Det innebär
till exempel att personer med funktionsnedsättning ska kunna förflytta
sig i och använda alla stadens inneoch utemiljöer på lika villkor som
andra. För att säkerställa detta ska
stadens verksamheter tillämpa och
ställa krav på universell utformning vid
stadsplanering samt ny- och ombyggnationer. Universell utformning handlar om att göra rätt från början, att
utforma och planera samhället så att
man inte utesluter någon. På så sätt
undviker man att skapa behov av anpassningar i efterhand. Det handlar om
att nya produkter, miljöer, program och
tjänster ska utformas utifrån principen
om universell utformning.
Läs mer i Göteborgs Stads program för
full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2020–2026

8

Offentliga rum och mötesplatser
Mellanmänskliga kontakter och möten är ett grundläggande behov och en förutsättning för god hälsa och ett gott liv. Mötesplatser är därför grundläggande
för en socialt sammanhållen stad där människor mår väl och känner sig delaktiga i samhället. Gator, torg, parker och gårdar är en viktig del av vardagen där
möten uppstår och barn kan leka. Att se varandra i det dagliga livet ökar empati
och förståelse för varandra. Användbara och inbjudande utemiljöer ska finnas i
anslutning till bostäder, arbetsplatser och i offentliga miljöer. Människor i alla
åldrar och med olika förutsättningar ska ha möjligheter att vistas i och använda
stadens offentliga rum.
Utformningen av det offentliga rummet är avgörande för hur väl en plats
fungerar som inkluderande och gemensam mötesplats. Om det är placerat vid
korsande stråk ökar också tillgängligheten och attraktiviteten. En omsorgsfull
gestaltning av de gemensamma stadsrummen kan bidra till att invånare och besökare känner gemenskap, stolthet och tillhörighet till samhället. Det i sin tur
bidrar till att bygga ett samhälle som håller ihop. Barns livschanser kan förbättras av att växa upp i en god bebyggd miljö. Nya offentliga rum i staden ska
präglas av en omsorgsfull arkitektonisk gestaltning. Det ska finnas ett samspel i
material och färgsättning samt en omsorgsfullt utformad ljus- och ljudmiljö så
att byggnader, torg, gator och parker bildar helheter av god gestaltad livsmiljö.
I den täta staden behöver de offentliga rummen vara tillräckligt stora för att
tåla användning och rymma de som bor och verkar i närheten. Det är viktigt
med en variation av olika stadsrum och mötesplatser. Staden behöver innehålla
både aktiva och lugna rum för vistelse och förflyttning. Stadsrummen ska ha
en rimlig ljudnivå, tillgång till solljus samt en god belysning. Grönska påverkar
upplevelsen av de offentliga rummen, såväl estetiskt, rumsligt som ljud-och ljusmässigt. Ljusplanering kan bidra till en levande nattstad där människor kan leva
ett aktivt liv under dygnets mörka timmar. Belysningen i Göteborg ska stödja en
levande, trygg och jämlik stad där ljuset ska fungera som en självklar del av och
bidra till upplevelsen av stadsrummets form, funktion och stämning samtidigt
som stadens olika karaktäristiska delar förstärks. Välutformade offentliga rum
bidrar till stadens identitet och attraktivitet, vilket gör att invånare och besökare
trivs och attraheras. Handel och verksamheter väljer att etablera sig i dessa miljöer och får goda förutsättningar att utvecklas och växa.
Platser och promenadstråk längs kusten, sjöarna, älven och åarna är viktiga
mötesplatser där människor från alla grupper i staden möts. Längs Göteborgs
vattendrag och kust finns potential att utveckla fler sammanhängande promenadstråk och mötesplatser.
I Göteborg finns ett rikt utbud av kulturverksamheter där både amatörer och
professionella, besökare och invånare möts på olika sätt. Kulturens mötesplatser
är både permanenta, som exempelvis bibliotek, kulturhus, och andra institutioner, och mer tillfälliga som festivaler, events och utställningar i det offentliga
rummet. Platserna ger möjlighet att både utöva, uppleva och delta i kultur. De
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bidrar till ett hållbart och inspirerande stadsliv. En ökad närvaro av kultur bidrar till betydelsefulla möten mellan olika individer och grupper i staden. Det
har även potential att bidra till lokal platsutveckling, som gör att människor kan
trivas bättre i sin stadsmiljö och känna sig delaktiga.
Kultur- och föreningsverksamheter är viktiga forum för ett samhälle som håller ihop. De skapar mervärden som demokratibärare och fungerar ofta som viktiga mötesplatser. Dessa verksamheter behöver lämpliga och tillgängliga lokaler
till rimliga priser för att kunna etablera sig och utvecklas.
Idrotts- och föreningslivet är starkt i Göteborg med en mångfald av idrottsplatser och inomhusanläggningar där människor från olika delar av samhället
möts. Det är viktigt att det finns många olika slags idrottsanläggningar. Allt
ifrån anläggningar som simhallar, isrinkar och ridanläggningar, till utegym eller
öppna fotbollsplaner som inte måste bokas. För att barn och ungdomar ska få
god tillgång till idrotts- och föreningsliv är det angeläget att anläggningar ligger
nära många bostäder samt har goda kommunikationer och trygga vägar. Utrymme behövs för anläggningar som byggs av staden, föreningslivet och andra aktörer samt för idrotter och föreningar med behov av både små lokaler och stora
markområden.

Främja god arkitektur
Bidra till att lyfta arkitekturens betydelse i all planering och allt byggande genom att:
• Vara en förebild vid byggande och förvaltning av offentliga miljöer samt stadens egna byggnader.
• Ha ett levande samtal om arkitektur med göteborgarna, akademi och näringsliv genom att arbeta utåtriktat kring frågor som rör gestaltad livsmiljö.
• Gestalta barnens lek- och vistelsemiljöer med särskild omsorg, så att de bidrar
med kärnvärden som trygghet och upplevelseglädje.
• Utveckla staden utifrån dess karaktär och identitet, både i de stora dragen och
i det lokalt platsspecifika.
• Lägga särskild omsorg vid gestaltningen av höga hus och andra byggnader
som utmärker sig i storlek och som påverkar stadssiluetten.
• Driva på utvecklingen av väl gestaltade platser genom tillfällig arkitektur och
platsskapande aktiviteter och tillämpa enprocentregeln gällande konst i offentliga miljöer.
• Eftersträva arkitektur som tar tillvara på redan använda naturresurser och
anpassa nya strukturer och byggnader till ett framtida klimat.
Stadens ansvar
Göteborgs Stad har ett stort ansvar att verka för en god arkitektonisk kvalitet
i det som byggs. Det handlar om att lyfta arkitekturens betydelse i alla projekt
och att ställa krav på hög gestaltningskvalitet i det som byggs. Staden ska agera
förebildligt vid skapandet av allmänna platser och kommunala byggnader. Samhällsbetydande byggnader och offentliga rum ska gestaltas med särskilt höga
kvaliteter så att de blir synliga i stadsbilden. Staden ska verka för ett levande och
öppet samtal om god arkitektur.
Att arbeta utåtriktat innebär även att staden ska bidra aktivt till kunskapsutbyte och ett utvecklat samarbete mellan stadens förvaltningar och bolag och
med andra aktörer, såsom akademi, näringsliv och verksamheter. Internationella

Arkitekturpolicy för Göteborg
Göteborgs Stads Arkitekturpolicy
anger hur Göteborg ska utvecklas till
en attraktiv stad med stark identitet.
En viktigt del i detta är att lyfta arkitekturens betydelse i all planering och
allt byggande. Stadsbyggnadskontoret
driver ett arkitekturstrategiskt arbete
under ledning av stadsarkitekten. Det
arkitekturstrategiska arbetet syftar till
att verka för att uppnå en hög arkitektonisk nivå och omfattar framtagande
av riktlinjer, rådgivning i de mest gestaltningsmässigt utmanande projekten genom Arkitekturutskottet samt
att på olika sätt hålla samtalet om god
arkitektur levande.
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kontakter och samarbeten främjar kunskapsutbyte och är många gånger en förutsättning för utveckling. Kunskapsutbyte om stadsbyggande, material och nya
tekniska lösningar är av högsta vikt för att Göteborg ska vara en del av utvecklingen och en förebild inom arkitektur och stadsbyggande.
Göteborg ska vara en god livsmiljö för alla invånare, utifrån olika personliga
preferenser, behov och möjligheter. Barn påverkas särskilt av den fysiska miljön.
Därför behöver barnperspektivet finnas med i all arkitektonisk utformning; särskilt av byggnader och miljöer utformade för barn, som förskolor och skolor. Ny
arkitektur ska utformas utifrån kunskap om och tillvaratagande av platsens befintliga kulturmiljövärden, stadskaraktär och miljöns betydelse för de som brukar den. För hantering av höghus finns en riktlinje framtagen gällande stadens
siluett.
Göteborgs Stad ska driva på utvecklingen genom att arbeta med exempelvis
tillfällig arkitektur, arkitekturtävlingar, innovationer och platsskapande aktiviteter. Områden som står inför omvandling eller har en ensidig användning med
stora befintliga värden kan öppnas upp för tillfälliga funktioner. Det kan bidra
till en mer mångsidig användning och samtidigt innebära utrymme för att inleda
och utpröva metoder för kommande stadsutveckling.
Den offentliga konsten är en del av vårt demokratiska samhälle. Alla göteborgare ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö, både inomhus och
utomhus: på torgen, i parkerna samt i de offentliga byggnaderna och lokalerna.
Konstgestaltningen av de offentliga miljöerna säkras i staden genom enprocentregeln, som ger ett ekonomiskt utrymme för konsten i arkitekturen.
I en strävan mot minskad klimatpåverkan behöver arkitekturen bidra genom
att utmana invanda föreställningar om vad staden är och hur den används, utveckla kunskap och erfarenhet av att använda och omforma det redan byggda.
Byggprojekt leder idag till stora uttag av nya och ändliga resurser. Utvinning,
tillverkning och transporter av material för dagens byggnader bidrar till utsläpp
av stora mängder växthusgaser och andra typer av negativ miljöpåverkan. Genom att återbruka och återvinna produkter och material i flera livscykler kan
användandet av nya och ändliga naturresurser minska, och det som redan producerats kan tas tillvara på ett mer effektivt sätt.

Ta tillvara kulturmiljövärden
Ta vara på och utveckla stadens kulturmiljöer genom att:
• Låt den växande staden utvecklas i samspel med kulturmiljövärden genom att
bygga vidare på stadens karaktärer.
• Förtydliga och förstärk platsspecifika värden som Göteborgs historia och stadens unika karaktär i all stadsutveckling.
• Ny arkitektur ska förhålla sig respektfullt till kulturhistorien, spegla vår nutid
och stärka Göteborgs identitet för framtiden.
• Tillämpa skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljöer i detaljplanering och bygglovgivning.
Göteborg har en lång och varierad historia som sträcker sig till innan den nuvarande staden grundlades på 1600-talet. Historien går att utläsa i såväl stadens
skiftande bebyggelse och landskap, som i landsbygdens kulturlandskap av lämningar över och under mark. Den göteborgska stadsbilden är tydligt igenkänn-
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Gårda
Foto: Marie Ullnert

bar och framvuxen ur ett dynamiskt samspel mellan det dramatiska älvdals- och
kustlandskapet, näringar knutna till älven samt olika tiders byggnadsregleringar,
geografiska gränsdragningar, planeringsideal, ingenjörskonst och byggnation
De fysiska, rumsliga och visuella egenskaper samt det kulturella innehåll som
utgör Göteborgs kulturvärden är viktiga att behålla och bygga vidare på när staden utvecklas. De erbjuder stadens invånare och besökare att uppleva och förstå
olika skeden i stadens utveckling och historiska sammanhang, samtidigt som de
bidrar till stadens skönhetsvärden. I en allt mer tätbebyggd stad är det angeläget
att lyfta kulturvärdena, den resurs de innebär och värdenas betydelse för människors hälsa, trivsel och välmående.
Kulturmiljön har en stark attraktionskraft och dess kulturvärden innebär
platsspecifika kvaliteter som gör varje plats speciell. Kulturvärdena bidrar påtagligt till att profilera både staden som helhet och enskilda stadsdelar, kvarter
och platser. Kulturvärdena gör Göteborg till just Göteborg - ett varsamt förhållningssätt till framförallt innerstadens befintliga kulturvärden är därmed viktig,
eftersom de bär mycket av stadens unika karaktärsdrag och attraktivitet. Samtidigt är kulturmiljön och dess inneboende värden en levande del av det vardagliga stadslivet och den gestaltade livsmiljön som behöver tillvaratas, brukas och
utvecklas för att kunna bibehållas.
I takt med att staden förändras läggs nya miljöer till de befintliga och med
tiden skapas ny kulturmiljö. Tillsammans bidrar de nya och de äldre stadsmiljöerna till upplevelsen av Göteborgs identitet. Det är angeläget att de kulturhistoriska spåren är synliga och tydligt upplevbara och avläsbara för att förstå stadens
historia och hur den har formats till det vi ser idag. Kulturmiljöerna berättar om
olika perioder i Göteborg, vilka drivkrafter och ideal som funnits, men också om
hur tidigare invånare levt sina liv.
De kulturhistoriska värdena kan delas in i kulturmiljövärden som är av allmänt intresse respektive av riksintresse. Göteborgs särskilt värdefulla kulturmiljöer och områden av riksintresse för kulturmiljövården har ett juridiskt skydd

Läs mer
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
1-3
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Skydd av kulturmiljövärden enligt
kulturmiljölagen
Kulturmiljölagen är den centrala lagen
för kulturmiljövården. Såväl identifierade som okända fornlämningar har
juridisk skydd genom kulturmiljölagen.
Inom kommunen finns ca 4000 registrerade fornlämningar vilket framgår av
översiktsplanens mark-och vatten
användningskarta under Värden och
hänsyn.
Enligt kulturmiljölagen kan också länsstyrelsen förklara en byggnad, park
eller annan anläggning som byggnadsminne. I Göteborg finns ca 95 byggnadsminnen, av dessa är 10 så kallade
statliga byggnadsminnen. Byggnadsminnen får inte ändras utan länsstyrelsens tillstånd och ska vårdas och
underhållas i enlighet med skyddsföreskrifter. En fullständigt förteckning
och karta på byggnadsminnen finns
hos stadsbyggnadskontoret. Alla kyrkobyggnader och kyrkotomter som är
byggda före år 1940 är också skyddade
av kulturmiljölagen och får inte ändras
utan länsstyrelsens godkännande.
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mot förvanskning respektive påtaglig skada. I många fall överlappar dessa varandra och kan ibland vara svåra att särskilja. Oavsett har värdena prövningsgrundande egenskaper, men det är bara riksintressenas beslutstexter som har en
planjuridisk verkan i strikt mening på regional nivå. Skyddet i plan och bygglagen (PBL) är generellt. Det gäller både utpekade och inte utpekade värdefulla
kulturmiljöer. Det är viktigt att beakta särskilt värdefulla miljöer som inte är formellt utpekade och att det även finns andra miljöer av värde som måste beaktas
i planeringen.
Adekvat kompetens och aktuella kunskapsunderlag ska finnas för värdefulla kulturmiljöer. Göteborgs för en dialog med länsstyrelsen, stadsmuseet, antikvariska konsulter, fastighetsägare, medborgare och olika intresseorganisationer
kring vård av stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader. Göteborgs kulturvärden finns bland annat beskrivna i stadens bevarandeprogram
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del 1 - 3. Böckerna utgör planeringsunderlag för att identifiera vilka befintliga byggnader och miljöer som har höga
kulturhistoriska värden och vilka som bör skyddas genom förvanskningsförbud
och varsamhetsbestämmelser.
Kulturmiljön innehåller även andra värden som handlar mer om dess innehåll; kulturliv, kulturella mötesplatser och kreativa verksamheter. De kulturella
och kreativa näringarnas betydelse betonas allt mer inom stadsutveckling.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Tematiska inriktningar

PARKER, NATUR OCH VATTEN

Parker, natur- och vattenområden har en avgörande roll för omställningen till ett
hållbart samhälle genom möjligheten att leverera positiva klimatbidrag. Några
exempel är ekosystemtjänster kopplade till hälsa och välbefinnande, koldioxidlagring samt utjämning och rening av vattenflöden från nederbörd. Parker, natur
och vattenmiljöer bidrar också med 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 runt om i staden är
viktig för djurs och växters spridningsmöjligheter och för en jämlik tillgång
till stadens resurser. Parker och naturområden fungerar som mötesplatser där
människor från olika delar av staden kan träffas, vilket stärker sammanhållningen i staden. Att i sin närmiljö ha tillgång till parker och naturområden av god
kvalitet för rekreation främjar folkhälsan och bidrar till närområdets identitet
och karaktär. Möjligheten att besöka naturmiljöer bidrar också till ökad förståelse för naturen, vilket stärker människors långsiktiga förmåga att värna naturen.
Göteborgsregionens gröna kilar länkar samman Göteborgs gröna infrastruktur med omgivande landskap och är av stor betydelse för såväl biologisk mångfald som rekreation och friluftsliv. Kilarna sträcker sig från stora natur- och rekreationsområden, via gröna och blågröna stråk, till parker i olika storlekar och
med olika innehåll. Stadsnära odlingsmark fyller också en viktig funktion i stadens och regionens gröna infrastruktur.
Fler människor som bor och arbetar i staden innebär att den totala leveransen
av ekosystemtjänster behöver öka i takt med utbyggnaden. De ekosystemtjänster
som finns idag, behöver bevaras och i så hög grad som möjligt utvecklas funktionsmässigt. Ekosystemen kan hjälpa oss med utmaningar förknippade med ett
enskilt område.
Närhet till havet, sjöarna, älven, åarna och kanalerna är en stor tillgång för
turism, för rekreation och för mångfald av livsmiljöer för växter och djur. Rent
vatten och hög biologisk mångfald i vattenmiljöer är grundläggande för männ-

Gröna kilar i GR strukturbild
Källa: Göteborgsregionens kommunalförbund

Kvillebäcken
Foto: Marie Ullnert
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iskors hälsa och avgörande för samhällets välfärd. Vattenmiljöer i form av sjöar,
vattendrag, småvatten, våtmarker och grundvattendepåer utgör en betydelsefull
del i den gröna infrastrukturen och är viktiga för stadens biologiska mångfald.

Robust grön infrastruktur
Stärk den biologiska mångfalden och utveckla ekosystemtjänster genom att:
• Värna de gröna kilarna, sammanhängande stora naturområden och parker.
• Förstärk den gröna infrastrukturen i den täta staden, genom att succesivt utveckla ett nätverk av väl sammankopplade parker och naturområden och gröna stråk.
• Utveckla och nyskapa ekosystemtjänster med biologisk mångfald som grund
och med fokus på de utmaningar som finns i respektive geografiskt område.
• Värna och förstärk ekologiska värden och en variation av naturtyper genom
att använda olika planeringsverktyg och underlag samt genom kontinuerlig
och anpassad skötsel.
• Värna befintliga träd i staden och säkerställ vidare utveckling av ett varierat
och robust trädbestånd genom nyplantering.
• Ändra endast användning av befintlig jordbruksmark om ändamålet är av
väsentligt samhällsintresse och om alternativ som inte tar jordbruksmark i
anspråk har utretts och funnits olämpliga.
• Utveckla successivt det formella skyddet för natur-och friluftsområden.

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald
Grunden för funktionella och tillräckliga ekosystemtjänster är väl fungerande
och sammankopplade ekosystem med en hög biologisk mångfald. För att kunna öka ekosystemtjänsterna behöver därför den biologiska mångfalden i staden
öka och den gröna infrastrukturen stärkas och utvecklas. Parker, natur och vattenområden kan bidra med sådana ekosystemtjänster som behövs i det aktuella
området. Vatten är förknippat med en mängd olika ekosystemtjänster och bidrar
i hög grad till att skapa hälsa och välmående hos människor och goda livsmiljöer
för växter och djur.
Ekosystemtjänster behöver genomsyra hela planeringen och all markanvändning, både på allmän plats och kvartersmark. Förutom parker och naturområden
behöver ytor som gatumiljöer, bostadsgårdar och tak och väggar bidra. Göteborgs gröna infrastruktur bör därför ha ett särskilt fokus i planeringen, både på
den övergripande regionala skalan med kopplingen till de större naturområdena
och gröna kilarna utanför staden samt de gröna kopplingarna inom den bebyggda staden.
Biologisk mångfald innebär en stor variation av växter och djur. Många ekosystemtjänster är beroende av varandra, och framförallt av den biologiska mångfalden, för att fungera. Göteborgsregionens gröna kilar är större sammanhängande naturområden som är ytterst värdefulla för den biologiska mångfalden.
Kilarna sträcker sig från ytterkanterna av Göteborgsregionen, över kommungränser och in mot de mer centrala delarna av Göteborg, där de ofta övergår
i blågröna stråk som letar sig fram till älven. De utgör ryggraden i den gröna
infrastrukturen och har betydelse för att säkerställa den biologiska mångfalden
och resilienta ekosystem både i Göteborg och i ett större regionalt perspektiv.
Sinsemellan är kilarna avgränsade genom större dalgångar, trafikleder och järnvägar. I all fysisk planering finns ett ansvar att stärka kilarna och dess ekosystem-
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tjänster och inte bygga igen dem. Stora sammanhängande parker, naturområden
och vattendrag hjälper också till att reglera temperaturen i de mer bebyggda
områdena.
Många växter och djur har hittat nya livsmiljöer i staden, när effektiviseringar inom skogs- och jordbruk har utarmat deras vanliga livsmiljöer. Deras nya
livsmiljöer bör värnas och förbättras. Anpassad och kontinuerlig skötsel är en
förutsättning för att bevara och utveckla biologisk mångfald. Den biologiska
mångfalden gynnas av ett väl utvecklat och variationsrikt vegetationsskikt, liksom kopplingar mellan parker och naturområden, som möjliggör spridning av
växter och djur. Men även ruderatmarker, till exempel vid byggen eller marker
som blir störda av erosion och ras i vattendrag, kan skapa förutsättningar för hög
biologisk mångfald. Träden har en särskilt viktig plats i ekosystemen och särskilt
stora träd rymmer en mångfald av både växt- och djurarter. Träden förmår även
reglera stadens temperatur och ta upp koldioxid. De bidrar också till stadens
skönhet, identitet och historiska förankring. Vid utveckling av staden ska träden
därför särskilt värnas och kontinuerlig utveckling av trädbeståndet säkerställas.
För att underlätta och styra arbetet med ekosystemtjänster används olika
verktyg och underlag vid plan- och exploateringsprojekt. Kompensationsåtgärder används för att förhindra förluster av ekosystemtjänster genom att man tillför nya värden i stället för de som förloras. Grönytefaktorer är ett sätt att mäta
värdet av ekosystemtjänster från gröna och blå ytor i staden.
Kommunen kan med stöd av Miljöbalken besluta om att skydda ett område
i form av naturreservat, kulturreservat, biotopskyddsområde, naturminne eller
växt- och djurskyddsområde. Även länsstyrelsen och i vissa fall Skogsstyrelsen
kan besluta om sådana skydd. Länsstyrelsen kan dessutom besluta om strandskydd. De olika skyddsformerna innebär olika möjligheter att anpassa skyddet
efter förutsättningar och behov.
Det finns flera natur- och kulturområden och parker som behöver skyddas
av olika skäl och med olika typer av skydd. Vilka arbeten som prioriteras beror av behoven som utretts av länsstyrelse och kommun, aktuella politiska uppdrag och byggnadsnämndens prioritering. Exempel som har prioriterats eller har
fått särskilda uppdrag är pågående reservatsarbeten med Lärjeåns dalgång och
Slottsskogen, men även Torsviken, Härlanda Tjärn, Hisingsparken och Skändla.
Områden eller delområden som kan prioriteras för olika skydd är också Kvillebäcken, Ganlet, Bronsåldersundet, Billdals park, vissa trädmiljöer och ålgräsängar i havet.
Göteborg har ett särskilt ansvar för hotade och värdefulla arter och biotoper
som har en relativt stor förekomst i staden. Med hjälp av utpekade ansvarsarter
och ansvarsbiotoper kan staden göra prioriteringar. Andra exempel på viktiga
underlag som finns, utvecklas och revideras är den svenska rödlistan över hotade
arter, regionalt material över grön infrastruktur och stadens arbete med ekologiska landskapsanalyser och ekologiskt särskilt känsliga områden. Miljöbalkens 3 kap 3§ anger att mark och vattenområden som är särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt så långt möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön.

Jordbruksmark
Jordbruksmark levererar av de viktigaste ekosystemtjänsterna. Jordbruksmarkens värde utgörs både av vad den kan producera och av dess värde för na-
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tur- och kulturmiljön såsom landskapsbild och sociala värden. Jordbruksmark är
dessutom en resurs för kretslopp och robusthet genom att vatten och våtmarker
kan rena och fördröja dagvatten och fungera som en resurs för odling i en klimatosäker framtid. Jordbruksmarkens möjligheter till odling, rekreation, utbildning
och rehabilitering har stor betydelse för att stärka stadens attraktionskraft. Jordbruksmark används också till att producera hästfoder, vilket hindrar att marken
växer igen och underlättar möjligheten att ställa om till livsmedelsproduktion
vid behov
Cirka 10 % av Göteborgs landareal är jordbruksmark, det vill säga åkermark
och betesmark. De största arealerna återfinns på norra Hisingen och utmed Lärjeåns dalgång, men det finns också mindre arealer i till exempel södra skärgården
och i södra Askim. En stor del av jordbruksmarken är betesmark. Kunskapen om
jordbrukets ekosystemtjänster och betydelsen för landskapsbilden för de gröna
kilarna behöver fördjupas för att säkerställa dess värden.
Enligt 3 kap 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk
för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Delar av
jordbruksmarken i Göteborg är skyddad genom bestämmelser i reservat eller
andra områdesskydd.
Vid planering och prövning av bygglov och förhandsbesked som berör jordbruksområden ska miljökvalitetsmålet för odlingslandskap och våtmarker beaktas. Det innebär att byggande på jordbruksmark ska undvikas så långt möjligt.
Om byggande på jordbruksmark planeras ska i första hand väljas sådan ändring
av markanvändningen som innebär att marken i senare skede åter kan tas i anspråk för jordbruksproduktion, till exempel bör stora hårdgjorda ytor undvikas.
När bostadsbebyggelse planeras i närheten ska tillräckliga skyddsavstånd iakttas,
så att störningar i form av till exempel buller och lukt och därmed risk för konflikter mellan bostäder och jordbruksföretagen undviks.

God tillgång till parker och naturområden
Uppnå god tillgång till parker och naturområden genom att:
• Planera för att park eller naturområde ska finnas inom 300 meters gångavstånd från bostäder, skolor och arbetsplatser och vara minst 0,2 hektar stora.
• Bostadsnära parker eller naturområden bör gå att nå utan att korsa en betydande barriär, såsom till exempel bergsbrant, trafikled eller vattendrag.
• Större parker eller naturområden med en variation av sociala funktioner och
ekosystemtjänster ska finnas inom 1 km från bostaden och vara minst 2 hektar stora.
• Tillskapa nya parker i stadsdelar och bostadsområden där stadsutvecklingen
pågår och där trycket på redan befintliga parker och naturområden är stort.
• Lokalisera nya parker nära stråk där människor rör sig, i anslutning till kollektivtrafik och tyngdpunkter och med tydliga entréområden.
• Komplettera med plan parkmark i anslutning till bostadsnära naturområden
för att tillgodose behovet av tillgängliga friytor och möjlighet till utveckling
av kvaliteter.

Närhet till parker och naturområden
För att bidra till ett rikt och hälsosamt stadsliv för alla behövs ett brett utbud av
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både små och stora parker och naturområden i alla delar av staden. Närhet till
parker och 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. Parker utgör
offentliga rum där människor kan mötas på lika villkor. Vid lokalisering av nya
parker är det betydelsefullt att det finns goda förutsättningar att skapa en god
ljudmiljö i parken.
De större parkerna och naturområdena kan fylla flera funktioner och innehålla flera ekosystemtjänster. De ska ge förutsättningar för en längre vistelse och
mer mångfunktionalitet, exempelvis genom att kunna ta omhand vatten från
skyfall. Parker och naturområden bidrar också till att profilera Göteborg och ge
staden identitet. Genom att vara tillräckligt attraktiva lockar de både invånare
från hela staden och besökare till Göteborg. De stora parkerna behöver kompletteras med parker och naturområden på mer lokal nivå, både i stadsdelen och
nära bostadsområdet. För att parkerna ska vara attraktiva spelar storleken och
vilka kvaliteter de innehåller roll samt var de ligger i förhållande till bostäder
och arbetsplatser.
Natur i direkt anslutning till bostad är betydelsefullt för folkhälsan och särskilt för barn. Här spelar även bostadsgårdar och skolgårdar en viktig roll.
Parkerna kan delas in i stadsparker, stadsdelsparker och bostadsnära parker.
En stadspark är en mångfunktionell större park, som är så attraktiv att den lockar människor från hela Göteborg. Den har en tydligt särpräglad karaktär och
en variation av sociala funktioner som och ett varierat växt- och djurliv. Till en
stadsdelspark kommer besökare från den omkringliggande stadsdelen. Det är

Riktvärden för avstånd till olika typer av park.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Tematiska inriktningar

17

en park eller naturområde som är minst 2 hektar och har en variation av sociala
funktioner; vila, mötesplats, picknick, sällskapslek, promenad, lek, grön oas och
ett varierat växt- och djurliv.
Den bostadsnära parken används främst av boende och verksamma i omgivande kvarter. För att rymma tillräckliga kvaliteter såsom vila, mötesplats, grön
oas och varierat växt- och djurliv behöver bostadsnära parker och naturområden
vara minst 0,2 hektar stora, minst 45 meter breda och sammanhängande. Stadsparkerna och stadsdelsparkerna kan fylla funktioner som bostadsnära park eller
naturområde för närboende.
Bostadsnära mindre naturområden är viktiga då de är lätta att nå i vardagen.
I takt med att staden utvecklas och förtätas blir behovet av att använda dem
allt viktigare för fler och de behöver utvecklas för att möjliggöra detta. Ofta är
naturområdena dock kuperade. Genom att kompletteras med angränsande mer
plan parkmark kan de tillgängliggöras och dess kvaliteter tas till vara, så att de
kan användas och uppskattas även av personer som har svårt att röra sig i ojämn
terräng eller inte är vana att vara i naturen.
I den täta staden behövs innovativa lösningar för att tillgodose behovet av
parker och naturområden inom rimligt gångavstånd. Det kan handla om att
utveckla små parker och platser med gröna kvaliteter, att utveckla gröna miljöer längs med exempelvis kajstråk, på tak eller att i viss mån samnyttja parker
med annan offentlig service så som skola och ytor för skyfallshantering. Samtidigt som varje plats har sina förutsättningar och utmaningar är det en viktig
utgångspunkt att gröna kvaliteter och möjlighet till vistelse på tak inte kan ersätta tillgång till bostadsnära park och natur i marknivå. Förutsättningen för ett
hållbart samutnyttjande av olika funktioner, exempelvis park och skolgård, är att
det finns tillräckligt med plats för respektive funktion och att huvudanvändningen är tydlig.

God möjlighet till rekreation och friluftsliv
Säkerställ god möjlighet till rekreation och friluftsliv genom att:
• Förstärka gröna kopplingar mellan och inom respektive grön kil genom vandringsleder eller exempelvis ekodukter eller faunapassager som överbryggar
barriärer som trafikleder.
• Utveckla och förstärka rådande naturkaraktär inom respektive grön kil för
ökad biologisk mångfald och stärkt landskapsbild.
• Värna större natur- och rekreationsområden och förbättra tillgänglighet och
orienterbarhet till dessa genom exempelvis god kollektivtrafik.
• Värna strandskyddet för att säkerställa allmän tillgång till kust, sjöar och vattendrag.
• Utveckla kvaliteter, tillgänglighet och förutsättningar för rekreation och friluftsliv i bostadsnära naturområden.
• Utveckla områden som ger möjlighet till odling och kontakt med djur, både
i den täta staden och i det tätortsnära jordbrukslandskapet, som en del av ett
rikt och hälsosamt stadsliv.
Rekreation, friluftsliv och hälsa hör till kulturella ekosystemtjänster. Enligt Göteborgs Stads Friluftsprogram 2018 – 2025 ska tillgång till friluftsliv och aktiviteter nära bostaden och i naturområden säkerställas i stadsplaneringen. Aktiviteter som ska prioriteras är de som många kan ta del av, är lätta att samordna och
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Bergsjöbadet
Foto: Niklas Maupoix

sker på naturens villkor ska prioriteras, särskilt de som bidrar till jämlik hälsa och
jämställdhet. Hälsofrämjande fritidsaktiviteter för barn och unga ska utformas
utifrån närhet, trygghet och tillgänglighet.
Viktiga faktorer för folkhälsan är tidiga livsvillkor, boende, närmiljö och ett
samhälle som främjar fysisk aktivitet. Den fysiska miljön ska skapa förutsättningar för friluftsliv, motion och rekreation i vardagen. Friluftsliv såsom vandring, bad, fiske, ridning, odling med mera kan utövas i både urbana miljöer med
parker eller i natur- och kustområden. Större sammanhängande naturområden
är värdefulla, då de kan rymma fler aktiviteter än mindre områden. Utbredningen av de stora naturområdena gör att de är relativt enkla att nå, vilket kan förbättras ytterligare med stärkt kollektivtrafik. Att koppla samman områdena genom till exempel vandringsleder skulle gynna friluftslivet.
Närvaro och möjlighet till kontakt med djur fyller en särskilt viktig roll för
barn och ungdomar. Djurgårdar och djurhållning i staden är därför värdefulla
inslag i stadsmiljön liksom förutsättningar för stadsnära odling. Även ridsporten
bidrar till folkhälsan genom fysisk aktivitet. Kombinationen vistelse i gröna miljöer och närhet till djur ger ytterligare positiva hälsoeffekter som återhämtning
och minskad stress. Ridning i naturen måste värnas som en viktig del av ridverksamheten för hästens och ryttarens hälsa. En ridanläggning kan med fördel
ligga i anslutning till eller i ett naturreservat under förutsättning att syfte och
föreskrifter är anpassade för ridning.

Sammanhängande blågröna stråk och vattennära miljöer
Förstärk och utveckla den blågröna strukturen genom att:
• Tillskapa nya ytor längs vattendrag, omdisponera befintliga ytor och utveckla
befintliga värden.
• Utveckla kvaliteter längs åar och älvkanter så att de blir rekreativa stråk som
lockar människor till vistelse och rörelse.
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• Förstärk ekologiska funktioner i de blågröna stråken för ett rikt växt- och
djurliv och vatten med god ekologisk och kemisk status.
• Förstärk de blågröna stråkens möjlighet att möta effekter av ett förändrat klimat genom att exempelvis fungera som en resurs för dagvattenhantering och
skyfall.
• Utveckla god kollektivtrafik till målpunkter vid kusten och andra vattenmiljöer exempelvis badplatser, färjeterminaler och sjösystemen i Vättlefjäll.
• Prioritera gröna inslag längs vattendrag och i gaturum, exempelvis alléer och
enstaka träd.
Blågröna stråk är gröna stråk knutna till vattendrag. Ett långsträckt område med
park- eller naturkaraktär som innehåller såväl sociala som ekologiska värden och
återkommande platsbildningar. En väl fungerande blågrön struktur kan knyta
ihop och öka nåbarheten till angränsande parker, naturområden och offentliga
rum samtidigt som de levererar viktiga ekosystemtjänster till stadens invånare
och förbättrar förutsättningarna för ekologin i vattendraget.
Att röra sig och vistas nära vatten är attraktivt. Blågröna stråk kan ge möjlighet till lek, rekreation och motion samt till ett attraktivt resande till fots och med
cykel. Möjlighet att röra sig längs sjöar, kust och vattendrag är viktigt för hälsa
och välbefinnande i den täta staden såväl som en betydande del av det rörliga
friluftslivet. Både naturliga och konstruerade vattenmiljöer som plaskdammar,
vattenlek och fontäner, skapar många värden och upplevelser med alla sinnen
och är särskilt betydelsefulla för barn och ungdomar.
Utveckling av sociala och ekologiska värden kan handla om exempelvis tillgänglighet, trygghet, orienterbarhet, goda ljudmiljöer, vattenkontakt, skuggande
träd samt att säkerställa livsmiljöer för djur och växter. För att bredda möjligheten till användning, exempelvis som mötesplats eller för vila och avkoppling,
är det av stor betydelse att ytor för platsbildningar med rumsliga kvaliteter ges
utrymme. Att säkerställa blågröna stråk med platsbildningar och goda förutsättningar för såväl ekologiska som sociala värden är ett sätt att bidra till att skapa
offentliga friytor i områden där det råder brist på sådana i den täta staden.
Tillräcklig bredd på de blågröna stråken utifrån deras respektive förutsättningar och läge i staden kan möjliggöra plats för såväl ekologiska som sociala
värden. Principerna för hur detta kan se ut för de blågröna stråken i olika delar
av staden, har tagits fram för innerstaden och för mellanstaden. I innerstaden bör
minst 13 meter kantzon på båda sidor eftersträvas varav 6 meter ekologisk kantzon. I den tätare staden accepteras lägre mått vid särskilda omständigheter, till
exempel där kanten utgörs av murad kaj. För mellanstaden bör ekologiska kantzoner vara minst 20 meter på båda sidor, vilket även kan inkludera sociala ytor
och stråk. Lägre mått kan accepteras vid särskilda omständigheter, till exempel
inom industri- och verksamhetsområden. I ytterstaden bör ett skyddsavstånd till
vattendragen hållas vid exploatering som utgår från vattendragets behov.
Blågröna stråk hyser en särskilt stor potential för utveckling av ekosystemtjänster i den täta staden. De bidrar också till livsmiljöer för växter och djur. I
de delar där det finns bristande framkomlighet eller där grönska saknas behöver
stråken särskilt stärkas genom ett aktivt jobb med de sociala och de ekologiska funktionerna. Det är betydelsefullt att överbrygga barriärer som större vägar
och verksamhetsområden och att anlägga fler broar över vattendragen där behov
finns att korsa dem. På så sätt kan risken att vattendragen upplevs som barriärer
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minska och möjligheten att de används för en hållbar arbetspendling, serviceoch fritidsresor till fots eller med cykel, öka.
Genom sin geografiska spridning ger stråken ökad möjlighet att möta vattnet
för många människor. Stråken kan också bidra till ökad nåbarhet och upplevd
närhet till kringliggande större parker och naturområden. De har möjlighet att
koppla samman olika delar av staden och fungera som spridningskorridorer och
livsmiljöer för växter och djur.
Rätt utformade kantzoner fyller en ekologisk funktion, som bidrar till biologisk mångfald och att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås (se vidare under
Välmående vatten). De blågröna stråken är också av stor betydelse för anpassningen till ett förändrat klimat, då de hyser potential att ta hand om, avleda och
jämna ut flöden från allt mer frekventa och intensiva skyfall.

I den fortsatta utvecklingen ska de blågröna stråken eftersträvas att likna
principsektionerna för mellanstaden respektive innerstaden nedan.
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Välmående vatten
Skapa välmående vatten genom att:
• Se vatten som en strukturerande förutsättning och samordna arbetet med
vattenkvalitet, skyfall och högt vatten.
• Värna småvatten och våtmarker samt beakta möjligheten att återskapa eller
skapa nya våtmarker för att öka landskapets vattenhållande förmåga och värden för biologisk mångfald.
• Förbättra den ekologiska och kemiska statusen i stadens sjöar och vattendrag.
• Minimera föroreningsbelastningen på stadens vattenmiljöer genom att avsätta tillräckliga ytor för rening och fördröjning av dagvatten.
• Stärka de ekologiska funktionerna i vattendragens kantzoner genom att utveckla den blågröna strukturen.
• Om möjligt, öppna upp kulverterade vattendrag helt eller delvis.
• Säkerställa att grundvattennivåerna i staden upprätthålls och motverka negativ påverkan på grundvattenförekomster vid planering och grundläggning.

Vatten i översiktsplanen
Vatten hanteras på flera olika platser
i denna översiktsplan. Förutom detta
avsnitt är följande avsnitt viktiga för att
få en helhetsbild av vattenfrågan:
Parker, natur och vatten/Sammanhängande blågröna stråk och vattenmiljöer
Hälsa och säkerhet/Anpassa till ett
framtida klimat
Bostäder, samhällsservice och teknisk
försörjning/Plats för teknisk försörjning
Geografiska inriktningar/Havsområdet
I de geografiska inriktningarna för Innerstaden och Mellanstaden, Frölunda
-Högsbo finns fördjupade inriktningar
kring vatten som strukturell planeringsförutsättning, dagvatten, skyfall och
högt vatten som kan fungera som utgångspunkt i arbetet med dessa frågor
även i övriga delar av staden.
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Vatten som samlad strukturell fråga
Göteborg är en stad som på många sätt är präglad av närheten och tillgången till
vatten. Markanvändningen i staden påverkar vattenmiljöerna både fysiskt och
genom tillförseln av föroreningar. Markens vattenhållande förmåga har minskats
genom hårdgjorda ytor och avvattning av våtmarker. Dagvatten rinner orenat ut
i vattenmiljöerna. Våra vattendrag har rätats ut och kanaliserats, bäckar grävts
ner under mark och gröna ridåer av vegetation längs vattnen har försvunnit. Detta gäller framförallt i urbana miljöer men även jordbruket påverkar vattendragen.
De samlade vattenutmaningarna i stadsutvecklingen är stora. Ökade regnmängder, förtätning och stora behov av att förbättra statusen i våra vattendrag
ställer nya krav på stadens hantering av vatten. Ytor behöver avsättas såväl för
att ta omhand skyfall som för att rena och fördröja dagvatten. Genom att se
vatten som en samlad strukturell fråga ökar förutsättningarna för resurseffektiva
åtgärder och mångfunktionella lösningar, som bidrar till biologisk mångfald och
ekosystemtjänster.
Vattenfrågorna följer inte plan- eller fastighetsgränser och måste därför ses
som en strukturerande förutsättning. I staden behöver vi därför arbeta med frågan tidigt i planeringen och vara beredda på att utredningar i samband med
detaljplanering, när det gäller vattenfrågan kan behöva omfatta ett betydligt
större område än den enskilda detaljplanen. Vattnets väg genom landskapet är
ett system som hänger ihop, där förändringar i en del får effekter i andra delar
av systemet. För att få en säker stadsmiljö där föroreningsbelastningen minskar,
måste vattenmiljöer hanteras som den samlade struktur de är. Vid hantering
av vattenfrågor är det viktigt att det görs med ett helhetsperspektiv över större
geografiska områden med samordning av skyfalls- och dagvattenhantering, höga
vattenstånd och höga flöden. Hänsyn måste tas till vattnets rörelse och behov i
geografin, där utgångspunkten bör vara att utgå från vattnets naturliga förutsättningar. Naturliga strukturer i form av lågpunkter och öppna markområden
i terrängen bör nyttjas i största möjliga mån då nya är kostsamma och svårgenomförbara.
Alla delar i vattensystemet är viktiga och därför behöver de vattenmiljöer som
finns kvar värnas och deras ekologiska funktion och status förbättras. Småvatten
som dammar behöver bevaras, nya våtmarker behöver utvecklas och våra vatten-
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drag och sjöar behöver ges större plats i stadsmiljön samtidigt som föroreningsbelastningen till vattenmiljöerna måste minska.
Vatten är ett anspråk som kräver yta. Denna yta kan dock ofta användas även
för andra saker. Mångfunktionalitet ska därför vara ledordet i arbetet med vattenfrågorna och vatten behöver ses som en resurs i stadsmiljön samtidigt som
det bidrar till stadens biologiska mångfald och behov av ekosystemtjänster i övrigt. Kvaliteter och funktioner i och kring befintliga vattendrag och sjöar ska
värnas och utvecklas.
Miljöbalken anger miljökvalitetsnormer (MKN) för yt-och grundvatten.
Normerna innebär lagstadgade krav på att staden ska arbeta för att normen ska
nås vid en viss tidpunkt och att åtgärder som försämrar statusen inte får tillåtas.
Normerna är att betrakta som gränsvärdesnormer och åtgärder som försämrar
statusen för enskilda så kallade kvalitetsfaktorer är inte tillåtna, liksom sådana
åtgärder som äventyrar möjligheten att klara normen. De vattenmiljöer (sjöar,
vattendrag och kustvatten) som omfattas når idag inte upp till normen om god
ekologisk och kemisk status. Det kommer krävas omfattande åtgärder om så ska
ske. Stadsutvecklingen behöver därför bidra med sin del i arbetet med att nå en
förbättrad situation i vattenmiljöerna.

Dagvatten
För att få en bättre ekologisk och kemisk status i våra vattenmiljöer behöver föroreningsbelastningen via dagvattnet minska. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering kräver att vattnet får ta plats i stadsbilden. I första hand ska mängden
dagvatten vid nyplanering minimeras, exempelvis genom att minska andelen
hårdgjord yta. Rätt materialval på till exempel fasader och andra ytor är också
viktigt för att minska föroreningsmängderna till dagvattnet.
Det dagvatten som ändå skapas behöver renas och fördröjas. Renas för att
minska belastningen på vattendrag, fördröjas för att minimera belastningen på
stadens befintliga ledningsnät och skapa en säkerhet i dagvattensystemet med

Åtgärdsplan för god vattenstatus
Under 2019 startade ett staden-övergripande arbete (samarbete mellan
stadens olika förvaltningar och bolag)
med att ta fram en åtgärdsplan för
att uppnå god ekologisk och kemisk
status i Göteborgs vattenförekomster (sjöar, vattendrag, kustvatten och
grundvatten). Åtgärdsplanen ska säkra
att staden följer de riktlinjer som finns
för vattenförvaltningsarbetet (att nå
miljökvalitetsnormerna för vatten),
uppfyller ställda lagkrav samt når
lokala miljömål. Arbetet kommer att
omfatta även konkreta åtgärdsförslag
som beräknas vara klart under 2021
och kan fungera som planeringsunderlag i den fortsatta stadsutvecklingen.
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Åtgärdsförslag för dagvatten
I rapporten ”Åtgärdsförslag för dagvatten” som förvaltningen Kretslopp
och Vatten har tagit fram pekas möjliga platser för samlade dagvattenlösningar ut. Det handlar om nedströms
platser vid större dagvattenutlopp och
uppströms lösningar med samlade anläggningar för ett större område kopplat till utpekade skyfallsytor i stadens
strukturplaner för skyfall. Platserna ska
ses som en möjlig plats att lösa funktionen på, inte ett exakt markanspråk.

minskade bräddningar och mindre risk för skador orsakade av översvämningar.
För att minska bräddningar och belastningen på avloppsreningsverket är det
samtidigt viktigt att så långt som möjligt stödja behovet av att separera det kombinerade ledningssystemet och övergå till en mer lokal hantering och avledning
av dagvatten.
Anläggningar för rening och fördröjning av dagvatten bör i första hand vara
öppna ytliga anläggningar, som bidrar till att öka stadens biologiska mångfald
och leverans av ekosystemtjänster. De bör placeras, utformas och underhållas så
att tillräcklig rening och fördröjning av dagvatten kan nås även över tid och att
de bidrar till stadsmiljön.
Det finns ett stort reningsbehov även för dagvatten som genereras inom den
redan byggda staden. Att hitta platser för detta behov kan vara svårt. Platser som
är lämpliga för samlad hantering från befintliga områden är därför värdefulla ur
ett vattenperspektiv och funktionen behöver beaktas och värnas i stadsutvecklingen.
Eftersom yta är en bristvara i den täta staden finns också ett stort behov av att
hitta och utveckla yteffektiva sätt att minska tillförseln av föroreningar från de
urbana ytorna till våra vattendrag. Stadsutvecklingen behöver därför stödja och
tillåta tester av nya och innovativa tekniker för dagvattenhantering i stadsmiljö.
Ekologiska kantzoner
De naturliga strukturerna runt vattendragen är idag ofta mycket begränsade och
marken redan ianspråktagen, vilket påverkat vattendragens ekologi. I naturligt
tillstånd meandrar ofta vattendragen och stränderna är bevuxna med träd och
växter som levererar viktiga funktioner till vattendragets ekosystem. De kallas
kantzoner och är några av de mest artrika platserna. De är hemvist för ett stort
antal arter både inom flora och fauna. För att höja den ekologiska funktionen
i vattendragen och möjliggöra fler viktiga ekosystemtjänster till den växande
staden, är det viktigt att vattenmiljöerna och dess närområde ses som en del av
stadens gröna infrastruktur och att blågröna stråk utvecklas.
Ekologiska kantzoner är en viktig del i arbetet med att stärka vattendragens
ekologiska status, i enlighet med miljökvalitetsnormerna. Inga av stadens befintliga kantzoner bör därför tas bort eller minskas i omfattning. Istället ska
ambitionen vara att utveckla nya kantzoner där de saknas alternativt utöka eller
åtminstone förbättra funktionen i befintliga kantzoner. Läs om utformningsprinciper för blågröna stråk under Blågröna stråk och vattenmiljöer. Utöver detta
finns flera åtgärder som kan vidtas i vattenmiljöerna för att förbättra den ekologiska statusen. Det är viktigt att stadsutvecklingen så långt som möjligt bidrar
till och stödjer sådana åtgärder.
Kulverteringar
Många av stadens vattendrag har fått stå tillbaka för stadens utbredning genom
att de lagts helt eller delvis i kulvertar. Detta har negativt påverkat möjligheter
för vandrande fisk eller vid längre kulvertar kraftigt påverkat vattendragens status.
Nya kulvertar ska alltid undvikas och vattendragen bör göras så öppna som
möjligt. Det förbättrar den ekologiska statusen i vattendraget och bidrar med
värden i stadsmiljön. Det bör övervägas om möjlighet finns att öppna upp helt
kulverterade, historiska vattendrag och använda dem som en del i systemet med
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hantering och rening av dagvatten och omhändertagande av skyfall. I många fall
kan det vara svårt av tekniska eller ekonomiska skäl att nå ända fram, men varje
borttagen kulvert gör stor nytta.
Grundvatten
Grundvattenförekomsterna ska skyddas från negativ miljöpåverkan och säkerställa grundvattennivåer över tid. Risker för påverkan på grundvatten avseende
såväl nivåer som kemisk sammansättning behöver hanteras och beaktas. Göteborg har fem grundvattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer.
Samtliga klassas ha god kemisk och kvantitativ status. Statusen kan dock försämras av diffusa källor som urban markanvändning i allmänhet, trafikytor samt
punktvisa källor som förorenade områden eller gamla deponier. Vid exploatering
finns ofta en risk för att påverka grundvattnet negativt vilket måste hanteras vid
planläggning och grundläggningsarbeten. Det är viktigt att redan i tidigt skede
använda underlag framtagna för riskidentifiering, beakta möjligheten att nyttja
dagvatten för att säkerställa grundvattennivåer samt utföra grundläggningsarbeten med hänsyn tagen till grundvattenförekomster.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Tematiska inriktningar

25

Mål för minskad klimatpåverkan
För att nå målet om att begränsa klimatpåverkan till i 1,5-graders
uppvärmning, måste utsläppen inom
Göteborgs geografiska område minska
med minst 10,3 % årligen fram till 2030
med siktet inställt på att så snabbt
som möjligt minska klimatavtrycket
till noll. Klimatpåverkan från resor och
transporter i Göteborg ska minska
med minst 90 % till 2030 jämfört med
2010 och det motoriserade vägtrafikarbetet i Göteborg ska minska med
25 % från 2020 till 2030. (Miljö- och
klimatprogram för Göteborgs Stad)

MOBILITET OCH INFRASTRUKTUR

För att närma sig ett hållbart samhälle krävs förutsättningar att fler ska ändra
sitt resebeteende. Trafiksystemet ska skapa en jämlik rörlighet och tillgång till
staden samtidigt som fler ska vilja gå, cykla och åka kollektivt istället för att
välja bilen. När regionen och Göteborg växer, förändras förutsättningarna för
trafiken. Tidigare verksamhetsområden utvecklas till blandade stadsmiljöer, nya
verksamheter och arbetsplatser växer upp i lägen som bedöms attraktiva utifrån
dagens efterfrågan samtidigt som staden ska bli tillgänglig för fler. Hållbara sätt
att resa och att transportera varor och gods är nödvändiga för att begränsa trafiksystemets klimatpåverkan. Trafiksystemet och våra beteenden behöver därför
förändras när Göteborg förtätas och befolkningen växer.
Göteborg är navet i det västsvenska trafiksystemet. Varje länk i systemet fyller
olika funktioner på flera olika nivåer och för flera olika trafikslag. Exempelvis
kan vissa länkar vara viktiga utifrån ett nationellt eller regionalt perspektiv och
andra fyller en funktion utifrån ett lokalt perspektiv. Ofta sammanfaller funktionerna i en och samma länk. När nya länkar tillförs, kan rollen för andra befintliga
länkar förändras. Upplevelsen av avstånd förändras också när staden växer och
de glapp som tidigare uppstått mellan stadsdelar till följd av otillgängliga industriytors barriärverkan fylls igen.
Utvecklingen inom transportsektorn går snabbt. Både mot fossilfria bränslen
för att minska utsläpp och mot självkörande fordon för att öka trafiksäkerheten.
Övergången till nya bränslen löser dock inte trängseln eller den ökade konkurrensen om plats i den täta staden. Hur stor plats resorna tar och hur effektivt vi
använder den infrastruktur vi redan har är därför avgörande när staden växer.
Hur trafiksystemet används behöver förändras och en förutsättning för detta är
en mer flerkärnig struktur som bidrar till en nära stad.
Med rådande trafiksystem har Göteborg kunnat växa till ytan med glesa bebyggelseområden i en funktionsseparerad stadsstruktur. Ur trafiksynpunkt innebär det en utmaning med önskemål om både gena och snabba resor och attraktiva närmiljöer. Trafiken i Göteborg har dessutom flera naturliga hinder att
hantera, som Göta älv och kuperade berg- och skogsområden, vilket innebär att
vägar och järnvägar historiskt har lokaliserats i dalgångar och på platt mark längs
vattendrag.

Ånäsvägen
Foto: Amanda Östman
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2018 gjordes ca 1,5 miljoner resor dagligen i Göteborg, där ca 120 000 personer
pendlade in till Göteborg och 50 000 pendlade ut. Ungefär 240 000 personer har
sina pendelresor mellan bostad och arbete inom Göteborgs kommun. Behovet
av att resa kommer att öka i takt med att befolkningen växer både i och kring
Göteborg. Med den befolkningsökning som översiktsplanen tar höjd för kommer nya resandebehov uppstå inom respektive stadsdel, mellan stadsdelar och
över kommungränser. Utifrån olika reserelationer och restider blir bristen på effektiv kollektivtrafik inom staden tydlig. Pendeltågen till angränsande kommuner kan i många fall gå fortare än resan mellan olika stadsdelar inom Göteborg.

Läs mer
Kunskapsunderlag trafik och mobilitet

Färdmedelsfördelning 2014 samt prognos för 2035 och 2050 med utgångspunkt från Göteborgs klimatstrategiska
program och trafikstrategi.

Översiktsplanens strategi om en flerkärnig struktur innebär fler vardagliga
mål inom gång- och cykelavstånd och att fler kan klara att resa utan bil. För
längre resor över längre avstånd ska gena cykelstråk och en utvecklad kollektivtrafik skapa förutsättningar för hållbara resor, vilket är avgörande för att klara
stadens tillväxt. Trafiksystemet behöver vara robust, tillförlitligt och flexibelt inför framtida förändringar.

Principiellt diagram över trafikutvecklingen enligt Trafikverkets (scenario
prognos 2040) och Göteborgs stads
(scenario Trafikstrategi 2035). Åtgärderna ska påverka resandet så att utvecklingen går i riktning mot scenario
Trafikstrategi 2035.
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I samband med vissa större exploateringar är det ofrånkomligt med viss biltrafikökning, men så långt som möjligt ska ny eller utökad infrastruktur för biltrafik undvikas. För att ett nytt område ska kunna generera viss biltrafik behöver
kringliggande områden minska sitt bilresande, med hjälp av utökad kollektivtrafik och förbättringar för resande med gång och cykel. Resurser ska läggas
på åtgärder för att stärka förutsättningarna för de mer hållbara och yteffektiva
trafikslagen. Med sådana åtgärder kan kurvan för hur fordonstrafiken ökar enligt
Trafikverket prognos (scenario basprognos 2040) ändras så att utvecklingen går
i riktning mot de mål som Göteborgs stad har för trafikutvecklingen (scenario
trafikstrategi 2035).
Göteborg har högt ställda mål för en omfördelning av resor till mer hållbara
trafikslag. För att nå målen behöver trafiksystemets utveckling hanteras på flera
nivåer samtidigt och alla åtgärder behöver sträva i samma riktning. Ibland kan
det handla om att prioritera vissa trafikslag , ibland om att lyfta fram platsspecifika värden. Utvecklingen av infrastruktur behöver samverka med styrmedel för
de olika trafikslagen. Åtgärder behöver genomföras på olika skalor och på olika
nivåer. Flera parametrar har betydelse, där förbättrat gatunät, ytterligare länkar i
järnvägssystemet och rymligare trottoarer är lika viktiga.

Effektiv användning av befintlig infrastruktur
Säkerställ en effektiv användning av befintlig infrastruktur genom att:
• Sänka hastigheten i staden och anpassa det lokala gatunätet till cykelfart, förutom där kollektivtrafiken har prioritet.
• Omfördela ytor och omdana befintliga gatumiljöer till förmån för vistelse,
gående, cyklister och kollektivtrafik eller använda ytor till ny bebyggelse och
grönska där så är lämpligt.
• Främja samåkning och optimera varudistributionen med omlastningsstationer och mindre leveransfordon för att öka fyllnadsgraden för såväl personer
som gods.
• Öka användningen av Göta älv för resenärer och gods, exempelvis för distribution av varor till innerstaden.
• Använda styrmedel och påverkansåtgärder enligt fyrstegsprincipen.
• Säkerställa att stadens gator och torg har en universell utformning.
• Verka för att omvandla körfält på de stora lederna till prioriterade körfält för
kollektivtrafik och gods.
• Prioritera besöksparkering framför boendeparkering på gatumark.
Fler människor på samma yta kräver en omdisponering av gaturummet. På flera
håll är det idag trångt på såväl gator och hållplatser som på bussar och spårvagnar i rusningstrafik. Det är varken ekonomiskt eller ytmässigt rimligt att skapa
ny infrastruktur i en sådan takt att antalet meter gata och spår per person behålls
eller ökas när befolkningen växer. Istället måste den infrastruktur vi redan har
användas mer effektivt. I omvandlingsstråk kan överdimensionerade vägar och
gator minskas och impedimentytor frigöra för bebyggelse, parker eller vistelseytor. En omdaning av gaturummen kan också ske till förmån för mer yteffektiva transportslag.
Information samt styrning och ledning av vägtrafiken i kombination med
åtgärder som begränsar antalet fordon kan säkerställa en god framkomlighet för
trafikanter och godstransporter. Det kan handla om styrning i rum och tid för att
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maximera kapaciteten i systemet. För att göra kloka investeringar och hushålla
med befintlig infrastruktur är planering enligt fyrstegsprincipen till stor nytta.
De första två stegen handlar om att tänka om och optimera, det tredje om att
bygga om och det sista steget handlar om nybyggnation.
Möjligheterna att röra sig i staden varierar beroende på var du bor, vart du ska
och dina egna personliga förutsättningar. Män och kvinnor har olika resvanor
och beroende på ålder kan behov, önskemål och förmåga att förflytta sig variera.
För att skapa tillgång till staden krävs en effektiv infrastruktur, som inte tar upp
för mycket yta i förhållande till andra funktioner och värden. Våra gator och torg
ska också vara tillgängliga så att trafiksystemet erbjuder personer möjlighet till
full delaktighet i samhället oavsett funktionsnedsättning, ålder, kön eller ekonomi. Parkeringar på gatumark är huvudsakligen till för handel, verksamheter och
besöksnäring. Trafiksystemet är effektivt först när det kan användas av alla.
För att säkerställa tillförlitliga transporter för gods och en effektiv kollektivtrafik, samt för att binda samman staden över större avstånd, behöver övergripande trafikleders funktioner säkerställas. Göteborgs Stad ska verka för att
omvandla körfält på de stora lederna, till prioriterade körfält för kollektivtrafik
och gods, för att på så sätt kunna öka dess användning i linje med stadens mål.
Styrmedel och påverkansåtgärder som kampanjer för hållbart resande, prissättning på parkering, förskjutna tider för skolstart eller uppmuntran till att arbeta hemma någon dag per vecka ger en effektivare användning av befintlig
infrastruktur utan att infrastrukturen i sig behöver förändras. Den här typen av
åtgärder är ett effektivt sätt att skapa förutsättningar för ett mer hållbart trafiksystem.
Där befintlig infrastruktur, styrmedel och påverkansåtgärder inte räcker till
för att nå våra mål kan ny infrastruktur behöva byggas ut. Göteborg planerar
därför för nya länkar för järnväg, kollektivtrafik, förbindelser över älven samt
nya gator som ökar finmaskigheten och bidrar till ett mer flexibelt och robust
trafiksystem.

Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi och den tillämpas för att
säkerställa en god resurshushållning
och för att åtgärder ska bidra till en
hållbar samhällsutveckling.
1. Tänk om: Det första steget handlar om att först och främst överväga
åtgärder som kan påverka behovet av
transporter och resor samt valet av
transportsätt.
2. Optimera: Det andra steget innebär
att genomföra åtgärder som medför
ett mer effektivt utnyttjande av den
befintliga infrastrukturen.
3. Bygg om: Vid behov genomförs det
tredje steget som innebär begränsade
ombyggnationer.
4. Bygg nytt: Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i
de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
Källa: Trafikverket

Ökad andel resande till fots, med cykel och med kollektivtrafik
Öka andelen resande till fots, med cykel och kollektivtrafik genom att:
• Förtäta staden kring befintlig och planerad kollektivtrafik, så att fler får nära
till god kollektivtrafik.
• Säkerställa plats för att utveckla kollektivtrafiken och dess framkomlighet i
stomnätet.
• Utveckla och stärka kapaciteten i kollektivtrafiken för att klara stadens tillväxt
även efter Målbild Koll 2035.
• Utreda möjligheten att ansluta nya spårrelationer till Västlänken, för att se om
Västlänken kan bli stommen i stadens planskilda kollektivtrafiksystem.
• Skapa fler förbindelser - såväl fasta som färjor - över älven för kollektivtrafik,
gående och cy¬klister.
• Skapa sammanhängande cykelinfrastruktur separerad från fotgängare, samtidigt som hänsyn tas till olika typer av cyklar med olika hastighets- och utrymmesanspråk.
• Skapa ett gent och finmaskigt nät för fotgängare, där även utrymme för vistelse prioriteras.
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• Använda utbudet och prissättningen av parkering som verktyg för att uppmuntra fler att välja alternativa färdsätt till bilen.
• Underlätta för ett hållbart och flexibelt resande där bilen kompletterar övriga
trafikslag eller används som en del av resan, genom lösningar som minskar
behovet att äga sin egen bil.
En av utmaningarna för trafiksystemet är att minska dess klimatpåverkan genom
att bland annat minska behovet av resor. Kollektivtrafiksystemet behöver också
hantera betydligt fler resenärer och andelen resor till fots och med cykel måste
öka. Den yta som varje resa innebär har också betydelse för stadens möjlighet att
utvecklas och yteffektiva transportslag behöver därför prioriteras.
För en jämlik rörlighet och tillgång till staden behöver restiden med kollektivtrafik minska i förhållande till restider med bil. En attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik beror på många faktorer. Turtäthet, avstånd till hållplats,
antalet byten och god komfort är några. Lika viktigt är tillräcklig kapacitet och
att kollektivtrafiken är enkel för alla medborgare att använda oavsett var du bor,
ålder, funktionsnedsättning eller om du sällan nyttjar kollektivtrafiken. Kapaciteten i kollektivtrafiksystemet är en nyckelfråga för stadens tillväxt. Översiktsplanens utbyggnadsstrategi förutsätter en utveckling av kollektivtrafiksystemet
enligt ambitionen i Målbild Koll 2035. Dessutom behöver vissa platser och
sträckor studeras vidare för att klara utmaningar även efter 2035, såsom tvärförbindelser och eventuella behov av planskildheter som binder ihop staden på nya
sätt och som tillsammans med ett förbättrat sammanhängande gatunät främjar
ett ökat hållbart resande. Var hållplatser och bytespunkter lokaliseras och hur de
utformas har betydelse i stadsbebyggelsen.
Inriktningen i Målbild Koll2035 är att kollektivtrafiksystemet ska förändras
från att vara en radiell struktur till en nätstruktur med en mellanstadsring och
en innerstadsring samt tvärgående stråk och bytespunkter. Ett viktigt syfte är
att åstadkomma effektivare resor och att avlasta centrala Göteborg. Innerstadsringen utgörs av spårvagn. Nya spår planeras bland annat vid Frihamnen och
Lindholmen samt genom en förbindelse under älven vidare till Linnéplatsen.
Detta blir en del av innerstadsringen. Mellanstadsringen utgörs av egen bussinfrastruktur (metrobuss) som framförallt ska gå längs kringfartslederna. Med ny
spårväg med hög hastighet (stadsbana) och metrobuss kommer fler resenärer att
kunna ta sig snabbare till tyngdpunkter och noder som är viktiga för en växande
stad.
Västlänkens stationslägen och andra pendelstationer i det sammanhängande
stadsområdet har en betydelsefull roll för att avlasta centralstationen. Genom att
föreslagna metrobusstationer och kopplingar till innerstadsringen sammanfaller,
ges goda förutsättningar till nya sätt att resa och att byta mellan trafikslag. Längs
delar av innerstadsringen där spårvagnen tillsvidare går i markplan trafikeras
innerstadsringen med lägre hastigheter och integreras i stadsmiljön. I översiktsplanen har de systemviktiga punkter som pekas ut i Målbild Koll2035 vidareutvecklats. Det är platser som fungerar både som bytespunkter och målpunkter i
staden, för både lokal och regional nytta. Några kompletterande platser har lagts
till eller justerats, bland annat Myntgatan, Bräckemotet och Rymdtorget.
För att möta resebehovet i ett växande Göteborg behöver delar av kollektivtrafiken gå planskilt från annan trafik. Utifrån Göteborgs förutsättningar, sett
till storlek, avstånd och geologi är stadens inriktning att Västlänken tillsammans
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Principbild av utvecklad kollektivtrafik och systemviktiga mål- eller bytespunkter.

med ett utvecklat järnvägssystem kan nyttjas för att skapa en effektiv planskild
kollektivtrafik genom innerstaden. Göteborg står inför en fortsatt kraftig stadsutveckling söderut vilket innebär ökade behov av kollektivtrafik. Utvecklingen
längs Dag Hammarskjöldsleden förutsätter en utbyggd stadsbana i området. På
sikt skulle en ny järnväg söderut från Haga station kunna innebära ytterligare
förstärkning av kollektivtrafiken och möjliggöra fortsatt utbyggnad även i södra
Askim och på andra sidan kommungränsen i Kungsbacka. Om ytterligare delar av kollektivtrafiken behöver planskiljas behöver utredas vidare. En fortsatt
utveckling av järnvägssystemet skulle till exempel kunna vara att koppla ihop
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Västlänken och nuvarande Hamnbanan med förlängning till Torslanda.
Åtgärder för ökat hållbart resande handlar även om att påverka efterfrågan på
resor och att påverka resan innan den påbörjats. En funktionsblandad stad med
servicefunktioner nära bostaden ger förutsätt¬ningar för minskat behov av att resa
längre sträckor och underlättar resande till fots, med cykel och med kollektivtrafik.
Skatter och avgifter kan vara viktiga styrmedel för ett förändrat resebeteende.
Ett finmaskigt sammanhängande gatunät i Göteborg behöver utvecklas för
att främja resandet till fots och med cykel. För gående är sammanhängande
gångvägsnät och hög korsningstäthet viktigt. Det skapar fler vägval, ger mänskligare skala, ökar tryggheten och bidrar till stadsliv.
För cyklister är det viktigt med sammanhängande nät, men också framkomlighet och flyt samt möjlighet att cykla i olika hastigheter. Grundläggande faktorer som komfort, orienterbarhet och igenkänning, genhet, trafiksä¬kerhet och
trygghet måste också beaktas. Med nya former av cykling såsom elsparkcyklar
och elcyklar blir samspelet på cykelbanor och med andra trafikslag mer komplext samtidigt som det skapar nya förutsättningar för att resa med cykel längre
sträckor. Det är viktigt att säkerställa plats för cykelparkering vid stationer och
målpunkter och utformningen av cykelställ behöver ta hänsyn till nya typer av
cyklar. Barn behöver en störningsfri och trygg utemiljö utan cykelfordon i hög
hastighet. Därför bör cykelvägar nära bostaden utformas för att inte locka till
höga hastigheter. Stråk för gående och cyklister kan med fördel kopplas samman
med blågröna stråk för en mer trivsam resa.
Barn och unga behöver kunna ta sig fram på egen hand, genom att gå, cykla
eller använda kollektivtrafik. Förutom att ta sig till skolan, är det viktigt för barn
och unga att kunna ta sig till fritidsaktiviteter på egen hand. Ett finmaskigt och
tryggt cykelnät mellan olika målpunkter som gör att unga väljer att använda
cykeln ger ökad folkhälsa och god vana att cykla även för framtiden. För fritidsresor som sker med kollektivtrafik är det viktigt att komma nära start och målpunkt. Busslinjer som är dragna som tvärlänkar med många hållplatser kan fylla
en viktig roll för att tillgodose detta resande.
För att främja och underlätta resande till fots och med cykel behöver närmiljön utformas så att barn och unga har lätt att tolka den. I områden med många
målpunkter för ungdomar behöver cykelinfrastrukturen utformas så att även
barn kan förstå hur man ska agera.
Bilen kommer även i fortsättningen vara ett viktigt färdmedel, även om den
inte kommer att vara det vanligaste. Det fysiska, ekonomiska eller klimatmässiga utrymmet för större väginvesteringar kommer att vara litet. Det betyder att
biltrafikens fortsatta framkomlighet bygger på att minst hela resandeökningen
sker med andra färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. Generellt behöver staden verka för att fler bilpooler och liknande delningstjänster etableras i
områden med många barnfamiljer, för att hjälpa familjer att inte behöva skaffa
sig en andra bil eller att klara sig utan egen bil. Fler boende, besökande och verksamheter innebär mer av godstransporter, varudistribution och annan nyttotrafik
som behöver prioriteras, samtidigt som framkomligheten för utryckningsfordon
måste säkerställas. Det understryker nödvändigheten av åtgärder som gör att
människor oftare kan och väljer att gå, cykla och resa med kollektivtrafiken.
Pendelparkeringar eller mobilitetshubbar behöver fortsatt utvecklas längs leder eller på strategiska platser för att kunna byta till hållbara färdsätt, så tidigt
som möjligt av resan.
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Tillförlitlig framkomlighet för godstransporter
Säkerställ tillförlitlig framkomlighet för godstransporter genom att:
• Lokalisera transportintensiva verksamheter i anslutning till större transportleder och järnväg.
• Verka för att godstransporter på väg till och från Göteborgs hamn och verksamheterna på Hisingen i första hand sker via Hisingsleden, Norrleden, Västerleden och Söderleden.
• Säkra ett reservat för ny järnväg till hamnen via Säve depå, längs med Hisingsleden och Norrleden.
• Främja överflyttning av godstransporter från väg till järnväg, bland annat genom möjliggörandet av omlastning från lastbil till tåg vid perifera lägen utanför staden.
• Främja godstransporter till sjöss. Värna Göteborgs hamn och dess utveck¬lingsmöjligheter samt säkerställa fortsatt farbarhet på Göta älv.
• Samverka regionalt vid lokalisering och planering av logistikcentra¬ler och
transportintensiva verksamheter.
• Reservera mark i halvcentrala lägen för om- och samlastning för transporter
till och från centrala Göteborg.

På sikt behöver godstransporter ledas
runt staden, för att kunna åstadkomma
en sammanhängande stad

Göteborg har många företag med stora godsvolymer och Nordens största hamn,
genom vilken en stor del av Sveriges export och import passerar. Näringslivet är
beroende av att gods kan levereras inom tillförlitliga tidsintervall på bra och säkra transportvägar. Det stora transportbehovet är nödvändigt men problematiskt
på många sätt. Väg¬ar och spår belastas och transporterna medför buller, risker
och utsläpp av föro¬reningar. För att uppnå god samhällsnytta bör godstransporterna effektiviseras. Till exempel genom att en större andel går på järnväg och
sjöfart, ökad fyllnadsgrad och omfördelning av fordonsrörelser över dygnet i
kombination med tydliga an¬visningar om lämpliga vägar för godstrafiken.
För att åstadkomma en mer sammanhängande stadskärnan behöver godstransporter till och från Göteborgs hamn och verksamheterna på Hisingen, på
sikt i första hand ske via Hisingsleden, Norrleden, Västerleden och Söderleden.
På lång sikt kan godstrafiken på Hamnbanan behöva flytta. Gods som transporteras genom centrala Göteborg påverkar både möjligheter till stadsutveckling
och befintliga stadsdelar. Framförallt gäller det utifrån risker med farligt gods.
En järnväg till hamnen över Hisingen skulle eventuellt även kunna försörja utökade verksamhetsområden längs Hisingsleden med järnvägstransporter. Vidare
behöver staden stödja utbyggnad av laddinfrastruktur för tunga fordon, så att
både godstrafik och kollektivtrafik i högre grad kan elektrifieras eller på annat
sätt stödja en fossilfri transportinfrastruktur. Laddinfrastruktur, rastplatser eller
bryggor är viktiga funktioner som med fördel kan kombineras med samlastningsterminaler.
Det finns tre olika kategorier godstransporter i Göteborg; transporter med
start- och målpunkt vid Göteborgs hamn eller andra stora logistikverksamheter,
citydistribution samt gods till kommunala och andra offentliga verksamheter.
Den första kategorin har störst volymer. Citydistribution och gods till kommunala och andra offentliga verksamheter påverkar stadsmiljön då målpunkterna
ofta ligger i det sammanhängande stadsområdet. Kunskap om behovet av stödjande system för de olika logistikkedjorna, såsom behovet av samlastningsstationer, omlastningscentraler, kombiterminaler, rastplatser och liknande behöver
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utvecklas. Lokaliseringar för omlastningsterminaler kan komma att behövas i
närliggande kommuner och det behöver ske ett samarbete inom regionen kring
frågan. En säker uppställningsplats för godstransporter bör anordnas vid Vädermotet. Ytterligare uppställningsplatser för godstransporter bör anordnas i angränsande kommuner längs infartslederna till Göteborg.

Minskade negativa effekter av trafiken

Innovationsprojekt kring planering
och självkörande fordon,
Under 2017 - 2019, genomförde Stadsbyggnadskontoret ett innovationsprojekt kring planering och självkörande
fordon, finansierat av Vinnova. Det
resulterade bland annat i en underlagsrapport ”En framtid med självkörande
fordon i Göteborg”, Sweco 2019, kring
en framtida mobilitet med självkörande
fordon och hur det kan påverka stadsplaneringen.
Resultatet innebär i dagsläget inga
förändrade planeringsprinciper för att
omhänderta självkörande fordon. Däremot kan möjligheterna att använda
det offentliga rummet påverkas en del.
Ytor för trafik kan reduceras och parkeringsytor kan frigöras i centrala staden.
Möjligen att parkeringsytor kan behövas i ytterstaden. Självkörande fordon
kan om det utformas som ett komplement till kollektivtrafiken, dvs man
köper tjänster, bidra till att ge en jämlik
tillgång till mobilitet för alla. Projektet
var finansierat av Vinnova. Slutrapporten finns på Göteborgs stads hemsida:
Tidigare innovationsprojekt - Göteborgs Stad (goteborg.se)
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Negativa effekter av trafiken ska minska genom att:
• Öka andelen hållbara transporter för att minska buller, luftföroreningar och
utsläpp av växthusgaser.
• Minska stora gator och trafikleders barriäreffekter genom att anpassa utformningen till stadens anspråk och det trafikarbete som gatan ska möjliggöra.
• Tillsammans med Trafikverket verka för att överbrygga statliga leder och
järnvägar på strategiska platser eller sträckor där behovet att knyta samman
staden är störst.
• Förbättra trafiksäkerheten och fortsätta att hastighetssäkra gatumiljöer.
• Underlätta för och driva på samhällets omställning till elektrifierade och fossilfria transporter, både för person- och godstransporter.
Trafikstrukturen bidrar till att hålla ihop regionens och stadens olika områden
och de människor som lever och verkar här. Samtidigt medför trafiken och dess
infrastruktur negativa effek¬ter i form av barriärer, stora markanspråk, buller,
luftföroreningar och andra utsläpp. För att Göteborg ska vara en hållbar stad
behöver dessa negativa effekter minimeras.
Vägtrafiken är den näst största källan till utsläpp av växthusgaser i Göteborg efter raffinaderierna. Trafiken är också den dominerande bullerkällan i Göteborg. För att minska koldioxidutsläppen i den omfattning som krävs för att
uppnå 1,5-gradersmålet räcker det inte med en övergång till elektrifierade och
fossilfria transporter. Snabb elektrifiering och ökad användning av biobränslen
är viktiga delar, men det kommer inte att minska utsläppen så mycket som krävs
för att nå klimatmålen på kort tid. Trafikarbetet måste både effektiviseras och
minskas. Att öka andelen resande till fots, med cykel och med kollektivtrafik är
avgörande.
Göteborgs Stad har fattat beslut om att stadens egna fordon ska vara fossilfria redan 2023 vilket ställer stora krav på en fungerande infrastruktur för
laddning av både lätta samt tunga fordon. El är ett drivmedel som kräver att ny
laddinfrastruktur uppförs och tillgängliggörs i stadsbilden i form av laddplatser
för el-laddning. Det behövs både för lätta och tunga fordon. För kollektivtrafik
behövs ändhållplatsladdning samt laddning i depåer för eldrivna bussar.
För att möjliggöra laddning för kollektivtrafik samt tung trafik krävs större
ingrepp i stadsbilden än för den lätta trafiken. Utrustningen och de fordon som
ska laddas kräver utrymme för att kunna parkera samt eventuellt kunna köras
runt i ofta trånga utrymmen i gaturummet. De laddstationer som krävs för tunga
fordon i form av så kallade snabbladdare behöver plats för nya serviser samt parkeringsplatser och behöver placeras på strategiska platser i staden.
Barriäreffekter uppstår i mötet mellan ett behov för personer att korsa ett trafikflöde och infrastruktu¬rens egenskaper gällande utformning och trafikföring.
Göteborgs stora trafikleder exempelvis Lundbyleden, Oscarsleden, E6 och järn-
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Exempelbild av åtgärd för att minska barriäreffekter vid stor trafikled

vägar skapar både fysiska och mentala barriärer mellan områden och stadsdelar.
Att skapa sätt att överbrygga olika barriärer utan att kraftigt försämra den regionala och nationella tillgängligheten är en central del i att skapa en sammanhållen
stad. Flera olika åtgärder behövs för att minska barriäreffekterna, allt från fler
övergångsställen och gång- och cykelbroar till större över¬däckningar, ekodukter, nedgrävning av stor infrastruktur och omvandling till integrerade gator på
utpekade platser. En gatas utformning ska vara anpassad till stadsmiljön och till
det trafikarbete som gatan ska göra. Barriärminskande åtgärder på en plats ska
inte ge upphov till en annan (ny) barriär. Åtgärder behöver väljas med hänsyn till
vägens funktion i det övergripande vägnätet och hur stadsbyggnadsstrukturen
behöver kopplas samman.
Lundbyleden har varit föremål för en åtgärdsvalsstudie av Trafikverket där
Göteborgs Stad har varit involverad. Göteborgs Stads samlade uppfattning är
att leden på lång sikt lämpligast ska utformas för att vara en integrerad del av
staden. Det kräver stora åtgärder innan detta kan ske och fram till dess är leden
fortsatt viktig utifrån regional och nationell funktion. De barriärminskande åtgärder som behöver vidtas, ska inte försvåra att på sikt möjliggöra Lundbyleden
till en integrerad väg i den sammanhållna staden.
Bristande trafiksäkerhet som medför olyckor, skador och dödsfall ska åtgärdas
och stadens vision är att ingen ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken. Att fler
ska röra sig i staden, men färre ska skadas i trafiken, kräver ökat samspel mellan
gatumiljön, fordonet och människan. Hög hastighet ger stor rörelseenergi och
ökad risk för dödliga eller allvarliga personskador och därför ska säker hastighet
alltid vara ledstjärnan när vi planerar och bygger nytt. Fotgängare i fallolyckor
och cyklister i singelolyckor är de två grupper med högst antal skadade. Det visar
på vikten av att även arbeta med åtgärder såsom släta och halkfria underlag samt
väl underhållen beläggning i gatumiljön.
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BOSTÄDER, SAMHÄLLSSERVICE OCH
TEKNISK FÖRSÖRJNING

Att ha tillgång till en lämplig bostad utgör en av de mest grundläggande förutsättningarna för en människas möjligheter till en välfungerande och bra tillvaro.
Bostaden och boendemiljön är viktig för alla människor, men nog allra viktigast
för barn och unga och de äldsta.
En väl fungerande bostadsmarknad som möter invånarnas behov och efterfrågan är viktigt på ett individuellt plan men också avgörande för att behålla
och öka stadens attraktivitet. Det är avgörande att utbyggnaden av samhällsservice och infrastruktur för transporter av olika slag går i takt med utbyggnaden
av bostäder. Tillgången till god samhällsservice av olika slag såsom hälso- och
sjukvård och utbildning är centralt för en grundläggande välfärd. Utöver infrastruktur för transporter, förutsätter dessutom utbyggnaden av bostäder och samhällsservice system för teknisk försörjning av olika slag.
Utmaningarna för samhället att kunna säkerställa tillgången till goda bostäder för alla är stora och välkända. Sverige har under de senaste årtiondena haft
en snabb befolkningsökning, med allra störst ökning i storstadsregionerna inklusive Göteborg. Frågor kring bostadsbrist, bostadsförsörjning och bostadsmarknad är något som berör väldigt många människor. Frågorna är sammansatta och
komplexa och har många politiska dimensioner som kräver kunskaper, initiativ
och beslut på såväl regerings- och riksdagsnivå som på regional- och kommunalpolitisk nivå.
Ett brett bostadsutbud med variation i hus- och lägenhetstyper, upplåtelseformer, storlekar och kostnadsnivåer bidrar till stadens och regionens dragningskraft. Det är också en viktig faktor för näringslivet och arbetsmarknadens
utveckling. Variation i bostadsutbud och i offentliga rum, med såväl småhus som
flerbostadshus, bidrar också till att skapa en mer upplevelserik och attraktiv närmiljö.
Översiktsplanens mål är att ge plats för 250 000 nya invånare. Detta innebär
i sin tur att det behöver byggas minst 120 000 bostäder. Med en ökande befolkning följer inte bara ett behov av fler bostäder utan även ett ökat behov av
Kortedala
Foto: Lo Birgersson
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Uppskattat behov av samhällsservice kopplat till stadens kommande
befolkningstillväxt (2050).

samhällsservice och teknisk försörjning. Det finns inte sällan utmaningar i att
säkerställa tillgången till dessa. Utmaningarna för den fysiska planeringen gäller
ofta byggnader och anläggningar för ytkrävande samhällsservice som till exempel förskolor, skolor, vård- och omsorgsboende, idrottsanläggningar eller sjukhus. Det kan även gälla anläggningar kopplade till den tekniska försörjningen
som återvinningscentraler, fjärrvärmeverk eller större elnätstationer. Det är ofta
svårt att hitta platser i den redan byggda staden, som bedöms lämpliga i konkurrens med andra anspråk. När staden växer ökar behovet av utrymme för teknisk
försörjning både under och över mark. Ledningar för vatten, avlopp, värme och
kyla tar utrymme i anspråk under stadens gator. Vissa ledningar har stora dimensioner och det kan råda konkurrens om utrymmet under mark mellan olika
ledningar och andra undermarkskonstruktioner eller mellan ledningar och rötter
från träd i gaturummet.

Långsiktig utveckling av bostadsbeståndet
Säkerställa en långsiktig utveckling av bostadsbeståndet genom att:
• Använda och utveckla stadens markinnehav för att tillsammans med en god
planeringsberedskap ge förutsättningar för ett bostadsbyggande, som i samklang med befolkningsutvecklingen svarar mot olika gruppers behov och efterfrågan.
• Samordna planering och byggande av bostäder med planering och utbyggnad
av kollektivtrafik, gång- och cykelvägnät, samhällsservice, teknisk försörjning
och offentliga friytor.
• Planera för ett varierat utbud av bostäder såväl vad avser upplåtelseformer,
boendeformer och hustyper som pris- och hyresnivåer, för att möta olika behov och en differentierad efterfrågan i hela staden.
• Planera för att fler småhus ska byggas i mellanstaden och ytterstaden.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Tematiska inriktningar

37

• Skapa goda och hållbara boendemiljöer med god fysisk tillgänglighet i enlighet med principen om universell utformning.
• Utveckla och vårda det befintliga bostadsbeståndet, så att både bostäder och
utemiljöer bidrar till ett attraktivt, socialt och miljömässigt bra boende.

Tillgång till bostäder
Stadens viktigaste verktyg för bostadsförsörjning är den fysiska planeringen genom översiktsplan och detaljplaner samt markägandet och markpolitiken. Även
stadens investeringar i social och teknisk infrastruktur utgör viktiga verktyg och
skapar långsiktiga förutsättningar för stadsutvecklingen och bostadsbyggandet.
Göteborgs Stads planeringsberedskap har ökat kraftigt de senaste åren, som
en konsekvens av en omfattande uppväxling av planeringsverksamheten samt en
stor efterfrågan på detaljplanelagd mark, vilket skapat förutsättningar för högt
bostadsbyggande. Det är viktigt för den långsiktiga bostadsförsörjningen att planeringen och byggandet av bostäder ligger på en hög nivå för att möta de demografiska behoven.
Göteborgs Stads markinnehav innebär också en möjlighet att bidra till att
olika behov kan tillgodoses och värden utvecklas. Genom markanvisningar kan
staden påverka vad som byggs på kommunägd mark som ska säljas eller upplåtas med tomträtt, men också ställa krav på att den som bygger uppfyller vissa
villkor. Exempel på villkor som staden kan ställa i samband med markanvisning
är fördelningen av upplåtelseformer, men även villkor om ekologisk och social
hållbarhet. Markanvisningar på stadens mark kan även stimulera till nytänkande
och utveckling inom stads- och bostadsbyggandet.
Bostadsmarknaden är regional, men utbud och efterfrågan varierar mellan
olika delar av regionen och mellan olika grupper i befolkningen. Unga vuxna
flyttar in till Göteborg från övriga Göteborgsregionen och från övriga delar av
landet samtidigt som det sker en nettoutflyttning av barnfamiljer från Göteborg
i synnerhet till övriga Göteborgsregionen. I Göteborg förväntas barn, ungdomar
och äldre öka sin andel av befolkningen. Detta ställer krav på stadens samhällsservice med ökat behov av skol- och förskoleplatser samt särskilda boendeformer. Att antalet äldre ökar leder till behov av fler alternativ för äldre att flytta till,
om de inte längre kan bo kvar i sin bostad. På längre sikt innebär stora barnkullar
att fler kommer att vilja etablera sig på bostadsmarknaden, vilket gör att bostadsbehoven ökar ytterligare. I delar av Göteborg råder dessutom stor trångboddhet.
Vissa grupper har särskilt svårt att tillgodose sina behov på en bostadsmarknad i obalans; exempelvis unga vuxna som får svårt att flytta hemifrån och hushåll med begränsade ekonomiska resurser eller betalningsanmärkningar. Personer som vill flytta till Göteborg för att arbeta eller studera kan ha svårt att få tag
i en bostad. Detta är inte bara ett problem för berörda hushåll, utan också för
näringslivets och den offentliga sektorns kompetensförsörjning. Det är angeläget
att Göteborg fortsätter att utveckla sitt arbete för att alla göteborgare och blivande göteborgare ska kunna tillgodose sitt behov av bostad och samhällsservice.
För personer med funktionsnedsättning är planering för ett varierat utbud av
olika former av bostäder särskilt viktigt. Möjlighet att bo i ordinär bostad med
tillgång till stöd och service samt i olika former av bostad med särskild service
(BmSS), är därför viktiga aspekter att ha med sig i arbetet med såväl bostadsförsörjning som övrig stadsutveckling. Det finns ett behov av bostäder med särskild
service (BmSS) i hela staden, särskilt i centrala staden.
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Källa: Lägesrapport om bostadsförsörjning i Göteborg, 2019

Det finns nästan 280 000 bostäder i Göteborg. Bostadsbeståndets sammansättning är ojämnt fördelat över staden avseende såväl upplåtelseformer som hustyper. Genom att komplettera bostadsbeståndet vid ny- och ombyggnation i ett
område med det som saknas, ökar möjligheterna för människor att kunna bo
kvar i området genom livets olika skeden. En blandning av bostadstyper och
upplåtelseformer på lokal nivå ökar valmöjligheterna på den lokala bostadsmarknaden, vilket underlättar för individer och hushåll att bo kvar, även när deras livssituation eller preferenser förändras. Ett ökat kvarboende kan ses som en
bidragande faktor till att öka stabiliteten i ett område eller stadsdel som helhet.
Historiskt har den årliga nyproduktionen motsvarat cirka en procent av det
totala bostadsbeståndet. Kortsiktigt kan därför bostadssituationen främst påverkas av hur det befintliga beståndet nyttjas. Genom att med olika medel stimulera
till en viss ökad rörlighet på bostadsmarknaden, kan fler hushåll ges möjlighet att
flytta till bostäder som passar deras storlek och behov, vilket innebär ett effektivare utnyttjande av beståndet. Att det befintliga bostadsbeståndet underhålls,
renoveras och i vissa fall byggs om på lämpligt sätt är viktigt både ur ekonomiska,
miljömässiga och sociala perspektiv. På längre sikt är dock bostadsbyggandet den
viktigaste förutsättningen för bostadsbeståndets utveckling. Eftersom bostadsbyggandet är konjunkturkänsligt är det viktigt att staden bidrar till att minska
effekterna vid konjunkturnedgång och minskad byggvilja.
Småhus
Göteborgs Stad har ett särskilt mål om att möjliggöra för byggande av fler småhus. Under en period har relativt få småhus byggts i Göteborg, samtidigt som det
finns en stor efterfrågan. Därför ska efterfrågan på småhus beaktas när Göteborg
byggs tätare. Samtidigt finns det fler småhus i Göteborg än i någon annan kommun i Sverige och nästan en tredjedel av alla småhus i Göteborgsregionen ligger
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i Göteborg. Kommande generationsskiften i småhusbeståndet i Göteborg och
dess kranskommuner kan bidra till att i större utsträckning än idag tillgängliggöra detta bestånd, inte minst för barnfamiljer.
Med småhus menas friliggande villor, parhus, radhus och stadsradhus. Göteborg ska erbjuda småhus av olika slag både i lugnare lägen och i mer urbana.
Småhus bör framförallt byggas i mellanstaden och i ytterstaden för att ge ett
bredare utbud av boendemiljöer, bostadstyper och för en ökad variation i stadsmiljön. Med ökad variation av bostadstyper och upplåtelseformer i en stadsdel
följer bättre möjligheter att bo kvar i livets olika skeden.
Vid lokalisering och planering för småhus ska kollektivtrafik och närservice
finnas på gång- eller cykelavstånd. Ju tätare stadsmiljö desto viktigare är det att
småhus planeras och byggs med ett effektivt markutnyttjande. Platser som inte
är lämpliga för flerbostadshus kan ibland planeras för småhus och knyta ihop
stadsdelarnas befintliga områden.
Småhus ska prioriteras i områden där flerbostadshus är dominerande på områdesnivå. Småhus kan med fördel blandas med låga flerbostadshus.

God samhällsservice i stadens alla delar

Samhällsservice
Begreppet samhällsservice avser här
icke-kommersiell service som omfattar
såväl offentlig som privat service. Exempelvis omfattar det förskola, skola,
bibliotek, kultur-, idrotts-, och fritidsanläggningar, vårdcentraler och sjukhus
samt sorteringsmöjligheter. Teknisk
försörjning är också en del av samhällsservicen. Dit räknas vattenförsörjning,
avloppshantering, avfallshantering och
energiförsörjning: Teknisk försörjning
hanteras i ett särskilt avsnitt.
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Säkerställ god tillgång till samhällsservice i stadens alla delar genom att:
• Utgå från förutsättningarna för hur samhällsservice kan tillgodoses i ett område, och låt det styra hur mycket och vilken typ av bostäder som kan byggas
där.
• Säkerställ en god planeringsberedskap för att möjliggöra lokalförsörjning för
vanliga former av samhällsservice.
• Använda stadens och de kommunala bolagens mark och fastighetsinnehav
för att säkerställa en långsiktig försörjning av samhällsservice, genom såväl
eget byggande som inhyrning av lokaler efter markanvisning.
• Lokalisera samhällsservice nära bostäder för att stödja ett fungerande vardagsliv.
• Eftersträva flexibilitet i lokaler och utemiljöer som kan underlätta för en lokalförsörjning i balans över tid, som är mindre beroende av demografiska och
konjunkturmässiga skiftningar.
• Lokalisera samhällsservice med ett brett upptagningsområde, såsom gymnasieskolor, kulturinstitutioner, vissa idrottsanläggningar och bibliotek, vid
tyngdpunkter.
• Planera för att förskolor, grundskolor samt vård- och omsorgsboenden i första hand har tillräcklig egen friyta på kvartersmark.
• Skapa förutsättningar för att samnyttja lokaler och mark mellan olika former
av samhällsservice och mellan samhällsservice och andra typer av verksamheter och lokaler.
• Underlätta för hållbara rörelsemönster genom att säkerställa säkra och trygga
skolvägar för barn och ungdomar.
• Begravningsändamål ska alltid vägas in som ett samhällsintresse som kan behöva ges plats i större planeringsarbeten, som vissa planprogram och fördjupningar av översiktsplanen.

Tillgång till samhällsservice
För ett fungerande vardagsliv genom livets olika skeden är tillgång till samhällsservice viktigt. Lokaler och anläggningar för samhällsservice bör lokaliseras så
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att många användare får nära till service från sin bostad. Särskilt viktigt är detta
för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Närhet till samhällsservice är viktigt för att minska behovet av transporter med bil. Barn bör kunna gå
till skola från lågstadieålder, cykla till skolan vid mellanstadieålder och åka kollektivt från högstadieålder.
Hur stort behovet är av vissa typer av samhällsservice varierar över tid och
påverkas av faktorer som demografiska förändringar, vilken sorts bostäder som
byggs samt hur flyttmönster ser ut. När nya bostäder planeras och byggs i den
redan byggda stadsmiljön kan det vara en utmaning att hitta plats för service
som kräver stora tomter, till exempel skolor.
Det är av stor vikt att samhällsservice byggs ut i takt med befolkningsutvecklingen och att förtätning sker på ett sådant sätt att alla stadens invånare har en
jämlik tillgång till en välfungerande samhällsservice. Möjligheten att få plats
med samhällsservice är ofta begränsande för vilken mängd och typ av bostäder
som kan tillskapas. Vid planering av nya bostäder är det därför alltid viktigt att
säkerställa att det finns tillgång till framförallt skola och förskola eller att plats
för ny sådan identifieras.
En god planeringsberedskap för samhällsservice innebär att plats för ytkrävande service som till exempel skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden samt
idrottsanläggningar reserveras tidigt i planeringsprocessen som i fördjupningar
av översiktsplanen, planprogram eller vid ansökan och beslut om planbesked.
Det innebär också att det kontinuerligt finns tillräckligt mycket detaljplanelagd
mark.
Genom samlokalisering med andra verksamheter kan platser och stråk befolkas och samhällsservicen kan därmed bidra till ökad trygghet och även agera
draglok åt kommersiell service. I den täta staden är varje yta dyrbar och måste
nyttjas på ett effektivt sätt. Det innebär en ökad inriktning mot samnyttjande,
lokaliseringslösningar i flera våningar och en mer flexibel användning av mark
och lokaler. I den täta staden finns en utmaning i att avsätta tillräckligt stora
friytor för barns och ungas behov när konkurrensen om marken ökar. I enstaka
fall kan samnyttjande med offentliga friytor ske. Vid samnyttjande ska alltid en
barnkonsekvensbeskrivning genomföras och kompensationsåtgärder tillämpas.
Barn från förskoleålder till gymnasiet tillbringar en stor del av sin uppväxt i
de miljöer som byggs för utbildning och pedagogisk verksamhet. Dessa miljöer behöver erbjuda mycket goda kvaliteter för att skapa en hälsosam, trygg,
studiefrämjande, rekreativ och kreativ lärmiljö. För att säkra barns tillgång till
goda utemiljöer är det viktigt att frågorna finns med i den fysiska planeringen
på alla nivåer utifrån barnperspektivet och barnens egna perspektiv, samt att
samnyttjande sker på barns villkor. Om samhällsservice inte kan tillgodoses när
nya bostäder planeras, bör kategoribostäder för exempelvis studenter eller äldre
övervägas, eftersom de generar ett mindre behov av samhällsservice.
Tillkommande samhällsservice ska, liksom all annan ny bebyggelse, i första
hand byggas på redan ianspråktagen mark. Ändrad användning av befintliga
byggnader, om- och tillbyggnader ska alltid övervägas. I vissa delar av staden kan
det vara svårt att hitta lämplig platser för skola och förskola som säkerställer tillräckligt stora friytor. I undantagsfall kan därför skola och förskola prövas inom
begränsade delar av områden som i översiktsplanen pekats ut som värdefulla
natur- och friluftsområden. Om detta blir aktuellt, ska en lokaliseringsstudie
alltid tas fram som visar på att alternativa platser har utretts med bedömda kon-
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sekvenserna för dessa. Det är också viktigt att följa upp och säkerställa att det
endast sker i den begränsade omfattning som avses, såväl för respektive område
som sammantaget för hela staden. Kompensationsåtgärder för intrång i naturområden ska alltid övervägas.
Samhällsservice i form av sjukvård och vårdcentraler är viktiga för medborgarna. För att alla ska kunna ha god tillgänglighet och närhet till dessa funktioner
behöver lokaliseringar ske med omsorg om närhet till kollektivtrafik, gärna vid
tyngdpunkter. Sjukvård och vårdcentraler kan ha olika huvudmän och staden har
begränsad rådighet kring lokaliseringar.
Räddningstjänst är en samhällsviktig funktion som finns belägen på flera olika platser i kommunen. I den framtida förtätade staden kan nya lokaliseringar
behövas för brandstationer. Räddningstjänstens insatstider för att kunna uppfylla det så kallade stegåtagandet, det vill säga ansvaret att utgöra en utrymningsväg, är viktigt vid lokalisering av brandstationer. I områden som inte omfattas av
stegåtagande eller i nya områden, behöver utrymningsvägar lösas genom robusta
byggnadstekniska åtgärder istället för utökade åtagande för räddningstjänsten.
Plats för idrott och rekreation
Befintliga anläggningar för idrott och rekreation behöver säkerställas och om
mark tas i anspråk för andra behov behöver i de flesta fall ersättningsytor identifieras. Detta gäller framförallt anläggningar som är svårlokaliserade. Mark för
nya idrotts- och rekreationsanläggningar med stora markbehov behöver dessutom avsättas tidigt i planeringen.
En typ av anläggningar som särskilt bör nämnas är ridanläggningar. Ridsport
bidrar inte bara till folkhälsan genom fysisk aktivitet utan skapar även mervärden som demokratibärare. Ridanläggningar kan vara störande genom lukt, ljus
och ljud samt genom att hästar avger allergener. Nya bostäder i närheten behöver
anpassas till dessa förutsättningar. Ridsporten är beroende av tillgång till mark,
anläggningar och säkra ridvägar, bilvägspassager och kopplingar mellan stall och
ridvägar.
Ett visst avstånd behövs till närliggande verksamheter, för att kunna bedriva
en säker ridverksamhet och för att minska spridning av allergener. Det ska beaktas vid exploatering nära ridanläggningar. Samtidigt ska god kollektivtrafik och
säkra och trygga vägar från hållplats till ridanläggning för barn och unga prioriteras. Enligt Göteborgs plan för ridsport ska befintliga ridanläggningar bevaras
så långt som möjligt. Det framgår även att ersättningsmark ska identifieras om
det finns andra planer för mark som idag används för ridsport. Stadsutvecklingen ska ta hänsyn till och bevara befintliga ridvägar. Mark behöver säkras för
ridsportens utbyggnad i anslutning till jordbruksmark, naturreservat eller större
grönområden.
Begravningsmark
Att ta hand om våra avlidna på ett värdigt sätt är en samhällsviktig funktion. I
en växande och mångkulturell stad med olika traditioner i hur avlidna begravs är
begravningsverksamhet något som behöver finnas med i planeringen, på samma
sätt som andra former av ytkrävande samhällsservice. Begravningsplatser tillför
gröna rekreativa värden i bebyggelsen och är ofta viktiga mötesplatser. De är
också viktiga natur- och kulturmiljöer med skydd i kulturmiljölagen.
I anslutning till begravningsplatserna i Fridhem, Billdal, Tuve och Bergum
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finns reservmark för begravningsändamål. Därutöver behövs en ny större begravningsplats i staden för att svara mot det framtida behovet. På kortare sikt
kan flera mindre begravningsplatser (minst 10 hektar) i kombination med utvidgningar av befintliga, täcka behovet. Nya begravningsplatser behöver lokaliseras i
områden där det idag råder brist och där befolkningen växer.

Plats för teknisk försörjning
Säkerställ plats för teknisk försörjning genom att:
• Behåll det nuvarande vattenskyddsområdet för vattentäkten Göta älv och utöka med nytt vattenskyddsområde för Göta älv norrut, skydda Lärjeån som
nödvattentäkt samt utred alternativa råvattentäkter.
• Möjliggör förstärkning av huvudvattenledningsnätet.
• Integrera avloppsledningar och plats för pumpstationer som en naturlig del i
all stadsplanering.
• Säkerställ plats för att komplettera Ryaverket i dess närområde.
• Värna bergsanläggningar och huvudstråk för avledning så att de skyddas för
framtiden.
• Säkerställ utrymme för öppen dagvattenhantering, rening och fördröjning
både i stadsrummet och i naturlandskapet.
• Bevara stadens befintliga avfallsanläggningar och återvinningscentraler samt
eftersträva att tillgodose behovet av återvinningsstationer på områdesnivå.
• Utred ny regional deponi som ersättning för Tagene.

Teknisk försörjning och kommunens ansvar
Till teknisk försörjning räknas bland annat vattenförsörjning, avloppshantering,
avfallshantering och energiförsörjning. Kommun är skyldig att ordna vatten och
avlopp (va) till de fastigheter som ligger inom det geografiska område som kallas
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Utanför verksamhetsområdet är det
enskilda fastighetsägarnas ansvar att ordna med va-försörjningen. Utbyggnad
pågår av allmän vatten- och avloppsanläggning i Skändla och i Rödbo. Det finns
beslut om va-utbyggnad till området kring Gunnilse Ljungbacke. För Rösbo,
Kallheds näsa och Kippholmen finns beslut om utbyggnad av allmän va-anläggning enligt VA-utbyggnadsplanen.
Vattenförsörjning
Göteborgs vattenverk levererar dricksvatten till stora delar av Göteborgsregionens cirka 600 000 människor. Sammankopplingarna mellan kommunerna har
stor betydelse för leveranssäkerheten, inte bara för kranskommunerna utan i hög
grad även för Göteborg, som i vissa situationer kan få vatten från Partille, Mölndal och Kungsbacka.
Göta älv är huvudvattentäkt för Göteborg. Lärjeån och Kallebäcks källa är
nödvattentäkter vid allvarliga störningar i ordinarie vattenförsörjning. Nödvattentäkterna har dock begränsad kapacitet och möjligheterna att i framtiden
använda Mjörn eller Lygnern som komplement i råvattenförsörjningen utreds.
Råvattnet skyddas genom skyddsföreskrifter inom befintliga och kommande
vattenskyddsområden.
Från Göta älv pumpas vatten till Delsjöarna som används som råvattenreservoar. Under perioder med tillfälligt försämrad vattenkvalitet i Göta älv leds vatten istället från Rådasjön till Delsjöarna. För att bli dricksvatten måste råvattnet

Den underjordiska infrastrukturen är
viktig i försörjningen av staden.
Foto: Lo Birgersson
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renas eller beredas. I Göteborg sker detta vid de två vattenverken i Alelyckan vid
Lärjeholm och Lackarebäck söder om Delsjömotet. För att möta prognosticerade befolkningsökningar i staden samt för att öka säkerheten i dricksvattenleveranserna, pågår omfattande kapacitetsutbyggnader på vattenverken i Göteborg.
Vid Alelyckans vattenverk pågår till exempel utbyggnad av en ultrafilteranläggning. Det finns därför behov av att säkerställa tillgång på mark vid vattenverket
för att möjliggöra ytterligare processteg och kapacitetsutbyggnad om betydligt
fler människor ska försörjas med vatten.
Stora förstärkningar behöver genomföras på huvudvattenledningsnätet. De
närmaste åren kommer att bli utredningsintensiva för att klarlägga alternativa
sträckningar.
I dagsläget bedöms i första hand följande sträckningar kunna bli aktuella för
framtida utbyggnader:
• Ny huvudvattenledning från Alelyckans vattenverk och söder ut till Gamlestaden.
• Ny huvudvattenledning från kommungränsen i Mölndal och väster ut till
Frölunda, Radiomotet.
• Ny förbindelse under Göta älv i höjd med Älvsborgsbron fram till Bräcke.
• Ny huvudvattenledning från Kvillebäcken till Brunnsbo.
• Ny huvudvattenledning från planerad nya Hisingsbron till Polhemsplatsen.
• Ny lågzonsreservoar och ny huvudvattenledning i höjd med Arendalsvägen
för att förbättra avbrottsförsörjningen till bland annat hamn- och industriområdena på västra Hisingen.
• Förstärkning av matningen till Gårdsten.
• Förstärkning/förnyelse av huvudledningar i E20 från Olskroksmotet till
Ånäsmotet.
• Förstärkning av matningen mellan Sankt Sigfrids plan och Korsvägen.
• Ny huvudvattenledning från Kärra och västerut genom Säve och Säve flygplats
• Ny huvudvattenledning från Pilegården till Välen
• Ny huvudvattenledning som korsar Dag Hammarskjöldsleden i höjd med
Olof Asklunds Gata
• Ny huvudvattenledning från Hisingsbron till Herkulesgatan
På längre sikt planeras för sammankoppling mellan Göteborg och Kungsbackas dricksvattennät. En sammankoppling med Kungsbacka skulle minska risken
för leveransavbrott i dricksvattenförsörjningen i södra Askim. En förstärkning
av ledningsnätet mot Lerums kommun kan också behövas på längre sikt, för
dricksvatten och råvatten. Det senare av skälet att den största risken för dricksvattenförsörjningen i Göteborg är ett avbrott i råvattenleveranserna. I de fall befintliga anläggningar behöver flyttas måste framförhållningen vara mycket god
för att undvika påverkan på dricksvattenleveranserna.

Spill- och dagvattenhantering
Omhändertagande och rening av stadens avloppsvatten i form av spillvatten och
dagvatten är viktigt för att minimera påverkan på vattendrag och hav samt för
människors hälsa. Avloppssystemet tar utrymme i anspråk i form av ledningar,
pumpstationer och tunnlar för att avleda vattnet till reningsverket. Bergsanläggningar är viktiga för funktionen i avloppssystemet. Avloppsavledning sker huvudsakligen genom självfall vilket innebär att topografin och barriärer får stor
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betydelse för utformning av systemet och när topografin inte kan följas krävs
utrymme för pumpstationer. Avloppsledningar bör helst förläggas i gator som
inte är så trafikintensiva.
Den långsiktiga planeringen för åtgärder och förstärkningar av spillvattennätet hanteras inom Åtgärdsplanering avlopp (ÅPA). Det kombinerade nätet behöver ses över. Det finns i huvudsak i innerstaden, men också i delar av mellanstaden. Behovet av separering av det kombinerade avloppsledningsnätet är stort.
Separering är positivt för miljö, med avseende på breddning, för minskad mängd
dagvatten till Ryaverket samt för förnyelse av ett äldre avloppsnät. För spill- och
dagvattennätet i innerstaden och mellanstaden behövs kompletteringar och förstärkningar vid utbyggnad och förtätning. Åtgärder pågår även för att begränsa
dagvatten i spillvattennätet och åtgärder görs också för att minska bräddningar.
Liknande översyn och förstärkningar av nätet behövs också vid nybyggnation
och med hänsyn till framtida skyfallsytor.
Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller
på en konstruktion. Genom lokalt omhändertagande av dagvatten kan det fördröjas och renas innan det når recipienterna. En bättre fördröjning genom öppen
dagvattenhantering kan minska behovet av utbyggnad av avloppsreningssystem.
Föroreningar via dagvattnet innebär en stor påverkan på stadens vattenmiljöer.
För att få en bättre ekologisk och kemisk status i stadens vattenmiljöer behöver denna påverkan minska. Med ökade havsnivåer, mer nederbörd och ökade
flöden i Göta älv, står Göteborg inför stora utmaningar för att planera rätt för
dagvattnet.
Ryaverket är Nordens största reningsverk och renar avloppsvattnet från drygt
760 000 människor i Göteborgsregionen (Göteborg, Ale, Härryda, Mölndal,
Partille, Kungälv och Lerum). Ryaverkets markanspråk kan behöva utökas för
att upprätthålla full rening av avloppsvattnet. Arealbehovet uppskattas till cirka
10 hektar för att säkerställa behovet under överskådlig framtid (2030–2070). Vid
utökade krav på rening kan utrymmet behöva tas i anspråk inom det närmaste
decenniet. Om tillrinningen kan minskas är det å andra sidan möjligt att utrymmet aldrig behövs. Mark för att möjliggöra denna utbyggnad har säkerställts i
direkt anslutning till befintligt reningsverk, markerat som verksamhetsområde
på markanvändningskartan.

Avfallshantering
Större avfallsanläggningar i form av återvinningscentraler, mellanlager, omlastningsanläggningar och behandlingsanläggningar är nödvändiga och svårplacerade. Stora avfallsanläggningar medför tunga transporter. De flesta anläggningarna avger dessutom buller och vissa avger lukt. Några hanterar farligt avfall
och explosiva restprodukter, som utgör farligt gods när det transporteras. Det är
angeläget att behålla befintliga anläggningar och säkerställa deras infrastruktur.
Till exempel måste sorteringsanläggningar finnas i staden för att avfallsinsamlingen ska fungera. Om de påverkas av exploatering behöver ersättningsplats
säkerställas. Dagens befintliga anläggningar säkras i översiktsplanen genom att
områdena där de finns är markerade som industri eller företagsområden på markanvändningskartan. Om avfallsanläggningar påverkas av exploatering måste
funktionen säkerställas till exempel med ersättningsplats. Sävenäs är en av de
viktigaste avfallsanläggningarna, vilket gör att dess plats och utvecklingsbehov
behöver säkerställas för framtiden.
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Återvinningscentraler behöver finnas någorlunda jämnt fördelade över staden
och ska finnas på platser som är tillgängliga. Infrastruktur och utvecklingsbehov
behöver säkerställas för de stora anläggningarna. Idag har Göteborg sex återvinningscentraler; Högsbo, Sävenäs, Alelyckan (kretsloppspark), Tagene, Bulycke
och Styrsö skäret (kretsloppsplats). Det råder stor brist på kretsloppsparker och
återvinningscentraler i framförallt centrala och södra Göteborg. På Hisingen
kommer ut- och ombyggnationer ske av befintliga återvinningscentraler för
ökad kapacitet. På längre sikt räcker förmodligen inte dessa ombyggnationer.
Mark för ny återvinningscentral i form av en kretsloppspark på centrala Hisingen behövs därför troligen ca 2030–2035.
Behovet av stationer för samlastning och mellanlagring av avfall beror på hur
stadens bebyggelse och gator utformas. I de centrala och tätaste delarna av staden är det ibland önskvärt att begränsa storleken på sopbilar av stadsmiljöskäl
eller på grund av bärighetskrav. Lokala omlastningsstationer behövs därför i de
områden där konventionella sopbilar inte kan användas.
Förpackningsförordningen förutsätter att nya bostäder byggs med fastighetsnära insamling av förpackningar. I enlighet med förordningen behövs också ytor
för allmänna insamlingsplatser som komplement till den fastighetsnära insamlingen. En utbyggnad av något som liknar nuvarande återvinningsstationssystem
är alltså sannolik. Befintliga återvinningsstationer bör så långt möjligt finnas
kvar. I områden där det är brist idag och där det byggs nya bostäder, behöver
det byggas nya. Nya återvinningsstationer bör placeras där människor naturligt
har vägarna förbi exempelvis vid livsmedelsbutiker. Alla göteborgare ska ha tillgång till en bostadsnära återvinningstation. Exempel på områden där det idag
är brist på kapacitet och/eller är långt för boende till en återvinningstation är
centrala staden, Eriksberg, Tolered (Fyrklöversgatan), Frölunda, Örgryte, Utby
och Gamlestaden.
För att vi ska nå ett mer hållbart samhälle så kommer det behövas mer avfallsförebyggande åtgärder inklusive återbruk. Beroende på hur ansvaret för detta
fördelas i samhället och vilka insatser som genomförs kan det komma att behövas ytor. Exakt vilken typ av ytor som kan bli aktuella är svårt att helt förutsäga.
I många fall kan denna typ av verksamheter drivas i bottenvåningar i bostadshus
och är normalt inte störande som en del andra anläggningar kopplat till avfall.
En ny regional deponi som ersättning för Tagene behövs på längre sikt. Tagene deponi ligger idag relativt nära råvattenintaget vilket begränsar verksamheten. Att hitta en ny plats är en regional angelägenhet.

Energi- och elförsörjning
Stadens miljö- och klimatprogram och målsättningarna i Klimatkontrakt 2030
innebär ett ökat behov av hållbar energi i Göteborg. För att uppnå miljö- och
klimatmålen och därmed behålla Göteborgs och Västsveriges konkurrenskraft
krävs planering och åtgärder som banar väg för elförsörjning för en fördubblad
elanvändning samt 100% förnybar och återvunnen fjärrvärme.
I Miljö- och Klimatprogrammet finns målet att leverera all värme baserad
på fossilfria bränslen samt återvunnen energi. För att lyckas med detta krävs
en rad olika åtgärder. Samtliga anläggningar i staden ska konverteras till förnybara bränslen och samarbetet med industrin fördjupas för att utnyttja mer
återvunnen värme. Ryaområdet och Sävenäs är betydelsefulla produktionsplatser
för fjärrvärme, där flera nyckelfunktioner i att lyckas med fossilfri produktion är
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belägna. Det är därför viktigt för Göteborg Energi att fortsatt kunna verka i och
ha möjlighet att utveckla verksamheten där. Specifikt för Sävenäsverket bör inte
bostäder utvecklas närmre än vad som redan finns idag.
Parkeringsplatser, innergårdsmark, breda gator och andra öppna områden
som är lämpliga ytor för ledningar under mark krymper eller försvinner. Med
naturliga barriärer i staden, så som vatten, trafikleder och järnvägar, skapas trånga
sektioner som ställer stora krav på planering i tidiga skeden om hur den tekniska försörjningen ska samverka med utveckling av staden ovan mark. Trädalléer,
spontning, pålning, sprängning och markförstärkningar är exempel som behöver
ta hänsyn till ledningar. När nya stadsdelar planeras behöver staden tidigt ha en
bred samverkan och en strategi för hur stora ledningsstråk ska kunna ta sig fram.
Planering behöver ske så att anvisade lägen i möjligaste mån är permanenta för
att undvika kundstörningar och kapitalförstöring i dyr infrastruktur.
Lokal elproduktion i staden är möjlig med vind- och solkraft samt i kraftvärmeverk där både el och fjärrvärme produceras i produktionsanläggningarna
i Rya och Sävenäs. Göteborg Energi är positiv till utökad elproduktion med
vindkraft i Göteborgsområdet givet att det finns tillgänglig och lämplig mark att
bygga på. Solelsproduktion är expansiv och intressant på befintliga och nybyggda fastigheter för fastighetsägare och deras samarbetspartner. Göteborg Energi
uppför sin andra storskaliga solcellspark i staden och det kan med rätt förutsättningar vara aktuellt att bygga fler i framtiden.
Göteborgs expansion kommer att medföra behov av nya elnätsstationer. Ett
förenklat nyckeltal är att 40 000 kvm BTA kräver en ny nätstation med ett ytbehov om ca 50 kvm. Dessutom krävs en ny kopplingsstation för varje 3 000 000
kvm BTA, kopplingsstationens ytbehov är ca 2000 kvm.
Den snabba omställningen till ett hållbart samhälle kommer innebära en väsentligt högre elanvändning. Göteborg Energi Nät AB, som äger majoriteten av
elnätet i Göteborg, jobbar kontinuerligt för att uppfylla kundernas behov av el

Laddning av elbilar är beroende av god
elförsörjning på många platser
Foto: Göteborg Energi
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samt med prognoser för att förutse och genomföra åtgärder för att klara framtida leveranser. Aktuella bedömningar visar att elanvändningen kan komma att
fördubblas inom 10-15 år och att infrastrukturen behöver förstärkas kraftigt.
Detta förutsätter, utöver marktillgång för det lokala elnätets anläggning, tillgång
till mark för nya stam- och regionnätsledningar in till Göteborg. Utredning av
2-3 nya eller breddade ledningsgator, primärt från öster och norr behöver påbörjas omgående tillsammans med Svenska Kraftnät, Vattenfall, Göteborg Energi,
omkringliggande kommuner och Västra Götalandsregionen för att kunna möta
omställningsbehoven i samhället.
Det är viktigt att i stadens övergripande planering bereda plats för den lokala
infrastrukturen både ovan och under mark. Det är också viktigt att bereda plats
för nya region- och stamnätsledningar som behövs för att säkra kapaciteten till
staden. Därtill behöver det finnas plats i staden för lokala produktionsanläggningar, som är av vikt för den lokala beredskapen vid akuta bristsituationer, men
även i det långsiktiga arbetet att tillhandahålla kapacitet till den växande staden.
Rosenlundsverket och nedläggningens påverkan på systemet
Rosenlundsverket tjänar idag som spets- och reservanläggning för fjärrvärme
och som huvudproduktionsanläggning för fjärrkyla. Med sin centralt belägna
position nära älven producerar Rosenlundsverket frikyla ur kallt vatten från älven. Kommunfullmäktige har fattat beslut om en ansvarsfull avveckling av Rosenlundsverket innan 2045, vilket innebär att funktionerna för fjärrkyla som
finns där måste ersättas på andra platser. Dessa behöver etableras centralt nära
Göta Älv, men även vid Krokslätt och på Hisingen, då behovet av fjärrkyla framförallt för lokaler och kontor finns där. I Gullbergsvass utreds möjligheten att
placera ny produktion av fjärrkyla.
Förstärkningar av fjärrvärmenätet mellan Rosenlund och Rya-området och
mellan Rosenlund och Sävenäs-området kan bli aktuella i samband med ökad
produktion inom dessa produktionsområden. Även fler passager med ledningar
tvärs älven kan komma att behövas. Ny stadsnära biobränslebaserad produktion
i områden som Backa, Angered, Änggården/Guldheden, Sisjön och Torpa är
intressant. För fjärrkyla kommer nya stamledningar behöva anläggas centralt för
att kunna förse den växande staden med kyla.
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NÄRINGSLIV OCH HANDEL

Näringslivet utvecklas och förändras ständigt. De mest genomgripande omvandlingsprocesserna som påverkar näringslivet är idag globaliseringen, digitaliseringen, klimatförändringarna och de stora demografiska förändringarna. Under framtagandet av översiktsplanen har näringslivet dessutom kraftigt påverkats
av den globala coronapandemin. Ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning är en
förutsättning för både städers och regioners välfärd och utveckling. Det kräver
ett starkt näringsliv med framgångsrika företag. Allt mer kompetens och tillväxt
samlas i storstadsregioner som konkurrerar om kompetens och kapital på en global marknad. Regioner med rikt utbud av upplevelser, kultur och trygga livsmiljöer attraherar människor som i sin tur gör att nya företag etablerar sig i regionen
och nya jobb kan skapas. Det innebär att Göteborgsregionens kommuner har ett
särskilt ansvar att bidra till goda förutsättningar för näringslivet.
Göteborg är regionens kärna och tillväxtmotor. I regionkärnan finns särskilt
goda förutsättningar för näringslivet då täthet och korta avstånd gynnar ekonomisk aktivitet. Omkring 70 % av regionens arbetsplatser ligger i Göteborg och
efterfrågan på lokaler är stor. Regionkärnans utveckling är avgörande för tillgången till jobb för regionens och stadens invånare och därmed för fortsatt god
regional utveckling och välfärd.
Göteborgs näringsliv har genomgått en ekonomisk strukturomvandling mot
högre kunskapsinnehåll, ökad tjänstesektor och besöksnäring. Det har inneburit
att tjänstesektorn ökat sin andel av den totala sysselsättningen, samtidigt som
den varuproducerande delen av ekonomin haft en sjunkande sysselsättningsandel. I den senaste mätningen utgjorde företagstjänster en femtedel av alla sysselsatta i Göteborgsregionen, samtidigt hade industrins andel krympt till drygt
en tiondel. Att tjänstesektorn växer i Göteborg ligger i linje med utvecklingen
i Sverige och denna utveckling väntas fortsätta även under överskådlig framtid.
Strukturomvandlingen innebär ett förändrat mark- och lokalbehov hos näringslivet.

Sektorns andel av total sysselsatt dagbefolkning + 16 år i Göteborgsregionen, 1989 – 2018 Not: Sektorsandelarna för industri och tjänster
avser sysselsättning i privat sektor.
Källa: SCB
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Hög sysselsättning och god regional utveckling kräver ett starkt och diversifierat
näringsliv, som kan växa och utvecklas i företagsmiljöer av olika slag. Ett diversifierat näringsliv med en bredd av branscher står mer robust mot förändringar
och ekonomiska kriser. Rådande coronapandemi har exempelvis slagit hårt mot
besöksnäringen och delar av industrin. För att stödja ett diversifierat näringsliv behöver näringslivets varierade behov av mark och lokalisering tillgodoses i
stadsplaneringen. God tillgång till mark och lokaler för näringslivet ska erbjudas
i Göteborg över tid och genom konjunkturer. Vilka stadskvaliteter som efterfrågas liksom hur näringslivet, med olika behov av staden som arena, påverkas
av olika investeringar och ställningstaganden i stadsutvecklingen är sådant som
kräver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad.
Målsättningen i översiktsplanen är ett starkt näringsliv i Göteborg för hög
välfärd och god regional utveckling. Mark och lokaler för 100 000 nya jobb till
2050 behöver möjliggöras. Näringslivets behov av tillväxt och utbyggnad ska ske
på platser med rätt förutsättningar, det vill säga i lägen som motsvarar näringslivets olika behov av tillgänglighet och täthet, men också på platser som stödjer
en hållbar mobilitet och god tillgång till arbetsplatser för stadens invånare. Med
strategisk planering kan nya lägen för näringslivet uppstå i den sammanbyggda
staden när Göteborg växer. Översiktsplanens strategier för näringslivets utbyggnadsbehov av lokaler inom handel, kontor och logistik- och industrifastigheter
grundar sig på kunskapsunderlag om näringslivets behov i den fysiska miljön
som tagits fram i samverkan med Business Region Göteborg och andra näringslivsföreträdare.

God näringslivsutveckling i samklang med hållbar stadsutveckling
Nyetableringar och utbyggnadsplanering för verksamheter ska ske enligt principen ”rätt verksamhet på rätt plats” genom att:
• Skapa förutsättningar för tillväxt och jobb inom olika branscher, genom att
erbjuda en variation av företagsmiljöer tillhörande industri-, kunskaps- och
besöksstaden.
• Göteborg ska förtätas och växa med blandat innehåll, som bidrar till korta
avstånd och nya innovationer inom regionens tillväxtbranscher.
• Prioriteringar i stadsutvecklingen bör göras med hänsyn till både den initiala
och långsiktiga effekten på sysselsättningen i regionen.
• Eftersträva flexibilitet i detaljplaner med syfte att möta näringslivets om- och
utbyggnadsbehov samt få snabba etableringsprocesser.
För att möta behoven för ett växande och diversifierat näringsliv behöver olika
typer av företag- och handelsmiljöer erbjudas i Göteborg. Tillgången på mark
och företagsmiljöer bör ses i ett regionalt perspektiv, då vissa etableringar kan
vara mer lämpade i någon av Göteborgs grannkommuner.
Olika branscher har olika lokal- och markanspråk och gynnas olika av investeringar i stadsutvecklingen. Var näringslivet växer och utvecklas påverkar invånarnas närhet till arbetsplatser. Beroende på var i staden näringslivet lokaliseras
påverkas trafiksystemet i olika grad, då flöden av gods och kunder genereras till
och från platsen. Ett exempel är effektiva trafikleder för godsets framkomlighet. Detta skapar barriärer och hindrar stadsutveckling som möter den växande
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tjänstesektorns efterfrågan på bostäder och nya kontor. Ett annat exempel är
handelsetableringar i industriområden, som kan försvåra och konkurrera med
godstransporters framkomlighet. För att minimera målkonflikter är det viktigt
att näringslivet lokaliseras enligt principen ”rätt verksamhet på rätt plats”. För att
bidra till regionens sysselsättningsmål behöver prioriteringar i stadsutvecklingen
göras med hänsyn till både initiala och långsiktiga effekter på sysselsättningen.
Olika delar av det diversifierade näringslivet i Göteborg kan sägas tillhöra
kunskapsstaden, industristaden eller besöksstaden beroende av deras behov av
staden som produktions-, konsumtions- och mötesplats. De har olika behov i
den fysiska miljön och kräver olika typer av mark och lokalisering. I omvandlingen från renodlad industristad till att även vara kunskaps- och besöksstad
ökar till exempel behovet av attraktiv stadsmiljö och korta avstånd mellan företag och kompetenser. Som regionens kärna spelar Göteborg en särskild roll i
att kunna erbjuda attraktiva kontorsmiljöer för den växande tjänstesektorn. Som
komplement till attraktiva handels- och kontorsmiljöer, som kan integreras i
blandad bebyggelse, behöver Göteborg olika typer av verksamhetsområden som
erbjuder plats för verksamheter, som behöver lokaliseras helt eller delvis åtskilt
från bostäder.
Handel och besöksnäring är en bidragande faktor till stadsliv, trygghet och
möten mellan människor. Ett unikt och stort utbud av handel- och upplevelser i
stadskärnan har också stor betydelse för den regionala utvecklingen. Handel står
för en stor del av sysselsättningen och för många viktiga instegsjobb på arbetsmarknaden. Göteborgsregionen växer stadigt med nya invånare vilket innebär
att köpkraften ökar. Det skapar förutsättningar för en växande handel och nya
handelsytor i Göteborg. Handeln genomgår samtidigt en kraftig strukturomvandling där e-handeln står för en allt större del av tillväxten. Det påverkar de
fysiska handelsplatserna, som står inför både utmaningar och möjligheter.
För att planeringen ska stötta god näringslivsutveckling behövs flexibilitet i
planeringen. Det skapar förutsättningar för ett robust näringsliv med hög sysselsättning genom konjunkturer och oförutsedd omvärldspåverkan. Detaljplaner
ska möjliggöra näringslivets ut- och ombyggnadsbehov och endast vara begränsande i det som verkligen krävs.

Näringslivets lokaliseringar. Olika näringar har skilda behov av investeringar
och läge i staden. Det offentliga ska
bidra med goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas i hållbara lägen.
Principen rätt verksamhet på rätt plats
ska tillämpas.
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Goda lägen för kontorsmiljöer
Kunskapsstadens behov av mark och lokaler ska mötas genom att:
• Lokalisera kontor, universitet, högskolor och andra personalintensiva verksamheter i lägen med god regional tillgänglighet.
• Utveckla nya flexibla och attraktiva kontorslägen som har god regional tillgänglighet med spårbunden kollektivtrafik genom att komplettera med det
som saknas ur ett kontorsperspektiv.
• Identifiera framtida goda lägen för kontor och spara byggrätter som inte markanvisas omedelbart för snabbare etableringsprocesser.
Kunskapsstäder gynnas av rumslig närhet mellan olika aktörer och funktioner
då det är avgörande för innovation och förnyelse. Kunskapssamhällets drivmedel
är interaktion – möten mellan människor. Näringar tillhörande kunskapsstaden
växer kraftigt i Göteborg och står för en stor del av sysselsättningstillväxten. Den
snabbast växande branschen är företagstjänster, som vuxit stabilt sedan många
år tillbaka. Det är regionens storlek och täthet i regionkärnan som skapar särskilt gynnsamma egenskaper. Effektiv kollektivtrafik gör Göteborg nåbart för
hela regionens samlade kompetens och blir avgörande för det kunskapsintensiva
näringslivets kompetensförsörjning. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens berör hela näringslivet. Regioner med välutbildad befolkning lockar till sig
företag och investeringar och utvecklas snabbare. Universitet och högskolor är
viktiga motorer för kompetensförsörjning och för Göteborgs fortsatta utveckling som kunskapsstad. De attraherar unga människor och kan bli mötesplatser
och idébanker för utveckling av nya produkter, koncept och företag. Kreativa och
kulturella näringar växer stadigt i växande kunskapsstäder. Det handlar om företag som har kultur och kreativa processer som affärsidé. Många av de kulturella
och kreativa företagen finns inom tjänstebranscher. Plats för kreativa näringar i
tillåtande miljöer är av betydelse för stadens attraktionskraft som kunskaps- och
mötesarena.
Ingen annanstans i regionen finns lika goda förutsättningar för de växande
kontorsnäringarna som i de centrala delarna av Göteborg. Regional tillgänglighet är den viktigaste lokaliseringsfaktorn. Kontorsnäringar består av en mängd
olika branscher där företagstjänster är den snabbast växande branschen. Näringarna har olika behov av att klustras, men det är tydligt att en hög andel kontorssysselsatta på samma plats gynnar företagens innovationskraft. Baksidan är att
kluster kan upplevas ensliga och otrygga på kvällstid. Kontorsnäringar är personalintensiva verksamheter och i de centrala delarna är lokalerna ofta aktivitetsbaserade och yteffektiva. Det innebär många sysselsatta på samma plats, vilket
gör att kontor behöver lokaliseras i regionalt tillgängliga lägen med kollektivtrafik för att underlätta hållbart resande.
För fler jobb i de kunskapsintensiva kontorsbranscherna behöver fler platser i
Göteborgs centrala delar utvecklas till attraktiva kontorsmiljöer. Nya lägen med
efterfrågade kvaliteter växer fram i takt med att kärnan växer sig större. Eftersom
det tar tid att uppnå samma attraktivitet och investeringsvilja som i de etablerade
stadsmiljöerna krävs uthållighet och att de utformas så att de står sig i konkurrensen mot de befintliga attraktiva kontorsmiljöerna i centrala lägen.

Tillgång till verksamhetsmark
Inriktningar för att möta industristadens behov av mark och lokaler:
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• Värna befintliga verksamhetsområden för verksamheter som inte bör blandas
med bostäder och för näringslivets behov av billiga lokaler.
• Värna industriområden i strategiska lägen i anslutning till viktiga transportleder och i anslutning till Göteborgs hamn
• Prioritera hamnanknuten verksamhet i anslutning till hamnen.
• Förtäta industriområden och företagsområden med fler verksamheter.
• Stärk kollektivtrafiken och addera goda gång- och cykelmöjligheter till verksamhetsområden med många anställda.
• Utveckla företagsmiljöer som tar särskilt hänsyn till kreativa näringars behov
av lokaler och tillåtande miljöer till exempel tillfälliga evenemang och serveringstillstånd.
• Utveckla centrala omvandlingsområden med hjälp av kreativa och kulturella
näringars innovationskraft, så att Göteborgs identitet och industriarv synliggörs i stadsmiljön.
Den starka industrin i Västsverige med dess många underleverantörer har medfört att Göteborg utvecklats till ett logistiskt center i Sverige. Göteborgs hamn
är Skandinaviens största hamn och den naturliga platsen för omlastning av fartyg med gods till Sverige och Östersjöområdet. Betydelsen av Göteborg som
logistiknav är starkt befäst. I ett europeiskt perspektiv är Göteborg fortfarande
en industristad, även om det skett en tydlig förflyttning mot kunskapsintensiv
industri med nya krav på markanvändning och läge. Kopplingen mellan tjänstesektorn och tillverkningsindustrin är tydlig. Globala och kunskapsintensiva
tillverkningsföretag som Volvo, SKF och Astra Zeneca har stor betydelse för
sysselsättningen i regionen. De efterfrågar delvis central lokalisering av sin tjänstepersonal, men har också behov av att staden tillgodoser underleverantörer och
samarbetspartners behov av mark för industri och produktion.
I Göteborg är konkurrensen om mark för olika ändamål hög och det råder ett
omvandlingstryck på befintlig industrimark. Att tillåta ytterligare omvandling
skulle på sikt försvåra möjligheten att kunna erbjuda plats för ett framtida behov
av verksamhetsmark i Göteborg. Strategin för att hantera negativa utträngningseffekter och brist på mark är att undvika att omvandla fler verksamhetsområden
till blandad bebyggelse samt att förtäta befintliga verksamhetsområden med fler
verksamheter.
Göteborgs framtida behov av verksamhetsmark kommer alltid att vara en
aktuell fråga för diskussion samtidigt som det är en stor utmaning att prognostisera behovet. Det är dock viktigt att behovet prövas kontinuerligt, för att markutnyttjandet hela tiden ska vägas mot nytta, mot vad den tekniska utvecklingen
medger och behovet av bostäder. Göteborgs Stad bör likväl säkerställa att det
även framgent finns tillgång till renodlade verksamhetsområden inom stadens
gräns. För att möta behovet av mark för industri- och logistikverksamhet behöver både privat och kommunal mark utvecklas. Avvägningar bör kontinuerligt
göras utifrån vilka områden och förutsättningar som bäst möter behoven. Ny
verksamhetsmark tillkommer dels genom utveckling av större områden, dels genom mindre tillskott av mark. Detta innebär att det kan variera mycket mellan
enskilda år hur mycket mark som tillkommer. Vid tiden för denna översiktsplans
antagande är bedömningen att åtminstone 2 miljoner kvadratmeter verksamhetsmark behöver tillkomma under en tioårsperiod.
Två typer av verksamhetsområden behövs för företag som helt eller delvis
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behöver lokaliseras åtskilt från bostäder. Dels industriområden i strategiska lägen i anslutning till viktiga transportleder och i anslutning till Göteborgs hamn.
Dels företagsområden närmre lokalmarknaden som utgör plats för företag inom
en variation av branscher. Dessa finns framförallt i mellanstaden. Tillgången till
mark för ytkrävande hamnverksamhet och industrilogistik är en nyckelfråga för
Göteborgs inriktning som industristad. För att kunna erbjuda plats för fler verksamheter kommer befintliga industri- och företagsområden att behöva förädlas
och förtätas med fler verksamheter.

Kreativa och kulturella näringar
Kulturella och kreativa näringar tar avstamp i kulturskapande och andra kreativa
processer och ger betydande effekter i samhällsekonomin. Flera delbranscher
inom området kulturella och kreativa näringar växer betydligt snabbare än det
svenska näringslivet i genomsnitt. De kulturella och kreativa företagen är i stor
utsträckning koncentrerade till storsdagsregionerna. För fler nya jobb inom en
bredd av branscher ska Göteborg ta tillvara på den potentialen och ge goda
förutsättningar för den kreativa sektorn. Exempel på branscher är dataspel, design och formgivning, film, foto, konst, litteratur, media och marknadskommunikation, mode, musik, scenkonst, slöjd och hantverk. Många av de kulturella
och kreativa företagen finns inom tjänstebranscher och efterfrågar lokalisering
likt de växande kontorsbranscherna (se strategi attraktiva kontorsmiljöer). En
betydande del har dock behov av billiga lokaler i tillåtande miljöer utan påverkan från kraftig bostadsexploatering, till exempel kulturföreningar för musik,
drama och dans samt konstnärskollektiv och mathantverkare. En del av de mer
centrala förnyelseområdena har idag karaktären av att vara gynnsamma miljöer
för kreativa och kulturella näringar. Det beror framförallt på deras centrala läge
samt relativt billiga kontorshyror i miljöer präglade av Göteborgs historia och
identitet. Det finns en stark koppling mellan kulturella och kreativa företag och
besöksnäringen, där upplevelsen och verksamheten kan vara direkt bunden till
en plats och de största kundgrupperna är turister och privatpersoner.

Göteborgs attraktivitet som besöksmål
Besöksstadens behov av mark och lokaler ska mötas genom att:
• Ta hänsyn till behovet av mark för boendeanläggningar och attraktioner i
planeringen.
• Planera flexibla mötesplatser i stadsrummet, så att de kan anpassas till både
vardag och fest.
• Säkerställ behovet av öppna ytor för evenemang.
• Synliggör Göteborgs värdefulla kultur- och naturmiljöer.
• Kollektivtrafiken behöver säkerställa god mobilitet, tillgänglighet och framkomlighet till evenemangsplatser och attraktioner.
Besöksnäring och turism har stor betydelse för Göteborg. Turister och besökare
ger underlag för ett rikare utbud av kultur, nöjen, utflyktsmål och handel, samt
breddar arbetsmarknaden genom att skapa arbetstillfällen för människor med
varierande utbildningsnivå och kulturell bakgrund. Besöksstaden har under decennier varit en framgångsrik del av Göteborgsregionens strategier för tillväxt
och attraktivitet. En betydande del av stadens arbetstillfällen är idag beroende
av Göteborgs attraktivitet som besöksmål. Stora evenemang som Gothenburg
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Horse Show, Gothia Cup och Way out West är starkt bidragande till Göteborgs
varumärke och leder till fler besökare och investeringar. Större evenemang ställer samtidigt krav på stadens omställningsförmåga och framkomlighet för turistströmmar under intensiva perioder. Även näringslivets position som ledande
inom forskning och innovation, bidrar genom internationella företagsbesök och
utbyten till Göteborg som besöksdestination.
Sysselsättningen inom besöksnäringen i Göteborgsregionen växer snabbare
än många andra näringar. Många nya arbetstillfällen av typen instegs- eller förstagångsjobb skapas i serviceyrken där turismen utgör en betydande del av underlaget. Fysisk planering för besöksnäringen i Göteborg innebär i hög grad att
skapa attraktivitet genom reseanledningar och tillgänglighet. Det sker genom
kreativa och innovativa lösningar samt att underlätta för företag att växa. Som
näringsgren är besöksnäringen unik på så sätt att produktion och konsumtion
är direkt knutet till samma plats. Attraktioner som exempelvis skärgården eller
Liseberg går inte att kopiera eller flytta på utan vidare. De kan bara upplevas på
ort och ställe. Men de måste ges förutsättningar att utvecklas och tillgängliggöras för att stå sig i konkurrensen med upplevelser på andra destinationer. För en
levande besöksnäring även i tider av minskat resande blir tillgången till stadens
olika miljöer och upplevelser av särskilt värde för kommun och regioninvånare.
Att låta Göteborgs identitet och arv till exempel med koppling till hav och fiske
synliggöras i stadsmiljön bidrar till destinations- och platsutvecklingen av Göteborg.
Ett stort tillskott av nya boendeanläggningar är angeläget för att besöksnäringen ska kunna fortsätta växa. De ökande turistströmmarna behöver mötas
av ett större utbud av boende i olika former och prisklasser. Andra nödvändiga
investeringar handlar om arenor och anläggningar, infrastruktur och transporter,
kulturutbud och kommersiella ytor, naturupplevelser, salta bad och parker. Alla
är viktiga för besöksstadens attraktivitet på olika sätt.

Attraktiva och tillgängliga handelsplatser
Attraktiva handelsplatser i innerstaden samt i mellanstadens och ytterstadens
tyngdpunkter ska möjliggöras genom att:
• Stärk förutsättningar för handel och service på hållbara platser genom att
tillämpa strategierna i Riktlinjer i planeringen för handel.
• Skapa förutsättningar för handeln att växa i samklang med övrig stadsutveckling, genom att tidigt identifiera platsers potential för handelsverksamheter
och behovet av framkomlighet för varutransporter.
• Planera nya handelsytor så att skillnaderna i tillgång till handel och service i
staden minskar.
• Lokalisera nya handelsytor så att de bidrar till hållbart resande.
• Undvik att utveckla nya handelsplatser i helt externa lägen utanför sammanhängande bebyggelse.
• Förbättra förutsättningarna att röra sig utan bil inom befintliga externa handelsplatser.
Handel och service är en viktig del i stadens funktion. Det är en del av besöksnäringen, men också en del av invånarnas behov i vardagslivet. Det finns ett ömsesidigt samband mellan hur staden utformas och var handeln växer fram. Handeln växer fram delvis enligt plan och delvis också på ett organiskt sätt. Handeln

Läs mer
Riktlinjer för handel i planering
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är i ständig förändring och påverkas av teknologiska och sociala förändringar.
Sedan decennier tillbaka har utvecklingen gått mot större och färre handelsplatser. Idag kommer det stora utvecklingstrycket från digitaliseringen och e-handelns framfart. Coronapandemin har slagit hårt mot stora delar av handel och
besöksnäring. De långsiktiga effekterna är ovissa. Även om stora handelsplatser
även fortsättningsvis kommer attrahera besökare, påverkar digitaliseringen konsumtionsmönstret i en riktning mot ökad betydelse för den lokala handelsplatsen. När staden planeras finns möjlighet att påverka handelns flöden och lokalisering. För hållbar stadsutveckling i Göteborg behöver planering, samordning
och styrning från det offentliga driva på mer hållbara handelsflöden i Göteborg.
I Göteborg ska invånare och besökare erbjudas god tillgång till handel och
service. Handelsplatser i innerstaden, mellanstaden och ytterstaden ska vidareutvecklas. Hållbar stadsutveckling är det övergripande målet för Göteborgs
utbyggnad. Det gäller även för handelns lokalisering. Nya handelsytor, som tillkommer i takt med att staden växer med nya invånare, ska ske så att det leder
till en nära, sammanhållen och robust stad. Det innebär att de nya ytorna i så
stor utsträckning som möjligt ska integreras i staden, det vill säga med närhet
till bostäder och arbetsplatser i det sammanhängande bebyggelseområdet. Nya
helt externa handelsplatser, det vill säga utan närhet till annan bebyggelse och
biltillgängliga, ska inte byggas.
Var nya handelsytor tillkommer går inte helt att styra, men den fysiska planeringen påverkar förutsättningarna för handel i staden. För att handel ska kunna
växa och utvecklas i staden behöver platsers potential för handel identifieras tidigt i planeringen. Lägesbaserad planering ska tillämpas. Den fysiska planeringen ska bidra med goda förutsättningar i hållbara lägen för handel. Det handlar
till exempel om att tillföra ökat kundunderlag genom nya bostäder och värna
och stärka tillgängligheten med flera trafikslag till handelsplatsen. Varutransporters framkomlighet ska tillgodoses. Handel har behov av att klustras. Gallerior,
handelsstråk- och kvarter ska integreras i blandad stadsmiljö med ett så stort
lokalt kundunderlag som möjligt. Eftersom det ligger en utmaning i att få handel att bära sig i nya stadsmiljöer ska potentialen och goda lägen för handel och
andra verksamheter alltid identifieras tidigt i planeringsprocessen.
Tillgång till handel och service ser olika ut i olika delar av staden. Nya handelsytor ska framförallt tillkomma i de delar av staden som är underförsörjda med
handel och i lägen som förenar god varuförsörjning med hållbart resande. Utveckling av handel och upplevelser i innerstaden spelar en särskilt viktig roll för stadens
attraktivitet samt den regionala utvecklingen och ska därmed prioriteras.
För god tillgång till attraktiva handelsplatser runt om i Göteborg behöver
handeln på prioriterade och hållbara handelsplatser värnas och ges goda förutsättningar att finnas kvar och utvecklas när staden byggs ut. Effekter av nya större handelsetableringar på prioriterade handelsplatser ska alltid utredas.
För god tillgång till handel och service dit man kan ta sig på fler sätt än med
bil, behövs handels- och mötesplatser i hela staden; i innerstaden, mellanstaden
och ytterstadens tyngdpunkter. Handelsplatserna har olika förutsättningar och
spelar olika roller för invånare och besökare. De kan ha olika innehåll beroende
på hur stort upptagningsområdet är. Handelsplatserna behöver utvecklas utifrån
sin potential och stöttas med rätt förutsättningar. Tillgängligheten till centrum
för boende inom respektive upptagningsområde behöver stärkas, för att en nära
handel med hållbar mobilitet ska uppnås.
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Olika centrum och deras ungefärliga upptagningsområde.

Stadskärnan
Stadskärnan har en särskilt viktig position som handelsdestination, då den erbjuder staden och regionens invånare ett unikt utbud av handel och upplevelser. Ett brett och rikt handelsutbud i stadskärnan kräver god tillgänglighet för
inresande konsumenter. I en växande stad bygger tillgängligheten på att en stor
andel reser kollektivt eller med cykel. Ett stort lokalt underlag i form av bostäder
har också betydelse. I stadskärnan ska handelsutvecklingen ske i samklang med
de höga kulturhistoriska värden som är unika för innerstaden.
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Stadsdelscentrum
Frölunda Torg, Backaplan, Gamlestads torg, Angered centrum, Amhults centrum och Nya Hovås utgör stadsdelscentrum och är viktiga platser i en mer
flerkärnig struktur. Dessa platser fyller både funktionen av att vara lokal handelsplats samtidigt som de har inresande kunder. Det innebär att de har potential
till ett relativt stort handels- och serviceutbud, då de har ett större upptagningsområde än enbart närområdet. Stadsdelscentrumens attraktivitet ska stärkas genom fler bostäder, arbetsplatser och goda kopplingar med gång och cykel till sitt
omland. Tillgängligheten med kollektivtrafik varierar mellan stadsdelscentrumen. För hållbar handelsutveckling behöver kollektivtrafiken stärkas till vissa
stadsdelscentrum. Det finns också potential att utveckla stadsdelscentrum i den
växande innerstaden, i nära anslutning till stadskärnan. Dessa stadsdelscentrum
behöver lokaliseras i lägen med hög täthet och mycket god kollektivtrafik.
Bostadscentrum
Bostadscentrum ska erbjuda bra vardagsservice till invånarna. De riktar sig
främst mot boende och arbetande i närområdet. Bostadscentrum har därmed
en kommersiellt svagare position för detaljhandel än andra centrum med större
upptagningsområde. Bättre förutsättningar för bostadscentrumet skapas genom
fler boende i närområdet och bättre tillgänglighet med alla trafikslag. Livsmedelsbutiken behöver värnas och lokaliseras i strategiskt läge inom centrumet.
Externa handelsplatser
Externa handelsplatser är framförallt tillgängliga med bil och lokaliserade utanför det sammanhängande bebyggelseområdet. Inga nya helt externa handelsplatser ska byggas. Några externhandelsområden håller på att växa samman med
omgivande bebyggelse och handelsinnehållet förändras från skrymmande sällanköpsvaror till ett mer blandat handelsutbud. Det ställer krav på bättre kollektivtrafik och nya mobilitetslösningar samt att handeln utformas så att kunder
kan förflytta sig inom området utan bil. Externa handelsplatser i Göteborg finns
i Sisjön, Bäckebol och Alelyckan.
Handel i bottenvåningar
Aktiva och inbjudande bottenvåningar kan berika stadsrummet, skapa identitet och bidra till trygghet under fler av dygnets timmar. Potentialen för handel
och andra verksamheter i bottenplan ser olika ut i olika delar av staden. Handel
ska lokaliseras längs tillgängliga huvudstråk där förutsättningar för flöden av
människor ska värnas och stärkas. Butiker som ligger nära annan handel har
bättre kommersiella förutsättningar än butiker som ligger utspritt.
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HÄLSA OCH SÄKERHET

Göteborg ska vara en hälsosam stad att leva och vistas i för både invånare och besökare. Det innebär att vi ur ett helhetsperspektiv behöver bygga en hälsofrämjande stad med exempelvis goda förutsättningar för vardagsrörlighet och tillgång
till parker och natur. Det förutsätter också boendemiljöer med god luftkvalitet
och goda ljudmiljöer, att risker i samhället minimeras och att vi anpassar staden
till ett framtida förändrat klimat.
Göteborgarnas vardagliga exponering för luftföroreningar behöver minimeras och så hälsosamma miljöer som möjligt ur luftsynpunkt skapas. Miljökvalitetsnormerna ska klaras i miljöer där människor vistas, med ambitionen att
ligga väl under normnivåerna och sträva efter stadens miljömål. Barn är en av de
grupper som är särskilt sårbara för luftföroreningar och särskilt fokus bör därför
läggas på att deras utemiljöer som förskolor, skolor och lekplatser, placeras och
utformas så att de har så god luftkvalitet som möjligt. Staden behöver också bli
bättre på att aktivt använda stadsmiljöns grönska som rening av luftföroreningar.
Exponering för höga bullernivåer påverkar vår hälsa negativt genom att påverka sömn, prestation och inlärning och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Även här gäller att barn och sköra personer är extra känsliga. Buller och
ljudsituationen i boendemiljön är också en viktig fråga för boende- och stadskvalitet. Det finns riktvärden för buller vid och i bostäder samt på uteplatser
som ska tillämpas vid nybyggnation. Det finns också vägledande riktvärden rörande skol- och förskolemiljöer och rekreationsområden.
Risker i samhället uppstår till exempelvis i områden med skred – och rasrisker
och förorenad mark, men också kopplat till störande verksamheter, transporter
av farligt gods med mera. Gemensamt för alla risker är att de måste hanteras på
ett ansvarsfullt sätt i planering och byggande.

Majorna
Foto: Martin Knape
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Klimatförändringarna innebär att samhället behöver rusta sig för att klara extrema väderhändelser, såväl mer vatten som extrem torka och värme. Ett robust
samhälle förutsätter systemlösningar som minimerar översvämningsrisk och
omgivningspåverkan, samtidigt som de skapar mervärde till stadsmiljön och god
samhällsnytta. För att klara av att upprätthålla grundläggande och samhällsviktiga funktioner och säkerställa framkomlighet vid framtida extrema väderhändelser, behöver arbetet med att minska översvämningsrisker från skyfall, högt vatten
och höga flöden vara en integrerad del av stadsplaneringen. Översvämningsriskerna behöver också ses som en helhet tillsammans med andra vattenfrågor. Det
gäller till exempel omhändertagande och rening av dagvatten. Vatten är en kvalitet som skapar värde i staden och inte ett problem som måste lösas.

Hälsosam luftkvalitet och goda ljudmiljöer
Hälsosam luftkvalitet och goda ljudmiljöer ska eftersträvas genom att:
• Minska vägtrafikens buller och utsläpp av luftföroreningar.
• Planera för god luftkvalitet i boendemiljön, med särskilt fokus på barns utemiljöer.
• Ta hänsyn till luftkvaliteten tidigt i stadsutvecklingen och gör rätt prioriteringar i det korta och långa tidsperspektivet.
• Planera för tillgång till goda ljudmiljöer, med särskilt fokus på barns utemiljöer
• Värna och öka tillgängligheten till tysta områden.

Miljökvalitetsnorm luft
Länsstyrelsen har tagit fram ett åtgärdsprogram för kvävedioxid. Det
syftar till att sänka halterna av kvävedioxid och omfattar åtgärder på
såväl statlig som kommunal nivå. Där
konstateras att åtgärder motsvarande en halvering av dagens trafik skulle
innebära att normerna klaras. Minskade
trafikmängder, krav på bättre fordon
och en ökad eldrift i fordonsparken kan
sannolikt leda till att normerna på sikt
kommer att klaras på fler områden än
idag.
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Luftkvalitet
Göteborg har problem med dålig luftkvalitet. Miljökvalitetsnormer (MKN) och
miljömål för kvävedioxid klaras inte i delar av stadsmiljön. Luftföroreningar påverkar vår hälsa negativt och ökar risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar,
luftvägssjukdomar och cancer. Göteborgs Stad kartlägger kontinuerligt luftkvaliteten i Göteborg genom att mäta och beräkna halterna av olika föroreningar.
Vägtrafiken står för det enskilt största bidraget till höga halter i stadsmiljön
och allra störst är problemet vid de större trafiklederna och längs större hårt trafikerade gaturum i de mer centrala delarna av staden. Förutom utsläppen från
trafiken påverkas nivåerna på olika platser i staden också av bebyggelsens och
gaturummens utformning.
Över tid har nivåerna av kvävedioxid minskat i staden. Trafiken prognosticeras fortsatt släppa ut mindre kväveoxider per fordon, genom exempelvis ökad
andel elfordon och generellt sett bättre rening i fordonsparken. Samma positiva
utveckling är inte tydlig för partiklar, vilket beror på att de inte i huvudsak kommer från fordonens förbränning utan mest från däck och vägbana.
Stadsutvecklingen behöver stödja den generella utvecklingen och arbetet
för lägre halter i stadsmiljön. Detta görs genom att förbättra förutsättningar
för gång, cykel och kollektivtrafik samt att stödja en övergång till elfordon. En
stadsutveckling som istället leder till ökade trafikmängder, eller en ogenomtänkt
utformning av stadsbebyggelsen så att haltnivåerna i utsatta gaturum ökar, kan
motverka den minskning som bättre fordon kan erbjuda.
Det är viktigt att i utbyggnadsordning väga in frågan om luftkvalitet och
dess påverkan på utvecklingsmöjligheterna på kort och lång sikt. I det korta
perspektivet finns det områden med så höga nivåer att de är helt olämpliga och
inte ska bebyggas, förrän nivåerna är tillräckligt låga. Det finns också områden
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som kan gå att utveckla, men där luftsituationen är så pass dålig att funktioner
och utformning helt kommer att behöva styras av att minimera exponeringen
för luftföroreningar. I huvudsak handlar detta om områden nära trafikleder och
vissa större gator samt i vissa centrala områden med hög bakgrundsnivå, där en
felaktigt utformad bebyggelse kan leda till att normnivåer överskrids. Åtgärder
kan där handla om att skapa sluten bebyggelse mot en trafikled för att förhindra
inträngning i området, vilket kan leda till oönskade barriäreffekter. I ett längre
tidsperspektiv kan dessa områden dock få en tydligt förbättrad situation, som
också innebär att de blir enklare att utveckla till den blandstad som önskas ur ett
helhetsperspektiv. Göteborgs Stad har tagit fram en riktlinje för hur luftkvalitet
ska hanteras genom planprocessen.

Ljudmiljöer
Ambitionen ska vara att utveckla staden så att göteborgarna har tillgång till goda
ljudmiljöer i sin vardag. Stadsutvecklingen i sig kan göras så att vi främjar goda
ljudmiljöer, genom exempelvis utformning och placering av bebyggelse och planering av gatunät. En god ljudmiljö innebär att buller inte stör sömn och vila
i bostaden och att det finns platser utomhus för återhämtning och rekreation,
exempelvis parker, naturområden och vattennära områden. De goda ljudmiljöer
som finns ska därför värnas. På många platser i staden är goda ljudmiljöer dock
en bristvara. Där är det viktig att skapa nya platser med god ljudmiljö. Eftersom
barn är extra känsliga för buller ska deras utemiljöer som förskolor, skolor, lekplatser och bostadsgårdar utformas och placeras, så att miljön erbjuder en så god
ljudmiljö som möjligt.
Trafiken är den dominerande bullerkällan i Göteborg. Trafikens bullerpåverkan kan minskas genom minskad trafik, men också genom teknikutveckling. Att
gynna rätt sorts fordon och rörelsemönster, genom att förbättra förutsättningar
för gång, cykel och kollektivtrafik samt att stödja en övergång till elfordon är
viktiga åtgärder för att skapa en stad med generellt sett lägre bullernivåer. Lägre
hastigheter kommer också att leda till lägre bullernivåer och kan i kombination
med en övergång till elfordon få stor effekt på stadsmiljön. Elfordon kommer exempelvis vara betydligt tystare vid låga hastigheter än dagens fordon. Det finns
också redan idag däck på marknaden som är betydligt tystare än genomsnittsdäcket. Det saknas dock styrande regelverk eller andra system som driver på den
generella bulleralstringen från fordon vilket gör att osäkerheten kring utvecklingen är osäker.
Göteborgs Stad kartlägger trafikbullret genom att beräkna ljudnivåer från
vägtrafik, spårvagnstrafik och tågtrafik. Staden arbetar även med att kartlägga
stadens goda ljudmiljöer. Detta underlag kan användas i arbetet med skapande
och bevarande av goda ljudmiljöer i planeringen. Stadsparker och stadsdelsparker är kartlagda avseende trafikbullersituationen och fortsatt arbete kommer att
ske avseende andra typer av områden.
Tysta områden
I en storstad som Göteborg är tystnad en bristvara. En omgivning fri från
buller behövs för vår återhämtning, och forskning visar tydliga kopplingar mellan stresslindring och vistelse i naturmiljöer.
Det är därför viktigt att ta tillvara de få områden som är såpass fria från trafik- och industribuller att de uppfattas som ”tysta”. Dessa områden sammanfaller
ofta med större sammanhängande naturområden i ytterstaden och delar av havs-
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Verksamheter med miljötillstånd
Det finns fler än 100 verksamheter i
Göteborg som har miljötillstånd för att
bedriva miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken. Tillståndet innebär en rättskraft att ta hänsyn till i stadsutvecklingen. Information om verksamheterna
kan fås av tillsynsmyndigheten, det
vill säga länsstyrelsen eller miljöförvaltningen. Det finns cirka 25 verksamheter som har tillstånd att bedriva
brand- och explosionsfarlig verksamhet och/eller att hantera farliga ämnen.
Till dessa hör Sävenäs rangerbangård,
Göteborgs hamn, kraftvärmeverk, raffinaderier, depåer och terminaler med
bränsle och andra farliga ämnen och
varor, industrier med tillverkning av
farliga ämnen och varor samt flyg och
helikopterflygplatser. Merparten av
dessa verksamheter ligger i de större
industriområdena, framförallt i anslutning till Göteborgs hamn.
Säve flygplats, Sahlgrenska Universitetssjukhusets och Östra sjukhusets
helikopterflygplatser är exempel på
miljöfarliga anläggningar som påverkar
ljudmiljön över större områden. Säve
flygplats används av privatflyg, polisoch räddningsflyg.
Skjutbanor och motorbanor är exempel
på fritidsanläggningar som i och med
sin bullerpåverkan kan störa på mycket
stora avstånd vilket gör att det är svårt
att hitta lämpliga platser för dem i den
växande staden. Samtidigt används de
av och har stora kvaliteter för många
göteborgare. Det är därför viktigt att
värna de platser och de funktioner som
idag finns för dessa anläggningar.
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området, som har höga värden för natur och friluftsliv. Eftersom dessa områden
är en bristvara i stadsnära läge är det viktigt att ta tillvara och bevara dem som
en kvalitet för stadens invånare.

Minimera risker
Minimera risker i stadsutvecklingen genom att:
• Skapa förutsättningar och säkerställ plats för störande verksamheter och fritidsanläggningar.
• Hantera risken för föroreningar i mark, grundvatten och byggnader tidigt i
planeringen.
• Hantera skredrisker i jord, rasrisker i berg samt radonförande markförhållanden genom hela planeringsprocessen, så att identifierade riskområden åtgärdas och nya etableringar får betryggande och hållbar säkerhet.
• Skredrisker i potentiellt förorenade områden ska alltid ges hög prioritet avseende åtgärd.
• Skapa plats för nya skyddsrum samt i så stor utsträckning som möjligt bevara
befintliga.
• Riskfrågor ska beaktas vid all planläggning inom 150 meter från transportled
där det transporteras farligt gods.

Plats för störande verksamheter och fritidsanläggningar
Verksamheter kan vara farliga och störande för sin omgivning på många sätt,
exempelvis genom buller från verksamheten eller transporter, explosionsrisk, ljus
och lukt. De är svårplacerade eftersom de kräver skyddsavstånd till stadens boendemiljöer. Ur ett stadsutvecklingsperspektiv ska dessa verksamheter därför i
första hand lokaliseras till verksamhetsområden.
Vid planering av bostäder nära utpekade verksamhetsområden behöver särskild hänsyn tas till områdets funktion över tid och inte enbart de verksamheter
som finns där när planeringen sker. Verksamheternas tillåtna omgivningspåverkan, exempelvis högsta tillåtna bullernivåer, regleras ofta i miljötillstånd alternativt andra beslut av ansvariga tillsynsmyndigheter. Restriktioner och lämpliga skyddsavstånd utreds i samband med planläggning eller bygglovsprövning.
Prövningen i båda fallen sker utifrån faktiskt situation. Bostäder som planeras
nära verksamhetsområden riskerar att i praktiken begränsa de verksamheter som
kan lokaliseras i området i framtiden.
Säve flygplats används av privatflyg, polis- och räddningsflyg. Tillstånd finns
för civilt flyg. Flygbullernivå (FBN) och maxnivåer enligt detta tillstånd redovisas på markanvändningskartan. Inom områden som påverkas av detta ska ingen
ny bostadsbebyggelse tillkomma. Flygplatsen omfattas även av olika typer av
skyddsområden som garanterar hinderfrihet för flygtrafiken. Inom dessa regleras
högsta tillåtna höjd för byggnadsverk.
Förorenade områden
Med förorenade områden avses enligt miljöbalken mark- och vattenområden
samt byggnader och anläggningar, som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Barn är särskilt känsliga för
föroreningar i mark och byggnader. Som en stad som länge präglats av industrioch hamnverksamheter är risken för föroreningar i mark, grundvatten, sediment,
byggnader med mera ofta stor. Föroreningarna kan bero på exempelvis historisk
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hantering av kemikalier, spill eller att utfyllnad av förorenade massor skett.
Stadsutvecklingen i centrala lägen kommer att innebära att tidigare industriområden och andra förorenade områden omvandlas till blandad stadsbebyggelse.
Det är viktigt att ha klart för sig vilka förutsättningar som råder för att kunna
säkerställa en hälsosam boendemiljö samt klargöra vilka åtgärder som behöver
vidtas och vilken kostnad dessa innebär. Föroreningar i mark, grundvatten, byggnader och i vissa fall luft behöver därför hanteras tidigt i planeringen, tillsammans med frågan om skredrisk och andra geotekniska frågor. Omvandling av
tidigare industriområden innebär ofta en möjlighet att sanering blir gjord, vilket
kanske inte skett annars.
Det finns föroreningar som är mycket svåra att komma till rätta med och
som både utgör en stor hälsorisk och ett potentiellt hinder i stadsutvecklingen.
Ett exempel på sådana föroreningar är klorerade kolväten, som kan ta mycket
lång tid att både utreda och åtgärda och har allvarliga hälsokonsekvenser. Även
förorenade sediment, framförallt i Göta Älv, kan utgöra en stor utmaning i utvecklingen av stadens älvnära lägen, eftersom eventuella ingrepp i vattenmiljön
kan vara förenade med stora kostnader för sanering eller andra typer av åtgärder.
Till denna översiktsplan hör ett tematiskt tillägg med riktlinjer om planering
och byggande i förorenade områden (KF 2006-02-23). Tillägget redovisar riktlinjer för hur kommunen ska kunna planera bebyggelse och infrastruktur i förorenade områden. Det pekar ut vem som gör vad i planprocessen och vem som
ansvarar för olika typer av inventeringar och åtgärder. Anvisningarna i det tematiska tillägget, inklusive uppdateringar, och framtagna kunskapsunderlag kring
riskområden ska användas i stadsutvecklingen. Det är också viktigt att utveckla
de kunskapsunderlag som finns vidare.
Byggnation på nedlagda deponier bör normalt undvikas. Områdena är vanligen förorenade av hushålls- och byggavfall och nedbrytningen kommer att pågå
under lång tid samtidigt som risk för metangasbildning finns. Markanvändningen på och invid områdena får inte förhindra eller försvåra underhåll och nyinvesteringar av skyddsåtgärder. Även utfyllda områden, utöver de som är markerade
som nedlagda deponier, kan innebära risk för förekomst av deponigas.
Mellanlager för massor bör i första hand lokaliseras till utpekade verksamhetsområden. Om andra platser anses behövas ska en lokaliseringsutredning genomföras för att hitta de mest lämpliga platserna.

Hinderfria ytor kring Säve flygplats

Läs mer
Tillägg till översiktsplanen Förorenade
områden

Ras, skred och erosion
Göteborgs geologiska markförhållanden ger upphov till förutsättningar för
skredrisker i jord och rasrisker i berg. Stora områden med mäktiga marint avsatta lerlager och högre bergspartier kan ge lokala förutsättningar som kräver
fördjupad kunskap om ras- och skredsituationen. Historiskt har staden drabbats
av större skred med katastrofala konsekvenser. Därför finns det sedan lång tid
tillbaka utarbetade processer och rutiner för att omhänderta markrelaterade säkerhetsfrågor vid planering och bygglovsgivning. I arbetet används kunskapsunderlag som är framtagna av kommunen och nationella kartlager. Ett exempel är
SGU:s aktsamhetskarta som översiktligt lyfter fram de områden där skredfrågan
behöver uppmärksammas på grund av markens topografi och rådande jordlagerförhållanden.
Göteborgs Stads kommuntäckande stabilitetskartering, som uppdateras då
nya utredningar tillför kunskap, tillsammans med databaser med geotekniskt
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Planeringsunderlag ras, skred och
erosion
Planeringsunderlagen stabilitetskartering samt förutsättningskarta för
bergras återfinns i kommunens interna
kartverktyg och kan tillgängliggöras
via kontakt med stadsbyggnadskontoret. Förutsättningar för erosion längs
kuster och vattendrag återfinns på
SGU:s kartvisare (www.sgu.se) samt i
stadens rapport ”Erosionens påverkan
på stabiliteten i kommunens större åar
och vattendrag”. Beskrivning av erosionsförhållanden och eventuella erosionsskydd i stadens större vattendrag
tillgängliggörs som en digital arbetsyta
i planeringsprocessen.
Jordartskartan
Jorddjupskartan
Förutsättningar för skred i finkornig
jordart – aktsamhetsområden
Stränders jordart och eroderbarhet

underlag ger mycket goda förutsättningar att fånga upp och hantera potentiella
risker för skred. Förutom karteringen som beskriver befintligheten omhändertas skred- och rasriskfrågor vid lovgivning, vilket säkerställer att alla lovpliktiga
åtgärder utförs på ett säkert sätt. Staden har även en översiktlig karta avseende
förutsättningar för bergras. Planeringsunderlaget ger information om områden
där geologiska och topografiska förhållanden kan utgöra potentiella riskområden. Vid planering och lovgivning används underlaget för att fånga upp frågan
och utreda om problematik föreligger.
Klimataspekter i form av översvämningsrisker hanteras geotekniskt genom
att stabilitetsanalyser i planprocessens alla skeden tas fram utifrån stadens anvisningar om framtida vattennivåer. Stabilitetsanalyser i allmänhet omhändertar
klimateffekter, genom att beakta vattennivåhöjningar (grundvatten såväl som ytvatten) och ökad risk för erosion. Ökad erosion i vattendrag utgår inledningsvis
från myndigheters kartunderlag, där förutsättningar för erosion presenteras. Utöver detta mer översiktliga planeringsunderlag studeras erosionsförhållandena
i stadens större vattendrag genom besiktningsarbete. Besiktningsarbetet dokumenteras med statusbeskrivning och foto i en digital arbetsyta.

Radon
En markradonriskkarta över Göteborg har framställts av Sveriges geologiska
undersökning. Begränsade områden har klassats som högriskområden. Det gäller främst två stråk med RA¬-granit längs östra Hisingen söderut över Änggårdsbergen, samt mindre områden på sydvästra Hisingen och sydöstra delen av
Göteborg där pegmatitgångar uppträder i riklig omfattning. Radonriskkartan
används som planeringsunderlag för såväl tidiga skeden som vid lovgivning.
Beredskap och civilt försvar
Kommunernas förmåga att upprätthålla sin verksamhet under störda förhållanden och ytterst i samband med krigsfara och krig är av grundläggande betydelse
för Sveriges förmåga att motstå yttre hot.
Förbindelser västerut via västkusten och Göteborg är avgörande för Sveriges
förmåga att motstå ett angrepp samt för att kunna erhålla hjälp av tredje part.
De västliga förbindelserna är även viktiga för Finland i händelse av kris eller
krig. Göteborgs hamn är idag av central betydelse för försörjningen av Sverige,
Danmark, Norge och Finland.
Inom det civila försvaret finns ett behov av att utveckla skydd av befolkningen, bland annat nya skyddsrumsplatser. Prioritet kommer att ges till militärstrategiskt viktiga områden där Göteborgsområdet ingår. Det civila försvaret
bedöms få ytterligare fokus och ökad reglering inom de närmaste åren. Det är
därför av stor vikt att beredskapshänsyn, ur ett totalförsvarsperspektiv, tas i den
fysiska planeringen.

Läs mer
Hantering av risker vid transporter med
farligt gods
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Farligt gods
Längs transportvägar för farligt gods finns risk för konsekvenser vid olyckor på
vägen eller järnvägen. Gods som kan explodera, vara farligt att andas in eller skada människor på annat sätt måste beaktas vid planering och byggande.
I Göteborgs Stads översiktsplan har risker med transport av farligt gods hanterats i det tematiska tillägget ”Översiktsplan för Göteborg fördjupad för sektorn
– Transport av farligt gods” (fortsättningsvis i rapporten ”FÖP - Farligt gods”)
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som antogs 1999. Detta tillägg föreslås utgå i samband med att denna nya översiktsplan antas. En vägledning för hantering av risker med transporter av farligt
gods har tagits fram. Den ersätter det tidigare tematiska tillägget om farligt gods.
Vägledningen ger även ökad kunskap och förståelse för farlig godstransporter
samt en fördjupad förklaring om i vilka situationer farligt gods ska beaktas, vilka
kriterier som gäller och rekommendationer på avstånd till bebyggelse.

Anpassa till ett framtida klimat
Följande inriktningar syftar till att skapa långsiktigt hållbara och anpassningsbara städer som kan hantera klimatrelaterade risker.
• Säkra ny bebyggelse mot översvämning genom att i första hand bygga på säker nivå, i andra hand genom tekniska skydd och vid avsteg från planeringsnivåerna ska det motiveras.
• Planera för att skydda samhällsviktiga anläggningar samt högprioriterade
stråk och utrymningsvägar.
• Säkerställ en kontrollerad hantering och avledning av vatten vid skyfall, genom att planera för tillräckliga ytor och kapacitet.
• Säkerställ ett robust trafiksystem med bibehållen funktion vid extrema väderhändelser, genom att reservera ytor för framtida kommunikationer.
• Främja multifunktionella lösningar för att hantera översvämningar och minska påverkan vid högra temperaturer och kraftig nederbörd.
• Verka för att de yttre portarna finns med i stadens och statens långsiktiga
planering, för att skydda Göteborg med omgivningar mot stigande havsvattennivåer.
• Planera för ett varmare klimat med fler och längre värmeböljor.
• Vårda naturen och dess ekosystemtjänster för att ge ett bra mikroklimat.
• Bevara och planera för mer grönska i staden, exempelvis gröna fasader, parker
och gatuträd som ger skugga och en avkylande effekt.
• Värna och öka andelen parker, vattendrag och öppna områden för att bidra till
en minskad effekt av värmeöar.
• Använd naturen och dess ekosystemtjänster för att ge ett bra mikroklimat,
genom att bevara och planera för mer grönska i staden.
• Öka krontäckningsgraden i framförallt innerstaden.

Skydda bebyggelse och viktiga funktioner mot översvämning
Till denna översiktsplan hör ett tematiskt tillägg om översvämningsrisker. Det
tematiska tillägget anger dimensionerande händelser och planeringsnivåer för
samhällsviktiga anläggningar, byggnader och byggnadsfunktioner samt prioriterade stråk och utrymningsvägar. Det visar också vilka områden som hotas av
översvämning vid höga havsvattennivåer, höga flöden i större vattendrag och
skyfall. Tillägget anger även inriktningsbeslut om åtgärder på medellång och
lång sikt i form av högvattenskydd och yttre portar mot stigande havsnivåer. Det
tematiska tillägget anger strategier för att göra Göteborg robust mot dagens och
framtidens översvämningar, genom att säkra samhällsviktiga anläggningar och
grundläggande funktioner så som el, värme och vatten samt framkomlighet för
lågt liggande infrastruktur.
Åtgärder för att minska översvämningsrisker bör utformas som multifunktionella lösningar, till exempel upphöjd gång- och cykelbana som högvattenskydd
mot havet eller en nedsänkt idrotts- och lekyta, som vid kraftiga regn kan för-
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Vatten i översiktsplanen
Vatten hanteras på flera olika platser
i denna översiktsplan. Förutom detta
avsnitt är följande avsnitt viktiga för att
få en helhetsbild av vattenfrågan:
Parker, natur och vatten/Sammanhängande blågröna stråk och vattenmiljöer
Parker, natur och vatten/Välmående
vatten
Bostäder, samhällsservice och teknisk
försörjning/Plats för teknisk försörjning
Geografiska inriktningar/Havsområdet
I de geografiska inriktningarna för Innerstaden och Mellanstaden, Frölunda
-Högsbo finns fördjupade inriktningar
kring vatten som strukturell planeringsförutsättning, dagvatten, skyfall och
högt vatten som kan fungera som utgångspunkt i arbetet med dessa frågor
även i övriga delar av staden.

Läs mer
Tematiskt tillägg för översvämningsrisker
Planeringsnivåer för kustzonen och
skärgården
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Stormen Egon
Foto: Tora Lindberg

dröja vatten. Det innebär att ytorna den största delen av tiden används till något
annat, men när behov uppstår kan nyttjas som ett skydd mot översvämningar.
Som ett led i klimatsäkringsarbetet har Göteborgs Stad tagit fram ett geografiskt planeringsunderlag, så kallade strukturplaner för skyfall. Strukturplanerna
utgår från vattnets naturliga strömningsvägar, inom och genom staden vid ett
skyfall. De visar möjliga skyfallsytor för fördröjning och skyfallsleder för kontrollerad avledning, för att ta hand om vatten vid översvämningar. Strävan är att
dessa ska finnas på platser där översvämningar tolereras.
Utgångspunkten är att funktionen av strukturplanerna behöver säkerställas,
förutsatt att det är ekonomiskt försvarbart. Avsteg bör endast ske om en lika hög
funktion, i hela den aktuella åtgärdskedjan, kan säkerställas. Begränsningar kan
påverkarhela systemet, både uppströms och nedströms, och riskerar att få stora
konsekvenser i närområdet. Strukturplanerna pekar ut lågpunkter och öppna
platser i landskapet som är de mest lämpliga platserna för hanteringen ur vattnets perspektiv. All annan hantering kommer att vara förenat med större kostnader och tekniska utmaningar. Åtgärderna i strukturplanerna har inte avvägts
mot andra intressen, utan är i detta skede ett planeringsunderlag som behöver
kompletteras med ytterligare åtgärder vid exploatering och detaljplanering.
För de centrala delarna av Göteborg planeras högvattenskydd längs Göta älv
och dess anslutande vattendrag, som ett första steg av två i att framtidssäkra Göteborg från kommande översvämningar från stigande havsvattennivåer och höga
flöden. Enligt Göteborgs anpassningsstrategi för att möta hotet med en stigande
havsvattennivå behöver det första steget med högvattenskydd vara på plats runt
år 2040. Det andra steget för att skydda Göteborg är att på längre sikt anlägga
yttre stormbarriärer, som krävs i Göta älv och Nordre älv. Med de scenarios som
nu finns för hur havsvattennivåerna kommer att stiga, ser de yttre barriärerna
ut att behöva vara på plats runt år 2070. De yttre portarna är en nationell ange-
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lägenhet, eftersom de även skyddar nationell infrastruktur. Bakgrunden till att
anpassa staden till stigande havsvattennivåer i två steg är att högvattenskydden
längs med vattendragen inte behöver bli så höga och att de dessutom kommer
att skydda staden mot framtida höga flöden. Dessutom kommer det att ta tid att
få de yttre portarna på plats med miljötillstånd, finansiering och organisation.

Anpassa till ett varmare klimat
Klimatförändringarna kommer att medföra fler och längre värmeböljor, som
kan ge konsekvenser för en stor andel av befolkningen. Detta gäller särskilt äldre och sköra personer. Människor i städer riskerar i högre grad att utsättas för
värmestress och negativ hälsopåverkan vid värmebölja. För att minska negativa
konsekvenser av ett varmare klimat bör urbana miljöer utformas så att de främjar
en komfortabel stadsmiljö. En grund för en god beredskap för att hantera värmeböljor kan skapas genom planeringen av stadsmiljön.
Olika platser i staden kan upplevas olika vid värme. Temperaturen kan variera beroende på till exempel hårdgöringsgrad, ytmaterial och närhet till träd,
grönska och vatten. Hårdgjorda ytor i städer lagrar värme, vilket kan ha negativ
hälsopåverkan. Parker, vattendrag och öppna områden bildar områden av kalluft
som mildrar effekten. Exempelvis har gröna fasader och gatuträd en avkylande
effekt och ger skugga.
Den mest effektiva åtgärden för att sänka stadstemperaturen är att använda
grönska, genom att bibehålla och öka andelen skuggande gatuträd och grönska
samt öka närheten till parker och naturområden i staden. Tät bebyggelse minskar
värmestress dagtid. Tät bebyggelse bör dock alltid kombineras med grönska för
att minska värmestressen nattetid. Grönska kan bidra till att reglera temperaturen både lokalt i kvarter och på stadsdels- och stadsnivå.
Parker och naturområden är oftare svalare jämfört med gator och torg i stadens centrala delar. Vegetation sänker temperaturen genom att skugga närliggande områden men också genom avdunstning av vatten från mark och vegetation. Vegetation i flera skikt, med gräs, buskar och träd ger en större volym,
vilket ger större effekt. Parker och skogsområden kan ha en nedkylande effekt på
närliggande stadsmiljöer. Kunskapen behöver fördjupas om hur olika strukturer,
gatustråk, byggnader och fasadbeklädnader bör planeras och utföras i olika delar
av staden för att minska påverkan från värmeböljor.
Krontäckningsgraden har stor betydelse för klimatet i urban miljö. Frågan är i
sig komplex, då många faktorer spelar in, som till exempel albedo (ytans värmereflektion), trädens arkitektoniska uppbyggnad, trädens placering längs en gata
och vindförhållanden. Forskning har visat att bara krontäckningsgraden ökar
med ett fåtal procent, så kan temperaturen sänkas kraftigt i staden genom att ge
trädkugga på hårdgjorda ytor, särskilt under årets varmaste dagar. Flera städer i
världen och Sverige ligger före i arbetet med en målsättning om andelen krontäckning i stadskärnan. Exempelvis har både Malmö och London satt som mål
att arbeta mot en täckningsgrad på 25 % i alla stadsdelar. I Göteborg är behovet
av en ökad krontäckning störst i innerstaden, där den idag är som lägst och andelen hårdgjord mark som störst.
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REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA INTRESSEN

Många av de frågor och de inriktningar som beskrivs under respektive tematisk inriktning har betydelse inte bara för Göteborg utan även för flera av våra
grannkommuner och ibland för hela regionen. I Stockholm och Malmö finns
utpekade regionplaneorgan som arbetar med den regionala helhetsbilden. I Göteborg saknas detta. Det är märkbart och Göteborg har i framtagandet av förslag
till ny översiktsplan försökt att samla grannkommuner och kommunalförbund
kring vissa frågor för att bättre svara upp mot mellankommunala frågor. Som regionens kärna bär Göteborg ett särskilt ansvar, men med begränsade möjligheter
att påverka hur andra kommuner som är beroende av närheten till Göteborg,
hanterar gemensamma utmaningar.
I detta avsnitt sammanfattas de frågor som har regional betydelse eller är av
mellankommunalt intresse. Göteborgs roll i regionen beskrivs även i Utgångspunkter.

Handel och näringsliv
Handelsstrukturen i Göteborgsregionen är en fråga av mellankommunalt intresse, eftersom kundernas val av handelsplats sker oberoende av kommungränser.
Innerstaden är en viktig handelsplats och utgör regionens kärna som handelsdestination.

Gröna kilar, natur- och friluftsområden, kust och skärgård
I Göteborg finns flera naturområden och vattendrag som går in i angränsande
kommuner. Gröna kilar sträcker sig från ytterkanterna av Göteborgsregionen,
över kommungränserna in till de centrala delarna av Göteborg. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är samordnare för det kommunövergripande
arbetet med att utveckla och bevara de gröna kilarna. Tillgänglighet, skötsel och
eventuella förändringar av naturområden och vattendrag är frågor som är av intresse för såväl Göteborg som angränsande kommuner. Exempel på vattendrag
som är av mellankommunalt intresse är Säveån, Mölndalsån och Stora ån.
Slottsskogen, Botaniska trädgården och Änggårdsbergen ingår i den gröna kil
som sträcker sig vidare till Sandsjöbacka naturreservat, med sin sydligaste punkt
i Kungsbacka kommun. Möjligheten att koppla ihop Änggårdsbergen med
Sandsjöbacka genom en ekodukt över Söderleden har studerats i en åtgärdsvalsstudie av barriäreffekter vid Söderleden gjord av Trafikverket. Den föreslagna
ekodukten ligger inom Mölndals stad men kommer att stärka den gröna kilens
värden och kvalitéer även i Göteborgs Stad.
Kusten, skärgården och havet är en del av Göteborgs och andra kustkommuners identitet. Åtta kommuner från Kungsbacka till Uddevalla har i Göteborgsregionens regi tagit fram en fördjupad strukturbild för kustzonen. Det handlar
om att stärka kusten samt skärgårdens karaktär och identitet och att därigenom
utveckla levande kustsamhällen, så att människor kan bo och verka genom bland
annat tillgänglig kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser.

Regionala planer för transportinfrastruktur
Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett regionalt handlingsprogram
för hållbara transporter, där en omställning till ett hållbart transportsystem med
lösningar på kort och lång sikt ska drivas fram. Transportsystemet ska utvecklas
i hållbar riktning genom en fortsatt satsning på kollektivtrafik, cykel och regio-
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nala järnvägar. Godstransporter på väg och järnväg ska förbättras och effektiviseras via Göteborgs hamn. Det ska finnas snabba resmöjligheter via Landvetter
flygplats och högklassiga förbindelser på väg och järnväg till Oslo, Köpenhamn
och Stockholm.
Målbild Tåg 2035 pekar ut att tågresandet i Västsverige ska trefaldigas från år
2006 och att Västra Götalands huvudorter ska knytas samman. Målbilden pekar
även ut bättre förbindelser till regioncentrum i grannlänen och att tåget fungerar
som ryggrad vid pendlingsresor in mot Göteborg.
Göteborg, Mölndal och Partille har tillsammans med Västra Götalandsregionen tagit fram en målbild för stadstrafiken 2035 med syfte att öka kapaciteten
i kollektivtrafiksystemet, kortare restider i stomnätet och bättre koppling mellan
olika stadsdelar.

Infrastruktur
En utvidgad region och arbetsmarknad med ökad rörlighet ställer ökade krav
på trafikinfrastrukturen och inte minst att kunna använda ett klimatsmart och
funktionellt transportsystem. I Göteborgsregionens strukturbild stöds trafikrörelserna i huvudstråken främst av en attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafik. En sekundär struktur med tvärförbindelser skulle kunna bidra till
att trafiken inte måste in till kärnan för att ta sig vidare utåt igen. Att minska
inpendlingen med bil genom parkeringslösningar utanför Göteborg är angeläget
och fortsatt samverkan med berörda närliggande kommuner krävs i frågan.
Effektiv användning av befintlig infrastruktur berör såväl Göteborg som angränsande kommuner. Det handlar om stark kapacitet av persontransporter och
godstransporter samt komplettering med saknade länkar. Efterfrågan på järnvägskapacitet för både gods- och persontrafik växer kraftigt i regionen. I järnvägsnätet är det särskilt angeläget att bygga ut Västlänken, Götalandsbanan via
Mölndals centrum och Landvetter flygplats, samt att förstärka Västra stambanan
med ytterligare dubbelspår och att bygga ut Bohusbanan till dubbelspår.
Järnvägens depålägen är av regional karaktär och i Mölndal pågår planering
för uppställningsspår och järnvägsdepå i Sandbäcksområdet, som möjliggör att
regionens kärna kan utvecklas och stärkas. Det kan behövas ytterligare depålägen i anslutning till järnvägsspår i någon grannkommun. Inom Göteborg planeras för att flytta uppställningsspår från centralstationen till Alelyckan.
Väg 158 är ett mycket viktigt stråk för resor mot Göteborgs södra delar och
vidare mot Kungsbacka. I detta stråk finns även ett kollektivtrafikreservat som
sträcker sig till centrala Kungsbacka. I detta kollektivtrafikreservat är regionaltåg
med anslutning till Västlänken i Göteborg och Västkustbanan i Kungsbacka en
möjlighet som studeras.
Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard innebär en annan funktion för vägtrafiken i stråket, där utformningen prioriterar den vägtrafik som inte har krav på korta restider över längre sträckor. Det innebär att den
trafik som prioriterar tidsaspekten till viss del kommer att välja en annan väg. I
storleksordningen 8000 -10 000 fordon per dygn av genomfartstrafiken ser enligt analyser i åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds boulevard ut att välja
Västerleden som en följd av den ändrade trafikföringen. Trafikanalyserna visar
att Söderleden skulle beröras i avsevärt mindre utsträckning av en boulevardisering, jämfört med Västerleden. Den planerade Lunnagårdslänken, i Stora Åvägens förlängning i Sisjön med koppling till Åbro i Mölndals kommun, kommer
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också att kunna ha en avlastande effekt på Söderleden.
Den planerade stadsomvandlingen och dess effekter på det övergripande trafiknätet och trafikflödena har hanterats i den avsiktsförklaring gällande utvecklingen i området som i december 2020 undertecknades av Göteborgs Stad, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och länsstyrelsen, inom ramen
för den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08).
Avsiktsförklaringen ska utgöra ett dokument med höga hållbarhetsambitioner
för området Högsbo-Frölunda, som är förankrat hos berörda parter. Det beskriver att ett transporteffektivt samhälle ska vara norm för planeringen, det vill säga
att resor inom, genom och till eller från området Högsbo-Frölunda huvudsakligen sker med gång, cykel och kollektivtrafik samt att godstransporter sker energieffektivt, samordnat och trafiksäkert. Syftet är att komplettera redan pågående
planeringsprocesser och underlätta framtida formella beslut i sammanhanget
genom att åskådliggöra en gemensam och förankrad utvecklingsinriktning som
överbryggar parternas olika uppdrag och vägleder parterna i det fortsatta arbetet
för att undvika bland annat långdragna planeringsprocesser.
Göteborg är Nordens logistikcentrum. En hög andel av Sveriges godstransporter går via eller genom regionen. Göteborgs hamn är en viktig transportnod såväl
regionalt, nationellt och internationellt. Det pågår investeringar i väg och järnväg för att möta behovet av godstransporter. På sikt kan godstransporter behöva
ledas runt staden i högre utsträckning, för att klara stadsutvecklingen i den sammanhållna staden. Anslutningen från riksväg 40 till E6 bör förbättras alternativt
bör en ny anslutning utredas som ett mellankommunalt intresse, i syfte att leda
godstransporter runt staden. Landvetter flygplats är en regional, nationell och
internationell angelägenhet. Dess fortsatta utveckling är central, både i form av
destinationer som trafikeras, liksom att flyget blir mer hållbart.

Bebyggelsestruktur
Bebyggelseutvecklingen inom Göteborg och övriga grannkommuner ska följa överenskommelsen i den regionala strukturbilden (GR). För Göteborgs del
handlar det om att utveckla kärnan och det sammanhängande stadsområdet
med både bostäder och verksamheter.
Utifrån ett regionalt perspektiv sker en kontinuerlig inflyttning av unga vuxna
från övriga Göteborgsregionen samtidigt som det sker en utflyttning av barnfamiljer. Flyttmönstren synliggör att såväl arbetsmarknaden som bostadsmarknaden är regional. Utbud och efterfrågan varierar mellan olika delar av regionen
och mellan olika grupper i befolkningen.
Människor pendlar idag i större utsträckning till sina arbeten, vilket gör att
det är vanligt att en regioninvånare bor i en kommun, arbetar i en annan och
handlar i en tredje. På bostadsmarknaden spelar kommungränser en allt mindre
roll för den enskilde, vilket gör att kommunernas perspektiv på bostadsmarknaden också bör breddas. Sammantaget utgör bostadsbeståndet i Göteborg nästan
60 % av hela regionens bostadsbestånd. Cirka 75% av alla hyresrätter och drygt
70 % av alla bostadsrätter i Göteborgsregionen ligger i Göteborg. Nästan en
tredjedel av småhusen i Göteborgsregionen ligger i Göteborg. Bostädernas storlek skiljer sig åt mellan Göteborg och övriga regionen. Ungefär hälften av alla
bostäder i Göteborg är 70 kvm eller mindre medan nästan 75% av alla bostäder i
övriga Göteborgsregionen är 71 kvm eller större. Det är viktigt att kommunerna
i Göteborgsregionen tillsammans verkar för att minska segregation och sociala
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strukturer, som är kopplade till boendeformer och bebyggelsestruktur.
En av Göteborgs utmaningar är att kunna erbjuda boendemiljöer som gör
att framförallt barnfamiljer stannar kvar, istället för att de flyttar längre ut i regionen. Göteborgs Stad har som mål att fler småhus byggs och utreder även om
fortsatta utbyggnadsområdens potential på sikt kan bidra till detta. Viktigt är
att dessa potentiella områden kan utvecklas med attraktiv kollektivtrafik. Även
områdenas lägen i GR:s strukturbild har betydelse.

Teknisk försörjning och materialförsörjning
Vattenförsörjning, energiförsörjning, avloppsvatten, avfall, täkter och schaktmassor är frågor av intresse för såväl Göteborg som angränsande kommuner.
Vattenförsörjningen från Göta älv är ett gemensamt intresse för flera kommuner. För att nå en långsiktigt hållbar och säker leverans av dricksvatten behöver det regionala samarbetet utökas. Det är viktigt att planering och arbete med
sammankopplingar med grannkommuner sker parallellt med att utredning om
framtida kompletterande råvattentäkter fortgår.
Lerums kommun utreder tillsammans med Göteborg om Mjörn kan användas som gemensam vattentäkt vid ett konstgjort grundvattenverk i Gråbo, eller
som råvattenkomplement till Göteborg. Även sjön Lygnern lyfts fram i Regional
Vattenförsörjningsplan som viktig resurs i regionalt perspektiv.
Ryaverkets möjligheter att hantera avloppsvatten och dagvatten har stor betydelse och i allra högsta grad en regional angelägenhet. Arbete har inletts med
miljöprövning och detaljplan för en utvidgning av Ryaverket, söder om befintlig
anläggning. Annat alternativt läge har just nu inte högst prioritet, det kan i så fall
bli aktuellt att pröva i någon av regionens andra kommuner.
Avfall inom Göteborg och ytterligare nio kommuner hanteras av Renova. På
sikt behövs en ny regional deponi som ersättning för Tagene, och att hitta en
sådan lokalisering är en regional angelägenhet.
All samhällsbyggnad förutsätter en fungerande och långsiktigt hållbar materialförsörjning, det vill säga samhällets behov av sand, grus och sten. En mycket
begränsad tillgång på grustäkter i regionen, stora transportkostnader, miljöpåverkan med mera ställer krav på en effektiv och hållbar materialförsörjning. Detta behöver ske gemensamt inom Göteborgsregionen.

Risk och säkerhet
Regional samverkan är viktig med anledning av att risk och säkerhetsfrågor inte
enbart kan hanteras inom respektive kommungräns. Ett flertal riskfrågor är gemensamma och andra kan få effekter på andra platser, som exempelvis Göta älvs
dalgång (geoteknik), hantering av klimatfrågor (stormbarriärer) och att minimera risker för översvämningar från höga flöden i våra vattendrag som rinner
genom flera kommuner eller dricksvattenförsörjning.

Övrigt
Göteborg och Mölndal har gemensamt tagit fram en fördjupad översiktsplan för
Fässbergsdalen, antagen 2012 av respektive kommunfullmäktige. Denna omfattar delar av det område som hanteras i den geografiska inriktningen för Mellanstaden Högsbo-Frölunda i denna översiktsplan. I och med antagandet av denna
översiktsplan blir FÖP Fässbergsdalen inaktuell vad gäller Göteborgs Stad.
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RIKSINTRESSEN
Ett allmänt intresse av nationell betydelse kallas riksintresse och
definieras enligt 3 kapitel och 4 kapitel miljöbalken. Staten, genom
berörda centrala sektorsmyndigheter, lämnar uppgifter till länsstyrelsen om de områden de anser är av riksintresse. De är särskilt
värdefulla och betydelsefulla för hela landet och ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller påtagligt försvåra att använda dem för avsett ändamål.
Att området verkligen är av riksintresse avgörs först i samband
med ett rättsverkande beslut, fram tills dess är det bara ett anspråk som kan ifrågasättas.

RIKSINTRESSEN OCH ÖVERSIKTSPLANEN

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanen visa hur riksintressen tillgodoses. Vid olika prövningar enligt PBL har riksintresset ansetts vara tillgodosett om riksintresset inte påtagligt skadas. Vid framtagandet av en översiktsplan
har kommunen också möjlighet att i dialog med länsstyrelsen både ifrågasätta
och ytterligare fördjupa och konkretisera anspråken som pekats ut.
Länsstyrelsens uppgift är att samordna de statliga verkens riksintresseanspråk
och ge kommunen det aktuella planeringsunderlag som behövs för bedömningen. Vidare ska länsstyrelsen för statens del bevaka att riksintressena tillgodoses i
planeringen på det sätt som lagen föreskriver. Om kommunen i översiktsplanen
ger uttryck för en annan uppfattning än länsstyrelsen om tolkning och innebörd
av ett speciellt riksintresse, uppmärksammas det i länsstyrelsens granskningsyttrande över planen. Efter granskningstiden ska det alltså vara tydligt för kommunen om staten genom länsstyrelsen har några invändningar mot kommunens
bedömningar i översiktsplanen, när det gäller hänsynen till områden av riksintresse. Om kommunen vidhåller sin uppfattning även vid antagandet av planen, redovisas det särskilt i planhandlingarna. Kommunens ställningstaganden i
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande är sedan vägledande för
efterföljande beslut.
Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål ska företräde
ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning av marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området för
en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset alltid ges företräde (miljöbalken 3 kap. 10 §).

Göteborgs förhållningssätt till riksintressen
I det följande kapitalet beskrivs på vilket sätt riksintressen inom Göteborgs Stad
berörs av översiktsplanens förslag, hur de har tillgodosetts samt kommunens
uppfattning i de fall den avviker från statens vad gäller specifika riksintressen.
Generellt är kommunens bedömning att ett riksintresse är tillgodosett om
översiktsplanen inte redovisar några anspråk på förändring inom eller i direkt
anslutning till området. Skydd i form av exempelvis reservat eller detaljplan bedöms också vara ett sätt att ytterligare tillgodose riksintresset.
För att kommunen ska kunna bedöma hur riksintressena kan tillgodoses
behöver värdebeskrivningarna vara tydliga. Med otydlig beskrivning av riksintressets motiv blir det svårare att identifiera relevant påverkan och att utvärdera konsekvenser för riksintresset. Motiv till riksintresseanspråken och värdebeskrivningar finns tillgängliga hos respektive ansvarig myndighet. Flertalet av
de riksintressen som pekats ut av sektorsmyndigheterna, tillkom redan under
1980-talet och har inte varit föremål för översyn sedan dess. Vissa myndigheter
har dock gjort en granskning, men det finns ett stort behov av en total översyn.
Parallellt med framtagandet av denna översiktsplan pågår ett regeringsuppdrag
om översyn av riksintressena. Översynens syfte är att leda till en kraftig minskning av såväl antalet anspråk på områden av riksintresse som dessa områdens
samlade areella utbredning.
Inför och i samband med framtagandet av denna översiktsplan har Göteborgs
Stad gjort fördjupade arbeten som rör dels riksintresse för kommunikation, dels
riksintresse för kulturmiljövården. Bedömningen är att dessa två riksintressegrupper varit svårast att hantera i efterföljande planering. Det beror bland an-
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nat på att flera av dessa riksintressen sammanfaller med de delar av staden som
är föremål för stora förändringar. Syftet med dessa fördjupningar har varit att
skapa bättre förutsättningar för uttolkning av riksintresset för ökad transparens
och tydlighet i efterföljande planering.

Riksintresse kommunikationer 3 kap 8 § MB
Kommunikationsintressen påverkas på många sätt vid utveckling av samhället
och när en stad växer. Men reglerna om riksintressen hanterar enbart frågan om
konkurrens om viss plats. Kapacitetsbrist i trafiksystemet kan inte ses som skada
på riksintresset, eftersom det inte är detsamma som konkurrens om visst område. Kommunens bedömning är att det saknas skäl att beakta frågor om kapacitet
utifrån miljöbalkens regler om riksintresse för kommunikationer, dess förarbeten
och rättspraxis. Kapacitetsfrågorna i transportsystemet måste naturligtvis beaktas i översiktsplanen, men då utanför riksintressesystemet och länsstyrelsens ingripandegrunder.
Miljööverdomstolen har genom prövning av GC-väg Göta älv (MÖD201605-04 i M8396-14) klarlagt att försvårande av riksintresse inte handlar om ökad
väntetid för transporter. Det vill säga arealhushållningen omfattar inte effektivitet i verksamheten. Däremot kan kapacitet ingå i riksintresse hos transportanläggningar. Rimligen finns det en gräns när väntetid övergår från att vara
verksamhetens problem med effektivitet till att bli kapacitetsbrist i riksintressanta systemet. Skillnader mellan effektivitet och kapacitet är viktig att förklara
för olika anspråk, dels för förutsebarhet och rättssäkerhet i tillämpningen dels
för korrekt skydd av riksintressena. (Promemoria Riksintresse kommunikationer
(2016) Peggy Lerman, Lagtolken)
Sommaren 2018 slöt staden och Trafikverket en överenskommelse som syftar till att förbättra vår gemensamma planering. Denna överenskommelse berör
samverkan samt förhållnings- och arbetssätt avseende stadsutveckling, mobilitet och kommunal och statlig infrastruktur. Enligt denna överenskommelse bör
översiktsplanen och nationella samt regionala planer samverka. Ett antal åtgärder beskrivs för att stärka dessa samband. Trafikverket och Göteborgs stad ska
gemensamt identifiera och planera för åtgärder som stärker kollektivtrafik samt
möjliggör överflyttning från bil till gång och cykel på statligt, regionalt och lokalt vägnät. Utifrån denna process och dessa åtgärder bedömer Göteborgs stad
att det finns goda möjligheter att tillsammans med Trafikverket arbeta för en
fungerande trafiksituation och struktur i Göteborg.
Riksintresse kulturmiljövården 3 kap 6§ MB
Stora delar av det sammanhängande stadsområdet i Göteborg omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, framförallt i de centrala delarna av staden. Samtidigt pågår omvandling och förändringar där, vilket ökar behovet av förutsägbarhet kring vari riksintressena består samt när de kan anses vara tillgodosedda
eller när risk för påverkan kan uppstå. Göteborgs Stad har därför tagit fram
fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet. Syftet är att ge bättre stöd för
bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den efterföljande planeringen.
Dessutom innehåller översiktsplanens geografiska inriktningar för innerstaden,
där frågan är särskilt relevant, särskilda inriktningar och rekommendationer för
att kunna tillgodose kulturmiljövärdena.
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Riksintressen där kommunen har en avvikande synpunkt
I några fall har Göteborgs stad en avvikande synpunkt vad gäller ett specifikt
riksintresses funktion eller omfattningen på det anspråk som pekats ut av riksintressemyndigheten. De riksintressen där kommunen ha en avvikande synpunkt
är:
•
Yrkesfiske: Göteborgs fiskhamn
•
Kommunikation, sjöfart: Torsviken
•
Kommunikation, sjöfart: Göteborgs hamn (innerhamnen)
•
Naturvård: Göta och Nordre älvs dalgång

Förslag till nytt riksintresse - yttre skyddsportar
Göteborgs stad anser att yttre stormbarriärer utgör riksintresse för totalförsvaret,
den civila delen. Anledningen är att dessa skyddsåtgärder utgår från samhällets
krisberedskap.
Tre lägen för skyddsportar har pekats ut i översiktsplanen. Skyddsportar i
samtliga dessa lägen skyddar statlig infrastruktur, såväl järnväg som väg. Dessutom skyddar de andra riksintressen som exempelvis riksintresse kulturvärde och
riksintresse yrkesfisket, fiskhamnen. Barriärerna, som skydd mot framtida översvämningar, värnar således civilbefolkningen, säkerställer viktiga samhällsfunktioner samt bidrar till Försvarsmaktens förmåga vid händelse av krig.
Yttre portar är enligt Göteborgs stads mening av stor nationell vikt, eftersom
de skyddar fysiska strukturer av mycket stor vikt för nationen som statliga vägar
och järnvägar. Dessutom skyddar de befolkningen i såväl Göteborg, Kungälv,
Ale och Lilla Edet från översvämningar.

Länsstyrelsens synpunkter på planförslaget
I granskningsyttrandet framför länsstyrelsen de bedömer att berörda riksintressen inte helt tillgodoses. Det gäller riksintresse för totalförsvaret, yrkesfiske, naturvård och kommunikationer. Det innebär att länsstyrelsen, baserat på översiktsplanens detaljeringsnivå inte kan utesluta att de åtgärder planen möjliggör
kan ge upphov till påtaglig skada på riksintressen.
Länsstyrelsen bedömer att kommunens förslag på en framtida järnväg till
hamnen via Säve depå riskerar att påtagligt skada riksintresse för totalförsvaret
vid Säve skjutbana. Länsstyrelsen motsätter sig den föreslagna sträckningen.

Redovisning av riksintressen
Riksintresseanspråken redovisas på karta tillsammans med information om riksintressemyndigheternas värdebeskrivningar. För varje riksintresseanspråk framgår även kommunens ställningstagande om hur riksintresset ska tillgodoses samt
om kommunen har en avvikande synpunkt vad gäller riksintresseanspråkets avgränsning eller dess existens. Om staten (länsstyrelsen) har avvikande mening
om riksintresset utifrån kommunens ställningstagande så anges även det.

Riksintressen 4 kap Miljöbalken
•
Högexploaterad kust – Göteborgs kust och skärgård
•
Natura 2000
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Riksintressen 3 kap miljöbalken
•
Totalförsvaret
•
Naturvård
•
Friluftsliv
•
Kulturmiljövården
•
Kommunikationer
•
Dricksvattenförsörjning
Riksintresse som inte redovisas på karta
Riksintresse totalförsvaret
Riksintressen för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i
översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och
skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl
inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. För att säkerställa att ingen skada sker på de
riksintressen som omfattas av sekretess och inte kan redovisas öppet på karta, är
hela landets yta samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt ska
skickas på remiss till Försvarsmakten.
Riksintresse kommunikationer
Utöver det som redovisas på karta omfattar även riksintresse för kommunikation
teleanläggningar. Riksintressena omfattas av sekretess.
Riksintresse industriell produktion
Området vid Göteborgs hamn vid utloppet av Göta älv är av riksintresse för
industriell produktion. Det är ytor för oljeindustri, energihantering, logistik och
bilindustri, det vill säga sådana verksamheter som har behov av närhet till goda
hamnlägen.
Tillväxtverket gör för närvarande en översyn av riksintresset, som kommer att
inkludera en tydligare avgränsning. Länsstyrelsen har meddelat att riksintresset Göteborgs hamn omfattar tre anläggningar för raffinaderiverksamhet (St1,
Nynas och Preemraff ) och anläggningarnas kopplingar till kommunikationer.
I väntan på beslut och värdebeskrivningar för området av riksintresse för industriell produktion avvaktar kommunen att redovisa riksintresseanspråket på
karta. Kommunen har, utifrån vad som idag är känt om riksintresseanspråket,
inga invändningar mot detta. Området är i översiktsplanen redovisat som industriområde eller större hamn vilket stämmer väl överens med riksintressets syfte.
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ORD OCH BEGREPP
Nedanstående lista definierar några av de viktigaste begrepp som förekommer i översiktsplanen och i fördjupningarna av denna. Utöver denna lista finns ord och begrepp som definieras i exempelvis rekommendationstexter till markanvändningskartan och även på andra platser i handlingen.

Blandstad är en strategi för att uppnå målet om den
nära staden. Genom att blanda bostäder, service, arbetsplatser, idrott, kultur och grönstruktur ska vardagslivet underlättas eftersom allt finns inom räckhåll utan
att kräva resor med bil. Blandstad innebär också motsatsen till funktionsseparering. Det kan innebära att
trafiken kommer att vara närvarande i stadsmiljön på
ett annat sätt än idag men på helt andra villkor. Hastigheten får anpassa sig till det omgivande rummet snarare än tvärt om.
Blågröna stråk är gröna stråk knutna till vattendrag.
Det blågröna stråket är ett långsträckt område med
park- eller naturkaraktär och innehåller såväl sociala
som ekologiska värden och återkommande platsbildningar.
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som
naturens ekosystem ger människan och som bidrar till
vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser är några exempel.
Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till
fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Omfattar gröna kilar och stråk,
större naturområden och parker som kan tillhandahålla ekosystemtjänster, såväl på offentlig plats som allemansrättsligt tillgänglig privat mark.
Gröna kilar är stora obebyggda eller glest bebyggda
sammanhängande natur- och rekreationsområden som
sträcker sig från regionen och når in i stadsområdet.
Gröna samband beskriver att det finns potential och är
önskvärt att koppla ihop olika områden eller delar av
den gröna infrastrukturen.
Gröna stråk är i stort bilfria och långsträckta offentliga rum med mer eller mindre sammanhängande vegetation. Stråken är främst avsedda för fotgängare, men
kan ibland innehålla cykelbana. Gröna stråk är mångfunktionella som bidrar till en nära och sammanhållen
stad och ger förutsättningar för en hållbar mobilitet.
De innebär också en möjlighet att etablera ekosystemtjänster för till exempel rekreation, biologisk mångfald
och lokalklimat. Framtida gröna stråk utformas för att
koppla samman stadsdelar, öka tillgängligheten till parker, naturområden och övriga målpunkter samt bidra
till en mer sammanhängande blågrön struktur. Vid utveckling av gröna stråk ska god framkomlighet och mer
grönska prioriteras. Orienterbarhet och trygghet längs
stråken ska öka och platsbildningar kan aktivera stråken och tillföras i lämpliga lägen.

Grönstruktur är ett samlingsbegrepp för stadens parker, naturområden, gröna och blågröna stråk, men också mer hårdgjorda offentliga rum i form av torg, kajer
och gågator med inslag av träd eller annan vegetation.
I vidare betydelse kan grönstruktur också avse begravningsplatser, koloniområden, trädgårdar och andra
gröna miljöer på privat mark.

Innerstaden inkluderar såväl stadskärnan som den ut-

vidgade innerstaden. Innerstaden som helhet definieras
av en hög befolkningstäthet (natt- och dagbefolkning)
samt en hög grad av funktionsblandning. Här finns en
sammanhängande stadsstruktur som ger potential för
stadsliv och ett brett utbud av service. Innerstaden
omfattar även sådana områden som har potential att
utvecklas till innerstadsmiljöer och på så sätt bidra till
att innerstaden utvidgas. Innerstaden omnämns i översiktsplanen även som centrala Göteborg.
Kompletteringsområden är områden där befintlig
bebyggelse kan kompletteras med ny, samtidigt som
hänsyn tas till områdets befintliga kvalitéter. Kompletteringarna kan utgöras av enstaka byggnader eller av
mer omfattande förändringar.
Kluster är en geografiskt avgränsad miljö där företag
samverkar för att utvecklas. Krontäckningsgrad talar
om hur stor andel av en yta som skuggas av trädkronor. Ett användbart redskap för att räkna ut värdet av
de ekosystemtjänster som träd bidrar med.
Lägesbaserad planering utgår från en uppdelning av
stadsstrukturen i stråk, noder och mellanområden. För
att definieras som ett stråk behöver vissa kriterier vara
helt eller delvis uppfyllda. Dessa kriterier är kopplade
till hög centralitet i gång och cykelnätet, tillgång till
kollektivtrafikhållplats, långsamma flöden som varken
är bundet till bil eller kollektivtrafik, hög koncentration
av människor, blandning av bostäder och verksamheter
samt att bebyggelsen vänder sig mot gatan och stärker
det med aktiva bottenvåningar. De kriterier som saknas behöver tillföras vid planeringen av stråket för att
dess potential ska kunna utvecklas. Ett stråk är ca 200
meter brett vilket motsvarar ca 1-2 kvarter på vardera
sida om gatumitt. En nod uppstår där stråk korsas och
behöver uppfylla samma kriterier som ett stråk. En nod
behöver innehålla både stråk och kollektivtrafiktunga
stråk, annars finns risken att det bara blir en kollektivtrafiknod. En nod har generellt en högre koncentration
av människor och högre täthet än ett stråk. En nod har
också ett högre verksamhetsinnehåll och lägre andel
bostäder. En nod har en radie om ca 200 meter för att
säkerställa tillgången på friyta inom gångavstånd.
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Mellanstaden utgörs av de delar av det sammanhängande stadsområdet som ligger utanför innerstaden. Här
är såväl befolkningstätheten (natt- och dagbefolkning)
som graden av funktionsblandning lägre än i innerstaden. Högre befolkningstäthet och funktionsblandning
finns framförallt i anslutning till mellanstadens tyngdpunkter.
Metrobuss ska i huvudsak ha egna körbanor längs trafiklederna och stationsliknande hållplatser. Metrobusslinjerna ger snabba resor mellan tyngdpunkter och andra viktiga målpunkter, men kommer även att trafikera
ytterstaden och grannkommunerna.
Offentlig friyta är offentligt tillgänglig markyta fri från
fordonstrafik. Här ingår parker, naturområden, torg, gågator och kajer.
Omvandlingsstråk är gator och vägar som idag är tydligt prioriterade för biltrafik som har exploateringspotential och kan omvandlas till mer integrerade stadsmiljöer på hela sträckan eller på delar av den.
Omvandlingsområde är områden som på kort eller
lång sikt ska omvandlas till blandstad. Här krävs samtidigt stora investeringar i övergripande infrastruktur,
offentliga rum och samhällsservice av olika slag. Delar
av dessa kommer att ingå i den framtida stadskärnan.
Regionens kärna utgörs av den centrala del av Göteborg som är lätt att nå från hela Göteborgsregionen.
Regionens kärna motsvarar i huvudsak av Göteborgs
innerstad.
Sammanhängande stadsområde är de sammanhängande och tätbefolkade delarna av Göteborg. Det sammanhängande stadsområdet inkluderar innerstaden
och mellanstaden. Delar av området saknar en sammanhängande stadsstruktur men knyts ihop med resten av området genom god kollektivtrafik. Gränsen
mellan innerstad och mellanstad ska inte tolkas som
någon skarp gräns. Den kan förändras över tid.
Skyfallsyta är en utpekad yta som utnyttjas för magasinering av ytvatten i samband med skyfall, exempelvis
en översvämningsyta eller ett underjordiskt magasin.
Skyfallsled är en utpekad sträcka för avledning av ytvatten i samband med skyfall. Kan exempelvis vara en
del av en gata eller dike.
Stadsbana är en del av spårvägsnätet som trafikerar de
längre stråken. Stadsbanan går oftast på egen banvall
och har längre mellan hållplatserna än övrig spårväg,
vilket gör att den kan erbjuda snabbare resor.

Stadsbanekryss är en bytespunkt mellan spårväg där
de stora linjesträckningarna möts.
Stadskaraktär byggs upp av egenskaper i naturlandskapet och det byggda men också av andra landskap
i en mer bildlig bemärkelse. Det handlar om sociala,
kulturella och ekonomiska landskap som tillsammans
med det fysiska landskapet, i komplex samverkan, utgör stadens unika struktur. Därtill kommer andra landskap med koppling till det emotionella och upplevelsebaserade: det visuella landskapet – den upplevda
stadsbilden i ögonhöjd - samt individers inre landskap
som enskilt och kollektivt bildar stadens identitet.
Stadskärna är det område i stadens mitt där en god
lokal och regional tillgänglighet, ett blandat innehåll
och en hög bebyggelsetäthet sammantaget ger en
hög potential för stadsliv, handel och kultur. Stadskärnan är i hög grad beroende av ett finmaskigt lokalt
gatunät där övrig trafik anpassar sig till den gående
människans hastighet och villkor. Stadskärnan kan i
Göteborgskontext ses som en stor sammanhängande
tyngdpunkt i en flerkärnig stad där många av stadens
tyngdpunkter tillsammans bildar grund för utveckling
av staden. Den framtida stadskärnan avser snarare
ett ständigt växande område som har en större utbredning än dagens stadskärna. Den historiska stadskärnan avser stadsdelarna Nordstaden och Inom Vallgraven.
Stadslivsstråk är stråk med hög potential att uppnå
stadslivskvaliteter.
Tyngdpunkt är en mångfunktionell plats eller ett område i staden med betydelse för närområdet och med
inslag av service och arbetsplatser. Tyngdpunkter utgör en viktig knutpunkt i transportsystemen för byte
mellan transportslag och kan även ha regional betydelse.
Universell utformning är design av produkter, miljöer,
program och tjänster. Dessa ska kunna användas av
alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning. Arbetet med universell utformning ska inte
utesluta att personer med funktionsnedsättning får
nödvändiga hjälpmedel.
Ytterstaden är de yttre delarna av Göteborg som ligger utanför det sammanhängande stadsområdet. Ytterstaden består i huvudsak av relativt glest befolkad
landsbygd. I några större samhällen i ytterstaden finns
en högre befolkningstäthet.
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INLEDNING OCH SAMLAD BEDÖMNING
Miljöbedömning

Enligt bestämmelserna i miljöbalken (MB) ska en miljöbedömningsprocess med
tillhörande strategisk miljökonsekvensbeskrivning (MKB) följa arbetet med
översiktsplaner, om risk finns för ”betydande miljöpåverkan” (BMP) vid ett genomförande av planens förslag. De flesta översiktsplaner innehåller förslag, som
om de genomförs, riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.

Hållbarhet
I plan- och bygglagens (PBL) portalparagraf finns kopplingar till Brundtlandsrapporten och dess mål om en hållbar utveckling. De ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling stöttas därmed av PBL:s grundläggande bestämmelser. Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar
är vedertagna och inarbetade metoder i planprojekt för att lyfta den ekologiska
dimensionen av planens konsekvenser. Då miljöer och platser ska fungera för alla
människor som besöker eller använder dem, oavsett kön, ålder, religion eller socioekonomisk bakgrund, är det lika viktigt att bredda konsekvensanalysen för att
se hur planprojekt inverkar på den sociala hållbarheten, det vill säga människor
och deras livsmiljöer.

Hållbarhetsbedömning
Göteborgs stad har valt att göra en hållbarhetsbedömning vilket innebär att miljöbedömningen utökas så att även social och ekonomisk hållbarhet synliggörs.
Det bidrar till att de mänskliga och samhällsekonomiska dimensionerna av hållbarhetsbegreppet stärks och att människor som berörs av utvecklingen i området
sätts i fokus. Hållbarhetsbedömningen uppfyller plan- och bygglagens krav om
konsekvensbedömningar och miljöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivningar.
Syftet med hållbarhetsbedömningen är, liksom syftet med en miljöbedömning, att integrera hållbarhetsaspekter tidigt i planarbetet samt att identifiera
risker för betydande miljöpåverkan som uppkommer genom planens förslag så
att påverkan kan minimeras. Negativa och positiva miljö- och hållbarhetseffekter ska lyftas fram under arbetet med hållbarhetsbedömningen.

Bedömning av översiktsplan inklusive Högsbo-Frölunda
och centrala Göteborg
Parallellt med översiktsplanen för Göteborg har även två fördjupningar av översiktsplanen tagits fram, en för centrala Göteborg samt en för Högsbo-Frölunda.
Efter utställning av planförslagen har dessa två fördjupningar inarbetats i sin
helhet i översiktsplanen och utgör nu särskilda kapitel i översiktsplanens geografiska inriktningar. Inriktningarna för centrala Göteborg (Innerstaden) och
för Högsbo-Frölunda har högre detaljeringsgrad än resten av översiktsplanen.
Hållbarhetsbedömningar finns för respektive geografisk inriktning, se vidare
avsnitt hållbarhetsbedömning centrala Göteborg samt hållbarhetsbedömning
Högsbo-Frölunda.
De avgränsningar som nämns här gäller i princip för alla hållbarhetsbedömningar såvida inget annat anges. Om särskilda förutsättningar eller avgränsningar finns för de andra hållbarhetsbedömningarna framgår det i inledningen av
dessa avsnitt.
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Avgränsning
Geografisk avgränsning och nivå
Denna hållbarhetsbedömning gäller översiktsplanen för Göteborgs stad, det vill
säga området som utgörs av Göteborgs stads kommungräns. Frågor som kan ha
ett större geografiskt påverkansområde än översiktsplanens avgränsning, så som
frågor kopplade till vatten eller infrastruktur, tas upp under avsnittet mellankommunala frågor i översiktsplanen, men konsekvenserna är till allra största del
avgränsade till stadens geografiska område.
Bedömningarna behandlar de storskaliga och strukturella konsekvenserna
inom staden som helhet och som kan hanteras inom ramen för en översiktlig
planering.
De geografiska avgränsningarna för fördjupningar gällande Högsbo-Frölunda och centrala Göteborg framgår av respektive hållbarhetsbedömning.

Avgränsning i sak
Tidigt samråd har hållits med Länsstyrelsen för att komma överens om såväl
nivå som vilka relevanta sakfrågor som ska behandlas i konsekvensbeskrivningen. Samt hur denna plans konsekvensbeskrivning förhåller sig till fördjupning
av översiktsplanens konsekvensbeskrivningar, för att undvika dubbelskrivningar.
Bedömningen är på övergripande nivå.
De frågor och miljöaspekter som bedöms vara av betydelse till följd av planens genomförande, eller som med hänsyn till allmänhetens intressen bedöms
vara relevanta för denna konsekvensbeskrivning är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bebyggelsestruktur
Trafikstruktur
Naturmiljö, grön och blå infrastruktur och ekosystemtjänster
Kulturmiljö
Vattenfrågor
Klimatanpassning
Risk och säkerhet
Buller och luftkvalitet

Utöver ovanstående punkter kommer även miljökonsekvensbeskrivningen att
stämma av planens effekter och konsekvenser när det gäller
• FN:s Agenda 2030-mål
• miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken
• relevanta nationella miljökvalitetsmål
• lokala miljö- och klimatmål

Avgränsning i tid
Översiktsplanen inklusive fördjupningar tar sikte på år 2035 - 2050. Bedömningen är att det är vid denna tidpunkt som målen i planen kan vara realiserade.

Metod hållbarhetsbedömning
Ett seminarium vardera för de tre hållbarhetsdimensionerna genomfördes inför samråd. Vid dessa tillfällen var såväl akademi, andra kommuner, föreningar,
näringsliv och stadens egna förvaltningar representerade. Syftet var att bredda
bedömningen och skapa underlag för en kontinuerlig konsekvensbedömning av
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översiktsplanen under hela processen. Ett samlat uppföljande seminarium hölls
inför samrådet. För den ekonomiska delen lyftes ett antal frågeställningar fram;
hur ny översiktsplan bidrar till arbete och meningsfull sysselsättning, bra transporter och bra bostäder. En ekonomisk konsekvensanalys har tagits fram med
hjälp av konsult. Den finns som bilaga till konsekvensanalysen. För den sociala
delen arbetade en grupp representanter från stadens förvaltningar fram underlaget till seminariet. Ett antal frågeställningar kristalliserades ut och användes i
det fortsatta arbetet med bedömning av konsekvenser.
Ett projekt med barn och unga har genomförts, för att på så vis fånga barns
egna perspektiv på den långsiktiga utvecklingen av staden. Resultatet har till viss
del inarbetats i översiktsplanens utställningshandling.
Konsekvensbedömningen av den sociala dimensionen i utställningsskedet har
varit en process enligt stadens modell för social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys; först ett inventeringsskede, därefter målformulerings- och genomförandeskede och till sist en konsekvensbedömning.
Under arbetet fram till utställning har följande genomförts:
• En rapport som analyserat de samhällsekonomiska konsekvenserna.
• Ett flertal seminarier med stadsdelarnas utvecklingsledare för att få underlag
och kunskap in i processen samt för att bedöma givet förslag.
• Seminarier med forskare och sakkunniga med inriktning på boendesegregation, barnperspektiv både utifrån barns plats i staden och barn i hemlöshet
och trångboddhet, kulturmiljö, kulturens plats i staden, utträngningseffekter,
hur vi planerar och kommunicerar för vem staden byggs och stadens olika
identiteter.
• En analys av konsekvenser för riksintresse kulturhistoria.
• Diskussion med miljöförvaltningen om de miljömässiga konsekvenserna.

Samlad bedömning
Sammanfattningsvis kan sägas att det i detta konsekvensavsnitt görs en sammanfattning av planens miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser i
relation till nollalternativet. Gällande översiktsplan representerar nollalternativet
i hållbarhetsbedömningen.
De tre strategierna som finns framtagna för planen; en nära stad, en sammanhållen stad, och en robust stad, har tillämpats för att stämma av hur väl planen
uppfyller det övergripande målet.

Sammanfattning av planförslaget
Målbilden för översiktsplanen är hållbar stad – öppen för världen. Planen
innehåller tre prioriterade strategier: Planera för en nära, sammanhållen och robust stad.
Översiktsplanen syftar till att förstärka regioncentrat genom att möta hög
tillväxt, skapa en innerstad med hög befolkningstäthet och blandat innehåll, förtäta mellanstaden med nya bostäder, service och arbetsplatser särskilt i så kallade
tyngdpunkter samt att skapa en god lokal och regional tillgänglighet genom nya
och förstärkta transportsamband med fokus på kollektivtrafik. Genom politiska
direktiv avses även viss utbyggnad ske i ytterstaden. Kärra Skogome området
föreslås som ett nytt större stadsområde. Utveckling ska ske genom att bygga
vidare på befintliga strukturer och i huvudsak förtäta i kollektivtrafiknära lägen,
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för att minska den negativa klimatpåverkan samt hushålla med naturresurser.
Översiktsplanen både förutsätter och ger utrymme för en kraftig befolkningsökning (scenario 150 000 fler invånare 2035 och ytterligare 100 000 invånare
till 2050) och med målet att det inom en bredd av branscher ska skapas 120
000 nya jobb i Göteborgsregionen till 2030, 80 000 av dem behöver tillkomma
i Göteborg – regionkärnan. Denna utveckling ska ske parallellt med att staden
måste hantera svåra utmaningar, till exempel stora skillnader i livsvillkor och
med en överförbrukning av naturresurser som den kraftiga befolkningsökningen
innebär. Andra utmaningar som staden står inför är fortsatt ökad segregation,
översvämningsrisker, dagvattenhantering, samt utbyggnadstakten i infrastruktur
och samhällsservice.

Osäkerheter i bedömningen
Det är komplicerat att konsekvensbeskriva ett så omfattande och komplext material som en översiktsplan. Det är mycket annat som styr stads- och samhällsutvecklingen exempelvis konjunktursvängningar, konsumentpreferenser, oväntade
händelser som flyktingströmmar pandemier med mera. Hållbarhetsbedömningen har utgått från en bedömning på översiktlig nivå utifrån översiktsplanens påverkansramar. Avsaknaden av en prioriteringsordning gör också att planen blir
svår att bedöma. Konsekvenserna blir olika beroende på vad som kommer först
och sist i den planerade utbyggnaden av staden.
Skillnader gentemot gällande översiktsplan
Skillnaderna i markanvändningen mellan nu gällande översiktsplan och den
nya översiktsplanen bedöms vara begränsade eftersom planen bygger på tidigare översiktsplaner. Nya tyngdpunkter har tillkommit exempelvis i Brottkärr
respektive Torslanda – Amhult. Säve flygplats är inte längre riksintresse varför
förändringar kommer att ske här. Trafikreservat har förändrats, åtgärder för att
möta översvämningsrisk är tydligare, grönstrukturen är utvecklad och några av
ytterstadens områden tidigareläggs.
Sammanfattning av hållbarhetsbedömningen
Ur regional hållbarhetssynpunkt är Göteborg navet i Västsveriges utveckling.
Här finns goda kollektivtrafikmöjligheter, täthet och effektiva försörjningssystem för exempelvis social service och utbyggt va-system. Ett önskemål ur ett regionalt tillväxtperspektiv är därför att Göteborgs eftersträvade tillväxt är hållbar.
Hållbarhetsbedömningens visar att den framtida markanvändningen ger relativt
goda förutsättningar för att merparten av de som lever och verkar i Göteborg
generellt ska kunna leva hälsosamt och hållbart. Att bygga vidare på befintliga strukturer och i huvudsak förtäta i kollektivtrafiknära lägen är fördelaktigt,
bland annat med avseende på minskad negativ klimatpåverkan samt hushållningen med naturresurser.
Samtidigt kan en sådan utveckling innebära en ökad risk för att kvarvarande grönområden exploateras och att natur- och kulturvärden påverkas negativt
eller försvinner. I dessa områden finns redan idag en problematik gällande buller, luftmiljö och översvämning, som åtminstone initialt riskerar att öka med en
ökad befolkningstäthet, om inte åtgärder för att hantera dessa miljöeffekter genomförs parallellt med planerad förtätning. Översiktsplaneförslaget förutsätter
kraftig satsning på kollektivtrafik. Det är viktigt att denna byggs ut och ges plats
i den omfattning som krävs så att inte biltrafiken trots beräknad befolkningsök-
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ning ökar drastiskt. Även om fossila bränslen kommer att fasas ut så att luften
blir bättre kommer fortsatt partiklar, buller samt den plats som bilen tar i stadsrummet att vara en konsekvens att se upp med. Bullernivåerna kan sänkas med
reglering av hastigheten.
Det finns en risk att trycka verksamheter med lägre betalningsförmåga längre
ut i ytterområden. Risk finns för att den delade staden fortsätter att vara delad
om inte prioriteringar görs. Risk finns för att bostäder som tillgodoser de största
behoven inte byggs.

Avstämning gentemot Agenda 2030
Detta är en kortfattad avstämning av de tematiska inriktningarna i översiktsplanen gentemot FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. De globala målen är
integrerade och odelbara. Det är en utmaning att de tematiska inriktningarna i
översiktsplanen är strukturerade var och en för sig, konsekvenserna för helheten
därmed är svåra att överblicka.
Enligt Agenda 2030 ska all samhällelig verksamhet utformas så att den kan
hjälpa till att nå så många av FN:s 17 hållbarhetsmål som möjligt. Ingen verksamhet får heller försvåra uppfyllandet av något enda mål. Att utforma lösningar
på bostadsfrågan och samtidigt påverka så många mål som möjligt i positiv riktning, utan att missgynna något enda av de andra kommer att kräva betydande
insatser.
En översiktsplan ska redovisa hur kommunen tar hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användning av mark- och vattenområden. Mark och vatten
ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Allmänna intressen är bland annat natur- och kulturmiljö, miljö- och klimataspekter, utformning av bebyggelse och
infrastruktur, hushållning med mark och vatten samt bostadsbyggande. I de tematiska inriktningarna beskrivs hur kommunen beaktar berörda allmänna intressen. Övergripande för samtliga intressen är långsiktigt god hushållning och
en socialt god livsmiljö.
Inriktningarna i översiktsplanen ska användas tillsammans med de rekommendationer som framgår av markanvändningskartan. Dessa inriktningar är generella och gäller i hela kommunen om inget annat framgår.
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Gestaltad livsmiljö
Genom översiktsplanens inriktning att främja god arkitektur som tar sin utgångspunkt i det platsspecifika, finns förutsättningar för att skapa och utveckla
goda och hållbara livsmiljöer för stadens invånare och besökare. Dit hör även
planens inriktning att bevara och utveckla befintliga värdefulla kulturmiljöer och
livsmiljöer som offentliga platser, parker och byggnader.
Alla gynnas av goda livsmiljöer som bidrar till en trygg och säker stad. Grönområden, lekplatser, parker och andra offentliga rum kan bidra till välbefinnande, ge förutsättningar till samspel och ökad fysisk aktivitet.
En alltför hög täthet däremot kan motverka måluppfyllelse och riskerar att
påverka befintliga värden negativt samt att det blir underskott på friytor och
vistelsemiljöer.
Boendet och de tjänster vi dagligen nyttjar, som transporter, dagligvaror och
energi, behöver främja en hållbar konsumtion och livsstil. Översiktsplanen kan
bidra till att det sker.
Kulturmiljö är viktigt för Göteborgs sociala och ekonomiska hållbarhet. En
koppling till stadens historiska utveckling skapar värden av olika slag för göteborgarna, för besökare och även för näringslivet. Väl omhändertagna kulturmiljöer bidrar till gemenskap och identitet och kan skapa stolthet och hemkänsla.
De ger en möjlighet till avläsbar historisk utveckling för dagens göteborgare,
men också för kommande generationer.
Kulturproduktion och kultur är nödvändiga för ett hållbart och robust samhälle. Översiktsplanens inriktningar vad gäller offentliga rum understödjer detta
perspektiv men omhändertagande och utveckling av befintliga kulturproduktionskluster skulle kunna vara tydligare.
Olika metoder för inkluderande processer och ökad delaktighet ger invånarnas möjligheter att själva påverka den gestaltade livsmiljön. Med ökad jämställdhet, ökad delaktighet och mer av barn- och äldreperspektiv i planeringen kan
medborgarengagemang öka och tillit skapas. Det skapar även förutsättningar för
en mer behovsgrundad och relevant gestaltning av miljöerna.
En inkluderande stadsplanering som främjar möten och minskade skillnader
i livsvillkor ryms inom flera av FNs mål. Boendefrågan och stadens utveckling
behöver i alla lägen stödja en utjämning av tillgången till stadens resurser, för att
dessa mål ska nås.
Boende och stadsutveckling går in i de flesta av hållbarhetsmålen och behöver
ske i partnerskap med intressenter från alla samhällsområden.
Stadsutvecklingen är en väsentlig del av klimatanpassningen men framförallt
behöver den bidra till att göra det enklare att leva hållbart och därmed minska
påverkan på klimatet. Nära, sammanhållen och robust är huvudstrategierna för
att nå detta.
Parker, natur och vatten
En stor utmaning med att planera en tätare stad är att den fortsatt ska erbjuda
tillräcklig mängd kvalitativa grönskande miljöer av olika slag till befolkningen.
Översiktsplanens strategier leder till att staden får mer parker och till att tillgängligheten till befintliga grönområden förbättras, om strategierna efterlevs i
följande planeringsskeden. Det kan sammantaget bidra till att stadens attraktivitet ökar. Strategierna ger också goda möjligheter för rekreation samt till biologisk mångfald och kapacitet att säkra staden mot skyfall. För att lyckas krävs att
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fortsatt planering uppnår yteffektivitet, bland annat genom nya sätt att anlägga
och planera infrastruktur och att i första hand befintliga hårdgjorda ytor tas i
anspråk för ny bebyggelse.
Ökad kunskap och därmed engagemang om stadens natur, biologi och ekosystemtjänster är väsentligt att arbeta med, såväl inom den kommunala organisationen som för allmänheten. Översiktsplanens inriktning om restriktiv hållning
till att bebygga jordbruksmark är väsentlig utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Ett eventuellt ianspråktagande av planeringsreserver bryter mot den inriktningen.
Göteborgs landskapstyper är mångfasetterade utanför bebyggelsen. Här finns
såväl skärgård, klipphedar, strandängar, åkrar, beteshagar och stora skogsområden. De gröna kilarna som sträcker sig långt in i staden från naturen runtomkring är utmärkande för Göteborg. Konsekvensen av att staden i huvudsak ska
växa i den bebyggda staden är att jordbruksmark kan sparas. Om utredningsområdet i Skogome och planeringsreserverna i ytterstaden tas i anspråk finns stor
risk att jordbruksmark exploateras.
Närheten till vatten, främst kusten men även kanaler, åar och sjöar, är en av
Göteborgs stora kvalitéer. En stor potential finns att utveckla de blågröna stråken vilket översiktsplanen tar fasta på.
Närheten till havet är viktig att utnyttja. Översiktsplanens strategier, som dels
leder till att havets och kustens naturvärden värnas samtidigt som tillgänglighet
och användning kan öka, är viktiga såväl utifrån miljöaspekter som socialt och
ekonomiskt. Stadens badplatser och stränder är några av stadens mest folkliga
besöksmål; här möts folk med olika bakgrund från hela staden.
Det är viktigt att verka för att Göteborgs havs- och vattenmiljöer fortsätter planeras för att vara tillgängliga och lockande för hela staden, oavsett om det handlar
om att värna naturmiljöer, främja rekreativa aktiviteter eller urbana kajer. Konflikter kan dock uppstå mellan tillgänglighet och naturvärden. Detta kan medföra
negativ påverkan på kustvattenmiljön, framför allt på utbredningen av viktiga habitatbildande arter och biotoper, till exempel ålgräsängar, grunda mjukbottnar och
blåmusselbankar. De återstående ålgräsbestånden står under starkt tryck från fortsatt exploatering, många bryggor eller exploateringar kan tillsammans fragmentera
och försvåra spridningen av ålgräs och andra organismer.

Mobilitet och infrastruktur
Om biltrafik och transporter med tunga fordon minskar och kollektivtrafiksatsningar ökar, så som planen förespråkar genom förtätning och komplettering i
den befintliga sammanbyggda staden, kan förutsättningar för en mer hållbar
mobilitet finnas.
Det är en utmaning att ställa om transportsystemet. Översiktsplanens tydliga
inriktning till förmån för gående, cyklar och kollektivtrafik är en förutsättning
för att även med en befolkningsökning få till stånd ett yteffektivt transportsystem. På flera platser krävs ombyggnad av gator och leder för att såväl cykel som
kollektivtrafik även i fortsättningen ska kunna fungera, vilket planen tar höjd för.
Trafikleder innebär barriäreffekter. Översiktsplanen förespråkar minskning av
dessa, men vissa åtgärder kan också bidra till att nya barriärer skapas.
Översiktsplanens strategi om en flerkärnig struktur kan resultera i att fler kan
resa utan bil, med fler vardagliga mål inom gång- och cykelavstånd.
En stad som prioriterar andra sätt att resa än med bil kan ge säkrare miljöer
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inte minst för barn. Att fler tar sig fram till fots och med cykel ger en tillgängligare, mer levande stadsmiljö, förutom bättre luftkvalitet och folkhälsa.
Bättre livsmiljöer ger friskare människor som mår bättre både fysiskt och psykiskt vilket gynnar i stort sett alla FN:s mål.
Det finns risker vid omvandling av infartsleder och huvudgator till stadsmässiga stråk, i förhållande till miljökvalitetsnormer för luftkvalitet och buller, vilket
bör observeras i kommande planering. Barns rörelsefrihet påverkas av att trafik
sprids på flera gator istället för att koncentreras till lederna.

Bostäder samhällsservice och teknisk försörjning
Översiktsplanen tar höjd för att Göteborg ska kunna växa med nästan ett halvt
Göteborg till. Den tillkommande bebyggelsen och förändringar i övrig fysisk
miljö borde kunna användas än mer effektivt, för att förbättra situationen inom
det som beskrivs som de stora utmaningarna; att Göteborg är en stad med stora
skillnader i livsvillkor och med en överförbrukning av naturresurser.
En stad med bostadsbrist och hemlöshet är inte hållbar. Översiktsplanen tar
höjd för ett stort antal nya bostäder. Då bostadsbyggande och övrigt byggande
har mycket stor inverkan på alla de globala målen kommer måluppfyllelsen stå
och falla med att det görs på socialt och ekologiskt hållbart sätt.
Partiklar och kväveoxider påverkar hälsan negativt. Att minska fotavtrycken
från byggande och boende sänker dessa emissioner. En ökad ekosystemproduktion på och runt husen i renoverade och nybyggda stadsdelar kan ge såväl hälsosom miljö- och klimatförbättringar.
En stad som prioriterar andra sätt att resa än med bil kan ge säkrare miljöer, inte minst för barn och äldre. Att fler tar sig fram till fots och cykel ger en
tillgängligare, mer levande stadsmiljö, förutom bättre luftkvalitet och folkhälsa.
Vardagslivets målpunkter kan lättare nås vid en satsning på flerkärnighet och en
jämlik tillgång till stadens resurser.
Bostadsbyggandet behöver ha barnens bästa i fokus. Trångboddhet och hemlöshet har stor negativ påverkan på barns uppväxt och deras möjlighet till god
utbildning. Förtätningsprojekt ska rymma plats för både skolor, skolgårdar och
tillgängliga platser för rekreation och rörelse i närmiljön för såväl barn som vuxna. Alla skolelever ska kunna ta sig säkert till förskolor och skolor.
Göteborgs snabba befolkningstillväxt innebär att bostadsbehovet ökar
snabbare än bostadsbyggandet. En stor utmaning är att möta behovet för betalningssvaga hushåll. Översiktsplanens strategier beskriver övergripande mål
för bostadsförsörjningen. Eftersom bostadsbyggandet styrs av marknadsmässiga
förutsättningar, kommer det att vara svårt att utifrån översiktsplanens mål möta
behovet. Utfallet är i hög utsträckning avhängigt av konjunktur, statliga insatser,
kommunala bolags verksamheter och privata aktörer för att öka bostadsbyggandet och tillgängliggöra bostäder för fler. Förändringar på statlig nivå krävs för att
möta utmaningarna. Det finns en stor risk för att krav på snabb utbyggnadstakt
och kvantitet blir viktigare än kvalitets- och miljöaspekter i byggandet, vilket
kan medföra att stadens nya bostadsområden inte understödjer de globala målen.
Översiktsplanens vision är att den täta staden är ett resurseffektivt och därmed miljömässigt hållbart samhälle. Om detta ska lyckas är det viktigt att den
täta staden erbjuder bra livsmiljöer för alla åldersgrupper, livssituationer och livsstilar och att befintliga värden och kvaliteter inte byggs bort.
Samhällsservice som exempelvis skola och förskola riskerar att ges för lite
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plats i den täta staden, vilket innebär konsekvenser för barns uppväxtmiljö. Det
saknas en strategi i översiktsplanen för att säkra mark för samhällsservice i efterföljande planering. Särskilt viktigt är att säkra tillräcklig storlek för barns utemiljö. Om det lyckas kommer staden fortsatt att vara en omtyckt plats att bo
och verka i.
Den kraftiga utbyggnad som översiktsplanen förespråkar kan innebära att
utbyggnad av både samhällsservice och teknisk försörjning inte kommer att ske
i önskvärd takt. Det kan innebära stopp i planering av vissa områden. Om flera
områden i ytterstaden tas i anspråk för helt nya stadsdelar blir utvecklingsinriktningen nära, sammanhållen och robust betydligt mer verkningslös ur ett hela
staden perspektiv. En bara delvis genomförd översiktsplan riskerar att inte ge de
önskade effekterna om minskade skillnader i livsvillkor och jämlik tillgång till
stadens resurser.

Näringsliv och handel
Ekonomisk hållbar utveckling innebär att förvalta och utveckla mänskliga och
materiella resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. En ekonomisk utveckling ska
ge förutsättningar för en hållbar utveckling och inte medföra negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.
Översiktsplanen fokuserar på att beskriva hur staden avser tillgodose näringslivets olika behov av mark och lokalisering. Stadens näringsliv innefattar även ett
småskaligt och lokalt företagande inom många olika branscher, inte minst inom
kultursektorn. Det är en utmaning att i den fysiska planeringen understödja ett
brett näringsliv som stödjer de långsiktiga hållbarhetsmålen. Ekonomisk hållbarhet ur ett vidare perspektiv skulle behöva förstärkas.
Ett starkt näringsliv är en förutsättning för en god ekonomisk utveckling. De
positiva fördelarna ska vägas mot eventuella negativa miljökonsekvenserna och
konsekvenser för den sociala hållbarheten. Här finns potentiella målkonflikter
eftersom perspektiven är delvis olika, företag önskar snabb ekonomisk avkastning, vilket kan gå ut över de miljömässiga och sociala målen. Bostadsbyggande
på marknadsmässiga villkor har oftast köpstarka hushåll i fokus. Det är särskilt
viktigt att ha en hög medvetenhet om hur olika val påverkar hållbarhetsaspekterna i vid mening. Genom att välja tillväxt som utvecklingsmodell har alternativen valts bort, samtidigt som det är de problem som tillväxtlogiken skapat som
till stor del är föremålet för översiktsplaneringen.
Ett växande näringsliv och en förstärkning av staden som en besöks- och
handelsort medför att resandet kommer att öka, i många fall med bil. Översiktsplanens strategi är att lokaliseringar ska ske där det finns tillgång till god kollektivtrafik för att minimera eventuell negativ påverkan.
Investeringar i byggande främjar långsiktigt ekonomin och skapar jobb. Meningsfulla arbetstillfällen är en garant att motverka fattigdom.
Hälsa och säkerhet
Bostadsbyggande i lägen med mycket biltrafik kan innebära negativ påverkan
på människors hälsa genom dålig luftkvalitet och högt trafikbuller, eftersom fler
människor exponeras.
Strategierna för trafik och mobilitet är utvecklade både som en konsekvens
av förtätning av staden och för att fler ska välja att gå, cykla eller åka kollektivt.
Strategierna ger positiva miljökonsekvenser med minskad klimatpåverkan som

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Hållbarhetsbedömning

13

resultat, minskade utsläpp av växthusgaser och lägre trafikbullernivåer. Människors hälsa påverkas också positivt, bland annat genom mer fysisk aktivitet.
Genom översiktsplanens inriktning att värna plats för störande verksamheter
och hantera risk för föroreningar tidigt i planeringen minimeras negativ påverkan från störande verksamheter och förorenad mark. Detta på samma gång som
för näringslivet nödvändiga verksamheter kan fortsatt finnas i kommunen.
Göteborgs geologiska förhållanden är noga utredda såväl vad gäller ras och
skred, som radonförekomst. Dessa utgör viktiga underlag för såväl detaljplanering och bygglov, varför riskerna beaktas kontinuerligt, för att minimera skada
på egendom och liv.
Andra verksamheter som kan innebära risker är farligt gods. Staden anpassar
planeringen till länsstyrelsens rekommendationer samt kompletterar översiktsplanen med Vägledning för hantering av risker vid transporter med farligt gods.
Utöver detta har staden under 2019 antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som hanterar olika typer av översvämningsrisker. Det innehåller förutom risker med dagens situation även anpassning till framtida klimatscenarier.
Planen anger dimensionerande händelse, avstånd beroende på funktion samt en
strategi på medellång respektive lång sikt.
Därmed finns ett verktyg för detaljplanering och bygglov att förhålla sig till
för att ur denna aspekt kunna bygga det robusta samhället.

14
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VÄRDERING UTIFRÅN NÄRA, SAMMANHÅLLEN
OCH ROBUST

En samlad och kortfattad genomgång av konsekvenser har gjorts utifrån geografiska delområden och översiktsplanens huvudstrategier; nära, sammanhållen
och robust. Några risker och avvägningar behöver studeras vidare i kommande
planering.

Planera för en nära stad
Angered med stadsdelarna Gårdsten, Rannebergen, Lövgärdet, Hjällbo, Hammarkullen och Angereds centrum ligger långt ifrån stadens kärna och kommer
så göra även framöver. Trots detta redovisas få nya eller förstärkta kollektivtrafikkopplingar inom eller till och från Angered.  
Närhet behöver skapas och kan ske genom att länka ihop och komplettera
med det som saknas inom Angered. Det mentala avståndet kan minskas genom omsorg om gestaltning av byggnader och miljöer längs spårvagnsbanan,
hållplatser och vägen till och från dessa. Ett annat sätt kan vara att snabba upp
Angeredsbanan. Nya barriäreffekter av detta behöver i sådana fall hanteras.
Framtida järnväg mot Kungsbacka är viktig för ett hållbart transportsystem,
men leder samtidigt till en ny barriär mellan kusten och Sandsjöbacka. Eventuell
framtida järnvägsutredning får visa hur konflikten kan minimeras.
Det är en utmaning att ha godstrafik till Fiskebäcks hamn, samtidigt som
vägen dit ska utformas som ett stadsmässigt stråk. En annan utmaning med omvandlingen i Skattegårdsvägen, Näsetvägen och Stora Fiskebäcksvägen är plats
för skyfallsytor.
Rekommendation för kollektivtrafik och utvecklade cykelvägar från Biskopsgården till arbetsplatser saknas. Det finns en risk att en ny bussgata från Länsmansgården till Södra Biskopsgården via Norra Biskopsgården påverkar befintliga kvaliteter och skapar nya barriärer.  
Omvandling av området mellan Torslanda kyrka och Amhult utefter Kongahällavägen stödjer den nära sammanhållna staden. I planen anges att det förutsätts ny tvärförbindelse från Torslandavägen – Kongahällavägen vid Bulycke.
Det finns risk att vägen påverkar ett område med stora natur- och rekreationsvärden.
De lokala torgen, vilka är viktiga för identitetsskapande och för ett fungerande vardagsliv, behöver stärkas och utvecklas men det finns en risk att en satsning
på stråk, noder och tyngdpunkter bidrar till en utarmning av torgen. De lokala
torgen är viktiga även för de ”mindre centrala” delarna av mellanstaden, som
exempel kan anges Björkekärr, där flera betydelsefulla lokala torg skulle behöva stärkas. Det är även viktigt att ha i åtanke i förnyelseområden, till exempel i
Kallebäck.  
Att offentliga rum och viktiga mötesplatser ska bevaras och nya tillskapas kan
vara i konflikt med kraftig förtätning. Det är viktigt att se upp så att de offentliga rummen inte byggs bort eller att kvaliteterna för de befintliga mötesplatserna blir reducerade. Det behövs även en breddad innebörd av vad en offentlig
mötesplats är, det finns många olika slags platser som möjliggör möten mellan
människor.
Det finns en stor risk för gentrifiering i många av de områden som föreslås
att omvandlas och förtätas. Detta bör uppmärksammas i kommande planerings-
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arbete. Undanträngningseffekter av både bostäder och verksamheter med överkomlig hyra kan behöva motverkas i många delar av mellanstaden, bland annat i
Backa, Brunnsbo, Aröd och Gamlestaden.
Den pågående utvecklingen av Gamlestads Torg med den strategiska tyngdpunkten kan innebära att barns rörelsefrihet blir svår att uppnå, liksom tillräckliga grönytor. Även skol- och förskolefrågor blir svårlösta. Rekommendationen att
tillse dessa i närliggande områden bedöms inte hållbart utifrån nära och robust
stad.
Förtätningen i Torslanda och Nya Hovås kan medföra en bättre balans genom att mer av det som saknas kan tillskapas i närområdet. Servicen i närområdet kan mer utbyggd vilket kan minska behovet av resor. I dessa områden är det
väsentligt att plats reserveras för parker och offentliga rum, trots förtätningen.
Exploatering i Kärra – Skogome kan förstärka Kärra och på sikt eventuellt
innebära att en ny tyngdpunkt utvecklas. Men avstånden är långa inom området och kopplingen till Kärra centrum är inte självklar. Värdet för allmänheten i
form av värdefulla av kultur- och naturmiljöer kan förloras om orörda områden
exploateras. Genom förtätning här kan dock trycket på exploatering i övriga ytterstaden lätta, vilket kan innebära en bättre hushållning med mark.
Översiktsplanen föreslår ett antal nya områden för blandad bebyggelse i
Björlanda, Låssby och kring Skra bro. Vid Säve före detta flygplats föreslås en
utveckling med verksamheter. Exploatering i dessa områden innebär ett större
befolkningsunderlag för Skra bro som central servicepunkt. Den kommer dock
inte upp i volym som en större tyngdpunkt. Exploatering i Säve förutsätter nya
stabila kollektivtrafiklösningar för att skapa närhet till övriga staden.
Södra skärgården har stort värde för friluftsliv för såväl de bofasta som besökare. Föreslaget bebyggelseområde på Styrsö riskerar negativ påverkan på ett
mycket välanvänt rekreationsområde i form av anlagda naturstigar. Även en till
synes begränsad bebyggelseutveckling, tillsammans med ökad tillgänglighet för
besökare, kan innebära en risk för ökad trafik på vägarna, där alla fordonsslag
ska samsas.
Det får också konsekvenser för friluftsområden och stränder, med bland annat ökat slitage. Öar innebär per definition begränsade ytor, den unika karaktär
som skärgårdssamhällena har och som är en väsentlig anledning till att besökare
vill resa till öarna, kan komma att påverkas.
Genom att möjliggöra, för bland andra unga och barnfamiljer, flytt till södra
skärgården ökar förutsättningarna för att utveckla handel och samhällsservice i
form av skolor och förskolor med mera.

Planera för en sammanhållen stad
Strategin med ett väl fungerande nätverk av gator och gång- och cykelvägar
är positiv, men snabb kollektivtrafik tillsammans med gång och cykel kan leda
till konflikter.
Det är av stor vikt att tillkommande bebyggelse och kollektivtrafik i Angered
också planeras för att skapa rumsliga samband och länka samman Angereds centrum, Hammarkullen, Storås, Lövgärdet, Rannebergen och Gårdsten. Annars
riskerar dessa områden att fortsatt vara enklaver för lång tid framåt.
Kopplingar över älven i öst-västlig riktning för att skapa länk mellan Kärra
och Angereds centrum via Agnesberg och från Hjällbo-Bäckebol vidare mot
Backa och Skälltorpsvägen är markerade som utredningsområden trafik på lång

16

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Hållbarhetsbedömning

sikt. Det finns därmed en risk att kopplingar och samband över älven inte kommer till stånd i närtid. Fortsatt arbete får avgöra hur prioriteringar sker.
Skälltorpsvägen har, även med översiktsplanens förslag till byggnation i den
östra delen, underutnyttjad potential för stadsutveckling och skulle kunna skapa
en länk mellan Backa, Lillhagsvägen/Brunnsbo och Tuve. Längs med Lillhagsvägen finns småskaliga kvaliteter som kan utvecklas.
Det är viktigt att länka ihop Biskopsgården med omgivande stadsdelar och
att använda bostadsbyggandet för att knyta samman inom Biskopsgården. Ny
bebyggelse behöver utformas varsamt i samklang med befintliga värden och
med kvalitet. Topografin skapar komplicerade förutsättningar, till exempel längs
Sommarvädersgatan.  
Slakthusområdet har potential att bli ett intressant område med både gammal
och ny bebyggelse i ett centralt läge. Sambanden med omgivande stad är en utmaning för kommande planering, eftersom området ligger inklämt mellan tung
infrastruktur. En annan utmaning är klimatanpassningen i detta låga läge.
Det är generellt angeläget att minska barriäreffekter från stora lederna, Willinsbron och gångbron mellan Tynnered och Frölunda torg är exempel på kopplingar som behöver utvecklas.
Den gröna öst-västliga kopplingen mellan Utbybergen och Kortedala är central för att åstadkomma en sammanhängande grönstruktur.
Ökad exploatering i Torslanda, Kärra och Nya Hovås ger förutsättningar för
effektiva kollektivtrafiklösningar till resterande delar av staden, vilket är positivt
för miljön. Det finns dock en risk för ökad arbetspendling med eget fordon då
antalet arbetsplatser är begränsade i dessa områden och dagens kollektivtrafik är
inte tillräcklig.
Det finns en risk att stora områden för logistik påverkar rekreationsvärden,
förfular landskapet med storskalighet och enformiga byggnader och att de skapar barriärer. Förtätning även inom befintliga logistikområden borde utredas
som strategi.  
Området som ska utredas för exploatering i Kärra-Skogome har stor utbredning. Hur det planeras och i vilken riktning det breder ut sig får stor betydelse
för hur det befintliga Kärra integreras och bidra till strategin en sammanhållen
stad. En exploatering riktad mot Lillhagsvägen minskar möjligheterna till sammanhållen stad.
Det finns en risk att biltrafiken ökar vid en utbyggnad av Kärra-Skogome. Ökningen berör både E6 och Tuveleden, och påverkar områden i staden
som redan idag är trånga sektioner långt bort från området exempelvis Tingstadstunneln, Gårda etcetera. Förutom trängsel innebär ökningen av trafiken
problem med buller, vibrationer och luft.
En utbyggnad i Björlanda, Låssby, Säve och Säve före detta flygplats kommer
troligen generera trafik med egna fordon, eftersom kollektivtrafikens underlag
kommer att bli för lågt för en attraktiv trafikering. Exploateringen förutsätter
nya vägdragningar i nord – sydlig riktning genom Låssby, för att stärka de lokala
sambanden. Kapaciteten för mer trafik på en stor del av det befintliga vägnätet
är låg.
Skra bro, ridsportcentrat (Göteborgs Horse Park, Galoppen och Allebystallet) med angränsande Aeroseum och Björlanda småbåtshamn är viktiga mötesplatser. Utredningsområdet för verksamheter vid före detta Säve Flyg innebär
att en kall hand läggs över delar av området, vilket får till följd att arrendena blir
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korta och investeringar för att utveckla bland annat hästverksamheten begränsas.
Området bör även studeras mer för att minimera barriärverkan i öst – västlig
riktning.

Planera för en robust stad
Det är viktigt att uppmärksamma risk för utträngningseffekter i flera områden
inom mellanstaden, när det handlar om överkomliga hyresrätter och billiga lokaler för föreningsverksamheter, religiösa rum, lokalt näringsliv och andra verksamheter. För att minimera effekten bör befintliga lokaler och bostäder med
överkomliga hyror värnas.
Plats för skyfallslösningar och i förekommande fall höga flöden måste till i
mellanstaden och i ytterstadens större samhällen. Det är viktigt att vattendragen
får utrymme då de har en funktion i att leda bort skyfallsvatten. Omfattande
dagvattenåtgärder kommer behövas, särskilt i Kärra-Skogeom och Säve, trots
detta finns risk att utbyggnaderna kommer att påverka miljökvaliettsnormerna
för vatten på ett negativt sätt.
Stadsgrönska är en fråga att bevaka för att minimera värmestress.
Utveckling av större bebyggelseområden ytterstaden kommer att kräva stora
investeringar i infrastruktur i form av vatten, avlopp, skyfallsytor, gator och vägar,
liksom investeringar i skola, förskola och annan samhällsservice för att möta den
stora lokala befolkningsökningen.
För landsbygden är jordbrukslandskapet en viktig identitet och på många håll
en förutsättning för ett värdefullt natur- och kulturlandskap. Utveckling av större bebyggelseområden i framför allt Kärra-Skogome, Säve, Björlanda och Gunnilse, men även andra platser i ytterstaden, riskerar att ske på jordbruksmark. Det
öppna landskapet omvandlas, eftersom möjlighet att bedriva jordbruk på affärsmässig grund riskerar att slås ut. Skötseln av det öppna landskapet förändras. Ett
eventuellt ianspråktagande av dessa områden bryter mot den inriktningen om
restriktiv hållning i bebyggelse på jordbruksmark. Det fortsatta arbetet bör se
över möjligheter att säkerställa den öppna jordbruksmarkens gränser.
Kusten med dess badplatser och småbåtshamnar är redan idag utsatt för ett
hårt tryck från de som besöker området. Detta tryck kommer att öka när Göteborg avses växa med ett halvt Göteborg till. En intensivare skötsel kommer att
krävas för att minimera påverkan.
Där fri kust finns är det särskilt viktigt att värna strandskyddet för att bibehålla oexploaterad kust. Stor hänsyn måste tas till landskapet, äldre bebyggelsestrukturer och naturens möjlighet att tydligt framträda i såväl stora som små
landskapsrummen. För riksintresset kulturmiljövården Södra Skärgården kan
en vidareutveckling vara att en ”byggnadsordning” tas fram.
I fortsatt planering för kust- och skärgårdsområden behöver framkomligheten med tanke på översvämningsrisker studeras vidare liksom nivåer på hållplatslägen för fäjetrafik.
Utfyllnad i hamnen får stor påverkan på landskapsbilden och ekologi.
I Angered och i andra områden byggda under rekordåren behöver allmänplatsmark park värnas då det mesta av anlagda gröna och offentliga miljöer ligger på kvartersmark.
Föreslagen tågtunnel under Änggårdsbergen kan innebära konsekvenser för
naturreservatet genom sänkning av grundvattennivåer. Eventuell framtida järnvägsutredning får klargöra konsekvensen tydligare.
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Föreslagen exploatering i anslutning till hamnplaner vid Önnered och Fiskebäck kan medföra framtida restriktioner för hamnverksamhet.
Ytterligare exploatering vid ”Nya Hovås” innebär att ett flertal naturområden
tas i anspråk.
Ny bebyggelse och tvärförbindelse i anslutning till Bua är problematiskt både
för de höga naturvärdena och för området som Bulycke ridskola disponerar. Det
västra kompletterande förslaget till tvärförbindelse får hög påverkan på naturområdet.
För riksintresset Tumlehed bör områdesbestämmelser upprättas som förtydligar hur riksintresset kan skyddas mot omvandling.
Befintlig bebyggelse på Böneredsåsen har en stark koppling till kringliggande jordbrukslandskap, om detta bebyggs förloras kultur- och upplevelsevärdet.
Länsväg 580, Gamla Böneredsvägen är en gammal förbindelse mellan färjelägena Nybro vid Göta Älv och Kornhall vid Nordre Älv, vilken har stor betydelse
för förståelsen av det historiska landskapet.
Om Larseredsdalgångens och Bönereds öppna och värdefulla landskapsbild
blir bebyggd, kommer det att medföra stora konsekvenser i ekologiskt känsliga
områden. Området är rikt på fornlämningar bland annat stensättningar, rösen,
hällkistor och en fornborg.
Skyddsområde för Tagenetäkten och deponin behöver utredas. Berget väster
om Larsered är en framtida potential för bergkross för bygg- och anläggningsbranschen.
Naturvärden i Björlanda är ofta sammankopplade med kulturvärden. De
stora landskapsrummen, dalgången mot Nolviks Kile, dalgången västerut från
Skra bro, Bronsålderssundet, samt kustområden omfattas av Natura 2000. Dalgångarna kräver säkerställd skötsel av jordbruksmark.
Området är rikt på kulturhistoriska miljöer och fornlämningstätt, exempelvis
det riksintressanta bronsålderssundet och byarna Björlanda, Låssby och Kvisljungeby som ligger som på ett pärlband genom området. Det finns risk att ridsporten som är särskilt utmärkande för området med många stallar och ett ridsportcenter i anslutning till galoppbanan trängs bort.
Exploateringen kan få konsekvenser för hela västra Hisingens landskapsbild,
när förutsättningar för skötseln av det öppna landskapet förändras. Viktiga lokala natur- och kulturvärden riskerar att försvinna.
Det finns risk för bullerstörningar från de större trafiklederna och den rest av
flyget som fortfarande finns kvar vid Säve. Bullerstörningar förekommer även
från tågtrafiken, som är av riksintresse. Här fraktas också farligt gods.
Säve kyrkby med väl bevarad bymiljö i anslutning till kyrkan och Bärbykullen, vilken är med i bevarandeprogrammet, är viktiga för områdets identitet. Vid
utveckling i Säve behöver dessa studeras vidare så att risk för påverkan kan minimeras. I närområdet finns även riksintressen i form av Ragnhildsholmen och
Djupedals fornborg.
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MILJÖKONSEKVENSER
Utgångspunkter

Arbetet med miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning har skett i enlighet med plan- och bygglagen och miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningens
innehåll svarar mot de åtta punkterna i miljöbalkens 6 kap. 11§.
Beskrivningen innehåller en allmän beskrivning av miljökonsekvenser, en genomgång av konsekvenser för miljökvalitetsnormer, betydande miljöpåverkan
och minimerande åtgärder, en genomgång av konsekvenser för de nationella
miljökvalitetsmålen samt en avstämning mot målen i Göteborgs stads miljö och
klimatprogram 2021–2030 (beslutat av kommunfullmäktige 2021-03-25) Gällande översiktsplan utgör nollalternativ.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Sjöar och vattendrag
Den ekologiska och kemiska situationen i stadens vattendrag är idag tydligt påverkad av pågående markanvändning i form av exempelvis verksamhetsområden,
bebyggelse och infrastruktur.
De stora problemen för stadens vattendrag ur markanvändningssynpunkt är
påverkan via kemisk och näringsämnesbelastning från dagvatten, utläckage av
föroreningar från förorenad mark och grundvatten samt stadens fysiska påverkan genom ianspråktagande av kantzoner, uträtningar med mera.
Situationen är liknande för stadens sjöar som ingår i normregleringen, även
om den fysiska påverkan där är ett betydligt mindre problem. (Läs mer i God
vattenstatus i Göteborg, nulägesbeskrivning, analys och förslag till fortsatt arbete, miljöförvaltningen R2018:14)
Översiktsplanens övergripande inriktning med utveckling inom innerstaden
och mellanstaden med fokus på utpekade tyngdpunkter kan innebära en konflikt
med möjligheterna att nå normerna om ytterligare påverkan på vattendragen om
det utförs på fel sätt. Det är ju också i de mer centrala delarna av staden som
påverkan från staden, både via avrinnande dagvatten och fysisk påverkan är som
störst. En omställning av centrala Göteborg och redan ianspråktagna områden
innebär dock samtidigt att möjligheten att vidta förbättrande åtgärder ökar, jämfört med om markanvändningen förblir oförändrad.
Översiktsplanens strategier för välmående vatten syftar till att förbättra situationen i staden för miljökvalitetsnormen för vatten.
Det är dock osannolikt att centralt placerade områden kommer att kunna
bidra på samma sätt avseende förbättrande åtgärder som i perifera områden,
då bristen på och konkurrensen om utrymme är stor. Det kan exempelvis gälla
åtgärder som kantzoner och rening av näringsämnen. Alternativet att istället
placera bebyggelsen i perifera områden, bedöms också ge negativa konsekvenser
i form av ökade utsläpp från trafik, att mark som idag är naturlig blir hårdgjord,
samtidigt som dagens markanvändning i vattendragens närområde i stadsmiljön
kvarstår och inte alls förbättras. Med tanke på hur stora dessa utredningsområden i ytterstaden är och att utbyggnaden i flera av dem är så omfattande är det
troligt att de kommer innebära en otillåten försämring av vattenkvaliteten. Vilket också kan innebära ett äventyrande av möjligheten att nå miljökvalitetsnormer för vatten.
Den sammantagna bedömningen är därför att översiktsplanens inriktningar
samt förslag på markanvändning ger en förbättring av vattenkvaliteten, men inte
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att normerna uppfylls. Ett fortsatt arbete med vattenfrågorna är därför nödvändigt.

Kustvatten
Situationen i stadens kustvatten är även den relativt dålig. Kustvattnens kvalitet
kan antas påverkas av antingen mänsklig aktivitet direkt i eller i anslutning till
vattenförekomsten eller indirekt genom påverkan via avrinning från stadens ytvattenförekomster. Genom förbättrande åtgärder för vattendragen, enligt ovan,
kommer även kustvattnen påverkas positivt. Översiktsplanen är dessutom restriktiv vad gäller markanvändningen i kustzonen.
Sammantaget bedöms därför översiktsplanen möjliggöra och stödja arbetet
för en bättre status i kustvattnen.
Grundvatten
Stadens grundvattenförekomster har samtliga god status avseende såväl kemisk
status som kvantitet. Översiktsplanens inriktning bedöms inte påverka denna
situation negativt. Snarare innebär föreslagen markanvändning och tematiska
inriktningar en minskad risk för läckage via dagvatten eller förorenad mark till
de aktuella grundvattenförekomsterna. Vaksamhet bör dock vara rådande så att
fördröjning av dagvatten inte påverkar grundvattnet negativt.

Miljökvalitetsnorm för fisk- och musselvatten
Risk finns för sämre kvalitet genom kraftigt ökad trafik, där dagvatten från vägar
rinner ut i havet. Påverkan är dock relativt liten. De vattendrag som omfattas av
dessa normer är i huvudsak Göta älv och Säveån. Påverkan på denna norm liknar och följer det som tas upp för ytvatten ovan. Risk finns för negativ påverkan,
framförallt genom stadsutvecklingen längs med Göta älv. Den planerade omställningen och utvecklingen längs med älven möjliggör samtidigt förbättrande
åtgärder och kommer innebära lägre föroreningsbelastning via dagvatten och
mindre utläckage från förorenade områden (som saneras).

Miljökvalitetsnorm för luft
Idag överskrids normen för kvävedioxid medan normen för partiklar klaras.
Överskridande gäller särskilt utefter trafikleder. Med framtida fossilfria bränslen och allmänt renare fordon kommer problemet med kvävedioxid att minska
men inte nödvändigtvis partiklar då dessa inte härrör från motorns förbränning.
Eftersom normerna för kvävedioxid överskrids har länsstyrelsen tagit fram ett
åtgärdsprogram avseende kvävedioxid som gäller för regionen och som, om det
genomförs, kommer minska halterna ytterligare. Den gällande inriktningen i
översiktsplanen med utveckling främst inom innerstaden och mellanstaden samt
i utpekade tyngdpunkter bedöms stödja arbetet med att klara miljökvalitetsnormerna då det är denna stadsutveckling som kan anses ge minst tillkommande
trafik. För hantering av luftkvalitet i detaljplaneringen har staden tagit fram en
riktlinje som klargör hur normerna ska klaras i enskilda detaljplaner och säkerställer att acceptabla boendemiljöer skapas.

Miljökvalitetsnorm för buller
Översiktsplanen satsar primärt på att bygga i den redan bebyggda staden. Det
medför bland annat att byggnation kan hamna nära leder med tät trafik som
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Läs mer
Analys konsekvenser för riksintresse
kulturmiljö

alstrar buller. Detta bör beaktas i efterföljande planering. Eftersom miljökvalitetsnormen ska iakttas och kommunen har en vägledning för riktvärden för
trafikbuller förutsätts det att planering utförs på ett sådant sätt att betydande
miljöpåverkan undviks.
Den gällande inriktningen i översiktsplanen med utveckling främst inom inner- och mellanstaden samt i utpekade tyngdpunkter bedöms stödja arbetet med
att klara miljökvalitetsnormerna, då det är denna stadsutveckling som kan anses
ge minst tillkommande trafik. Exploatering i ytterstaden kan dock innebära en
negativ påverkan ur denna aspekt. På samma gång som det lokalt i ytterstaden
går att erhålla bra ljudmiljöer.
För hantering av bullerfrågan i detaljplaneringen har staden tagit fram en
vägledning som klargör hur staden ska arbeta med frågan i enskilda planprojekt
och säkerställa att acceptabla boendemiljöer skapas.
Däremot ingår inte bullerproblematik vid förskola och skola i denna vägledning. Vid förtätning bör detta särskilt observeras, eftersom barn och unga kan bli
kraftigt påverkade av oönskat ljud.

Allmän beskrivning av miljökonsekvenser
I detta avsnitt beskrivs hur planeringen kan stödja en hållbarhet utifrån perspektiven stadsstruktur, natur- och kulturvärden samt robustheten i samhället.

Stadsstruktur
Översiktsplanens intention är att stödja den gå-, cykel-, och kollektivtrafikfrämjande staden. Den täta staden enligt översiktsplanen ger underlag för detta. En
förutsättning för detta är att kapacitetsproblem i de centrala delarna av Göteborg löses. Exempelvis trånga sektioner i anslutning till Stora Hamnkanalen
och Nya Allén med flera. Det är viktigt här att prioritera mellan olika trafikslag,
eftersom utrymmet är begränsat. Jämfört med nollalternativet pekas fler nya
tyngdpunkter ut. För att intentionen ska stärkas ytterligare kräver dessa punkter matning med god kollektivtrafik. Förutsatt att översiktsplanens intentioner
under rubrikerna parker, natur och vatten samt teknisk försörjning följs, skapas
förutsättningar för göteborgarna att ha en hållbar livsstil.
Genom att öppna ytterstadsområden finns risker med:
• ökad biltrafik
• svårighet med att bygga ut annan kommunal service, som hemtjänst, skola
och barnomsorg, eftersom här är en gles struktur med långa avstånd
• i vissa fall dyra infrastruktursatsningar i form av vatten och avlopp, gatu- och
vägbyggnad
• i vissa fall ianspråktagande av jordbruksmark.

Natur och kulturmiljövärden
Översiktsplanen kan innebära att Natura 2000 i Säveån påverkas genom fortsatt
stadsutveckling längs ån. Det får klaras ut i senare miljöprövningar i anslutning
till projekten hur de utförs, för att de ska kunna bli förenliga med bevarandeintresset. Yttre portar mot havet kan innebära en påverkan lokalt på dessa platser;
Norde älv och Välen. Beträffande yttre portar i Nordre älv kan det även innebära
en påverkan på Natura 2000. I utförd förstudie som gjorts för yttre portar visas
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att det är väldigt lokal påverkan, samtidigt som uppströms strandängar skyddas
och bibehålls. Var och hur miljöerna påverkas kommer att studeras noga i den
miljöprövning som sker i samband med fortsatt arbete med yttre portar.
Översiktsplanen har arbetat in valda delar av grönstrategin, som är antagen av
park- och naturnämnden. Följs dessa rekommendationer kommer en godtagbar
rekreationsmiljö att kunna skapas även i den förtätade staden. Däremot finns
risk för att mindre områden med stadsgrönska bebyggs. Gällande översiktsplan
innehåller inga skydd mot havet samt broförslag över Lärjeån. Det senare är
borttaget vilket är positivt ur natursynpunkt. Ett ianspråktagande av ytterområdena kan innebära intrång i kultur- och naturområden i ytterkanten av staden.
Det finns risk för att dessa områdens stora kvaliteter exploateras och värdena
som relativt orörda områden går förlorade.
Genom byggnadsnämndens arbete med prioriteringslistan för skydd av natur-, kultur- och friluftsvärde ges förutsättningar för att mer natur skyddas vilket
är positivt.
Man kan konstatera att flera saker som föreslås i översiktsplanen skulle kunna
ha en påverkan på riksintresse kulturmiljö, detta gäller framför allt bebyggelseutveckling inom innerstaden och mellanstaden. Inom ramen för översiktsplanens arbete har fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena
för kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet tagits fram. Syftet
med dessa är att ge bättre stöd för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den efterföljande planeringen. Dessutom innehåller fördjupningen av
översiktsplanen för centrala Göteborg, där frågan är särskilt relevant, särskilda
inriktningar/rekommendationer för att kunna tillgodose kulturmiljövärdena.
I bilaga Analys konsekvenser för riksintresse kulturmiljövården följer en sammanställning av analys av riksintresse kulturmiljö för de områden som ligger
utanför fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg. Områdena är
Västra Torpa, Bagaregården, Nya Varvet, Tumlehed och Södra skärgården. Bilagan innehåller även förslag på möjligt fortsatt arbete som, efter avvägning mot
andra intressen, bättre skulle kunna säkerställa kulturintresset.
Fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg och motsvarande för
Frölunda – Högsbo, beskriver konsekvenser för resterande riksintressen kulturmiljö.

Robusthet
Oväntade händelser kan medföra en oväntad utveckling. Flyktingkris, klimatkris, pandemier, ändrade räntor och energipriser kan få oanade effekter för stadsutvecklingen. Översiktsplanen bör därför vara tillräckligt flexibel och robust mot
sådana händelser. Skillnaden mot jämförelsealternativet är relativt liten, frånsett
att vi är mer detaljerade vad gäller förväntade scenarier för att möta framtida
översvämningsrisker.

Betydande miljöpåverkan och minimerande åtgärder
Väg
Utbyggnad av väg kan innebära betydande miljöpåverkan och då krävs en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Vägprojekt som kan påverka Natura
2000-områden innebär alltid betydande miljöpåverkan. Dit hör exempelvis infrastrukturprojekt i anslutning till Torsviken. Detta behandlas i den fördjupade
översiktsplanen för Torsviken.
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Ökad vägtrafik, beroende på ökad befolkning, innebär i sig också en ökad
miljöbelastning i form av utsläpp av växthusgaser, hälsoskadliga luftföroreningar,
ökade ljudnivåer, vibrationer och barriäreffekter.
De minimerande åtgärder som kan bli aktuella beror på projektets art, men
omfattande försiktighetsåtgärder kommer att krävas för att motverka skada på
utpekade arter och livsmiljöer i Natura 2000-områden, eftersom de utpekade
arterna och livsmiljöerna har ett så starkt skydd. För naturvärden kan det handla
om alternativa lägen, fördröjning och rening av dagvatten och andra tekniska
lösningar, som till exempel skydd mot vattengrumling under byggtiden. En minimerande åtgärd generellt är den genomgående satsningen på kollektivtrafik.
Positivt ur natursynpunkt är att utredningsområdet för väg tvärs Lärjeån mellan Kortedala och Linnarhult är borttaget ur förslaget till ny översiktsplan.
Väg 155 väster om Gossbydal är hårt belastad och kräver samverkan med
Öckerö kommun. Om färjorna blir kvar innebär det stora ingrepp i bebyggelsen
för breddning av vägen väster Gossbydal, alternativt restriktioner för nybyggnation för såväl Göteborg som Öckerö. Trafikverket har en pågående åtgärdsvalsstudie.

Järnväg
Utbyggnad av järnväg innebär alltid betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas. Trafikverket är ansvarig för detta. De förslag
som finns kan negativt påverka olika bebyggda miljöer med bostäder och kulturmiljöer, mer eller mindre orörda naturmiljöer och vattenområden. Förutom att
markanvändningen ändras kan buller och vibrationsförhållanden antingen öka
eller minska, beroende på åtgärder. Totalt sett innebär en ökad andel järnvägstrafik mindre luftföroreningar och miljöbelastning. Möjligheten till en ny järnväg
till hamnen via Säve depå, samtidigt med omdisponering av befintlig hamnbana,
medför att järnvägsbarriären på Norra Älvstranden minimeras och kontakten
med stranden från centrala delar av Hisingen blir bättre. Samtidigt innebär en
ny sträckning av järnväg att en ny barriär skapas och ett ingrepp i natur- och
kulturmiljön.
Exempel på minimerande åtgärder som kan bli aktuella är att skärma av buller och minimera vibrationer. Andra exempel är att vidta särskilda försiktighetsåtgärder vid byggande vid vattenmiljöer, vid känsliga kultur- och naturmiljöer
och vid risk för grundvattensänkningar vid tunnelbyggen.
Översvämnings- och skredrisk
Förändrat klimat med stigande havsytenivå, intensiv nederbörd och översvämning av vattendrag kan innebära både akut och långsiktig betydande påverkan på
mark och vatten, byggnader, vägar och ledningar. Bebyggelse och infrastruktur i
låglänt terräng kan få återkommande vattenskador om inte åtgärder vidtas (gäller både nya och befintliga anläggningar) och det finns också risk för att viktiga
samhällsfunktioner som transporter, el-, vatten- och avloppsförsörjning skadas.
Kommunen har studerat risker och minimerande åtgärder i anslutning till ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar översvämningsrisk.
För skredrisker finns numera ett bra digitalt underlag i den inventering som
staden genomfört.
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Vatten och avlopp
En konsekvens av en kraftig satsning på redan byggda områden i staden kan vara
att vatten-, avlopps- och dagvattensystemen måste dimensioneras upp. GRYAB
har varslat om att utbyggnad av avloppsreningsverket kan bli aktuellt. I översiktsplanen ges utrymme för utvidgningen i anslutning till befintligt.
Ett särskilt problem är dricksvattenförsörjningens beroende av vattenkvaliteten i Göta Älv, som påverkas av höga vattentemperaturer, översvämningar och
skred. I vattenverket Lackarebäck har därför ett särskilt ultrafilter inrättats och
det är även på gång för Alelyckans vattenverk. Med ett stigande hav kan det på
lång sikt vara aktuellt att flytta vattenintaget norrut, för att minska risken för
saltvatteninträngning.
Exempel på minimerande åtgärder är omhändertagande av lokalt dagvatten
där så är möjligt, tätning av befintliga avloppsrör, eventuell utvidgning av vattenskyddsområdet, intensifierat arbete med reservvattentäkt. Se även minimerande
åtgärder under rubrik Översvämningsrisk.
Verksamhetsområden
Hamnens expansion västerut över Risholmen innebär påverkan på Natura
2000-området Torsviken, vilket beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för
området. En särskild miljökonsekvensbeskrivning kan gälla även för utveckling
av processindustri i hamnen. Även andra industriområden kan beröras av begreppet betydande miljöpåverkan och därmed behöva ha särskild miljökonsekvensbeskrivning. En lång rad av olika miljöaspekter behöver behandlas, bland
annat naturvärden, vattenförhållanden och landskapsbild.
Ytterligare minimerande åtgärder kommer att vara nödvändiga och får behandlas i sitt sammanhang. Minimerande åtgärder beskrivs också i avsnittet om
Miljökvalitetsmål och hur de beaktas.
Bostadsområden
Bostadsbebyggelse i centrala lägen och vid trafikleder med höga luftföroreningshalter, vibrationer och trafikbullernivåer kan innebära betydande miljöpåverkan.
Men eftersom miljökvalitetsnormer ska iakttas och kommunen har kommunala
riktlinjer om riktvärden för trafikbuller och miljökvalitetsnormer för luftkvalitet
i planeringen, så förutsätts det att planering sker på så sätt att betydande miljöpåverkan undviks.

Nationella miljökvalitetsmål
I avsnittet nedan redovisas de för översiktsplanen relevanta nationella miljökvalitetsmålen, deras relevans i förhållande till översiktsplan, hur de kan ge positiva
effekter i översiktsplan samt hur målen kan motverkas.
Översiktsplaneförslaget ger förutsättningar för positiva effekter på miljömålen. Positiv påverkan i stort gäller för målen begränsad klimatpåverkan, frisk luft
och bara naturlig försurning, Detta eftersom planen tydligt prioriterar gång-,
cykel- och kollektivtrafik. Nya områden i ytterstaden kommer initialt att leda
till ökad biltrafik om kollektivtrafikutbyggnad inte sker i samma takt som bebyggelseutbyggnaden. Risker ska observeras och minimeras i fortsatt planering.
Hav i balans och levande kust och skärgård, levande sjöar och vattendrag samt
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en god bebyggd miljö bedöms påverkas huvudsakligen i positiv riktning. Havet
har ett tydligt avsnitt, strandskydd och kusten värnas. Under rubriken välmående
vatten redovisas inriktningar för att förbättra området och God bebyggd miljö
har bland annat fått särskilda avsnitt under gestaltad livsmiljö, med tillhörande inriktningar. Avsnittet om trafik- och infrastruktur har tydliga strategier för
gång-, cykel och kollektivtrafik, vilket minimerar påverkan från trafik, jämfört
med ett stort bilresande. I avsnittet om grönområden anges parker och naturområden med tydliga inriktningar.
Målen för giftfri miljö, ingen övergödning, samt grundvatten av god kvalitet
påverkas i såväl positiv som negativ riktning. Positivt är att vid exploatering av
förorenad mark så saneras densamma. Strandskydd och kusten värnas, vilket
ger förutsättningar att bibehålla buffertzoner för oönskade ämnen i vattendrag,
sjöar och hav. Negativt är att exploatering och ökad andel trafik medför ökad
andel hårdgjord yta. Minimerande åtgärder kan vara plats för lokal fördröjning
av dagvatten samt att trafikdagvatten renas i större omfattning än idag. Dessutom föreslår planen att i första hand omfördela trafiken, för att minimera att mer
asfalt tillkommer.
Även målen för myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv samt god bebyggd miljö påverkas i såväl positiv
som negativ riktning, odlingslandskapet värnas huvudsakligen. Göteborgsregionens gröna kilar, vari stora sammanhängande naturområden ingår, värnas och
utvecklas liksom ett värnande av parker och tillskapande av nya centralt. Detta
är positivt ur kulturmiljö- och rekreationssynpunkt samt för biologisk mångfald.
Negativt är å andra sidan ianspråktagande av odlingsmark i Torslanda, Gunnilse,
Björlanda – Låssby, Säve samt i viss mån Kärra Skogome. I många av dessa finns
dessutom höga kulturmiljövärden. Eftersom ett ianspråktagande av Kärra-Skogome innebär en stor exploatering på jungfrulig mark, anges att den bör föregås
av en fördjupad översiktsplan. I denna får man fördjupa sig i alla aspekter på
hållbarhet i en särskild konsekvensbeskrivning. Förtätning i kollektivtrafiknära
lägen är positivt ur många aspekter, men kan medföra risk för att människor utsätts för såväl bullerstörningar som luftföroreningar. Vilket måste tas hänsyn till
i fortsatt planering.

Begränsad klimatpåverkan
Den sammanvägda bedömningen är att översiktsplanen har en positiv påverkan.
Relevansen i förhållande till översiktsplanen är stor.
Målet kan påverkas i positiv riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Förtätning och komplettering i stadens goda kollektivtrafiklägen, prioritera
kollektivtrafik och cykel. Tät och blandad bebyggelse inom korta avstånd gör
det lättare att gå och cykla. Det minskar transportbehovet, underlättar miljöanpassade och resurssnåla transporter samt ger mindre utsläpp av växthusgaser.
• Regionförstoring baserad på järnväg, vilket översiktsplanen stödjer genom
nya reservat.
• Förtätning av staden, vilket ökar möjligheten att använda fjärrvärme/spillvärme/fjärrkyla/spillvärme.
• Omställning till elektrifierade och fossilfria transporter.
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Målet kan påverkas i negativ riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Tillväxt av befolkning och ekonomi som kan innebära fler transporter och
ökad energianvändning både lokalt och totalt.
• Stora exploateringar i perifera områden som initialt har dålig försörjning av
kollektivtrafik.
• Platser för förnybar energi pekas endast ut i begränsad omfattning.

Frisk luft
Den sammanvägda bedömningen är att översiktsplanen har en positiv påverkan.
Relevansen i förhållande till översiktsplanen är stor.
Målet kan påverkas i positiv riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Förtätning och komplettering i stadens goda kollektivtrafiklägen, prioritera
kollektivtrafik och cykel. Tät och blandad bebyggelse inom korta avstånd gör
det lättare att gå och cykla. Det minskar transportbehovet, underlättar miljöanpassade och resurssnåla transporter samt ger mindre utsläpp.
• Förtätning i staden, vilket ökar möjligheten att använda fjärrvärme/spillvärme/fjärrkyla/spillvärme.
• Restriktiv utbyggnad i områden där det är sämst luftkvalitet så länge situationen inte blir bättre.
• Regionförstoring baserad på järnväg, vilket översiktsplanen stödjer genom
nya reservat.
Målet kan påverkas i negativ riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Tillväxt av befolkning och ekonomi som innebär fler transporter och ökad
energianvändning både lokalt och totalt.
• Fler människor som bor och vistas i centrala områden och utmed trafikleder
där luftkvaliteten är sämre, gäller på kort sikt.

Bara naturlig försurning
Den sammanvägda bedömningen är att översiktsplanen har en positiv påverkan.
Relevansen i förhållande till översiktsplanen är liten.
Målet kan påverkas i positiv riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Förtätning och komplettering stadens goda kollektivtrafiklägen, prioritera
kollektivtrafik och cykel. Tät och blandad bebyggelse inom korta avstånd gör
det lättare att gå och cykla. Det minskar transportbehovet, underlättar miljöanpassade och resurssnåla transporter samt ger mindre utsläpp.
• Regionförstoring baserad på järnväg, vilket översiktsplanen stödjer genom
nya reservat.
• Förtätning i staden, vilket ökar möjligheten att använda fjärrvärme/spillvärme/fjärrkyla/spillvärme.
• Genom rekommendationer om ekologiska kantzoner, vilket minskar belastningen på vattendrag.
Målet kan påverkas i negativ riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Tillväxt av befolkning och ekonomi som innebär fler transporter och ökad
energianvändning både lokalt och totalt.
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Giftfri miljö
Den sammanvägda bedömningen är att översiktsplanen är neutral. Relevansen i
förhållande till översiktsplanen är måttlig.
Målet kan påverkas i positiv riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Förtätning av staden, vilket ofta innebär byggande på förorenad mark som då
undersöks och hanteras.

Säker strålmiljö
Den sammanvägda bedömningen är att översiktsplanen är positiv. Relevansen i
förhållande till översiktsplanen är måttlig.
Målet kan påverkas i positiv riktning genom att översiktsplanen möjliggör:•
Med rekommendationer för avstånd mellan bebyggelse och kraftledningar.
• Med rekommendationer om att radonriskområden ska beaktas.

Ingen övergödning
Den sammanvägda bedömningen är att översiktsplanen är positiv. Relevansen i
förhållande till översiktsplanen är måttlig.
Målet kan påverkas i positiv riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Med rekommendationer om skyddszon till vattendrag.
• Med rekommendationer för dagvatten enligt policy och handbok.
• Genom metoder för kompensationsåtgärder används, exempelvis för reningsytor som tas i anspråk.
Målet kan påverkas i negativ riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
•
Ökning av trafikbelastningen i vissa lägen.
•
Genom att tillräckligt stora ytor för dagvattenhantering inte avsätts.

Levande sjöar och vattendrag
Den sammanvägda bedömningen är att översiktsplanen är positiv. Relevansen i
förhållande till översiktsplanen är måttlig.
Målet kan påverkas i positiv riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Mål och strategier för robust samhälle innebär möjlighet att säkerställa värdefulla natur- och kulturområden utmed skred- och översvämningshotade
vattendrag. Det innebär ökat skydd för störningar i Göta älv och övriga vattendrag samt skyddszoner vid jordbruksmark och rening av dagvatten.
• Genom att värna de gröna och blå kilarna in till Göteborg.
• Med riktlinjer om vatten och dagvattenpolicy till planeringen.
• Genom metoder för kompensationsåtgärder används.
• Inriktningar om blå och gröna stråk.
Målet kan påverkas i negativ riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• För skredförebyggande åtgärder.
• För ökad andel hårda ytor genom ny bebyggelse och infrastruktur.
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Grundvatten av god kvalitet
Den sammanvägda bedömningen är att översiktsplanens inriktningar är neutralt
i förhållande till målet. Relevansen i förhållande till översiktsplanen är liten.
Målet kan påverkas i positiv riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Se ovanstående

Hav i balans och levande kust och skärgård
Den sammanvägda bedömningen är att översiktsplanen är positiv. Relevansen i
förhållande till översiktsplanen är måttlig.
Målet kan påverkas i positiv riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Med mål och strategier för kusten och havet; om god tillgänglighet med bevarade natur- och kulturvärden.
• Genom att prioriteringslistan för naturreservat är angiven i planen.
• Genom att värna vattenkvaliteten.
• Med hänvisning till kompensation genom balansering.
• Med mål och strategier om att bygga säkert med hänsyn till risk för skred och
översvämningar, vilket bör innebära större möjlighet att säkerställa värdefulla
natur- och kulturområden vid havet.
• Genom restriktiv hållning till exploatering vid kusten.
Målet kan påverkas i negativ riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Ny bebyggelse och infrastruktur, som utbyggnad av hamn med negativ påverkan på bottnar och ålgräsängar, bräddningar från dagvatten och avloppssystem samt utveckling av småbåtshamnar, kan påverka havsmiljön negativt.
• Påverkan på hydrologin via byggande av yttre barriärer har i förstudien konstaterats vara lokal och marginell. Detaljerade studier kommer att göras när
det blir aktuellt med miljöprövning.
• Motsvarande gäller för fördjupning av farleden till Göteborg hamn.
• För småbåtslivet, vilket kan bidra negativt då det kan medföra föroreningar,
grumling och muddring av inseglingsrännor.

Myllrande våtmarker
Den sammanvägda bedömningen är att översiktsplanen är neutral. Relevansen i
förhållande till översiktsplanen är måttlig.
Målet kan påverkas i positiv riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Med mål och strategier för kulturmiljö samt blågrön struktur, vilket innebär
att särskilt värdefulla och oersättliga natur-, kultur- och landskapsbildsvärden
ska bevaras och skyddas.
• För bildande av naturreservat.
• Metoder för att kompensationsåtgärder används.
• Genom att värna småvatten och våtmarker och beakta möjligheten att skapa
eller återskapa nya våtmarker.
Målet kan påverkas i negativ riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Framtida bebyggelse och vägprojekt i bland annat utredningsområdet Kärra
– Skogome.
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Levande skogar
Den sammanvägda bedömningen är att översiktsplanen är neutral. Relevansen i
förhållande till översiktsplanen är måttlig.
Målet kan påverkas i positiv riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Genom att markera stora skogsområden med särskilt stora värden för naturoch friluftsliv, landskapsbild kulturvård samt naturvård.
• För bildande av naturreservat.
• Metoder för kompensationsåtgärder används.
• Genom behov av värdering av skogsmarken utifrån såväl bruknings-, upplevelse-, kretsloppsvärden som biologisk mångfald.
Målet kan påverkas i negativ riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• För framtida bebyggelse och vägprojekt i bland annat Kärra, Torslanda och i
utkanten av mellanstaden samt exploatering i ytterstaden.

Ett rikt odlingslandskap
Den sammanvägda bedömningen är att översiktsplanen är negativ. Relevansen i
förhållande till översiktsplanen är stor.
Målet kan påverkas i positiv riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Genom att odlingslandskapets betydelse för kulturmiljön, biologisk mångfald, naturresurser och ekosystemtjänster markeras på karta under värden och
hänsyn.
• Genom att värna jordbruksmarkens samtliga värden.
• För bildandet av naturreservat.
• Metoder för att kompensationsåtgärder används.
Målet kan påverkas i negativ riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Framtida bebyggelse och vägprojekt i bland annat Kärra, Säve, utefter Gråbovägen, Torslanda och södra Askim. Ekonomiskt bärkraftigt jordbruk riskeras
genom att översiktsplanen föreslår exploatering på delar av jordbruksmarken.
Jordbruket riskerar bli splittrat och därmed mindre lönsamma. Jordbruk är
viktigt ur pedagogisk, biologisk och kulturell synpunkt. För livsmedelsproduktion är betydelsen för en stad av Göteborgs storlek marginell, så som det
ser ut idag men det kan ändras på sikt.

God bebyggd miljö
Den sammanvägda bedömningen är att översiktsplanen är positiv. Relevansen i
förhållande till översiktsplanen är stor.
Målet kan påverkas i positiv riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Förtätning av staden som gynnar kollektivtrafik, gång och cykel för minskat
transportbehov och främjar miljöanpassade och resurssnåla transporter, bevara kulturhistoriska värden och grönområden samt bygga energieffektivt och
ge utrymme för förnyelsebara energikällor.
• Förtätning av staden, vilket ökar möjligheten att använda fjärrvärme/spillvärme/fjärrkyla/spillvärme.
• Genom att mark avsätts på olika sätt för tätortsnära rekreation.
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• Genom att värna och utveckla blå och gröna stråk.
• För bildandet av naturreservat.
• Genom rekommendationer för tillgång till grönytor i bebyggd miljö som följer grönstrategin.
• Genom inriktning att planera för god ljudmiljö och med särskild inriktning
för barns utemiljöer.
• Metoder för att kompensationsåtgärder används.
Målet kan påverkas i negativ riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• För allt fler människor att bo och vistas i centrala områden och utmed trafikleder och verksamheter där bullernivån är högre. I sådana miljöer är barn
särskilt utsatta då de är extra känsliga för buller och luftföroreningar.
• En förtätning av staden, som kan innebära ökad risk att förskola och skola
hamnar i bullerutsatta lägen och med små och undermåliga friytor.
• Utbyggnad som generellt innebär att andelen hårdgjord yta ökar vilket kan
öka risken för översvämningar om inte särskilda åtgärder vidtas.
• För viss bebyggelse på hamnplaner vilket är en målkonflikt med fiskets intressen samt möjligheterna till småbåtsliv och därmed rekreation.

Ett rikt växt- och djurliv
Den sammanvägda bedömningen är att översiktsplanen är neutral och relevansen i förhållande till översiktsplanen är måttlig.
Målet kan påverkas i positiv riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Mål och strategier för det blå och gröna som innebär att särskilt värdefull och
oersättlig natur ska bevaras och att sammanhängande grön- och bevarandeområden eftersträvas bland annat för biologisk mångfald.
• Naturreservat ska bildas.
• Metoder för kompensationsåtgärder används.
• Strategier och inriktningar för att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Målet kan påverkas i negativ riktning genom att översiktsplanen möjliggör:
• Risk för att skyddsvärda träd och biotopskyddade alléer avverkas till förmån
för exploatering i den byggda staden.
• Vissa föreslagna väg- och bebyggelseprojekt som till exempel Öckerö-leden,
vägförbindelser i Kärra, bebyggelse i Kärra, Säve, Torslanda och Gunnilse.
• Ökad tillgänglighet till vissa naturområden kan innebära hot mot naturvärden,
till exempel fågelliv, om inte styrning av besökare och fritidsverksamheter sker.

Lokala miljö- och klimatmål
Det finns en tydlig målbild i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 20212030 (beslutat av kommunfullmäktige 2021-03-25) att Göteborg ska ställa om
till en ekologiskt hållbar stad till 2030. Det innebär att Göteborg ska vara en av
världens mest progressiva städer när det kommer till att förebygga och åtgärda
miljö- och klimatproblem. Våra barn och kommande generationer ska inte belastas med problem som vi själva kan lösa. Inte heller ska människor, djur och
natur i andra länder behöva påverkas negativt av hur vi lever.
Programmet fokuserar på de största utmaningarna för ett ekologiskt hållbart
Göteborg och innehåller tre miljömål som handlar om naturen, klimatet och
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människan. De tre miljömålen omfattar hela Göteborg. Under miljömålen finns
tolv delmål som fokuserar på Göteborg Stads egen verksamhet, se figur nedan.
Översiktsplanen är en av många pusselbitar i omställningsarbetet till en hållbar
stad. Nedan följer en genomgång av stadens miljömål och en kommentar kring
relevans, rådighet och bedömning av måluppfyllelse kopplat till översiktsplanen.

Naturen - Göteborg har en hög biologisk mångfald
Parker, natur- och vattenområden har en avgörande roll för omställningen till ett
hållbart samhälle genom möjligheten att leverera positiva klimatbidrag. Ekosystemtjänster kopplade till hälsa och välbefinnande, koldioxidlagring och utjämning och rening av vattenflöden från nederbörd är några exempel. Parker, natur
och vattenmiljöer bidrar också med sociala värden som ger en upplevelserik och
hälsosam stad liksom ekologiska värden som ger ett rikt växt- och djurliv. En
stor utmaning med att planera en tätare stad är att den fortsatt ska erbjuda tillräcklig mängd kvalitativa grönskande miljöer och ekosystemtjänster av olika slag
till befolkningen.
De tre övergripande strategierna om nära, sammanhållen och robust pekar
tydligt ut att fler tillgängliga parker och naturområden ska skapas samt att den
biologiska mångfalden och ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas. Översiktsplanen har tagit ett nytt strukturerat grepp kring blågrön infrastruktur som
möjliggör för nödvändiga prioriteringar. Totalt finns i översiktsplanen drygt 20
inriktningar för att bevara och utveckla den gröna infrastrukturen, skapa sammanhängande blågröna stråk samt bevara och utveckla ekosystemtjänsterna.
För att lyckas krävs att fortsatt planering uppnår yteffektivitet bland annat genom nya sätt att anlägga och planera infrastruktur och att i första hand befintliga
hårdgjorda ytor tas i anspråk för ny bebyggelse.
Det finns flera vattenmiljöer (sjöar, vattendrag och kustvatten) som idag inte
når upp till normen om god ekologisk och kemisk status och det kommer krävas omfattande åtgärder om så ska ske. Med översiktsplanen ges möjligheter för
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stadsutvecklingen att bidra med sin del i arbetet med att nå en förbättrad situation i vattenmiljöerna.
Havet, som miljö och naturområde, näringskälla, rekreationsområde, plats för
friluftsliv mm har fått en betydligt mer framskjuten plats i den översiktliga planeringen jämfört med gällande översiktsplan. Havsområdet är en, av flera, geografiska inriktningar med tydliga riktlinjer och rekommendationer.
Det som är möjligt på översiktsplanenivå är främst att lyfta vattenperspektivet till den strukturnivå som behövs för att förstå helheten och planera därefter.
I översiktsplanen finns åtta inriktningar som syftar till att förbättra och utveckla
kvaliteten på vatten i staden.
Göteborg har ett särskilt ansvar för hotade och värdefulla arter och biotoper/
naturtyper som har en relativt stor förekomst i staden. Med hjälp av utpekade
ansvarsarter och ansvarsbiotoper kan staden göra prioriteringar. Andra exempel
på viktiga underlag som finns, utvecklas och revideras är den svenska rödlistan
över hotade arter, regionalt material över grön infrastruktur och stadens arbete med ekologiska landskapsanalyser och ekologiskt särskilt känsliga områden.
Dessa verktyg kan främst användas i detaljplaneskedet och inte i en översiktsplan.
Det finns också risker med föreslagen utveckling då översiktsplanen innebär en omfattande bebyggelse och förtätning. Mestadels på redan ianspråktagen
mark men det möjliggörs också för utbyggnad på grönområden och jungfrulig
mark. Det kan få negativ effekt på biologisk mångfald, ekosystemtjänster och
blågröna stråk. Mer arbete krävs och det sker till viss del inom den fortsatta
planeringen men också genom de strategier som staden hat valt att jobba vidare
med inom ramen för miljö och klimatprogrammet. Det måste också understrykas att översiktsplanen är en avvägning och bedömning av och hänsyn tagna till
många olika intressen.
Översiktsplanens strategier leder till att staden får mer parker och till att tillgängligheten till befintliga grönområden förbättras, om de efterlevs i följande
planeringsskeden. Vidare leder strategier och inriktningar i stort sett till bevarande av de stora naturområden och gröna kilar som har stor betydelse för den
biologiska mångfalden. Om större exploatering sker i de värdefulla natur- och
kulturmarkerna i ytterstaden kan den biologiska mångfalden påverkas negativt.

Klimatet - Göteborgs klimatavtryck som är nära noll.
Stadsutvecklingen och därmed trafiken är en viktig pusselbit för att nå ett samhälle där klimatpåverkan är på en acceptabel nivå. Trafiken står idag för ungefär
en tredjedel av koldioxidutsläppen, så förändringar inom denna sektor spelar en
avgörande roll för att nå klimatmålen.
Översiktsplanen är tydlig med att det behöver byggas en samhällsstruktur
och en stad som stödjer och möjliggör ett hållbart vardagsliv. Det handlar om
att minska resursförbrukningen inom bland annat transportsektorn. I översiktsplanen har tre övergripande strategier lyfts fram och prioriterats för att nå målet
om en hållbar stad; att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Nära
stad innebär korta avstånd mellan människor och de funktioner som behövs för
vardagslivet och minskar behovet av att resa. Fler kan klara vardagen genom att
gå och cykla.
Översiktsplanens tydliga inriktning till förmån för gående, cyklar och kollektivtrafik är en förutsättning för att även med en befolkningsökning få till stånd
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ett yteffektivt transportsystem. På flera platser krävs ombyggnad av gator och
leder för att såväl cykel som kollektivtrafik även i fortsättningen ska kunna fungera, vilket planen tar höjd för.
Översiktsplanens strategi om en flerkärnig struktur innebär att fler kan klara
att resa utan bil med fler vardagliga mål inom gång- och cykelavstånd. För resor
över längre avstånd ska gena cykelstråk och en utvecklad kollektivtrafik skapa
förutsättningar för hållbara resor, vilket är avgörande för att klara stadens tillväxt.
Om biltrafik och transporter med tunga fordon minskar och kollektivtrafiksatsningar ökar så som planen förespråkar genom förtätning och komplettering
i den befintliga sammanbyggda staden kan förutsättningar för en mer hållbar
mobilitet finnas.
I samband med vissa större exploateringar är det ofrånkomligt med viss ökad
biltrafikgenerering men så långt som möjligt ska ny eller utökad infrastruktur
för biltrafik undvikas. För att ett nytt område ska kunna generera viss biltrafik
behöver kringliggande områden, med hjälp av utökad kollektivtrafik och förbättringar för resande med gång och cykel, minska sitt bilresande. Resurser ska
istället läggas på att stärka förutsättningarna för de mer hållbara och yteffektiva
trafikslagen.
Att skapa en hållbar mobilitet och infrastruktur är en utmaning som hela
staden arbetar med och översiktsplanen är en av många pusselbitar. Med de
övergripande strategierna och de totalt ca 30 inriktningarna för hållbar mobilitet
och infrastruktur skapas goda möjligheter för att minska trafikens påverkan på
klimatet. Strategierna för trafik och mobilitet är utvecklade både som en konsekvens av förtätning av staden och för att fler ska välja att gå, cykla eller åka
kollektivt. Strategierna ger möjlighet till positiva miljökonsekvenser med minskad klimatpåverkan som resultat, minskade utsläpp av växthusgaser och lägre
trafikbullernivåer.
Vilken sorts energi som produceras kan inte hanteras i en översiktsplan. Däremot kan områden viktiga för energiproduktion pekas ut om det krävs på grund
av till exempel störningar, behov av stora eller väldigt specifika ytor, tex vindkraft. Tidigare fanns områden för storskalig vindkraft utpekade, men efter de
miljöprövningar som har genomförts har dessa områden fallit bort. Med dagens utgångspunkter finns inga andra lämpliga områden för storskalig vindkraft
i Göteborg. Ny teknik öppnar för möjligheter till havsbaserad vindkraft, detta är
dock inte utpekat i översiktsplan. Men det finns heller inga hinder i översiktsplanen för att pröva havsbaserad vindkraft.
Andra energianläggningar såsom tex solceller kräver inte särskilt utpekade
områden på översiktsplanenivå då dessa är relativt lättplacerade utifrån ett störningsperspektiv.

Människan – Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö.
Ambitionen i översiktsplanen är att utveckla staden så att göteborgarna har tillgång till bra luft och goda ljudmiljöer i sin vardag och att invånarnas vardagliga
exponering för luftföroreningar och störande buller behöver minimeras. Vägtrafiken står för det enskilt största bidraget till dålig luftkvalitet liksom störande
buller i stadsmiljön och allra störst är problemet vid de större trafiklederna och
längs större hårt trafikerade gaturum i de mer centrala delarna av staden.
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Eftersom både luftkvaliteten och ljudnivåer är starkt kopplad till trafiksituationen är översiktsplanens påverkan på dessa mål starkt kopplad till de övergripande strategierna om nära, sammanhållen och robust. Där det tydligt framgår
att staden ska planeras utifrån målet att minska trafikarbetet och prioritera gång,
cykel och kollektivtrafik. Att fler tar sig fram till fots och cykel kommer påverka
både luft- och ljudkvalitet positivt, liksom människors hälsa genom ökad fysisk
aktivitet. I översiktsplanen finns fem särskilda inriktningar med fokus på luftkvalitet och buller för det fortsatta planarbetet.
Översiktsplanen stödjer den generella utvecklingen och arbetet för lägre luftföroreningshalter och minskat buller i stadsmiljön, tex genom att gynna rätt
sorts fordon och rörelsemönster, genom att förbättra förutsättningar för gång,
cykel och kollektivtrafik samt stödja en övergång till elfordon.
Barn är en av de grupper som är utpekad som särskilt sårbara för både luftföroreningar och buller. En stad som prioriterar andra sätt att resa än med bil kan
ge säkrare miljöer inte minst för barn. Översiktsplanen har ett tydligt fokus på
att barns utemiljöer som förskolor, skolor och lekplatser, placeras och utformas
så att de har så god luft- och ljudkvalitet som möjligt. Luftkvalitet och ljudnivåer påverkas också av bebyggelsens och gaturummens utformning, vilket i större
grad utformas i senare planeringsskede än översiktsplanen.
En stadsutveckling som istället leder till ökade trafikmängder eller en ogenomtänkt utformning av stadsbebyggelsen så att haltnivåerna i utsatta gaturum
ökar, kan motverka den minskning som bättre fordon kan erbjuda. Bostadsbyggande i lägen med mycket biltrafik kan innebära negativ påverkan på människors hälsa genom dålig luftkvalitet och högt trafikbuller, eftersom fler människor
exponeras. Det finns risker vid omvandling av infartsleder och huvudgator till
stadsmässiga stråk, i förhållande till miljökvalitetsnormer för luftkvalitet och
buller, vilket bör observeras i kommande planering.
I översiktsplanen finns ett tydligt fokus på att bevara och i så hög grad som
möjligt utveckla ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Ekosystemen kan
hjälpa oss med utmaningar förknippade med ett enskilt område. Dessa naturens
tjänster är särskilt viktiga att säkerställa i olika delar av staden. Fler människor
som bor och arbetar i staden innebär att den totala leveransen av ekosystemtjänster i staden behöver öka i takt med utbyggnaden.
För att kunna öka ekosystemtjänsterna behöver den biologiska mångfalden i
staden öka och den gröna infrastrukturen stärkas och utvecklas. I översiktsplanen ges förutsättningar för att ekosystemtjänster ska genomsyra hela planeringen och all markanvändning både på allmän plats och kvartersmark. Ytor som
parker och naturområden, gatumiljöer, bostadsgårdar och tak och väggar kommer att behöva bidra. Det är samtidigt viktigt med strukturer och sammankopplingar när det gäller att utveckla stadens ekosystemtjänster. I översiktsplanen är
den blågröna infrastrukturen prioriterad, både på den övergripande regionala
skalan med kopplingen till de större naturområdena och gröna kilarna utanför
staden och de gröna kopplingarna inom den bebyggda staden.
Konsekvensen av att staden i huvudsak ska växa i den bebyggda staden är att
jordbruksmark kan sparas. Om utbredningsområdena och planeringsreserverna i
ytterstaden tas i anspråk kommer dock detta ske på bekostnad av jordbruksmark.
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SOCIALA KONSEKVENSER
SKA och BKA
Social konsekvensanalys (SKA) och
barnkonsekvensanalys (BKA) är
analysmodeller och processtöd och
används i brett samarbete inom staden. Analysmodellerna är till hjälp för
att kunna utgå från människors olika
livssituationer och behov när en fysisk
förändring ska genomföras. Modellerna används för att få ökad kunskap om
platsen och för att identifiera viktiga
sociala aspekter som behöver tas om
hand i planarbetet. De används också
för att ta fram åtgärder och för att konsekvensbeskriva olika förslag till förändring. Barnkonsekvensanalyser görs
för att utveckla barnperspektivet och
barns eget perspektiv i stadsutvecklingen och därmed förbättra beslutsunderlaget och möjliggöra för delaktighet i olika planeringsskeden. Att utgå
från ett barnperspektiv syftar på att
tillgodose barnens behov och se till att
barnens rättigheter tas till vara.

Varför är social hållbarhet viktigt?
Utgångspunkter för social hållbarhet
kan innefatta generationsrättvisa, social
rättvisa, tillit och medborgerligt deltagande. För hållbarhet handlar det alltså
om att ha med sig dagens situation,
framtidens och vägen dit.
Miljöer ska helt enkelt fungera för alla
människor som ska använda dem. Med
alla menar vi alla människor, oavsett
kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller socio-ekonomiska förutsättningar. (Planering
med människan i fokus 1.2 2016)
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Planens samlade konsekvenser och bidrag till socialt hållbar utveckling
Social hållbarhet skapas genom ett komplext samspel av faktorer och den fysiska planeringen bara är en del av dessa. Översiktsplanen öppnar för många olika
scenarier och det innebär också att merparten av avvägningar och prioriteringar
kommer att behöva göras i efterföljande planering och beslutsprocesser. Sociala
konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser kommer då vara av vikt för att
belysa de platsspecifika förutsättningarna, behoven och konsekvenserna.
Översiktsplanen beskriver ett nuläge och en vision om vad som ska komma
(kortfattat: en hållbar nära, sammanhållen och robust stad) men mindre av hur
förutsättningarna och hur vägen att nå dit ser ut. Om en förändring mot en hållbar utveckling verkligen ska ske, behöver planen också beskriva vad som behöver
väljas eller väljas bort eller vad som behöver förändras. Den fysiska planeringen
skulle kunna bidra till att förtydliga det som ska förändras men översiktsplanen
beskriver till största delen mer av samma. Genom att välja tillväxt som utvecklingsmodell har alternativen valts bort, samtidigt som det är de problem som
tillväxtlogiken skapat som till stor del är föremålet för översiktsplaneringen.
Bedömningen har inriktats på effekter och konsekvenser av planens strategiska ställningstaganden: utbyggnadsstrategi och de geografiska och tematiska
planeringsinriktningarna. Många av de geografiska planeringsrekommendationerna är av typen eftersträva, värna, stärk, verka för och kan därför inte bedömas
här; det kommer att vara mer utförbart att analysera dessa och beskriva konsekvenser i kommande plan- och beslutsprocesser där det blir tydligare hur det ska
gå till. Genomförandekapitlet beskriver att en prioritering ska ske i senare skede,
inte hur den kommer se ut, och därför är en helhetsbedömning av översiktsplanens effekter svår att göra. Det finns heller inga skrivningar om några särskilda
områden i stadens som behöver ett extra fokus vilken kan komma att innebära
att det till största delen blir marknadsmässiga förutsättningar som kommer styra
var utveckling kommer att ske. Plankartan utgör ingen målbild, utan visar de
områden utan inbördes ordning, som är lämpliga för stadsutveckling.
Utvecklingsinriktningen med nära stad, sammanhållen stad och robust stad
kan fungera som stöd för stadens beslut och prioriteringar och på vis hjälpa
exploatörer och allmänhet att förstå på vilka grunder olika beslut tas. Om flera
områden i ytterstaden tas i anspråk för helt nya stadsdelar blir utvecklingsinriktningen nära, sammanhållen och robust betydligt mer verkningslös. Allt kan inte
ske samtidigt och därför behövs en färdplan med turordning samt med vad som
bör utvecklas först i respektive stadsdel för att nå minskade skillnader i livsvillkor
och jämlik tillgång till stadens resurser. En tydligare prioritering vore önskvärd.
Översiktsplanen tar höjd för att Göteborg ska kunna växa med nästan ett
halvt Göteborg till. Den tillkommande bebyggelsen och förändringar i övrig
fysisk miljön borde kunna användas än mer effektivt för att förbättra situationen
inom det som beskrivs som de stora utmaningarna; att Göteborg är en stad med
stora skillnader i livsvillkor och med en överförbrukning av naturresurser.

Social konsekvensanalys/social hållbarhetsbedömning
Hållbarhetsbedömningen beskriver i vilken utsträckning planförslaget kan förväntas medverka till eller motverka en socialt hållbar utveckling. Denna bedöm-
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ning är ett av de sista stegen i en process för barnkonsekvensanalys och social
konsekvensanalys som Göteborgs Stad har utvecklat och använder i planprocesser i olika skalnivåer. De aspekter som analyseras är sammanhållen stad, samspel,
vardagsliv, identitet och hälsa och säkerhet. Tidigare steg i konsekvensanalysen i
översiktsplanearbetet har varit nulägesbeskrivning/behovsanalys och målformulering/åtgärdsförslag. Inspel från de olika stegen i processen inklusive åtgärdsförslag har delgivits översiktsplanens arbetsgrupp under processens gång, för att
på så sätt kunna bli integrerade delar av översiktsplanen.

Koppling till styrande dokument
• FN har antagit globala mål och en agenda för att nå ekonomisk, socialt och
miljömässig hållbar utveckling. Världens länder ska fram till år 2030 gå mot
en hållbar, rättvis och jämlik framtid utan fattigdom och hunger där våra städer ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
• Plan och bygglagen: 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av
mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.
• I den statliga Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling beskrivs att den fysiska miljöns utformning kan bidra till att minska
segregation och öka den sociala sammanhållningen.
• I den nya arkitekturpolitiken Gestaltad livsmiljö formuleras att ”Arkitektur,
form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar
att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön”.
• Barnkonventionen, i januari 2020 blev konventionen om barns rättigheter
svensk lag. Offentliga aktörer som stat och kommun samt privata aktörer som
utför tjänster åt det allmänna, är skyldiga att följa konventionen.
• Göteborgs stads Program för ett jämlikt Göteborg 2018-2026 fokuserar på
att öka jämlikheten i Göteborg genom att förbättra livsvillkoren för alla göteborgare, oavsett socioekonomisk position, geografisk hemvist, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet,
religion, annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning. Fyra målområden
visar vad det samlade arbetet behöver rikta in sig på för att minska skillnader i
livsvillkor. Dessa målområden/samhällsarenor påverkas samtliga av den fysiska planeringen: skapa god start och goda uppväxtvillkor, skapa förutsättningar för arbete, skapa hållbara och jämlika livsmiljöer, skapa förutsättningar för
delaktighet, inflytande och tillit
Inom målområdet skapa hållbara och jämlika livsmiljöer pekar programmet ut
fem strategier:
o
Öka delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen
o
Skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö
o
Minska boendesegregationen
o
Öka tillgången till bostäder
o
Skapa förutsättningar för jämlik tillgång till stadens resurser

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Hållbarhetsbedömning

37

Socialt hållbar livsmiljö
Genom att beakta och ta hänsyn till sociala aspekter kan planeringen bidra till
att främja goda och jämlika levnadsvillkor.
Staden har gjort ett gediget arbete med att beskriva lägesbilden för Göteborg
i Jämlikhetsrapporterna 2014 och 2017. Flera olika forskningsbaserade kommissionsarbeten (Malmökommissionen 2012, Östgötakommissionen etcetera) ligger till grund för de rekommendationer och mål-/åtgärdsområden som pekas ut
i programmet. Ett av målområdena handlar om hållbara och jämlika livsmiljöer.
Där konstateras att grundläggande förutsättningar för en socialt hållbar livsmiljö
är en passande och ekonomiskt överkomlig bostad, en väl gestaltad, omhändertagen och välfungerande närmiljö, tillgång till stadens resurser i form av bland
annat trygga offentliga rum, arbetsplatser, skolor och förskolor, vård- och omsorgsbostäder, kollektivtrafik, parker och grönytor, rekreation, kultur, idrott och
kommersiell service och möjligheter till inflytande och delaktighet.
Ojämlikheter i livsmiljöer och att staden är segregerad påverkas av flera olika
faktorer. Det rör sig bland annat om statlig bostads- och finanspolitik, inkomstförhållanden, bostadsmarknadens sätt att fungera, hur stadens delar planeras
med olika typer av bostäder och upplåtelseformer, trafiksystem och service av
olika slag samt hur staden hänger ihop och skapar en helhet. Översiktsplanen
kan påverka delar av dessa.
Stadsutveckling är komplex med många aktörer och många målkonflikter.
En stor del av ansvaret vilar med gällande lagstiftning och bostadsfinansieringssystem på marknadens aktörer. Staden med dess nämnder, förvaltningar och
bolag har möjlighet att påverka utvecklingen mot en mer sammanhållen stad
och minskade skillnader i livsvillkor genom exempelvis planering av markens
användning, kommunal service, investeringar, markägande och allmännyttigt
bostadsinnehav.

Avvägningar
Målet för stadsplanering är att hitta vägar som maximerar positiva effekter för
alla tre hållbarhetsdimensionerna. Samtidigt behöver inte sociala, ekonomiska
och ekologiska hållbarhetsperspektiv ses som en illustration av ett harmoniskt
tretal utan, kan också vara en framställning av motstridiga intressen och potentiella konflikter. I praktiken kan en positiv effekt för en dimension vara negativ
för en annan.
Avvägningar och val är därför en väsentlig del av stadsplaneringen. Dessa
avvägningar och dess konsekvenser är svåra att analysera i föreliggande förslag
till översiktsplan. Inriktningar, rekommendationer, strategier och mål är alla välformulerade, var för sig relevanta och fångar en bild av en hållbar stad. Men
vad som prioriteras, vad som väger tyngst när intressen och mål är motstridiga
framgår inte. Översiktsplanen kan därför få väldigt olika konsekvenser beroende
på vad som prioriteras och i vilken turordning olika utbyggnadsalternativ genomförs. En utbyggnadsordning ska enligt översiktsplanen tas fram senare och
egentligen är det först då som det är möjligt att göra konsekvensbedömning av
utvecklingsinriktningen.
Hur de olika strategierna och inriktningarna ska vägas mot varandra beskrivs
inte. Det är också svårt att se vilka medel som står till förfogande för att mål,
strategier och inriktningar ska realiseras.
De tematiska inriktningarna är strukturerade var för sig och systemkonse-
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kvenser är svåra att överblicka.
I följande text kommer en bedömning göras utifrån tillgänglig information. En
del fokus kommer också att ligga på det som inte står och konsekvenserna av
den frånvaron.

Utmaningar
Passande bostäder
Tillgången till stadens resurser och till bostadsmarknaden är ojämlikt fördelad. I
Göteborg liksom i många andra större städer råder bostadsbrist. Konsekvenserna är särskilt påtagliga för socioekonomiskt svaga grupper, de som har låga eller
oregelbundna inkomster, saknar anställning, har hälsoproblem eller är nya på
bostadsmarknaden såsom unga och nyanlända. Bostadsbristen får konsekvenser
även för hemlöshet, för sämre hälsa hos grupper som drabbas och för trångboddhet, vilken är vanligare bland ekonomiskt utsatta barnfamiljer. En långvarig
bostadsbrist påverkar dessutom stora delar av samhället som utbildning, sysselsättning och kompetensförsörjning.
Bostadsbristen hindrar också offentliga och privata arbetsgivare att hitta den
arbetskraft som eftersöks.
Nybyggnation och förtätningsprojekt kan skapa möjligheter att tillföra nya
bostäder och blanda upplåtelseformer och bostadstyper, men eftersom boendekostnaderna är höga i nybyggda bostäder kan det vara svårt för invånare med begränsade ekonomiska resurser att efterfråga dem. Även renoveringsprojekt kan
innebära kraftiga ekonomiska effekter för hyresgäster. Ändrad sammansättning
av bostadstyper och upplåtelseformer kan i vissa områden också leda till en oönskad gentrifieringsprocess, där de som inte har råd att bo kvar tvingas flytta. Det
kan ha stor påverkan på individen och hälsan.

Bedömning
Störst nytta
Översiktsplanen kan bidra till att skapa förutsättningar för att fler ges möjlighet
att få en bostad genom att ta höjd för 120 000 nya bostäder. Göteborg ska kunna
växa med nästan ett halvt Göteborg till. Då bostadsbristen är ojämlikt fördelad
är det av stor vikt att dessa bostäder och tillhörande grundläggande service, social såväl som kommersiell, produceras på ett sådant sätt och på de platser, att de
kan komma dem tillgodo som har störst behov och där de gör störst nytta för att
skapa en nära, sammanhållen och robust stad. Översiktsplanen visar inte tydligt
på en sådan riktning.

Drivkrafter och incitament
Utifrån ett trångboddhets- och bostadsbristperspektiv är behovet störst i bland
annat Angered, Bergsjön och Biskopsgården. I översiktsplanen går det inte att
utläsa att stadens bostadsutveckling med tillhörande fri- och vistelseytor och
kommunal service kommer styras mot dessa socioekonomiskt svaga områdena
trots att det där finns gott om obebyggd mark. Den stora volymen nya bostäder
planeras i centrala staden och i de mer centrala omvandlingsområdena i mellanstaden. Fördelningen över staden av potential för tillkommande bostadsvolymer
har skett bland annat utifrån en analysmetod som lägger stor vikt på marknadens
incitament och drivkrafter. Mål om långsiktig hållbarhet utifrån alla tre dimensionerna och möjlig politisk viljestyrning har inte fått samma tyngd. Det finns
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Segregation och covid-19
Coronapandemin synliggör och ökar
den rådande ojämlikheten i boendet i
Sverige. Bostadens betydelse har ökat
under pandemin med divergerande effekter. Många hushåll med god ekonomi har som följd av ett mer omfattande
hemarbete, inställda semesterresor och
fysisk distansering kunnat ”se om sitt
hus”, medan personer i hushåll med
svag ekonomi i högre grad är trångbodda och har svårt att undvika smittan både i jobb och i hemmiljö. Källa: Martin Grander och Tapio Salonen
“Ökad ojämlikhet i boendet i spåren
av coronapandemin artikelserie” www.
delmos.se

stor risk att utbyggnadstakten där efterfrågan är stor men de marknadsmässiga
förutsättningar är svaga, blir lika låg som den varit de senaste 40 åren. Detta är
ett dilemma som inte löses bara på en kommunal nivå, men som behöver uppmärksammas.

Attraktiv
Översiktsplanen nämner variation i bostadsutbud och offentliga rum för att skapa attraktiva närmiljöer. Ordet attraktiv är problematiskt i stadsbyggnadssammanhang då följdfrågan alltid behöver bli; attraktiv för vem? Vad eller vem får
plats, vem får inte plats? Behov och preferenser ser olika ut för stadens invånare,
både befintliga och framtida.
Passande bostäder för alla
Hemlöshet, eller otrygga boendeförhållanden, trångboddhet och en segregerad
boendemiljö påverkar hälsan, tilliten och den sociala sammanhållningen negativt. Inkomstskillnader har ökat de senaste 20 åren och antalet hushåll för vilka
det är orealistiskt att spara ihop till en ägd bostad har ökat. Andelen hushåll som
är hänvisade till hyresrätt har därmed ökat samtidigt som andelen hyresrätter
minskat. Näringslivet vill rekrytera högutbildad arbetskraft och därför planeras
nya bostäder för dessa grupper. Men om staden som helhet ska fungera behövs
även bostäder för yrkeskategorier med lägre utbildningsnivåer eller inkomster.
Den största tillgången för grupper med låga inkomster är befintliga hyresrätter med överkomliga hyror. Översiktsplanen kan inte sätta kostnadsnivåer men
skulle kunna åtminstone tydligt understryka att de befintliga hyresrätterna i hela
staden borde säkras från överrenoveringar och utförsäljningar om målet om en
passande bostad för alla ska kunna nås. Det handlar då om att uppmärksamma,
värna och motverka utträngning av både befintliga billiga hyresrätter och verksamhetslokaler.
Delad eller blandad
För att bryta segregationen krävs såväl insatser som utjämnar skillnader mellan
grupper, som insatser som förbättrar situationen för utsatta grupper.
En blandning av upplåtelseformer, bostadstyper och kostnadsnivåer på områdesnivå kan eventuellt bidra till en minskad boendesegregation. Det gäller
under förutsättning att det som byggs nytt inte medverkar till att befintliga lägenheter med relativt överkomliga hyror påverkas. Strategin med blandning kan
förbättra ett områdes fysiska struktur och service genom att området kompletteras med det som saknas och brister i till exempel rumsliga samband kan förbättras. Översiktsplanen anger att i områden där det finns stor andel hyresrätter, bostäder som idag har relativt sett överkomliga hyror, ska det planeras för
äganderätter och bostadsrätter. En sådan åtgärd skapar en större variation och
valfrihet för de som kan välja. Det kan således bidra till att olika socioekonomiska grupper blandas i en skalnivå men det är inte ett sätt att minska skillnader i
livsvillkor. Det finns inte entydiga forskningsresultat som visar att blandning är
bra ur segregationssynpunkt. Snarare visar forskning på en risk att blandningspolitik kan leda till utträngning. Vilka ska få plats och vilka får inte plats i det
nya förändrade? Om boendekostnader i sådana områden stiger till följd av upprustning av det befintliga beståndet, eller utförsäljning av befintliga hyresrätter
kan socioekonomiskt svaga hushåll tvingas flytta till billigare boenden någon an-
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nanstans eller bo mer trångbott. Om inte livsvillkoren blir mer jämlika kommer
det alltid finnas människor med små ekonomiska resurser och de kommer att
behöva någonstans att bo, oavsett om det flyttar in boende med mer ekonomiska
resurser i området.
En sådan satsning kommer inte heller lösa tillgänglighet på kort sikt för hushåll med låga inkomster till de delar av staden som mestadels rymmer hushåll med högre inkomster, till exempel i centrala staden och villaområden i väst
och syd. Om bostadsbyggandet och stadsutvecklingen ska ske inom ramarna för
marknadsförutsättningar, kommer det fortsatt vara svårt för resurssvaga grupper
att få tillgång till en passande bostad i stora delar av staden. Staden kommer
fortsatt vara delad.

Hyresrätter på lång sikt
Genom att även i nyproduktion tillskapa en stor andel hyresrätter över hela staden, trots att hyresnivåerna blir höga, kan dessa på lång sikt bli tillgängliga för
hushåll med låga inkomster. Även om tröskeln är hög idag kan den relativt bli
lägre på längre sikt, under förutsättning att hyresnivåerna fortsatt är förhandlade
mellan parterna.
Småhus eller marknära bostäder till barnfamiljer
Inriktningen mot att öka andelen småhus kan möta ett behov hos många barnfamiljer som prioriterar eget boende och som idag väljer att bosätta sig i grannkommuner. Barnfamiljers önskan om marknära boende med bra utemiljöer skulle dock kunna tillgodoses på fler sätt än med småhus som i sig är ytkrävande
och som ofta ger ett stort ekologiskt fotavtryck. Småskaliga flerfamiljshus med
marknära bostäder och väl planerade och tilltagna utemiljöer i områden där förskolor och skolor ges goda förutsättningar kan komplettera småhusbyggandet.
De senaste åren har många nyanlända barnfamiljer flyttat in i kommunen och
bidrar till ett positivt inflyttningsnetto, men den gruppen kommer att ha svårt
att köpa nyproducerade småhus.
En bostadsplanering som är regional skulle på ett bättre sätt kunna utnyttja
regionens olika förutsättningar och styrkor.

Sammanhållen stad
Sammanhållning och tillit
Sammanhållen stad handlar i den sociala konsekvensanalysen framför allt om
sammanhållning mellan människor. Social sammanhållning kan beskrivas som
känslan av samhörighet och tillit. Social sammanhållning handlar också om
samhällets kollektiva förmåga att hantera komplexa samhällsproblem. Sammanhållning och tillit kan vara en effekt av minskade skillnader i livsvillkor. (se
Program för Jämlik stad 2018-2026). Den sammanhållna staden är en stad där
det finns en hög tillit i relationerna mellan människor och gentemot samhällets
funktioner. Det är en stad där alla har tillgång till en passande bostad och där det
samhälleliga med en grundläggande välfärd är synligt på de offentliga platserna.
I den sammanhållna staden ska det inte ha betydelse var du bor, när det gäller
tillgång till service och väl omhändertagna och fungerande livsmiljöer.
I en socialt sammanhållen stad ser människor från olika sociala grupper varandra i det dagliga livet. Deras tider och rum i vardagen överlappar varandra, så
att samspel kan uppstå och polarisering kan minska.
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Segregation å sin sida kan definieras som att individer eller grupper av individer
lever och verkar rumsligt åtskilda från varandra. I konsekvensbedömningen fokuserar vi på den rumsliga åtskillnaden inom boende, alltså boendesegregation.
Det är staden som är segregerad, inte några enskilda stadsdelar. Segregation är
ett samhällsproblem, inte ett områdesproblem. För vissa individer är den rumsliga uppdelningen självvald och kan innebära vissa fördelar, för andra är den
påtvingad och kan på olika sätt ge negativa effekter. Majoritetssamhällets handlande har en avgörande betydelse för boendesegregationen.
Arkitektur och fysisk planering kan i viss mån användas som verktyg för att
skapa en mer sammanhållen och mindre segregerad stad. Staden och stadsdelarna kan länkas ihop och barriärer – mentala och fysiska – kan överbryggas för att
minska avstånd mellan människor och underlätta tillgängligheten.

Bedömning
Rådighet
Det är bra att sammanhållen stad och jämlik tillgång till stadens resurser så tydligt lyfts fram som huvudstrategier. Det ger goda förutsättningar för att frågorna
kommer att finnas med och vara prioriterade i kommande planeringsprocesser.
Samtidigt konstateras att staden inte har rådighet över alla de faktorer som styr
bostadsbyggandet och att det är ett allvarligt problem att socioekonomiskt svaga
grupper drabbas värst av bostadsbrist och höga bostadspriser.
Det är många olika system som har betydelse för att skillnader i livsvillkor ska
minska, exempelvis transportsystem, utbildningssystem, bostadsfinansieringssystem och ekonomiskt system. Alla system behöver samverka och ha samma
mål för att sammanhållning ska skapas. Översiktsplanen kan ha påverkan på
några av dem.
Mål och medel
Översiktsplanen betonar att stadsbyggandet har potential att jämna ut ojämlikheter i fråga om tillgång till stadens resurser. Ny bebyggelse kan bidra till att
skapa goda fysiska kopplingar och stråk inom och mellan stadens och regionens
olika delar. Investeringar i samhällsfunktioner och institutioner i alla delar av
staden kan bidra till att människor möts samt att fler människor rör sig över hela
staden och kan skapa förutsättningar att bättra nyttja samhällsservice och stötta
lokala torg. Åtgärderna finns med i översiktsplanens mål, strategier och inriktningar, men det är svårt att se hur och med vilka medel detta ska ske och i vilken
turordning utvecklingen kommer ske i stadens olika delar.
Det är staden som är segregerad
Eftersom det är staden som är segregerad behövs åtgärder som gör fler bostäder
och offentliga rum tillgängliga för bredare grupper i hela staden. Minskad segregation är en relationell process, där vi inte bara kan se på de områden som drabbas av de negativa konsekvenserna av segregationen. Boendesegregationens lösningar finns inte bara i de socioekonomiskt svaga stadsdelarna. Mål och medel
för detta syns inte i planen. Risk finns därför att segregationen inte minskar utan
snarare späds på. Kostnadsfria målpunkter och mötesplatser behöver finnas i
de centrala delarna av staden. Offentliga rum bör vara tillgängliga och inkluderande för stadens alla invånare, till exempel kajkanter i Älvstaden, Heden och
historiska stadskärnan. Värdet av detta beskrivs till viss del i översiktsplanen men
inriktningarna pekar inte ut vägar för hur det ska realiseras.
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Områdesinsatser
Om staden ska bli mer sammanhållen behövs en kraftfull satsning på områden i staden med socioekonomiska utmaningar. Fokus behöver ligga på rådande
ojämlika livsvillkor och ojämlik tillgång till välfärd. Områdesinsatser kan inte
åstadkomma strukturella förändringar av den segregerade staden, men kan skapa
bättre villkor för den lokala befolkningen som bor där nu. Åtgärder som jämnar
ut ojämlika livsvillkor och minskar de negativa effekterna av boendesegregationen behöver prioriteras. Underskottet på service, bostäder, kultur, och arbetsplatser behöver åtgärdas för att skillnaderna ska kunna minska. Om skillnaderna
minskar kan tilliten och sammanhållningen öka.
En av de viktiga åtgärderna för att minska de negativa effekterna av boendesegregationen är att fokusera på att utveckla samhällelig och kommersiell service
i de bostadsområden som under en lång tid utarmats på sådan. På så vis kan
också incitament till utflyttning minska och ge större möjligheter till stabilitet i
lokalsamhället och skolor. För att detta ska ske behöver de verktyg som står till
förfogande användas; markinnehav, planering av markens användning och de
allmännyttiga bostadsbolagen etcetera. Översiktsplanen nämner dessa verktyg,
framförallt i kapitlet Genomförande, men någon konkretisering om hur verktygen ska användas för en mer hållbar utveckling ges inte där eller i de geografiska
inriktningarna. Kraftsamlingar i vissa utpekade områden hade också kunnat leda
till att till exempel företag vill etablera sig i dessa områden och invånarna skulle
få tillgång till en lokal arbetsmarknad som idag i stor utsträckning saknas. Några
sådana satsningar framgår inte av översiktsplanen.

Relationell segregation
Segregation handlar om att människor
lever och verkar separerade från varandra. Det kan handla om uppdelning
utifrån socioekonomisk status, etnicitet
eller demografi (till exempel ålder eller
kön). Denna åtskillnad innebär att det
blir koncentrationer av människor med
liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och
i skolor. Segregationen påverkar hela
samhället. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en skola som är
segregerad, utan hela kommuner och
regioner. Det brukar kallas att segregationen är relationell. Att segregationen
är relationell innebär också att utvecklingen i olika skolor och bostadsområden påverkar varandra. Källa: Delegationen mot segregation (www.delmos.
se)

Sammanhållen - överbrygga barriärer och koppla samman
Översiktsplanen pekar på samband mellan en geografisk och socialt sammanhållen stad. I översiktsplanen finns ett stort fokus på att binda ihop staden fysiskt
med kopplingar och vägar. En eller flera nya broar över älven kan bidra till att
knyta Hisingen och fastlandet närmare varandra. Det är särskilt viktigt med nya
kopplingar över älven där den går i nord-sydlig riktning.
Nya länkar och vägförbindelser kan underlätta för bilisters framkomlighet,
men påverkar samtidigt naturområden och skapar nya barriärer i det lokala sammanhanget. Om ny järnväg till hamnen kommer att realiseras får detta stora
konsekvenser för den lokala miljön, både positiva där dagens hamnbana ligger
och negativa i det nya sammanhanget.
Kollektivtrafik kan användas som en hävstång för bostadsbyggandet, men
i delar av staden finns få nya kollektivtrafikkopplingar redovisade. Översiktsplanen har som ambition att överbrygga barriäreffekter, för att koppla samman
staden och skapa sammanhängande stråk och sammanhängande gatunät. Men
flera områden i staden ligger så långt bort från stadskärnan att det inte inom
överskådlig tid går att få en kontinuerlig stadsväv hela vägen från city. Dessa områden kommer fortsatt att ha en annan karaktär än att vara delar av en sammanhållen stadsväv för mycket lång tid framöver. Lokala lösningar behöver utvecklas
för att stärka rumsliga samband, stråk och lokala torg. Lösningar som utgår från
platsspecifika förutsättningar och värden och som inte nödvändigtvis bygger på
den typologi som stadskärnan representerar.
Det presenteras få redskap för att överbrygga mentala barriärer. Mentala bilder behöver utmanas och ett normkritiskt förhållningssätt praktiseras. Hur vi
kommunicerar om staden och dess olika kvaliteter och brister är viktigt i det
sammanhanget. Där är just berättelserna, vem som får komma till tals och ge sin
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bild av behov och förutsättningar avgörande. I fortsatta processer är det av vikt
att boende och brukare med kunskap och utgångspunkt i det lokala och platsspecifika förutsättningar ges möjligheter att ta plats, både i problembeskrivningen och i förslag till lösningar. Se vidare under delaktighet och inflytande.
Drivkrafter och utbyggnadskapacitet
Utbyggnadskapaciteten i stadens olika delar är framtagen i en analysmodell
där marknadens incitament väger tungt. En stor andel av tillkommande bebyggelse planeras i innerstaden eller i mellanstaden i direkt anslutning till innerstaden. Det kommer att påverka utbyggnadstakt och omfattning i de delar av
staden som ligger längre ut i geografin. Om staden ska bli mer sammanhållen
behöver andra drivkrafter och mål få högre prioritering.
Trygghet
Översiktsplanen visar på behov av att bygga för att ökad trygghet. I analyser är
det viktigt att uppmärksamma att otrygghet kan ha olika källor. Otrygghet kan
grundas i oro för att bli utsatt för brott men också spegla en oro för att utsättas för diskriminering, oro för en ekonomisk situation, oro för en arbets- eller
en bostadssituation. Utveckling av den fysiska miljön är en del av åtgärder mot
otrygghet men det är många fler förutsättningar som behövs för att otrygghet
ska minska. Samverkan krävs, såväl inom den kommunala organisationen, som
med nationella och regionala aktörer samt med aktörer i näringsliv, akademi och
civilsamhälle.
Kompletteringar i befintliga miljöer behöver bidra till att skapa och förstärka
samband och stråk.
Innerstad för alla
Det är viktigt att stadens kärna är tillgänglig och välkomnade för hela stadens
invånare
En av citys fördelar och det som gör innerstaden lockande är just att folk
kommer dit från olika stadsdelar. Det skapar förutsättningar för ett stort utbud
som är relativt enkelt att ta del av. Det finns en risk att innerstadens utbud glesas
ut och tappar sin dragningskraft, om city ska utvidgas och dess kvaliteter spridas
till ett mycket större område.
En helt ny förutsättning som vi inte haft beredskap inför är den pandemi som
just har härjat. Hur påverkas staden och inte minst innerstaden av pandemin
och de förändrade beteenden som den förde med sig? Lärdomar från pandemin
behöver in i planeringen.
I översiktsplanen finns ett stort fokus på utbyggnad i de centrala delarna av
staden och det saknas en analys om hur det påverkar andra delar av staden och
regionen. Det är oklart hur ett växande sammanhängande stadsrum med mittpunkt i innerstaden kan leda till att tillgången till stadens resurser kommer invånare i stadens mer perifera delar tillgodo.
Olika karaktärer och täthet
Staden har många olika karaktärer. Genom att bland annat hänvisa till UN-habitats rekommendationer finns risk att stadsutvecklingen styrs mot ett ensartat
stadsbyggnadsideal med täta och högexploaterade områden, där stora delar av
det redan byggda kan komma att förlora mycket av det som är dess kvaliteter
och värden. Sådana värden är till exempel väl gestaltade och avvägda gröna ge-
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mensamma ytor mellan hus, placering av byggnader med hänsyn till topografi
och ljusinfall, trafikseparering för barns trygga lek- och trafikmiljöer samt en
täthet som ger plats för generösa utemiljöer och ljusa bostäder. Risk finns att det
framförallt är innerstadens kvaliteter som värnas. Det är få områden i Göteborg
som idag har en sådan hög täthet som rekommenderas i UN-habitatdokumentet. Risk finns också att tätheten blir så hög att många befintliga kvaliteter och
upplevelsevärden påverkas negativt. Grönska och friytor har fått ökad betydelse
när många tillbringar mer tid i närmiljön. Risk finns att mycket täta och högexploaterade områden kommer få stora brister i kvaliteter som värdesätts av inte
minst barnfamiljer.
Kulturmiljö
Att bevara och utveckla kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är viktigt
för möjligheterna att nå en omställning till ett hållbart samhälle. Staden är uttryck för mänskligt liv över tid och omfattar en mångfald av ekonomiska och
sociala relationer och händelser. De historiska miljöerna ger både upplevelser
och kunskaper om vår stad och borde vara resurser och viktiga utgångspunkter
i stadsutvecklingen. En hållbar stadsutveckling innebär att en avläsbar historia
och rumsliga kvalitéer, på byggnads-, stadsrums- och på landskapsnivå behöver
säkras även för kommande generationer. Den historiska stadskärnan och flera andra värdefulla kulturmiljöer gränsar till omvandlingsområden. Det finns
ett stort tryck på förtätning och påbyggnader även inom befintliga värdefulla
miljöer. Det finns risk för att kulturmiljövärden går förlorade i samband med
förändringar inom den historiska stadskärnan, i andra kulturhistoriskt värdefulla
miljöer eller vid omvandling av angränsande områden med avseende på bland
annat skala, viktiga vyer, siktlinjer och siluetter som är väsentliga för förståelsen
av stadens historiska framväxt. Risk även för skada i samband med infrastruktursatsningar inom eller i anslutning till riksintresset den historiska stadskärnan.
En viktig förutsättning för att kulturmiljöperspektivet ska kunna utvecklas i
stadsplaneringen är tillgång på aktuella kunskapsunderlag och på en tydlig avsiktsförklaring från stadens sida. Det är osäkert om översiktsplanen är tillräckligt
tydlig i detta.
Klimatförändringarna kan leda till skador på stadens kulturmiljöer. En riskoch sårbarhetsanalys borde utgöra ett viktigt underlag för långsiktigt hållbar
förvaltning av kulturmiljöerna.
Planens påverkan på strukturer och system
Satsning på flerkärnighet med Angered Centrum, Frölunda och Gamlestaden
som tyngdpunkter kan ge de närliggande stadsdelarna positiva effekter genom
utökad kommersiell och social service. Översiktsplanen beskriver inte tillräckligt
hur denna flerkärnighet ska kunna stärkas samtidigt som innerstaden ska utvidgas. En flerkärnig struktur med utspridd handel förutsätter en kraftig ökning av
befolkningen.
Angereds centrum, Hjällbo torg och Hammarkulletorget beskrivs som tyngdpunkter där service ska ges goda förutsättningar. Någon motsvarande utveckling
beskrivs inte i Gårdsten, Lövgärdet och Rannebergen. Risk finns att de lokala
torgen där ytterligare utarmas och det samma gäller även för flera andra lokala
torg i staden.
Den lägesbaserade planeringen kan ha många fördelar för att utreda var det
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är lämpligt med hög exploatering och var det inte är det. Metoden beskrivs
som just ett verktyg som ska användas, men var noder, stråk och mellanområden hamnar i staden går inte att utläsa i handlingen. Konsekvenserna av en
genomförd lägesbaserad planering kan bli mycket olika, beroende på vilken del
av staden som avses. Kvaliteter och platsspecifika värden riskera att försvinna vid
en kraftfull förtätning enligt metodens principer. Stråken kan också bidra till att
lokala torg utarmas, om inte underlaget för kommersiell service är tillräckligt.
Det finns även en risk för utträngning av till exempel förskolor och friytor vid
hög exploatering av noder och stråk. Det kan innebära att barn inte får gå i förskola/skola i närområdet eller att äldre inte får tillgång till lokal park eller annan
plats för rekreation.
Det är positivt för hälsa och välbefinnande om gröna och offentliga platser
ökar så som föreslås i översiktsplanen. Blågröna stråk och grön infrastruktur kan
bidra med många värden och till en mer sammanhållen stad men vilka medel det
finns för att genomföra dem och hur de ska utvecklas är oklart. Det är bra med
mått på avstånd till park och grönt. Då finns större chans att mål för grönytor
och parker realiseras. Det är även många andra funktioner som också skulle behöva ha måttrekommendationer avseende närhet och ytor.
Trafikflöden genom stadsdelar istället för dagens trafiksystem som i viss mån
leder den utanför och runt, kommer att innebära minskad rörelsefrihet, inte
minst för barn, genom att trafikmängd allmänt kommer öka på gatorna samt
störningar i form av ljud och annat för alla som vistas och bor i dessa miljöer.
Trafiksystem med olika hierarkier skapades för att skydda gång och cykel och
inte bara för att ge bilen snabb framkomlighet. Det går inte att i översiktsplanen
se hur ett nytt säkert trafiksystem kommer att utformas.
Kollektivtrafiken ska skapa ett kapacitetsstarkt, snabbt, pålitligt och effektivt
sätt att resa för att tillgängligheten till hela staden ska öka. Det är bra, då kommer fler åka kollektivt. Men om det mestadels är kapacitet, snabbhet och fulla
bussar som mäter framgång, finns det en risk att det att sociala mål inte går att
uppnå. Om stadens resurser ska bli mer jämlikt tillgängliga kan det behövas
busslinjer som inte alltid är fulla, som har tid för att ta upp passagerare med
funktionsvariationer och som går på tider då inte i första hand arbetsresor utförs.
Transportrelaterad social utsatthet betyder att medborgare, på grund av begränsad tillgång till transportsystemet, inte kan ta del av och genomföra aktiviteter
för grundläggande välfärd. Invånare i socialt utsatta områden gör färre resor per
person och vecka, jämfört med det nationella genomsnittet. De gör också färre
fritidsresor och reser mindre med bil. Översiktsplanen visar inte på nya mobilitetskoncept som syftar till att öka jämlik tillgänglighet.
Transportinfrastruktur med fortsatt tung trafik på lederna innebär att barriärerna består, även om vissa delar i den centrala staden kan avlastas. En ny järnväg
till hamnen över Hisingen får stora konsekvenser för den lokala miljön.
Strategin med fler tyngdpunkter ger möjlighet att avlasta det centrala stadssnittet för en del trafik. Därmed finns möjlighet att minska barriäreffekter.
Översiktsplanen ger goda förutsättningar för kontorsnäringar i centrala delarna av staden. Kontorsbranscher vill ha hög andel kontorssysselsatta på samma
plats, men det finns en stor risk för att det skapar en monokultur som så att säga
lever på det blandade som finns i närheten.
Kulturproduktion sker på flera platser i staden till exempel vid Konstepidemin och i och kring Sockerbruket med konstnärernas kollektivverkstad bland
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andra kluster för konstnärlig produktion. Dessa finns inte markerade eller på
något vis skyddade i översiktsplanen. Det sker också en stor kulturproduktion i
lokaler i mellanstaden. Mångkultur är en del av tillväxten och förutsättningarna
för den behöver beskrivas. Gränserna är ofta flytande mellan hobbyverksamhet
och näringsliv. Behovet av billiga lokaler är därför mycket stort.
Vad ska Göteborg bli för slags stad på en 25-års sikt? Kommer vi inte producera något annat än tjänster i Göteborg framöver? Det finns mycket mark för
logistik och för mellanlandning av varor som är producerade någon annanstans.
Under perioden som översiktsplanen har arbetats fram har inte bara en pandemi
drabbat världen, även klimatkrisen har blivit mer synlig och påtaglig än tidigare.

Fungerande vardagsliv
Väl gestaltade och fungerande livsmiljöer
Den fysiska miljön vi lever och verkar i har stor betydelse för människors livsvillkor. Den fysiska miljöns utformning kan öka tryggheten och främja sammanhållning mellan grupper i samhället på individ-, områdes- och befolkningsnivå.
Men en känsla av otrygghet behöver inte vara platsbunden med koppling till
brottslighet och brister i den fysiska miljön. Den kan också vara ett uttryck för
socioekonomiska faktorer, rädsla för att inte ha råd att bo kvar efter renovering,
för bristande mellanmänsklig tillit, bristande tillit till de samhälleliga institutionerna och känslan av att inte kunna påverka eller inte vara delaktig.
Ett fungerande vardagsliv förutsätter också en universell utformning för att
uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för alla oavsett
behov, förutsättningar och funktionsförmåga.
Befolkningens hälsa och den sociala sammanhållningen påverkas positivt av
en jämn fördelning av samhällets resurser, där alla invånare erbjuds likvärdig tillgång till olika välfärdstjänster och kommunal service av god kvalitet. Det är välbelagt i forskning att mer jämlika samhällen, med mindre skillnader i livsvillkor
har såväl en högre livskvalitet som en positiv ekonomisk utveckling. Avgörande
för en socialt hållbar utveckling är tillgång till en fysisk miljö som ger förutsättningar till ett fungerande vardagsliv med service, bostäder och mötesplatser.
I en socialt hållbar stad är skillnader i tillgången till väl gestaltade och omhändertagna miljöer utjämnade. Tillgången till verksamheter och arbetsplatser och
en effektiv och överkomlig kollektivtrafik som stödjer en utjämning av livsvillkor
är jämlik. Tillgången till bra skolor och förskolor med goda ute- och innemiljöer,
grönstruktur samt grundläggande kommersiell service likaså.
Den tillhörighet man känner till en plats hänger bland annat samman med att
vardagslivet har förutsättningar att fungera och att miljön är väl omhändertagen.
Det hänger också samman med kontinuitet och förankring, att det går att läsa
platsens historia och förstå dess sammanhang samt med möjlighet att kunna
vara medskapande. Inifrånbilderna av stadsdelarnas livsmiljöer är viktigast och
det som ska lägga grund för behovsanalyser och nulägesbeskrivningar. Den hållbara staden bygger på att mångfalden hos invånarna finns representerad.
I en socialt hållbar stad finns det gott om mötesplatser som innebär möjligheter till interaktion och utbyte mellan individer och grupper. Själva mötet och
samspelet med andra utgör för individen en dimension av livskvalitet och bidrar
även till att stärka den sociala sammanhållningen i samhället. En fysisk mötesplats kan ha väldigt olika karaktär, det kan vara en skogsdunge där hundägare
möts för en gemensam promenad, en lekplats för barns samspel, ett torg, en
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skola, religiösa rum eller föreningslokaler. Gemensamt för dem alla är att människorna vistas där i andra roller än bara som konsumenter.

Bedömning
Service och kultur
I delar av staden finns ett påtagligt underskott på både kommersiell och social service. I bland annat Hammarkullen, Lövgärdet, Gårdsten, Rannebergen,
Bergsjön, Norra Biskopsgården och Tynnered saknas grundläggande service och
fungerande lokala torg i varierande grad. Servicen fanns där när stadsdelarna var
nya men är numera kraftigt decimerat. Det beror inte i första hand på att det
skulle bo och vistas färre människor där nu, i Hammarkullen finns lika många
invånare som i flera små städer som ändå har en bredd av lokal service. Således
är det andra faktorer som spelar in. Staden behöver agera på många olika sätt för
att stärka lokala torg och lokal service. Det behövs en utveckling av torgen som
är anpassad efter realiteter när det gäller köpmönster och köpkraft, men som tar
tillvara lokaler och erbjuder väderskyddade mötesplatser. En sådan kraftsamling
syns inte i översiktsplanen.
Det finns en risk att homogeniteten snarare än mångfalden ökar när områden
ska omvandlas, eller det som kallas blandstad ska byggas. Stadsutveckling och
förtätning kan leda till att befintliga lokaler med överkomliga hyror följer med
i omvandlingen. Hyreshöjningar efter renoveringar får till följd att hyresgäster
med utsatt ekonomisk situation inte har råd att vara kvar. Olika typer av mindre
hantverks- och industriverksamheter, kulturverksamheter, kreativa näringar och
föreningar riskerar att trängas ut vid omvandlingar. Lokaler för dessa verksamheter fungerar ofta som mötesplatser och skapar ekonomiska och sociala värden,
lokalt och för hela staden och bidrar till en blandad, kreativ och öppen stad, men
riskerar att inte få rum i det nya. Kreativa näringar och kulturproduktion behöver få finnas i sin egen rätt och de behöver stabila förutsättningar såsom de flesta
verksamheter. De ska inte behöva vara hänvisade till att få bruka lokaler i väntan
på att området ska bli något annat eller behöva flytta för att fastighetsvärdet ökar
när de kreativa verksamheterna gör området populärt. Även vid nyproduktion
behövs lokaler för kulturverksamheter, föreningar och småskaliga verksamheter.
Kommunen borde kunna ställa krav och använda sina verktyg för att nå detta.
Det är positivt att översiktsplanen vill värna befintliga halvcentrala verksamhetsområden, som tillåtande oaser för näringslivets behov av billiga lokaler och
i viss mån störande verksamheter och vara varsam med stadsutveckling i befintliga verksamhetsområden, för att undvika utträngning av företag med behov av
billiga lokaler.
Ett starkt diversifierat näringsliv i centrala staden är viktigt, men det är också
lokaler med överkomliga hyror för både butiker, verksamheter, föreningar med
mera i bottenvåningar och vid lokala torg och då kanske framförallt i rekordårens bebyggelse. Fastighetsägare behöver möjliggöra för verksamheter och butiker i bottenvåningar även i det befintliga och inte bygga om lokaler till bostäder.
Översiktsplanen kunde vara tydligare med det.
Översiktsplanen har en inriktning mot stadstypologier som kommer skapa
goda förutsättningar för ökad konsumtion; en stad där det är lätt att vara kund
med närhet till kommersiell service. Blir då konsumtionen mindre klimatpåverkande för att den sker lokalt i en tät stad?
Översiktsplanen lyfter att de offentliga rummen är viktiga for samspel och
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möten och tillgången till dessa är en förutsättning för att mötas på jämlika villkor. Vilka vägar eller verktyg som leder till att staden blir välförsedd med omtyckta och använda offentliga rum beskrivs inte.
Det är anmärkningsvärt och intressant att inte religiösa rum nämns alls i
översiktsplanen. De religiösa rummen är mötesplatser men faller så att säga mellan stolarna. De är inte självklart offentliga rum och inte heller lokaler för handel
eller näringsliv.
Samhällsservice
För en hållbar och välfungerande stad är det viktigt att även samhällsservice
byggs ut i takt med bostadsbyggandet. Inriktningarna för att säkerställa samhällsservice är relevanta och tydliga.
Identitet och platser
Platsidentitet handlar om platsens identitet, människans identitet och samspelet
däremellan. En plats kan också representera en samling sociala relationer. Dels
handlar det om en miljös karaktär, dels om människans identitet kopplad till en
miljö. Göteborgs har många olika karaktärer och göteborgarna har många olika berättelser och sociala kopplingar till olika miljöer. Översiktsplanen behöver
spegla en utveckling som inrymmer alla dessa.
Översiktsplanen har ett stort fokus på innerstaden och utvidgning av innerstaden. Innerstadens karaktär framstår i översiktsplanen som måttstock och målbild. En genomsyrande tanke är att det som bär hela Göteborg är innerstaden
och det som kommer läggas till genom planeringen är ännu mer innerstad. I
staden finns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan förortsområden i mellanstaden och innerstaden. Det finns en risk att mellanstaden med torg, kultur,
mötesplatser och service blir ännu mer underordnad.
Det finns även en risk att innerstaden expanderar på bekostnad av någon
annan del av staden, att andra delar av staden får stå tillbaka, när resurser för
utbyggnad av både byggnader och infrastruktur riktas mot de centrala delarna.
Satsningen på några tyngdpunkter utanför innerstaden kan i viss mån kompensera för detta, men det finns ändå en risk att skevhet i förhållandet mellan satsningar i innerstad och satsningar i mer perifera områden förstärks.
Parker, naturområden, rekreation
Blågröna stråk och vattennära miljöer skulle kunna ge Göteborg nya kvaliteter och offentliga rum. De kan vara med och bygga göteborgsidentiteter där både
ekologiska och social värden manifesteras.
Det gröna i staden är en mycket uppskattad tillgång. Göteborg är en grön
stad, mycket tack vare strukturen av de små stadsdelarnas stad med grönska
emellan. Träd i parker, alléer och längst vatten bär ofta på en historia som går
längre tillbaka än de omgivande byggnadernas.
Enligt översiktsplanen ska tillräckligt stora grönområden per person säkerställas i relation till exploateringsgrad vid nybyggnation och förtätning, något
som är grundläggande till exempel för barn och ungas förutsättningar att utvecklas mentalt, fysiskt och socialt. Alla göteborgare ska ha en park eller ett naturområde inom 300 meter från sin bostad. För de gröna rummen och parker har
staden stor rådighet och det borde finnas goda förutsättningar att inriktningar
realiseras.
Vid kompletteringar, förtätning och omvandling till tät stadsstruktur finns
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dock en stor risk att dessa grönområden och dess kantzoner tas i anspråk.
I Göteborgs Stads plan för ridsport 2020 - 2024 finns mål om att långsiktigt
säkerställa mark för ridsporten och skapa förutsättningar för hållbara, tillgängliga och ändamålsenliga ridanläggningar. Fyra stora ridanläggningar ligger inom
utredningsområden för bebyggelse och kommer ha svårt att få långsiktiga avtal
och förutsättningar för att finansiera nödvändiga investeringar. En anläggning
kommer dessutom läggas ner i Askim och även andra hotas av bebyggelse eller
vägar som planeras mycket nära och som påverkar både hagar och ridvägar. Målen i planen för ridsporten kommer bli svåra att nå, om inte befintliga anläggningar skyddas eller att det säkerställs mark och resurser för nya.
Ytterområden
Om områden i ytterstaden tas i anspråk i närtid för bostadsutveckling kan detta
få stora konsekvenser för bland annat uteblivna satsningar där behoven är som
störst, för möjligheter till minskade biltransporter och för rekreation och friluftsliv. De finns risk att de blir nya öar med svaga kopplingar till övriga staden.
Nyetablering av områden i ytterstaden kommer också påverka hur mål om omfördelning av resor till mer hållbara trafikslag kommer att kunna nås.

Delaktighet, inflytande och lokal kunskap
Hur kan översiktsplanen bidra till att delaktighet och inflytande stärks?
I översiktsplanen står: “Invånare är experter på sin egen livsmiljö och ska ges
möjligheter till inflytande och delaktighet i utvecklingen av samhället och livsmiljön. Förutsättning för invånarnas delaktighet kan ge positiva effekter både på
individ- och samhällsnivå. Invånare bör därför bjudas in att delta i stadsutvecklingens alla skeden, från problemformulering till genomförande.”
Genom ett normmedvetet och gemensamt förhållningssätt till medborgardeltagande och kommunikation om stadens olika livsmiljöer kan en mer sammanhållen stad utvecklas. Här kan stadens sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser vara ett värdefullt verktyg.

Köpenhamn
När Köpenhamns kommun tog fram sin
nya översiktsplan genomfördes en stor
dialog med stadens invånare. Dialogen
sammanfattades i en rapport FÆLLESSKAB KØBENHAVN. Och resulterade
bland annat i en vision med ett antal
mätbara mål att följa upp kopplat till
översiktsplanen.
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Medverkar översiktsplanen till att den fortsatta planeringen
stärker delaktighet och inflytande?
Bedömning
Översiktsplanen uppmanar till att bjuda in invånare att delta i stadsutvecklingens alla skeden, och ges möjligheter till inflytande. Barn- och sociala konsekvensanalyser lyfts som sätt för att bland annat öka göteborgarnas möjlighet till
inflytande över den fysiska miljön. I texten står även att lärdom ska dras från dialoger som utförts i stadsområden när stadsdelar utvecklas. Det är ett medskick
som dels förtydligar och uppmärksammar processen med att involvera invånare,
dels bäddar för att stadens planering kan bygga på erfarenheter från fler. Även
kulturplanering kunde tilläggas som ett sätt för staden att främja delaktighet och
engagemang från göteborgarnas sida.
Verktyg för att involvera medborgare finns, vilket beskrivs. Det finns dock ett
behov av utveckling av stadens verktyg för att de erfarenheter och synpunkter
som förs fram i dialoger verkligen leder till inflytande och delaktighet i utvecklingen av livsmiljön. Vidare att verktygen utvecklas mot att tydligare inkludera
fler perspektiv, och där pågår i viss mån ett utvecklingsarbete i stadens utveck-
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lingsgrupp för sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser. Kulturplanering som metod är intressant och bör tydligare implementeras som metod
för dialog och erfarenhetsöverföring. När det handlar om att involvera barn och
ungas perspektiv finns kunskap och erfarenhet hos flera förvaltningar i staden
som bör utvecklas. Lokal kunskap finns i de lokala kunskapsbaser som stadens
tidigare stadsdelar i varierad omfattning sammanfattat. De lokala kunskapsbaserna finns digitaliserade, och bör uppdateras kontinuerligt.

Har arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen byggt på
delaktighet?
Under samrådet av översiktsplanen ställdes förslaget ut i samtliga stadsdelar och
tjänstepersoner från flera olika förvaltningar fanns på plats för att berätta om
planen och svara på frågor. Flera intresserade personer kom för att ställa frågor eller lämna synpunkter. I några stadsdelar fanns utställningen på platser där
många människor rör sig, vilket gjorde det mer sannolikt att de som oftast inte
deltar i samråd hade möjlighet att ta del av det pågående arbetet och bidra med
erfarenheter. I detta skede var samrådshandlingen relativt skissartad och de geografiska inriktningarna fanns inte. En karta fanns dock att tillgå, även om den
inte var helt klar. Det kan bedömas som en fördel att översiktsplanen går på
samråd i ett tidigt skede då inriktningar och rekommendationer inte är helt låsta
och därmed bör större möjlighet till påverkan kunna finnas. Det kan å andra sidan bedömas svårt att för någon lite mindre insatt, utifrån handlingen vid denna
tidpunkt, kunna utläsa vilka konsekvenser översiktsplanen skulle kunna få för
den enskilde invånaren.
I samrådshandlingen fanns även en uppmaning: ”Tyck till om din stadsdel!
Vad har vi missat i beskrivningen av din stadsdel?”
Processen med att ta fram översiktsplanen har innefattat ett flertal workshops
med stadens olika förvaltningar och bolag med flera. Stadsdelarnas utvecklingsledare för stadsutveckling har bidragit med lokal kunskap i och inför dessa. De
lokala kunskapsbaser och utvecklingsplaner från stadsdelarna, som bland annat
bygger på dialoger med invånare, har funnits som kunskapsmaterial för arbetet.
Under arbetet med framtagandet av översiktsplanen har en process för sociala
konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA) sökts vävas in,
med syfte att stärka de sociala aspekterna och barnperspektivet.
En dialog med barn och unga har genomförts där drygt 300 barn och unga
har deltagit.
Bedömning
Samrådsutställningen med besök i stadsdelarna var uppskattad av såväl medarbetare och de personer som vi vet aktivt tog del av den, men med tanke på den
ganska ringa indata som denna samrådsturné bidrog till bör upplägget utvärderas och utvecklas. En rekommendation för framtiden kan vara att ta fram ett
tydligare upplägg för ett gemensamt samtal om stadens utveckling med invånare
i alla åldrar. Där skulle framkomna övergripande synpunkter kunna ge en utgångspunkt för översiktsplaneringen, med ett antal mål att följa upp kopplat till
synpunkterna.
Bedömningen blir att en dialog med göteborgarna om vilken stad vi vill ha
inte riktigt genomförts. En rekommendation för framtiden kan vara att göra ett
tydligare upplägg för ett gemensamt samtal om stadens utveckling med invånare

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Hållbarhetsbedömning

51

i alla åldrar. Där kan framkomna övergripande synpunkter ge en utgångspunkt
för översiktsplaneneringen, och ett antal mål att följa upp kopplat till synpunkterna tas fram.
Den dialogprocess med barn och unga som genomförts under 2018-2020
visar de ungas synpunkter på hur Göteborg utifrån deras perspektiv bör utvecklas. Det kan konstateras att det ofta är svårt att bedöma om de synpunkter som
verkligen tagits omhand i översiktsplanen kommer att få ett verkligt avtryck och
finnas med hela vägen till ett genomförande. Vi föreslår därför att följa upp de
mest utmärkande synpunkterna som framkommit i dialogen med barn och unga,
för att se om det ger några konsekvenser. Översiktsplanen bör kompletteras med
en inriktning för ett fortsatt arbete som inkluderar detta.

Barnperspektivet
Barnperspektiv handlar här om att som vuxen och i sin profession se till ”barnets
bästa”. Ett barnperspektiv kan och bör innefatta barns eget perspektiv, något
som innebär att försöka se och förstå något ur barns synvinkel, att lyssna på barn.
Texten nedan tar sin utgångspunkt i några delar av den översiktliga planeringen som är viktiga utifrån ett barnperspektiv; friytor, rörelsefrihet, bostad och
närmiljö, delaktighet, samt klimatfrågan. Texten sammanfattar hur barnperspektivet syns i översiktsplanen, utmaningar, samt bedömer vad konsekvenserna för
barn kan komma att bli om inriktningarna i översiktsplanen genomförs. Några
exempel ur de geografiska inriktningarna ges. Texten inleds med en kort beskrivning av barnkonventionen.

Barnkonventionen är lag
I januari 2020 blev konventionen om barns rättigheter svensk lag. Offentliga
aktörer, som stat och kommun samt privata aktörer som utför tjänster åt det
allmänna, är skyldiga att följa konventionen. En kartläggning som genomförts
(SOU 2020:63) bedömer att svensk lagstiftning och praxis till största del överensstämmer med barnkonventionen, med några undantag. Bland annat har utredningen sett att det inom verksamheter finns en uppfattning att yngre barn
inte kan uttrycka sina åsikter, att det närmast är skadligt för dem. Andra upplever att det är svårt att i sin yrkesroll prata med barn, eftersom de inte har någon
vana vid det. I anslutning till att barnkonventionen blivit lag har Göteborgs
kommunstyrelse i uppdrag att ta fram en staden-övergripande barnrättsplan, där
samtliga nämnder och styrelser kommer att få i uppdrag att upprätta årliga barnbokslut.
Vad skrivs om barn och unga i översiktsplanen?
Barn och unga uppmärksammas på flera ställen i texterna. Från det grundläggande att barns livschanser kan förbättras av att växa upp i en god bebyggd miljö
till att vi ska säkerställa plats för rekreation och samspel för barn och unga genom tillgång till friytor och bra utemiljöer för lek och utevistelse. Barns behov av
egna platser lyfts också fram: Det är särskilt viktigt för barn och unga att kunna
vistas på platser utan att vara i sällskap av vuxna och utan att betala. Platser för
hälsofrämjande fritidsaktiviteter ska utformas utifrån närhet, trygghet och tillgänglighet, lekmiljöer ska gestaltas med särskild omsorg, och vattenlek, plaskdammar och djur i staden är betydelsefulla för barn och unga. Bostadsgårdar och
natur i direkt anslutning till bostaden är betydelsefullt för barn och de är ur ett
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folkhälsoperspektiv viktiga att säkerställa. Vidare är barn och ungas rörelsefrihet
en angelägen fråga, både utifrån att barn ska generellt ha goda möjligheter att
vistas i och använda stadens offentliga rum, att barn och unga ska kunna vistas
och leka på gator och torg, i parker och på gårdar, till att cykelinfrastruktur ska
utformas så att ungdomar och äldre barn kan använda den. Det lyfts även att
bostaden och boendemiljön är viktig för alla människor, men nog allra viktigast
för barn och unga och de äldsta. Kollektivtrafiken ska möjliggöra för barn och
unga att ta sig fram på egen hand, och kunna komma nära start och målpunkt.
Trygga skolvägar ska säkerställas och cykelvägar i barns utemiljöer utformas så
att de inte lockar till höga hastigheter. Det ska planeras för att skolor och förskolor i första hand har tillräcklig egen friyta på kvartersmark och att miljöerna
behöver erbjuda mycket goda kvaliteter för att skapa en hälsosam, trygg, studiefrämjande, rekreativ och kreativ lärmiljö. Det beskrivs att barn påverkas särskilt
av den fysiska miljön varför barnperspektivet behöver finnas med i all arkitektonisk utformning och särskilt av byggnader och miljöer utformade för barn, som
förskolor och skolor. Vid planering av nya bostäder ska det säkerställas att det
finns tillgång till skola och förskola eller att plats för ny identifieras. Det betonas
att det är i de tidiga planeringsskedena som det ska reserveras plats för ytkrävande service, som till exempel skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Vidare bör
särskilt fokus läggas på att utemiljöer som förskolor, skolor och lekplatser, placeras och utformas så att de har så god luftkvalitet och ljudmiljö som möjligt. Det
finns ett fåtal mått förtydligade, till exempel att det ska planeras för park eller
naturområde inom 300 meters gångavstånd från bostäder, skolor och arbetsplatser. En hänvisning till UN Habitat beskriver att minst 15 procent offentlig friyta
är ett bra mått där minst 2/3 av detta bör vara park eller natur (och att andelen
gatumark bör vara cirka 30 procent). Vidare står att det behövs ökad förståelse kring hur friyta, täthet och funktionsblandning påverkar varandra och vilka
konsekvenserna det får för en god gestaltad livsmiljö. Det står även att en högre
exploatering och täthet i noder och längs stråk för att främja stadslivskvaliteter
innebär att andra kvaliteter som större friytor kan prioriteras i mellanområden
som är tillgängliga för alla.
Vilka utmaningar ser översiktsplanen utifrån ett barnperspektiv?
Översiktsplanen beskriver ett antal utmaningar som kan få konsekvenser utifrån
ett barnperspektiv. Det handlar om utmaningen att kunna säkerställa tillgång
till byggnader och anläggningar för ytkrävande samhällsservice, som till exempel
förskolor och skolor. En annan utmaning är att avsätta tillräckligt stora friytor
för barns och ungas behov i den täta staden, när konkurrensen om marken ökar.
Översiktsplanen beskriver alltså att det kommer att bli svårt att bereda plats för
såväl förskolor, skolor som barns friytor, främst i den täta staden men även i andra delar av staden, till exempel kring tyngdpunkter. Samtidigt betonas vikten av
bra skol- och förskolemiljöer och tillgång till natur och friytor för barn och unga
och att dessa ytor ska säkerställas. Samnyttjande föreslås som en möjlig lösning:
I enstaka fall kan samnyttjande med offentliga friytor ske. Inför detta ska alltid
en barnkonsekvensbeskrivning genomföras och kompensationsåtgärder tillämpas. Barnperspektivet framstår här som angeläget: För att säkra barns tillgång till
goda utemiljöer är det viktigt att frågorna finns med i den fysiska planeringen
på alla nivåer utifrån barnperspektivet och barnens egna perspektiv, samt att
samnyttjande sker på barns villkor.
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Fyra portalparagrafer och två artiklar
ur Konventionen om barns rättigheter
Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter, där ingen får diskrimineras, artikel 3 beskriver att barnets
bästa ska komma i främsta rummet i
alla beslut som rör barn, Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling och artikel 12
handlar om barns rätt att uttrycka sina
åsikter och, med hänsyn till ålder och
mognad, få dem beaktade i alla frågor
som berör dem. Artikel 27 fastslår varje
barns rätt till den levnadsstandard som
krävs för barnets utveckling, och artikel
31 behandlar barnets rätt till vila och
fritid, till lek och rekreation.

Friyta
Boverket rekommenderar att friytan för lek och utevistelse ska ligga i
direkt anslutning till byggnaden om
den innehåller förskola och förskoleklass, skolbarn i årskurs ett till sex
eller fritidshem bör själva kunna ta sig
mellan byggnadsverket och friytan. För
årskurs sju till nio bör den ligga i direkt
eller nära anslutning till byggnaden
och eleverna bör själva kunna ta sig
till dit. För gymnasieskolor bör friytan
placeras och ordnas på det sätt som är
skäligt med hänsyn till elevernas och
verksamhetens behov
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Bedömning
Om vikten av friytor – vad vet vi?
Barn lever stora delar av sitt vardagsliv i förskole- och skolmiljöer, som är både
pedagogiska miljöer och platser för lek och rekreation. Studier visar att storlek
på yta har betydelse både för hälsa, samspel och utveckling. Skolbarn som har en
egen gård i direkt anslutning till verksamheten leker på ett mer aktivt och fantasifullt sätt än barn som hänvisas till en närliggande park (Nordström, 2014).
Där barnen har tillgång till en rejäl utemiljö i direkt anslutning till verksamheten
har den visat sig kunna ge en tredjedel av deras dagliga behov av fysiska aktivitet. Om barnen är beroende av vuxna för att ta sig till sin lekmiljö, riskerar detta
att dra ned aktivitetsnivån kraftigt (Mårtensson 2012, Raustorp 2012). Pojkar
är mer fysiskt aktiva än flickor, men flickor leker mer fysiskt när skolgårdar är
större. Mellan 2014-2017 minskade den genomsnittliga friytan i Sverige per
elev från 48,5 kvm till 44,8 kvm. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har
ökat. Studier har också visat att kvalitet inte kan ersätta kvantitet, då tillräcklig
kvantitet är en viktig kvalitet. Även friytor intill bostaden är viktiga miljöer för
barn och unga.
Hur omhändertar översiktsplanen detta?
Det är svårt att tydligt se hur platser och miljöer utifrån barns bästa ska kunna
säkerställas i kommande planering, särskilt i den täta staden och runt tyngdpunkter, vilket kommer att innebära konsekvenser, när det handlar om friytor
och rörelsefrihet. Inriktningen kring lägesplanering skulle kunna innebära att
förtätning prioriteras över friyta i vissa lägen, och att de större friytorna planeras för i mellanområdena, vilket utifrån ett barnperspektiv inte kan anses vara
fullgott.
Översiktsplanen tillåter En högre exploatering och täthet i noder och längs
stråk. Det kan ge konsekvenser för barn. I skolor i dessa områden finns risk att
barnen till exempel inte kommer att ha nära tillgång till tillräckligt stora friytor.
Denna risk kan uppmärksammas även för innerstaden och delar av den centrala
mellanstaden, där det redan idag råder brist på lämpliga ytor för skola och förskola. Där kan konsekvenserna bli att barns hälsa och utveckling påverkas negativt, att barnen riskerar att inte få sitt rörelsebehov helt tillgodosett och att den
fria fantasifulla leken, som är grundläggande för lärande och utveckling inte ges
samma förutsättningar som för barn med en tillräckligt tilltagen nära skolgård.
Det kan även innebära att barnen får ta sig till angränsande områden för att gå
i skolan, då det är svårt att hitta lämpliga platser för förskolor och skolor. Det
kommer även innebära konsekvenser för rörelsefriheten som sådan.
Översiktsplanens skrivningar kan eventuellt leda till att gemensamma riktlinjer i ramprogram för förskola och skola upplevs möjliga att frångå. Att översiktsplanen i stort inte innehåller några ska-krav för barns friyta kan komma att
påverka barns tillgång till friytor. Möjligen kunde riktlinjer i detta skede föreslås,
som tydligt stöd till avvägningar i nästa steg av planeringen. Ett exempel när
det gäller skol- och förskolegårdar kunde vara att Barns friytor ska säkerställa
utifrån Boverkets rekommendationer. Om samnyttjande ska ske på barns villkor,
så innebär det att skolgårdar ska göras tillgängliga på tider utanför barnens skoloch fritidstid. Förskolegårdar ska inte samnyttjas, då det är svårt att kombinera
med den pedagogiska verksamheten. Vidare skulle ett förslag till fortsatt utredning om vad tillräcklig friyta för barn och unga är, möjliggöra för att barns friytor
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i kommande planering kunde omhändertas på ett tydligare sätt.
Översiktsplanen tydliggör inte heller helt om det är lämpligt att förskolegårdar placeras på tak, vilket kan innebära att fler sådana kan tillkomma. Studier
visar att barns rörelsefrihet och möjlighet till varierad lek på takgård minskar,
klimatet är ogästvänligt och vegetation knapp. I den täta staden kan vi också
komma att få se fler förskolor på bostadsgårdar med problem för solljus att nå
ned under stora delar av året. Det kommer med sannolikhet även uppstå problem för en del boende med höga ljudnivåer från barnens lek. Det kan även vara
svårt att åstadkomma en varierad friyta i tillräcklig storlek på en bostadsgård.

Delaktighet
Uppmaningen att barnkonsekvensbeskrivning/ barnkonsekvensanalys ska göras
är bra, tillsammans med beskrivningen att frågorna kring goda utemiljöer ska
finns med i den fysiska planeringen på alla nivåer utifrån barnperspektivet och
barnens egna perspektiv. Det bör i nästa steg tolkas som att dialog med barn ska
genomföras, och kunde med fördel förtydligas.

”

På tomter som ska bebyggas med bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola,
skola eller annan liknande verksamhet
ska det på tomten eller i närheten av
den finnas tillräckligt stor friyta som är
lämplig för lek och utevistelse. Boverket, PBL-Kunskapsbanken

Barns rörelsefrihet
Översiktsplanen utrycker att barn ska få ta plats i och använda stadens offentliga
rum, det är en bra skrivning, och uppmanar till att staden utformas så att barns
rörelsefrihet möjliggörs. Flera studier visar att barns rörelsefrihet har minskat
under de senaste decennierna i Sverige (Björklid & Gummesson 2013:12). Det
beror till stor del på ökande biltrafik, brist på säkra gång- och cykelvägar och
även föräldrars upplevda oro. Det gör att närmiljön vid hem, skola och förskola
blir väldigt viktiga för barn och unga.
Barn och ungas mobilitet bygger i stor utsträckning på kollektivtrafik, med
trygga stråk till och från, samt på sammanhängande gång- och cykelstråk, vilket
beskrivs i översiktsplanen. I texten står att barn och unga behöver kunna ta sig
fram på egen hand, genom att gå, cykla eller använda kollektivtrafik. Förutom att
ta sig till skolan, är det viktigt för barn och unga att kunna ta sig till fritidsaktiviteter på egen hand. Ett finmaskigt och tryggt cykelnät mellan olika målpunkter
som gör att unga väljer att använda cykeln ger ökad folkhälsa och god vana att
cykla även för framtiden. För fritidsresor som sker med kollektivtrafik är det viktigt att komma nära start och målpunkt. Busslinjer som är dragna mer tangentiellt med många hållplatser kan fylla en viktig roll för att tillgodose detta resande.
När det handlar om hur barnen tar staden i anspråk, om barn och ungas
platser, hur de tar sig till skolan, eller till fritidsintressen finns inte mycket beskrivet i handlingen. Om vi har vetskap om barnens rörelsemönster till och från
målpunkter, så skulle även kan detta kunna vara utgångspunkt för den fortsatta
planeringen, då vi beskriver att barn ska kunna vistas i och använda stadens offentliga rum.
Bostäder
Negativ trångboddhet och hemlöshet
För barn är hemmet en väldigt viktig plats, vilket beskrivs i översiktsplanen:
Bostaden och boendemiljön är viktig för alla människor, men nog allra viktigast
för barn och unga. En nyligen genomförd studie visar att trångboddhet påverkar barns hälsa, miljö och skolgång. Gruppen extremt trångbodda (fler än tre i
samma sovrum) har de senaste 20 åren ökat från 2,5 till 5 procent. Det är bland
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Gör plats för barn och unga, Boverket
I den nya stadsbebyggelsen har utrymmet för barn och unga utomhus minskat och ibland finns inget utrymme
alls. Begränsade möjligheter för barn
och unga att dagligen röra sig ute i sin
närmiljö påverkar deras välbefinnande
negativt och risken ökar för försämrad
hälsa.

de socioekonomiskt svagaste familjerna som den ofrivilliga trångboddheten är
störst. Det bör innebära att det behöver planeras för fler överkomliga hyresrätter.
Eftersom översiktsplanen inte kan styra upplåtelseformer, finns en risk att den
ofrivilliga trångboddheten bland barnfamiljer inte minskar. Översiktsplanen pekar på att fler bostäder i blandade upplåtelseformer ska byggas överallt i hela staden. Som bostadsmarknaden ser ut nu, kommer socioekonomiskt svaga familjer
förmodligen inte ha möjlighet att bo överallt i staden, eftersom översiktsplanen
inte kan påverka hyressättning.
I april 2020 fanns 858 hemlösa barn i Göteborg. Studier visar att barnfamiljer erbjuds temporära bostäder i till exempel industriområden, vilket utifrån ett
barnperspektiv inte kan ses som en passande bostad, även om det är en tillfällig
lösning. Möjligen kan konsekvenserna av att det inte byggs överkomliga hyresrätter i en förlängning bidra till att fler barn drabbas av hemlöshet, även om
det inte på något sätt är den enskilda anledningen. Barn ska inte behöva vara
hemlösa.

Klimatet
För barn är klimatet en väldigt viktig fråga. De senaste åren har vi sett att barn
och unga manifesterat för klimatet runt om i världen. I det dialogarbete som
genomförts om barns perspektiv på översiktsplanen har klimatfrågan varit något
av det de unga sett som mest angeläget. Utifrån ett barnperspektiv är klimatfrågan den kanske den viktigaste frågan för den långsiktiga planeringen. Det
är inte bara den faktiska förändringen vi måste åstadkomma, eller utvecklingen
dit som ska vara tydlig, utan det är också hur vi som vuxna och som profession uppmärksammar, lyssnar in, tar ansvar och planerar för en framtid där barn
och unga kan växa upp och leva på ett klimatmässigt rätt sätt. I översiktsplanen
beskrivs i första hand hur vi kan minska negativa konsekvenser av ett varmare
klimat. Vad Göteborg gör för att förebygga och motverka klimatförändringar
tar i den fysiska planeringen sin utgångspunkt i transporter, där gång cykel och
kollektivtrafik prioriteras. Dessutom innehåller planen förtätning, med syfte att
nyttja befintliga strukturer och att det ska vara nära till service och arbete parker
och rekreation.
Barn i de geografiska inriktningarna, några exempel
Texterna nedan är nedslag i geografin utifrån ett antal principiella frågor som
kan sammanfattas i täthet, barns rörelsefrihet, mötesplatser, nära tillgång till grönområden, gröna bostadsgårdar och rekreation. Dessa kan vara aktuella för flera
av stadens olika områden men är exemplifierade med nedanstående.
Innerstaden
Att förtäta innerstaden med nya bostäder får konsekvenser för barn; troligen i
form av trånga, mörka gårdar vid bostadshusen om de byggs i kvarter och små
förskolegårdar och skolgårdar samt begränsad rörelsefrihet. Tätt och högt kan
även resultera i att grönska får svårt att etablera sig. För barns (och allas) hälsa
och välbefinnande är dessa aspekter mycket viktiga. I bostadsbristens tid bosätter sig förmodligen barnfamiljer där de har möjlighet att få en bostad, men barn
väljer inte var de bor. Det är svårt att se hur innerstaden ska kunna utvecklas
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utifrån ett boendeperspektiv med tillhörande samhällsservice. Skolor omnämns
inte alls i texten om vad innerstaden innehåller, även om vi vet att många friskolor etableras i centrum.
Mellanstaden
Beskrivningen innehåller utifrån ett barnperspektiv i stor utsträckning bra boendemiljöer med gårdar, grönska och närhet till skola och andra samhällsfunktioner. Även här ska dock i sina delar en hög täthet eftersträvas, vilket förtydligas i
delområdestexterna. Här omnämns dock att det ska säkerställas offentliga rum
och mötesplatser samt att människors tillgång till värdefulla naturområden, parker och gröna stråk ska värnas och utvecklas och att naturvärden som försvinner
ska ersättas så långt som möjligt.
Östra mellanstaden
I texten beskrivs att det finns svårighet att hitta lämpliga platser för förskolor
och skolor inom tyngdpunkten Gamlestads torg. Hänvisning till angränsande
områden görs för att tillgodose det behov som uppstår vid utbyggnad av bostäder. Det får konsekvenser för de barn som ska ta sig till dessa angränsande
områden. Det kan även innebära att barn skjutsas med bil, vilket är negativt ur
flera aspekter.
Angered
I avsnittet om Angered beskrivs kvaliteter med bostadsbebyggelsens gröna gårdar med inre funktioner, bilfria miljöer och gott om plats för lek och sol, där barn
och unga kan röra sig fritt till och från skola. Här uttrycks att utvecklingen fortsatt kan utgå från ett förhållningssätt där trygghet för fotgängare och fotgängares företräde framför andra transportslag är i fokus. Det beskrivs att kvaliteter
ska värnas. I några utpekade områden ska ny bebyggelse ha sin utgångspunkt i
de kvaliteter som finns i den fysiska miljön och vara utgångspunkter för områdenas utveckling. Bostadsområden från 1950-1970-talet har ofta dessa inneboende
kvaliteter, vilka med fördel skulle kunna lyftas i fler texter som behandlar dessa
områden. Dock lyfter texten ändå att stora bostadsgårdar kan, där det bedöms
lämpligt, förtätas med mer bebyggelse, men att kompenserande åtgärder i parkkvaliteter och vistelseytor säkerställs. Som tidigare nämnts är en av de viktiga
kvaliteterna för barnen närhet till lek och grönska. Utifrån ett barnperspektiv
kan det vara svårt att kompensera. I de fall kompensationsåtgärder ska genomföras behöver det tydliggöras att barns rörelsefrihet inte ska berövas. En inriktning för folkhems- och miljonprogramsområden skulle då kunna vara: Bevara
och utveckla bostadsgårdar och ta avstamp i bland annat barns rörelsefrihet vid
ändring av trafikstruktur när områdena förtätas.
Centrala Hisingen
I texten om Centrala Hisingen beskrivs att Idrottsområden utgör en naturlig
mötesplats för barn och ungdomar och kan med fördel placeras i anslutning till
tyngdpunkter. Samtidigt är det tydligt att dessa tyngdpunkter ska karakteriseras
av en hög täthet. Detta kan få en konsekvens om det tillämpas på alla tyngdpunkter för barns tillgänglighet till dessa platser.

Läs mer
Barn och ungas perspektiv på översiktsplanen

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Hållbarhetsbedömning

57

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Läs mer
Ekonomisk konsekvensanalys av
översiktsplanen
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Samlad bedömning

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser och kan användas för att definiera och förklara det värde som resurser har i dag, och det värde som de skulle
kunna ha i framtiden. Resurser kan vara både materiella och mänskliga. Ekonomisk hållbarhet kan beskrivas som att använda, vårda och underhålla resurser
(mänskliga och materiella) för att skapa långsiktigt hållbara värden genom bättre
utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara resurser som
icke förnyelsebara resurser.
Att nå ekonomisk hållbarhet förutsätter att medel finns för att vårda mänskliga och materiella resurser. Det görs genom att nå en attraktiv stad för såväl näringsliv, kommun och medborgare. I den ekonomiska konsekvensbeskrivningen
begränsar vi oss till att i huvudsak analysera monetära värden gällande transporter, arbetsmarknad, antal invånare och bostadsbyggande. På detta sätt prognostiseras de värden som generas, om förslag till översiktsplan blir verklighet i form av
skatteintäkter, näringslivets värdeskapande och framtida investeringsutrymme.
En stor del av samhällsvinsterna är relaterade till fler invånare och utökat
näringsliv. De flesta delar i den strategiska inriktningen bidrar positivt till att
attrahera fler invånare till staden, men ett genomförande av planen kräver också
ökade investeringar. De potentiella samhällsvinsterna medför en kostnad, för att
realisera bostadsbyggande, hantera trafiklösningar och tröskelinvesteringar samt
göra plats för och stimulera arbetsmarknaden.
Ett potentiellt investeringsbehov baserat på de kostnader som förslag till
översiktsplan generar i form av utbyggnad av staden kan troligen inte bäras av
kommunen själv. Om det totala investeringsutrymmet inom kommunens huvudverksamheter som vård och omsorg, utbildning, förvaltning, kultur, energi
och miljö, fastigheter och transport, uppskattas även hos övriga aktörer (privata,
regionala, statliga) växer det ökade utrymmet för tröskelinvesteringar. Att hitta samfinansiering är en viktig förutsättning för att kunna realisera förslag till
översiktsplan. Staden behöver samverka med omgivande region när det gäller
finansiering av satsningar på infrastruktur som bibehåller Göteborgs styrka som
regional motor. Dessa satsningar är sådana som kommer hela Göteborgsregionen tillgodo, oavsett människors val av bostadsort inom regionen. Nya innovativa samarbeten utöver de som knyts till kommunens kärnområden kan eventuellt
också skapa nya sätt att finansiera de nödvändiga satsningarna.
De ekonomiska konsekvenserna av att ta delar av ytterstaden i anspråk kan
ge en möjlighet till ett ökat skatteunderlag, genom att kommunen bättre kan
konkurrera om invånare som annars kanske hade valt att bo i kranskommunerna.
Att bygga i dessa områden medför dock kraftigt ökade investeringar, särskilt om
området idag är oexploaterat. Vi ser att vissa av områdena till del saknar utbyggd
infrastruktur. Kostnaden för denna kan utredas samtidigt som en samhälls- och
kommunalekonomisk analys kan göras så att Göteborgs Stad får bra underlag
för beslutfattande.
Planen innebär också ett visst skifte i vilka områden som ianspråktas för bostadsbyggande. Utöver strategin att komplettera i den reda bygda staden föreslår
översiktsplanen att några nya områden i ytterstaden tas i anspråk, bland annat
ett större område väster om Kärra. Det kan ge en möjlighet till ett ökat skatte-
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underlag genom att kommunen bättre kan konkurrera om invånare som annars
valt att bo i kranskommunerna. Att bygga i dessa områden medför dock ökade
investeringar, särskilt om området idag är mindre exploaterat. Att sprida exploateringen över flera platser kan också riskera att behov inom befintliga miljöer får
lägre prioritet och mindre resurser, när nya områden kräver mer investeringar för
etablering och utveckling.
Bedömningen är att planens inriktning kan öka attraktiviteten i staden, men
stora insatser behövs också i de socioekonomiskt svagare delarna av Göteborg,
för att minska segregationen och kostnader för utanförskap. Planen signalerar
att med god inflyttning generas ökad skattebas och med ett näringsliv som är
rustat för tillväxt, kan kommunen få råd att skapa bättre jämlikhet, men det finns
en osäkerhet kring om planen kan skapa boende för betalningssvaga grupper.
Här krävs en tydlig strategi och kraftsamling, annars är risken stor att effekterna
av det framtida bostadsbyggandet blir en fortsatt delad stad, med hög attraktivitet i vissa delar av staden men en ökad segregation och tillhörande sociala
kostnader i andra stadsdelar.
Som underlag för denna del av hållbarhetsbedömningen har en särskild ekonomisk konsekvensanalys tagits fram med hjälp av konsult (Bjerking AB). Analysen har genomförts genom att beskriva och ekonomiskt värdera väsentliga
skillnader mellan inriktningen i det nya planförslaget (utställningshandlingen)
och inriktningen i den nu gällande översiktsplanen. Rapporten innehåller också
skattningar av invånarantal, arbetsmarknad och bostadsbestånd som kan vara
aktuella med och utan den nya översiktsplanen.

Investeringsutrymme
Bjerking AB bedömer i ekonomisk konsekvensanalys av översiktsplanen att
kommunen har utrymme för investeringar i storleksordningen 146 miljarder i
perioden fram till 2050 från utgångsläget 2017. Det är 59 miljarder mer jämfört
med ett nollalternativ det vill säga ingen ny översiktsplan, men kan vara otillräckligt sett till det totala investeringsbehovet för att realisera ambitionerna i
förslag till ny översiktsplan.
Om man i det totala investeringsutrymmet räknar med övriga aktörer (privata, regionala, statliga) inom kommunens huvudverksamheter vård och omsorg,
utbildning, förvaltning, kultur, energi och miljö, fastigheter och transport växer
utrymmet i perioden till 533 miljarder år 2035 och med totalt 1 085 miljarder
till 2050, detta med likvärdig ekonomisk effektivitet i verksamheterna som fram
till idag. Utrymmet ska även täcka aktörernas investeringsbehov för verksamhet som inte är relaterad till ambitionerna i förslaget till översiktsplan, men det
finns en potential till samfinansiering mellan dessa aktörer och kommunen på
investeringssidan. Detta utrymme ökar för planscenariot med 140 miljarder i
tidshorisonten 2035 och med ytterligare 230 miljarder fram till 2050 jämfört
med investeringsutrymmet i ett nollalternativ.
De prognoser som använts i rapporten Ekonomisk konsekvensanalys för
plan- respektive nollalternativ är som för alla prognoser behäftade med osäkerhet vad gäller makrofaktorer som kan komma att styra samhällsutvecklingen.
Ett sätt att hantera detta har varit att låta skillnaderna mellan prognoserna stå i
fokus, inte de absoluta tal som vardera scenariot kan beskrivas med.
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Direkta samhällsekonomiska konsekvenser
Ökad flerkärnighet
Fler vill investera i kärnorna
När stadens tyngdpunkter utvecklas mer och får en högre täthet kan antalet nya
invånare, bostäder och verksamheter bli större och investeringsviljan i Göteborg
öka. Det finns en möjlighet att skapa olika typer av platser som kan upplevas av
olika invånare. Det bidrar till attraktivitet.
Ekonomin i exploateringen är osäker
Det kan vara en god affär för staden att sälja mark förutsatt att efterfrågan på
bostäder och kontorslokaler är hög och rätt bedömd. Men kostnaderna för omvandling av till exempel tidigare hamn- och industriområden samt klimatsäkring riskerar att vara så höga att inkomster från exploateringsverksamheten inte
täcker alla utgifter till exempel för övergripande infrastruktur. Det kan bli dryga
kostnader för att bygga i det redan byggda, trots det positiva i att kunna nyttja
gjorda investeringar.

Ökad variation
Högre attraktivitet och minskade kostnader för utanförskap
Det kan vara en god affär för staden att sälja mark förutsatt att efterfrågan på
bostäder och kontorslokaler är hög och rätt bedömd. Men kostnaderna för omvandling av till exempel tidigare hamn- och industriområden samt klimatsäkring riskerar att vara så höga att inkomster från exploateringsverksamheten inte
täcker alla utgifter till exempel för övergripande infrastruktur. Det kan bli dryga
kostnader för att bygga i det redan byggda, trots det positiva i att kunna nyttja
gjorda investeringar.
Lägre boendekostnader kan vara svåra att förverkliga
Planen behöver skapa möjligheter att bo också till lägre hyra eller kostnad när
det skapas ett mer varierat bostadsbestånd. Frågan är om det kan realiseras inom
de centrala delarna och mellanstaden, eller om kravet på ekonomi gör att bostäder där byggs för dem som har råd att betala mera. Planen signalerar att med
god inflyttning av en skattebas och ett näringsliv som är rustat för tillväxt, kan
kommunen få råd att också skapa bättre jämlikhet. Det måste då bli möjligt att
få tillgång till hyresrätter (rimliga kötider) och att låneregler och finansieringsmöjligheter för bostadsrätter ger möjlighet att inträda på den marknaden, annars
riskerar bostadsbyggandet att bromsas och värdefull arbetskraft för näringslivet
att inte öka i tillräcklig omfattning.

Förändrad mobilitet
Bättre hälsa och mindre utsläpp
Vi får positiva hälsoeffekter och minskar utsläppen då bilar får mindre utrymme. Det gör innerstad och förtätade områden mer eftertraktade. Täthet gynnar
gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Det blir en begränsad påverkan på natur- och
kulturlandskapet. Möjlighet till expansion i Nya Hovås – Torslanda Amhult.
Ytterstadsområdet Kärra/Skogome utgör ny exploatering med möjligheter att
”göra rätt från början”.

60

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Hållbarhetsbedömning

Kompletterande fossilfri transportstrategi behöver utvecklas
Översiktsplaneförslaget förutsätter en kraftig satsning även på kollektivtrafik
men privata transporteringslösningar och regionalt resande kan fortsättningsvis
behövas det vill säga risk finns att biltrafiken inte minskar i tillräckligt hög grad.

Ökad miljö- och klimathänsyn
Fler miljövinster och mindre risk
Förslag till ny översiktsplan har ett större miljöfokus och mer potential för miljövinster än befintlig översiktsplan. Det handlar om att minska utsläpp och resursförbrukning genom att förtäta i centrala delar och knutpunkter och bevara
mark i ytterområdena. Den nya översiktsplanen tar också ännu mer höjd för
klimatsäkring. Ekosystemtjänsterna har inte kartlagts och värderats i detalj i den
nya planen men i allmänhet gäller att ju fler tjänster som skapas, desto bättre
miljömässig hållbarhet.
Dyra åtgärder för att minska risken
Dessa potentiella miljövinster kommer dock med en kostnad, särskilt klimatsäkringen. Det är dyrt att anpassa staden till höjda havsnivåer och extremväder, men
det behöver göras. Oavsett vad som byggs för att säkra den redan byggda staden,
finns genom ny exploatering finns förutsättningar för bidrag till klimatsäkringen. Samhällsvinster med utvecklade ekosystemtjänster finns men vid en hård
prioritering kan det finnas samhällskostnader om andra intressen får stå tillbaka.
Hälsovinster och lägre kostnader för kriminalitet
Tillgänglighet för alla skapar bättre liv för människor och gör fler platser tilltalande. Gröna ytor, varierad gestaltning, jämlik tillgång till service och mötesmöjligheter samt rekreation kan ge hälsovinster. Om fler områden upplevs som trygga och tillgängliga kan detta medföra samhällsvinster inom social hållbarhet till
exempel lägre kostnader för kriminalitet.
Alla områden blir inte väl sammanbundna
Risk finns att barriärer mellan olika platser inte minskas i tillräcklig mån. Det
behöver skapas möjligheter att ta sig mellan och inom stadsdelar och få bort fysiska och mentala hinder för att mötas.

Näringslivets utveckling
Diversifierat näringsliv
Översiktsplanen beskriver inriktning för olika typer av företagsmiljöer i syfte att
skapa förutsättningar för ett diversifierat näringsliv med hög sysselsättning i en
bredd av branscher; innerstaden ska erbjuda goda miljöer för handel och kontor,
framförallt i attraktiva blandade miljöer. I mellanstaden och ytterstaden erbjuds
företagsområden och till viss del områden för störande verksamheter. För en
god spridning av arbetstillfällen och service till invånarna beskrivs strategier för
att attrahera det privata näringslivets investeringar till tyngdpunkter runt om i
staden.
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Regionens kärna
Göteborg är regionens kärna, det innebär att det finns särskilt goda förutsättningar för den växande kunskapssektorn som är beroende av den stora arbetsmarknaden. Kontorsnäringar står för den absolut största sysselsättningstillväxten i regionen. Att erbjuda goda förutsättningar för kontorsnäringar är att ta
tillvara potentialen som regionens kärna handlar, ur ett sysselsättningsperspektiv.
Det sker en omvandling av relativt centrala verksamhetsområden mot blandad
bebyggelse med kontorsarbetsplatser och bostäder. Med tanke på näringslivets
strukturomvandling och Göteborgs roll som regionkärna bedöms det vara en
naturlig utveckling. Verksamhetsmark för företag vars verksamhet inte passar att
bedrivas i den täta staden kommer dock även fortsättningsvis kunna erbjudas i
Göteborg.
En mängd företag som är lokaliserade i stadens befintliga verksamhetsområden är av mindre ”störande” karaktär. De står dock för en stor del av stadens
arbetsplatser. Översiktsplanen föreslår därför verksamhetsområden av två olika
slag; industriområden för störande verksamheter som tex logistik samt företagsområden för en större variation av branscher. För att värna näringslivets behov i
båda dessa områden föreslås en restriktiv hållning för bebyggelseutveckling med
bostäder.
Industrimark
Göteborgs möjlighet att erbjuda plats för industri är begränsad. Tillgången till
industrimark behöver sättas i ett regionalt perspektiv. Därtill uppmuntras till
utveckling och förtätning av befintliga verksamhetsområden mot industriområden eller företagsområden. Översiktsplanens områden och strategier bedöms
sammantaget vara rimligt i relation till näringslivets behov av mark för industri
i hela regionen.

Sammanfattning och risker
Det finns risker i genomförandet av planen som kan göra att nyttorna inte realiseras. En sådan risk är begränsningar i arbetsmarknadens tillväxt i regionen och
Göteborg som kan påverka befolkningsutvecklingen. En annan osäkerhet ligger
i att kunna hantera det ökade behovet av bostadsbyggandet jämfört med dagens
takt för att möjliggöra befolkningstillväxten i planscenariot. Det finns även risker i att kunna hantera den ökade trafikbelastningen på ett hållbart sätt genom
olika investeringar.
Nya områden i ytterstaden kan komma att bebyggas för att klara befolkningstillväxten. Stora insatser behövs i de socioekonomiskt svagare delarna av Göteborg, för att minska segregationen och kostnaderna för utanförskap. Planen signalerar att med god inflyttning skapas en större skattebas och med ett näringsliv
som är rustat för tillväxt, kan kommunen få råd att skapa bättre jämlikhet, men
det finns en osäkerhet kring om planen kan skapa boende för betalningssvaga
grupper där lägre hyra eller kostnad krävs. Här krävs en tydlig strategi och kraftsamling.
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Det beskrivs i förslag till översiktsplan att näringslivet ska ges goda förutsättningar att utvecklas i Göteborg och detta är avgörande för tillgång till jobb för
regionens invånare och för fortsatt god ekonomisk utveckling och välfärd. Göteborgs näringsliv har genomgått en ekonomisk strukturomvandling mot högre
kunskapsinnehåll, ökad tjänstesektor och besöksnäring. På en övergripande nivå
kan olika delar av näringslivet sägas tillhöra kunskapsstaden, industristaden eller
besöksstaden beroende av deras behov av staden som mötesplats. De har olika behov i den fysiska miljön och kräver olika typer av mark och lokalisering.
De gynnas också olika av stadsutvecklingen. I omvandlingen från renodlad industristad till att även vara kunskap- och besöksstad ökar till exempel behovet
av attraktiv stadsmiljö och korta avstånd mellan företag och kompetenser. Som
regionens kärna spelar Göteborg en särskild roll i att kunna erbjuda attraktiva
kontorsmiljöer för den växande tjänstesektorn. Utvecklingen av stadskärnan spelar även en viktig roll med sitt unika handelsutbud och upplevelser för invånare
och besökare. Som komplement till attraktiva handels- och kontorsmiljöer, som
kan integreras i blandad bebyggelse, behövs olika typer av verksamhetsområden
i Göteborg.
Ytterligare en risk när planen ska realiseras är att kommunen och involverade
aktörer inte finner finansiering för de lösningar som förutsätts för att samhällsnyttorna ovan ska kunna skapas. Det finns stora möjligheter med att investera
klokt i staden för attraktivitet och ökad hållbar tillväxt. Kostnadsbilden och riskerna med olika satsningar behöver dock hanteras med en tydlig strategi där olika former av samfinansiering av investeringar mellan näringsliv, region och stat i
ett tidigt stadie utvecklas, annars finns risk att hela regionen tappar i attraktivitet
och konkurrenskraft.
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UPPFÖLJNING

Uppföljning av miljöpåverkan sker i kommunens årliga analys. För specifika projekt med miljöpåverkan sker även uppföljning i anslutning till respektive miljökonsekvensbeskrivning av projektet. Exempel på arbeten och sammanställningar
som kan användas för generell uppföljning av miljö- och hållbarhetsfrågor:
• Den årliga miljörapporten som beskriver miljötillståndet i Göteborgs Stad
samt uppföljning i anslutning till miljö- och klimatprogrammet
• Statistisk årsbok för Göteborg
• Översiktsplanens årliga uppföljning
För minskad påverkan på vattenmiljöer och vattenkvalitet
• Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt
För minskad risk för översvämning, ras och erosion
• Den årliga miljörapporten som beskriver miljötillståndet i Göteborgs Stad
Förbättrad luftkvalitet
• Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen, reviderat program –
2018-06-19
Förbättrade bullernivåer
• Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2019–2023.
När detaljplaner tas fram bedöms behovet av att genomföra en miljöbedömning
av planen samt behovet av att belysa eventuella miljökonsekvenser i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Miljöbedömningsprocessen bör leda till utformning av detaljplaner så att betydande miljöpåverkan inte uppkommer om
planerna genomförs.
Det är Trafikverket som ansvarar för planering av statliga järnvägar och allmänna vägar. Skulle ett en utbyggnad av ny järnväg genomföras eller en ombyggnad av någon statlig väg bli aktuell inom planområdet, kommer dessa projekt att utredas vidare i arbete med järnvägs- respektive vägplan. Till en sådan
plan tas en tillhörande miljökonsekvensbeskrivning fram.
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HÅLLBARHETSBEDÖMNING
CENTRALA
GÖTEBORG

Denna hållbarhetsbedömning kompletterar den kommunövergripande översiktsplanens hållbarhetsbedömning och tar upp de frågor som gäller specifikt
för innerstaden.

SAMMANFATTNING

Konsekvensbedömningen har avgränsats till att behandla de planerade förändringar som bedöms kunna ha störst påverkan på miljö och sociala aspekter.
Dessa föreslagna förändringar är:
• Omvandlingsområden
• Älvförbindelser
• Högvattenskydd
• Trafikstruktur
• Förtätning

Stadsbild
Göteborgs stadsbild bedöms bli påtagligt förändrad genom utbyggnad i omvandlingsområden kring Frihamnen och Backaplan. Omvandlingsområden
finns också längs älvens stränder i anslutning till känsliga miljöer i flera andra
stadsdelar. Planens inriktningar anger att stor hänsyn ska tas till befintliga värden
i stadsbilden, vilket påverkar utformning av ny bebyggelse längs älvens stränder.
Det bedöms därför möjligt att värna kvaliteterna i de befintliga stadsdelarna,
samtidigt som omfattande utbyggnad görs i områden som tidigare använts till
hamn och industri. Omvandling till innerstad bedöms tillföra värden inom dessa
områden. Ett högvattensskydd längs älvens stränder ger en påtaglig påverkan på
upplevelsen av vattnet och Älvrummet, men kan samtidigt tillgängliggöra Älvrummet och öppna för nya längsgående gång och cykelstråk. Nya älvförbindelser
bedöms bidra till att förstärka en innerstadskaraktär i Älvrummet, exempelvis i
form av färjeförbindelser och föreslagen ny gång- och cykelbro.

Kulturmiljö
Planen påvisar tydliga ställningstaganden för kulturmiljön som resurs i Göteborgs stadsutveckling. Planens inriktningar anger också att enbart restriktiv förtätning ska ske utanför omvandlingsområdena samt att stor hänsyn ska tas till
befintliga karaktärsmässiga värden inom dessa. Detta bedöms som ett positivt
förhållningssätt till det kommunala kulturmiljöarbetet. Göteborgs värdefulla
kulturmiljöer bedöms samtidigt bli kraftigt förändrade genom utbyggnad i och
kring Älvrummet. Den sammanlagda miljöpåverkan på kulturmiljön bedöms
därmed bli måttlig till stor beroende på den nya bebyggelsens lokalisering, skala,
täthet och funktion. Inom historiska stadskärnan samt hamn- och varvsmiljöerna påverkas förutsättningarna att fortsatt kunna ta till sig och uppleva och bruka
riksintressanta berättelser och kommunalt viktiga kulturmiljöer.
Hög täthet och höga byggnader som medför en helt ny skala vid flera av de
utpekade noderna förväntas medföra stora konsekvenser för befintlig historiskt
läsbar stadsbild, kvarterstruktur och arkitekturförhållanden. En tätare innerstad
innebär förändringar för mobiliteten, vilket ger effekter för alla trafikslag och
därmed upplevelsen av gaturummen. Trafikstråk som begränsas till befintliga
planmönster, gaturum, bebyggelse- och parkstruktur förväntas få måttlig konsekvens på kulturmiljön. Nya spårdragningar exempelvis i Parkgatan och Engelbrektsgatan bedöms lokalt innebära stor påverkan på kulturmiljön men bedöms
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vara osäkert hur detta ska hanteras och behöver utredas vidare. En viktig fråga
att beakta är här själva planmönstrets beständighet över tid. Nya älvförbindelser bedöms påverka kulturmiljön måttligt, då de påverkar visuella och upplevelsemässiga kvaliteter. En Lindholmsförbindelse genom tunnel bedöms medföra
risk för skador på bebyggelse. Anslutning i hållplatsläge ovan mark vid Linnéplatsen kan påverka förutsättningarna att ta till sig och uppleva den riksintressanta berättelsen. Högvattensskydd längs älvens stränder kräver variation i
utformning med koppling till platsspecifika kulturmiljökvaliteter, för att undvika
stor negativ upplevelsemässig och funktionell påverkan på tillgänglighet till Älvrummet och hamnmiljöerna. Nya älvförbindelser bedöms påverka kulturmiljön
måttligt då öppenhet, vyer och viktiga kulturhistoriska sammanhang påverkas.

Buller, luftkvalitet och vatten
Flera av omvandlingsområdena ligger i anslutning till större motortrafikleder
där bullernivåer och halter av kvävedioxid och partiklar i luften generellt sett är
höga. Det ställer bland annat krav på placering av bebyggelsen för att klara gällande riktvärden. Den samlade bedömningen är att miljökvalitetsnormen för luft
kan klaras med planförslaget, men att Göteborgs stads miljökvalitetsmål Frisk
luft kräver anpassningar, då fler bostäder byggs i anslutning till motortrafikleder
med sämre luftkvalitet. För buller behöver placering och utformning av bebyggelsen anpassas för att klara gällande riktvärden. I vissa fall kan åtgärder behöva
sättas in för att minska påverkan från buller. Blågröna stråk bedöms inverka positivt för miljökvalitetsnormerna för vatten.

Rekreation och friluftsliv
Flera områden får i och med planförslaget flera nya parker, vilket bedöms som
positivt. Det gynnar även de som bor där idag. Planeringsinriktningen anger att
parker ska anläggs i tillräcklig omfattning vilket den fortsatta planeringen ska
verka för att genomföra. Blågröna stråk planeras även längs samtliga vattendrag. Med de förutsättningarna görs den samlade bedömningen att planförslaget
medför positiva konsekvenser med avseende på rekreation och friluftsliv.
Planområdet angränsar till Slottsskogen och omfattar endast en liten, men ej
obetydlig del av riksintresset för friluftsliv, som påverkas av Lindholmsförbindelsens anslutning vid Linnéplatsen. Planförslaget rekommenderar att utveckla
Slottsskogens entré, säkerställa gång- och cykelstråk samt minska trafikytorna
på platsen. Det kan stärka dess rekreativa förutsättningar beroende på utformning.

Barriärer
Flera omvandlingsområden kommer att bli instängda mellan befintliga barriärer,
vilket kommer att fortsätta vara ett problem i de nya stadsdelarna. Planförslaget
föreslår därför flera barriärbrytande kopplingar och barriärminskande åtgärder.
Det krävs kraftfulla åtgärder och den största utmaningen bedöms vara att få de
nya stadsdelarna på Hisingen att hänga ihop på ett naturligt sätt. På längre sikt
kan flera av barriärerna flyttas eller omvandlas, vilket minskar deras negativa påverkan som barriärer i centrala staden.
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Sociala aspekter
Flertalet av omvandlingsområdena har, liksom kompletteringsområdena, idag
relativt låg tillgång till större grönområden, lekparker och rekreativa platser. Tillräckligt med mindre bostadsnära parker, som är viktiga ur ett barnperspektiv
samt även fler större parker, som fungerar som mötesplatser inom området, bör
eftersträvas. Planförslagets planeringsinriktning anger att parker ska anläggs i
tillräcklig omfattning. Intressekonflikter kan uppstå inom vissa utvecklingsområden. Därför krävs tydlig styrning, för att uppnå tillräckligt med grönyta och
även i övrigt skapa förutsättningar för en god social hållbarhet. Även tillgång till
lekparker på en mer övergripande nivå har beskrivits.
Inom stora delar av planområdet finns idag en brist på förskolor, men inom
vissa områden även skolor och ytor för sport, lek och aktivitet. Planen lyfter att
plats för samhällsservice och friytor måste vara dimensionerande för antalet nya
bostäder. Det kräver en tydlig styrning så att ytor avsätts. Mer specifik styrning
bör eftersträvas inom alla utvecklingsområden kring andel friyta för skolor och
förskolor samt för ytor till sport och rekreation inom planområdet.
Objektsspecifika rekommendationer har tagits fram för varje delområde som
en del av planen. Som komplement till de verktyg och processer som staden i övrigt arbetar med, exempelvis social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys,
bör planen därmed kunna ge ett bra stöd för efterföljande planering avseende
dessa frågor.
Med en inriktning som prioriterar gång och cykel samt kollektivtrafik förväntas den planerade utvecklingen bidra till att gynna hållbara transporter. Här
bör insatser fokuseras kring att skapa god orienterbarhet och tydlighet i gångoch cykelnätet. Satsningen på funktionsblandning och service vid bostadskomplettering bidrar till att tillgången till service nära hemmet gynnas, vilket bidrar
till att gynna ett smidigt vardagsliv för boende.
Planförslagets fokus på utveckling av kollektivtrafik i kombination med förbättrade gång- och cykelkopplingar bedöms vara en bra utgångspunkt för att
medföra att personbilstrafiken kan minska. Samtidigt stärker kollektivtrafikens
placering i geografin flera lägen i staden på bekostnad av andra, vilket får konsekvenser på idag fungerande stadsrum, men ställer också krav på såväl utformning som tillgänglighet i de nya stadsrum som skapas. För att få en balans på
exploatering och innehåll i olika delar är önskvärt att ett fortsatt arbete kring
utformningen av kollektivtrafiksystemet sker i nära relation till en stadig strategi
för stadens utbyggnad. För att planförslagets inriktning med noder och stråk ska
vara möjlig att uppnå, krävs också fortsatta analyser av varje åtgärds effekt på
social hållbarhet och samhällsekonomi (sammanhängande stad, samspel, mötesplatser, vardagsliv och identitet).
Den planerade utvecklingen riskerar att leda till att kulturella verksamheter,
platser för ungdomar och aktiviteter som inte har ekonomiska muskler att husera i nybyggnation trycks ut ur stadens centrala delar. Både stadskärnan som
helhet och hamnområde riskerar även att mista delar av sin identitet om inte
utvecklingen inom hamnområdena sker varsamt, med säkerställande att delar
av den befintliga bebyggelsen bevaras. Planförslaget lyfter att inom omvandlingsområden ska det som är karaktäristiskt för platsen omhändertas. Genom att
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gynna och bevara aktiviteter som finns där idag, kan planförslaget bidra till att
skapa en mer dynamisk stadsdel samtidigt som hamnområdena kan bli tryggare.
Planförslaget möjliggör även för tillfällig användning och kreativa zoner när
utvecklingsområdena är under utveckling. Detta kan bidra till att skapa och
stärka platsidentiteten och ökar tryggheten under utbyggnadsskedet. Genom att
även skapa platser för permanenta kreativa zoner i den befintliga och kommande
fysiska miljön kan dessa värden bevaras när platsen är färdigbyggd.

BAKGRUND

Centrala Göteborg står inför en rad utmaningar. Trafikstrukturen behöver förändras för att bli mer effektiv och hållbar. Grönska och ekosystemtjänster behöver prioriteras och utvecklas i centrala lägen. Stadsparker, stadsdelsparker
och bostadsnära parker behöver särskilt tillskapas i omvandlingsområdena som
i stort sett helt saknar parker idag. Det finns ett behov av ytor för skolor och
samhällsservice. Nybyggnation i tillgängliga områden och ny infrastruktur för
klimatanpassning är förknippat med höga kostnader. Se vidare kapitlet Innerstaden/ Utgångspunkter/Drivkrafter och utmaningar för en hållbar innerstad.
För att möta dessa utmaningar behöver staden intäkter genom en aktiv markpolitik. Exploateringsekonomi kopplad till detaljplaner möjliggör utbyggnad av
kollektivtrafik och det lokala gatunätet i ett nära samspel. Högvattenskyddet
mot älven finansieras till stor del genom nya detaljplaner.
Om utvecklingen som föreslås i innerstaden uteblir kommer befintliga hamnanläggningar som inte längre används att förfalla, samtidigt som framtida översvämningar skadar bebyggelse i utsatta lägen. Buller och dålig luftkvalitet är ett
problem längs stora trafikleder, som kommer att kvarstå om inte åtgärder som
exempelvis överdäckning eller omvandling av trafikleder kan finansieras. Det
sociala livet motverkas eftersom de svaga sambanden mellan flera stadsdelar
kommer att bestå. Det blir också svårt att behålla kommersiell service och att
utveckla mötesplatser som torg och parker.
Det finns en gällande översiktsplan som stöder utbyggnad av omvandlingsområden i centrala delar. Samtidigt pågår en förtätning i befintliga stadsdelar
med kulturvärden som kan påverka dessa negativt. Verksamheter tvingas flytta
ut från centrala lägen, vilket påverkar områdenas identitet.
Det finns därför behov översiktsplanens rekommendationer för innerstaden,
där en grundläggande inriktning är att styra utvecklingen till centrala omvandlingsområden. Nya strukturer för gång, cykel och kollektivtrafik är viktiga medel.
Högvattenskyddet behövs för att skydda nya och planerade stadsdelar mot framtida översvämningar.

METOD

För innerstaden anges framtida mark- och vattenanvändning på en övergripande
nivå. Därför är även hållbarhetsbedömningen av övergripande karaktär. I den
mer detaljerade planeringen, detaljplaneläggningen, kommer vissa enskilda detaljplaner att kräva separata miljökonsekvensbeskrivningar i enlighet med de
miljöbedömningar som görs.
Hållbarhetsbedömningen med MKB har genomförts av WSP Sverige AB
på uppdrag av Göteborgs Stad, parallellt med framtagandet av den nya översiktsplanen. Bedömningen har utgått från det underlagsmaterial som i skrivande
stund tillhandhållits av Göteborgs kommun. Detta material har varit utredningar, inriktningsbeslut samt utkast till plankarta och planbeskrivning. ’
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AVGRÄNSNING

Tidsmässig avgränsning
Tidshorisonten i denna hållbarhetsbedömning med MKB är satt till år 2050,
vilket är samma tidshorisont som används för översiktsplanen. De förändringar
och konsekvenser som planen kan förväntas ge upphov till, kommer i de flesta
fall att framträda successivt under tidsperioden fram till år 2050. Vissa förändringar och konsekvenser kan även uppstå senare. Bedömningarna av planförslaget och referensalternativet görs därför utifrån en tänkt situation år 2050.

Geografisk avgränsning
Den rumsliga avgränsningen är för de flesta aspekter densamma som avgränsningen av den fördjupade översiktsplanen. För vissa miljöaspekter kan avgränsningen dock variera och kan även komma att omfatta områden utanför plangränsen.

Avgränsning i sak
Hållbarhetsbedömningen har avgränsats till de aspekter som bedöms ha störst
betydelse lokalt inom centrala Göteborg. Dessa är:
• Kulturmiljö
• Stadsbild
• Buller och luftkvalitet
• Rekreation och friluftsliv
• Barriärer
• En stadskärna för alla
• Service och hållbara transporter
• Identitet och gentrifiering
Hållbarhetsbedömningen har utelämnat övergripande aspekter som har betydelse för hela staden. Dessa konsekvenser redovisas i stadens översiktsplan. Ekonomiska aspekter har därför utelämnats ur denna hållbarhetsbedömning.

Avgränsning av påverkan
Konsekvensbedömningen har avgränsats till att behandla de planerade förändringar som bedöms ha störst påverkan på miljö och sociala aspekter. Dessa beskrivs nedan:
•
•
•
•
•

Omvandlingsområden
Älvförbindelser
Högvattenskyddet
Trafikstruktur
Förtätningar

Omvandlingsområden
Större omvandlingsområden har pekats ut i centrala staden, främst i före detta
hamn- och industriområden längs med älven, till exempel Gullbergsvass och
Backaplan. I dessa områden finns det utrymme och potential att utveckla stadsdelar som väver samman befintligt och nytt i en tät blandstad. Stadskärnan växer över till Lindholmen, Frihamnen och Backaplan. Noder för stadsutveckling
pekas ut vid större bytesplatser för kollektivtrafiken. De antas generera en högre
täthet med inriktning mot arbetsplatser i närområdet.
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Älvförbindelser
På kort sikt planeras en gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och
Packhuskajen som kombineras med fler tvärgående älvförbindelser i form av färjetrafik. På längre sikt utreds hur flera av dessa färjeförbindelser kan omvandlas
till fasta förbindelser.

Högvattenskydd
De pågående klimatförändringarna kommer att medföra högre temperaturer,
kraftigare regn och högre vattennivåer i vattendrag och hav. Skyfall kan hanteras
genom att ytor avsätts för uppsamling och fördröjning av vattnet så att andra
delar av staden som viktiga gator, byggnader och funktioner skyddas. Parker och
grönska har en klimatreglerande funktion både avseende fördröjning och upptag
av vatten samt för att jämna ut temperaturskillnader i den framtida staden.
Älvens nivåer förväntas stiga till allt högre nivåer i framtiden. Den fördjupade
översiktsplanen anger att staden ska skyddas genom till exempel mur, vall eller
höjning av marknivån. Skyddet behöver ha en lägsta höjd av +2,3 meter, men
beroende på platsspecifika aspekter och påverkan från vågor kan skyddet behöva
göras högre.

Trafikstruktur
Kollektivtrafiken behöver byggas ut för att den framtida staden ska fungera.
Planskild kollektivtrafik för tåg byggs nu ut genom Västlänken. Utvecklingen av
innerstadens kollektivtrafik påverkar och skapar möjligheter även för resten av
Göteborg och hela regionen. En ny spårväg mellan Linnéplatsen och Lindholmen med kopplingar mot Biskopsgården och Backaplan är en bärande struktur
i det framtida trafiksystemet med en innerstadsring. Spårvägen förläggs i tunnel
under älven med koppling till spårvagnsnätet vid Linnéplatsen och Lindholmen. En ny spårväg utreds i Alléstråket på sträckan Haga station – Parkgatan
– Åkareplatsen samt mellan Stenpiren och Gullbergsvass för vidare anslutning
österut mot Gamlestaden. Planering pågår för en ny spårväg i Engelbrektsgatan. En sammantagen effekt av dessa åtgärder bedöms vara att Brunnsparken
och Drottningtorget kan avlastas, att flödena sprids och att flera punkter i den
täta staden får funktioner som bytes- och målpunkter i såväl det regionala som
lokala kollektivtrafiknätet. Att sprida flödena och förflytta bytes- eller målpunkter riskerar även tyngdpunktsförskjutningar, vilket behöver konsekvensbedömas
och värderas. Beroende på hur detta genomförs på detaljnivå, kan dessa åtgärder
sammantaget skapa förutsättningar för en utvidgad innerstad och en stadskärna
som växer över älven.

Förtätning
Förtätning avser ny bebyggelse i befintliga stadsdelar. För Innerstaden anges
återhållsamhet och stor hänsyn till befintliga värden vid förtätning. Påverkan
från förtätning tas upp i hållbarhetsbedömningen eftersom riksintressen för kulturmiljövård och andra höga värden finns i befintliga innerstadsområden.
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Bedömningsmetodik
Hålbarhetsbedömningen har tagits fram parallellt med plankarta och planbeskrivning. Planen anger markanvändning på en översiktlig nivå utan detaljerade
anvisningar. Hållbarhetsbedömningen har därför också ett översiktligt förhållningssätt. Arbetet har inriktats mot att identifiera viktiga frågor som behöver
bearbetas i det framtida planeringsarbetet, eftersom de slutliga konsekvenserna
inte går att urskilja i detta tidiga skede, utan först i samband med framtagande
av detaljplaner.
I föreliggande hållbarhetsbedömning används begreppen påverkan, effekt och
konsekvens. Påverkan och/eller konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till effektens värde, men kan också ställas i relation till
nationella, regionala och lokala miljömål, miljökvalitetsnormer samt nationella
riktvärden, gränsvärden och gällande praxis.
Påverkan, effekt och konsekvens av den ansökta verksamheten kan förklaras
på följande sätt:
• Påverkan är den faktiska förändringen av miljö- och hälsoaspekter, till exempel utbyggnad av en väg.
• Effekt är en förändrad miljökvalitet orsakad av en påverkan, till exempel buller.
• Konsekvens är följden av effekterna för något intresse. Konsekvensen uttrycks
oftast som en värderande bedömning, till exempel påverkan på vatten och
risken för spridning av föroreningar i vatten. Konsekvensen kan vara av direkt
eller indirekt art på en nationell, regional och/eller lokal nivå.
För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås vid behov
olika åtgärder (skyddsåtgärder).

Underlag
Underlag till hållbarhetsbedömningen har varit kartmaterial som visar parker
och värdefulla kulturmiljöer. Rapporter från Göteborgs Stad och utredningar
som utgör underlag till översiktsplanen har också använts liksom beräkningar av
buller och luftföroreningar i nuläget.
Som underlag i nuläge och förutsättningar för de sociala aspekterna har
även GIS-analyser över framtida och befintliga målpunkter i staden används.
Dessa har visat framtida och befintliga: skolor, förskolor, gymnasieskolor, parker, idrottsanläggningar, målpunkter för barn och kulturella målpunkter. Även
Göteborgs stads dokument FÖP centrala Göteborg – Underlag för SKA och
BKA från 2017 har använts som underlag. Det är en sammanställning av flertalet underlagsanalyser framtagna av Göteborgs stadsbyggnadskontor. Fokus i
sammanfattningarna ligger på behov och utmaningar av platsen. I efterföljande
planeringsskede rekommenderas att även värden och styrkor för respektive plats
inkluderas och lyfts i nulägesanalysen och hållbarhetsbedömning. Detta för att
säkerställa att dessa bevaras och stärks på platsen med den kommande utvecklingen.
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KONSEKVENSBEDÖMNING

Följande kapitel redovisar dels förutsättningar för planerad verksamhet, dels den
påverkan, de effekter och de konsekvenser som bedöms uppstå på miljön och
människors hälsa till följd av planerad markanvändning.

Stadsbild
Nuläge
Området utgörs till stor del av befintlig innerstad med höga kvaliteter i stadsbilden. Älvrummet är det stadsrum där stora delar av innerstaden kan överblickas.
De olika stadsdelarna visar sina skilda karaktärer mot älven. Masthuggskyrkan,
Ramberget, Älvsborgsbron och kranarna är några nyckelelement i Älvrummet.
I partier som Frihamnen upplevs den låga skalan i det flacka landskapet och ett
landskapligt djup som är inramat av bergen längre norrut. Staden möter älven
med anlagda kajer som är öppna mot vattnet. Pågående utveckling omfattar hög
och storskalig bebyggelse kring Centralen och mot vattnet på Skeppsbron och i
Masthugget. Dessa avviker från skalan i den äldre staden och blir visuellt dominerande i Älvrummet.

Konsekvenser av planförslaget
Innerstaden har en huvudinriktning mot stadsutveckling i utpekade omvandlingsområden som tidigare använts till hamn och industri. Planeringsinriktningarna har en restriktiv hållning mot hög och storskalig bebyggelse i och nära den
äldre stadskärnan. Planen medför därför att staden kommer att förändras påtagligt i vissa områden, men också att stor hänsyn tas till stadsbildens värden i de
befintliga stadsdelarna.
Omvandlingsområden
Långa sträckor av älvstranden är utpekade omvandlingsområden där en högre
täthet eftersträvas. Det kan medföra att den blandade och spretiga karaktären
som finns idag ersätts av en mer enhetlig nybyggd karaktär. Husraden närmast
vattnet och angränsande markytor får stor betydelse för Älvrummets karaktär.
Om husraden närmast älven får en hög och massiv utformning blir intrycket
storskaligt och medför att utblickar över vattnet försvinner från byggnader, gator
och platser som har vattenkontakt idag. Om husen närmast älven istället utformas som små och låga volymer eller utgörs av parkstråk med trädkronor blir intrycket mer mjukt och småskaligt. Eftersom älven upplevs från stränderna, kommer utformningen av dessa att få stor betydelse för den upplevda stadsbilden.
Älvrummet har i sig en stor skala och på vissa partier där hänsyn inte behöver tas till befintlig stadsbebyggelse kan stora byggnadsvolymer i den nya framväxande stadskärnan ta plats i det stora rummet. Den befintliga stadskärnan
kring Centralen innehåller nya och planerade storskaliga byggnader och den nya
stadskärnan på Hisingssidan kan få en liknande karaktär. Dagens upplevelse av
flackt landskapsrum med öppna hamnytor kommer att ersättas av innerstadskaraktär.
Planeringsinriktningarna anger att karaktärsområdet Majorna och västerut,
ska ha kvar sin koppling med älven. De tydligaste exemplen på detta är att betydande utsikter från bergshöjder ska bevaras och vyer mot göteborgska landmärken ska värnas. Innerstaden anger inga maximala hushöjder eller andra detaljer
avseende utformning. För att bevara helhetens kvaliteter i framtida detaljplane-
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arbete kan detaljerade riktlinjer och målsättningar för Älvrummets gestaltning
tas fram som ett stöd. Kanske bör ett gestaltningsprogram för Älvrummet tas
fram.
Kring utpekade noder invid bytespunkter för kollektivtrafik kan högre bebyggelse uppstå som blir nya landmärken. Planförslaget anger inte att detta gäller
för alla noder utan möjligheten att bygga tätt och högt beror på platsens förutsättningar. Utpekade noder invid Stigberget och Myntgatan kan bli attraktiva
lägen för kontor och verksamheter, vilket kan komma att motivera höga byggnader. Planeringsinriktningar anger dock att hänsyn ska tas till dessa visuellt
dominerande bergshöjder, så att de blir fortsatt tydliga i Älvrummet.
Områden som Gullbergsvass och Backaplan har i nuläget karaktär av industri
och trafikapparat. Ombyggnad till blandstad kommer att förändra karaktären
påtagligt och göra områdena mer attraktiva för vistelse. Den öppna karaktären
försvinner därmed och bebyggelsen kommer att skärma av omgivande berg och
grönska visuellt, då karaktären blir mer tät och urban. De nya stadsrum som växer fram kommer att ta över och dominera upplevelsen inom områdena.
Nya älvförbindelser
Nya broar över älven förändrar stadsbilden och bidrar till Älvrummets karaktär.
Broars höjd har betydelse för hur dominerande de blir. En enhetlig karaktär hos
broar ger ett lugnare intryck än om de får varierande höjder och utseende. Nya
broar bedöms bidra till att förstärka en innerstadskaraktär i Älvrummet. På kort
sikt planeras endast en ny gång- och cykelbro över älven, men fler tvärgående
älvförbindelser föreslås i form av färjetrafik, med hänsyn till sjöfartens intressen.
Högvattenskydd
Högvattenskyddet är ett översvämningsskydd längs älven. Det utförs som vall,
mur eller genom att marken höjs till översvämningssäker nivå. Skyddet påverkar
främst upplevelsen vid vistelse i närheten av det. Idag är kajerna öppna mot älven
utan uppstickande kanter. Mur eller vall kan skärma av älvens vattenyta visuellt.
Högvattenskyddet får en höjd på minst +2,3 meter över nollplanet. Beroende
på avstånd till vattnet och platsspecifika aspekter kan de behöva bli högre. Påverkan på upplevelsen av vattnet och Älvrummet blir påtaglig i skyddets närhet,
ju högre skydd desto större påverkan, därför är det också väldigt viktigt att de
yttre stormbarriärerna anläggs. Markens höjd närmast skyddet avgör om krönet
hamnar över eller under ögonhöjd och om utblickar blir möjliga. Oftast ligger
markhöjden på minst + 1,5 meter. Markhöjder kan dock behöva anpassas där de
idag ligger på en låg nivå, nära vattenytan. Öppningar i högvattenskyddet kommer också att finnas för att göra passage ner mot vattnet möjlig och för att inte
skapa instängda områden.
På längre avstånd bedöms högvattenskyddet inte påverka intrycket av älvstranden nämnvärt, även om kajkanterna framstår som högre. Planeringsinriktningarna anger att högvattenskyddet bör utföras så att tillgänglighet till älven
görs möjlig och så att mervärden för stadens invånare främjas. Det kan medföra
ökade möjligheter att uppleva Älvrummet från gångstråk och rekreationsytor.
Planförslaget pekar även ut älvstråk längs båda sidor av älven för utveckling av
stadsliv och rekreation, som kan sammanfalla med utvecklingen av högvattenskydd.
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Trafik
Planförslaget utgår från ett genomförande av Målbild Koll2035, vilket innebär
en omfördelning av flöden i och kring stadskärnan där vissa stråk och platser
ökar i betydelse samtidigt som andra minskar. Om till exempel Allélänken genomförs, väntas exempelvis området kring Brunnsparken och Drottningtorget
avlastas från kollektivtrafik, men riskerar också därmed att förlora en del av sin
roll. Platser som Åkareplatsen och Bältesspännarparken får delvis nya funktioner. Det påverkar stadsbilden och dessa platsers användning och betydelse som
mötesplatser i staden.
En innerstadsring för spårtrafik berör Linnéplatsen och Lindholmsallén med
koppling mot Brunnsbo och Gropegårdsgatan. Lindholmsförbindelsen mellan
Lindholmen och Linnéplatsen är en del av innerstadsringen och planeras förläggas i tunnel, som mynnar vid Slottsskogens entré mot Linnéplatsen. Inriktningen är att placera en hållplats i markplan vid Linnéplatsen. Spårvägen bedöms
där kunna utgöra en visuell och fysisk barriär som stör kopplingen mellan Linnéplatsen och Slottsskogen. En ny tunnel under älven och nya spår i befintliga
körbanor i övriga gator bedöms inte påverka stadsbilden väsentligt.
Ny spårväg i Alléstråket kommer medföra konsekvenser på kulturmiljön och
parkmiljön och de värdefulla träden påverkas. Ny spårväg kan även komma att
utgöra en barriär för gående och cyklister, genom minskad framkomlighet vid
korsningspunkter.
Allélänken aktualiserar även en flytt av hållplatslägen för spårsträckningen
Östra Hamngatan – Avenyn med bland annat ett nytt hållplatsläge invid Bältespännarparken/Charles Felix Lindbergs plats, som i så fall kan få en förändrad
roll från evenemangsplats och park till bytespunkt, vilket förändrar stadsbilden i
ett av stadens viktiga offentliga rum. För att inte en sådan förändring i stadsbilden ska leda till en barriäreffekt mellan Stora Teatern och Bältesspännarparken/
Trädgårdsföreningen (det i planförslaget utpekade Kungsparksstråket) krävs här
en mycket medveten gestaltning av platsen i det eventuellt fortsatta arbetet.
Förtätning
Förtätning kan påtagligt förändra upplevelsen av befintliga miljöer om nya
byggnader avviker i skala eller karaktär eller om parker och torg bebyggs. Planeringsinriktningar anger att stor hänsyn ska tas till befintliga stadsmiljöer. Nödvändig förtätning med enstaka byggnader bedöms därför möjlig med inga eller
små lokala negativa konsekvenser för stadsbilden.

Förslag på åtgärder
Utformning av bebyggelse och markytor närmast älven har stor betydelse för
Älvrummets karaktär. Byggnadernas skala och grönska har stor betydelse. Olika
partier av älvstranden bör ges en anpassad utformning, så att variationsrikedomen upprätthålls. Eftersom långa sträckor längs älvstranden är omvandlingsområden, bör den fortsatta planeringen ta ställning till hur värdefulla befintliga
byggnader och landskapselement kan behålla visuell kontakt med Älvrummet
genom öppningar och anpassad byggnadshöjd. Ett gestaltningsprogram kan
vara ett stöd för arbete med framtida detaljplaner. Planförslaget pekar ut särskilda älvstråk. Utveckling av älvstråken längs vattnet kan bidra till att skapa attraktiva stadsdelar för de boende och lockar även besökare från andra stadsdelar och
turister. En kombination av rekreationsytor, kulturutbud, restauranger med mera
längs ett sammanhållet stråk kan bli en stor attraktion i den framtida staden.
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Utformning av framtida broar bör samordnas och utformas med hög kvalitet
och omsorg om gestaltning och påverkan på stadsbilden.
Brobanans lutning och höjd över vattnet kan vara aspekter som bidrar till en
sammanhållen utformning.
Högvattenskyddet kommer att kräva omfattande detaljstudier. Det är viktigt
att värna utblickar genom att markhöjden på skyddets landsida anpassas. Utformningen bör bidra till att älvstranden blir tillgänglig och ger positiva upplevelser.

Samlad bedömning
Göteborgs stadsbild bedöms bli påtagligt förändrad genom utbyggnad i omvandlingsområden kring Frihamnen och Backaplan. Omvandlingsområden
finns också längs älvens stränder i anslutning till känsliga miljöer i flera andra
stadsdelar. Planens inriktningar anger att stor hänsyn ska tas till befintliga värden
i stadsbilden, vilket påverkar utformning av ny bebyggelse längs älvens stränder.
Det bedöms därför möjligt att värna kvaliteterna i de befintliga stadsdelarna
samtidigt som omfattande utbyggnad görs i områden som tidigare använts till
hamn och industri. Omvandling till innerstad bedöms tillföra värden i dessa
områden. Ett högvattensskydd längs älvens stränder ger en påtaglig påverkan på
upplevelsen av vattnet och Älvrummet, men kan också öka tillgängligheten om
det kombineras med gångstråk och rekreationsytor.

Kulturmiljö
Nuläge
Inom Innerstaden finns ett flertal områden av riksintresse för kulturmiljövården,
som inte får påtagligt skadas enligt Miljöbalkens 3 kap. 6 §. Därtill ingår ett
stort antal fornlämningar och byggnadsminnen samt miljöer upptagna i Bevarandeprogrammet för Göteborgs stad (Stadsbyggnadskontoret, 1999). Utpekade
byggnader och miljöer är att betrakta som särskilt kulturhistorisk värdefulla och
får inte förvanskas enligt Plan- och bygglagens 8 kap. 13 §.
Stadsbyggnadskontoret har som en del av arbetet med översiktsplanen även
tagit fram ett kulturmiljöunderlag, som en uttolkning av riksintressegrunden,
som den kommer till uttryck i beslutstexterna för Göteborg – Kulturmiljöer av
riksintresse (Länsstyrelsen) samt i bevarandeprogrammet.
Flera av stadsdelarna kring älven och Älvrummet är klassade som kulturmiljöer av riksintresse. Inom dessa områden finns i bevarandeprogrammet historiska anläggningar som utgör värdefulla dokument över varvsindustrin i Göteborg,
med bland annat Älvsborgsbron och Eriksbergskranen som viktiga landmärken.
Götaverksområdet, Frihamnen och Ringön utgör sammantaget en förlängning
av djuphamnen med distinkt avgränsade karaktärer. För Gullbergsvass utgör
Skansen Lejonet och Gullberget betydande delar att värna ur stadsutvecklingssynpunkt. Flera av dessa kulturhistoriskt intressanta områden är i planen betecknade som omvandlingsområden – Centralenområdet, Södra Älvstranden och
Lindholmen.
Hänvisning till beslutstexter för riksintressena eller stadsbyggnadskontorets
uttolkning av uttrycken framgår i första hand av översiktsplanens kapitel om riksintressen, men berörda riksintressen finns även uppräknade i kapitlet Innerstaden / Utgångspunkter. Förutsättningarna för kulturmiljön beskrivs i bilagt kulturmiljöunderlag och har i detta kopplats till centrala stadens karaktärsområden
som är; Den historiska stadskärnan, Stenstaden, Älvrummet, Runt Ramberget,

Läs mer:
Vägledning för Riksintresse kulturmiljövården
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Över bergen i söder, Längs Mölndalsån samt Majorna och västerut. Rekommendationstexter för hur kulturmiljöintressen i allmänhet och riksintressen för
kulturmiljövården i synnerhet ska tillgodoses framgår av planens områdesvisa
inriktningar, där även hänvisningar till kulturmiljöunderlaget finns.

Konsekvenser av planförslaget
Förtätning
I planförslaget föreslås att kulturmiljön och de utpekade karaktärsområdena ska tjäna som utgångspunkt för de områdesvisa inriktningarna som handlar om Kompletteringsområden, Omvandlingsområden och noder i en växande
stadskärna. Platsspecifika värden och karaktärer ska tjäna som utgångspunkter
vid alla förändringar i bebyggelsemiljön. Karaktärsområdena sammanfaller till
största del med bebyggelsemiljöer inom Göteborgs bevarandeprogram, samt
riksintressen för kulturmiljövården, och dess förutsättningar är väl framskrivna.
Planförslagets rekommendationer för kulturmiljön inom delområdena går generellt i linje med förhållningssätt och strategier som främjar bevarandeprogrammets och riksintressemotivens syften. I planen hanteras kulturmiljövärden under
rubriken Centrala Göteborg som gestaltad livsmiljö, där också värden framhålls
särskilt i kapitlet Arkitektur. Kulturmiljöns betydande roll i rekommendationerna för de olika stadsmiljöerna i områden att komplettera eller omvandla, bedöms
främja möjligheten att tillvarata uttrycken för riksintressanta uttryck och allmänna värden. En stadsutveckling i denna riktning medför goda förutsättningar
för en fortsatt möjlighet att förstå och uppleva Göteborgs utveckling samt medför en möjlig fortsatt tillgång till en variation av platser med skilda karaktärer
och tidsdjup.
I planförslaget föreslås vidare en återhållsam förändring av miljöer utanför
utpekade omvandlingsområden, och att exploatering inom historiska kärnområden ska ske restriktivt. Att huvudsaklig förtätning och utbyggnad sker i mindre
kulturhistoriskt känsliga miljöer, omvandlingsområden, bedöms medföra måttliga konsekvenser för kulturmiljön ur ett helhetsperspektiv, avhängigt att kulturmiljöns egenskaper och värden tjänar som utgångspunkt i stadsbyggandet enligt
vad som föreskrivs.
Parallellt med ovanstående betonar dock planförslaget att riksintressen för
kulturmiljövård och bevarandeplanens utpekade värden onekligen kommer att
påverkas, när ny bebyggelse planeras för Göteborgs innerstad. Det framhålls att
stadsbilden kommer att förändras på ett genomgripande sätt, genom att stadsutvecklingsprojekt med hög täthet och höga byggnader medför en helt ny skala,
både vid särskilda regionala noder och i omvandlingsområden i stadens mest
öppna och centrala stadsrum, Älvrummet.
Planförslaget innebär exempelvis att hamn- eller industriområden i centrala
staden utvecklas till nya attraktiva innerstadsdelar och inom dessa omvandlingsområden föreslås en tät blandstad. Det pågår också i dagsläget en utveckling
som omfattar hög och storskalig bebyggelse kring Centralen och mot vattnet på
Skeppsbron och i Masthugget. Ny exploatering avviker från skalan i den äldre
staden med negativa konsekvenser för kulturmiljön. Det finns ett behov av en
styrning av helheten i fortsatt planering genom att tydliggöra hur syfte, lokalisering och användning inom omvandlingsområden kopplas till förslag på omhändertagande av kulturmiljön. Inriktning för karaktärsområdet Älvrummet lägger
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tonvikten på att befintlig karaktär, miljöer och byggnader skall tjäna som resurs i
stadsbyggandet. Särskilt för omvandlingsområdena bör planeringen fortsatt värna och analysera ytorna närmast vattnet och de miljöer och karaktärer som utgör
symboler för Göteborg som hamnstad. Det finns här annars en risk att hög och
tät exploatering som – om den inte gestaltas med stor känslighet och med hänsyn till befintlig varvsmiljö och stadssiluett – kan skada kulturmiljön och stadens
identitet.
I planförslaget föreslås för kompletteringsområdet Majorna och västerut att
äldre byggnader och småskaliga strukturer särskilt skall värnas. Dels som ett
värdefullt kulturarv, dels som möjligheter till lokaler för kulturverksamheter och
kreativa näringar. Liknande rekommendationer finns för omvandlingsområdet
Frihamnen och kompletteringsområdet Ringön. Det bedöms som positivt för
kulturmiljöarbetet som helhet att äldre bebyggelse hanteras utifrån det samlade
kulturvärdet, inklusive sociala aspekter, och inte bara kopplat till kulturhistoriska
och estetiska aspekter.
Den känsliga historiska stadskärnan gränsar till flera omvandlingsområden.
Det riskerar stor negativ konsekvens på kulturmiljön, då det i detta område är
särskilt viktigt att värna bland annat en samlad historisk stadskärna, vyer, siktlinjer, fronter, Stora Hamnkanalens inramning och bebyggelsens låga skala. Var
den exakta gränsen går för när sådana tillägg medför en påtaglig skada för riksintresset får prövas i samband med utformning av varje kommande detaljplan
i dessa lägen.
Nya älvförbindelser
Nya älvförbindelser bedöms påverka kulturmiljön måttligt då öppenhet, vyer
och viktiga kulturhistoriska sammanhang påverkas. Enligt planeringsinriktningarna ska de stora dragen i stadsbilden, platsspecifika karaktärsdrag och nyckelelement, befintliga kulturvärden samt lägespotential utgöra utgångspunkt. Det
är av vikt att stadssiluetten samt siktlinjer mot landmärken i form av kyrkor och
varvsindustrins höga byggnader hanteras särskilt varsamt. Ur detta perspektiv
bedöms en gång- och cykelbro inte ha samma påverkan som en högre bro.
Högvattenskydd
Byggnation av högvattenskyddet kan till exempel utföras som vall, mur eller
genom att marken höjs till översvämningssäker nivå med lägst höjd +2,3 meter,
men kan behöva vara högre beroende på platsspecifika aspekter och avstånd till
vattnet. Beroende på placering och utformning kan ett högvattenskydd påverka
olika områden visuellt. Ju högre skydd, desto större riskerar påverkan bli på omgivningen. Därför är det viktigt, inte minst ur kulturmiljösynpunkt, att de yttre
skydden byggs eftersom högvattenskyddet annars behöver vara högre. Vyer och
siktlinjer riskerar då att begränsas, varpå upplevelsen av Älvrummet förändras
märkbart. Då markens höjd innanför skyddet oftast ligger på +1,5 meter eller
högre, innebär det att man på de flesta platser kommer att kunna se över kanten.
Det finns en risk att den historiska tillgången till hamnmiljöer begränsas.
Påverkan på arkeologiska lämningar kan inte uteslutas. För att begränsa negativ
påverkan bör utformning anpassas till platsspecifika förutsättningar enligt planförslagets strategier för respektive karaktärsområde. Planering och utformning
bör ske i samråd med kulturmiljökompetens.
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Noder och trafik
I planen beskrivs utöver inriktningar för delområden även rekommendationer
för noder för stadsutveckling. Översiktsplanen / Innerstaden tar sig här an ett
dilemma i planeringen av den framtida stadskärnan – att både skapa förutsättningar för en mycket högre täthet i några punkter i syfte att bibehålla förutsättningar för en levande stad i en föränderlig omvärld och att samtidigt inte skada
befintliga kulturvärden.
I anslutning till detta kan konstateras att en högre bebyggelsemässig täthet
kring Järntorget nu kommer att påverka mötet mellan olika stadsbyggnadsepoker och den visuella kontakten med Älvrummet och Rosenlundskanalen samt
en sammanhållen höjdskala. Sammantaget kommer här såväl kvartersstruktur
och skala som täthet förändras, vilket bedöms medföra generellt stor påverkan
på kulturmiljön och gällande riksintresse. För området mellan Järntorget och
vattnet har en detaljplan antagits och vunnit laga kraft. I planen konstateras att
den relativt omfattande bebyggelsen inte innebär påtaglig skada på riksintresset. Likaså riskerar den pågående och fortsatt snabba och täta omvandlingen av
Centralenområdet som nod att bryta historiska sammanhang och visuella kopplingar, framför allt mellan stadskärnan och Gullberget.
Planens rekommendationer för delområden och noder för stadsutveckling
behöver här läsas tillsammans med, och ställas i relation till kulturmiljöunderlagets redovisning av hur redovisade riksintresseanspråk kommer till uttryck och
tillgodoses, men även till översiktsplanens redovisning av övriga riksintressen
inom området.
Beroende på exakt lokalisering och gestaltning av ny trafikinfrastruktur påverkas förutsättningarna att ta till sig och uppleva uttrycken för Göteborgs skilda riksintressanta berättelser i många avseenden. Följs befintliga planmönster,
gaturum, bebyggelse- och parkstruktur bedöms kulturmiljön påverkas måttligt.
Spårväg i Allén med korsningspunkter längs Haga station – Parkgatan – Åkareplatsen påverkar särskilt viktiga uttryck för fästningsstaden och stenstaden inom
riksintresset Göteborgs innerstad. Särskilt känsligt är Hedens öppenhet samt
mötet mellan obebyggd park och front av samlad stenstad.
Lindholmsförbindelsen, som ska förbinda Lindholmen med Linnéplatsen via
Stigberget, utgör en del av innerstadsringen. Förslaget innebär en tunnel som
ansluter i hållplatsläge ovan mark vid Linnéplatsen i gränsen mellan Slottsskogens entré och Linnéplatsen. Eftersom detta förväntas påverka riksintresset
Änggården-Botaniska-Slottsskogen, har en fördjupad studie tagits fram inom
ramen för arbetet med översiktsplanen. Förslaget bedöms innebära bestående
påverkan på riksintresset för kulturmiljövård; både visuell och funktionell samt
direkt (genom förändringar i den fysiska miljön) och indirekt (genom visuella
begränsningar och påverkan på ljudmiljön). Påverkan innebär framför allt att
parkens gränser och utbredning förändras, vilket påverkar möjligheten att uppleva den sedan instiftandet 1872 orörda stadsparken formad av naturen. Stadsparkens gränser har förändrats genom åren, till följd av anspråk från trafiken
vid just Linnéplatsen. Beroende av hur det fortsatta arbetet med Lindholmsförbindelsens utbredning, omfattning och utförande kommer att se ut, innebär
påverkan att förutsättningarna att ta till sig och uppleva den riksintressanta berättelsens olika skikt, kommer påverkas på olika sätt och på olika rumsliga nivåer.
Planförslaget rekommenderar att entrén till Slottsskogen utvecklas till ett väl gestaltat stadsrum, att gränserna till parken stärks och att ytor från trafik minskar.
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En tunnel mellan Linnéplatsen och Lindholmen medför risker för sättningsskador på bebyggelse och vibrationsskador vid sprängning, men det går inte att
dra slutsatser om vilka byggnader eller vilka typer av skador. Linjedragningen
vid Stigbergskajen berör arkeologiskt stadslager L1960:2928 där det har påträffats fornlämningar tidigare och där det kan påträffas ytterligare fornlämningar.
I det fortsatta planeringsarbetet krävs samråd med Länsstyrelsen. Påverkan kan
innebära att lämningar påträffas, som kan innebära ökad tillgång till kunskap. I
dagsläget är det osäkert om det innebär negativ påverkan på kulturmiljön.

Förslag på åtgärder
Arbeta för en ökad integrering av rekommendationer för hur delområdenas
befintliga värden och den platsspecifika karaktären skall värnas i omvandlingsområden, noder, älvförbindelser och trafikstråk. Detta för att stödja en fortsatt
process med mål att begränsa/minimera negativa konsekvenser för kulturmiljön
och kulturvärden. Det är angeläget att få till ökad styrning i fortsatt planering,
som tar stöd i sådana integrerade rekommendationer. När stora delar av stadens
hamnområden utvecklas är det viktigt att exploateringsnivå och fördelning av
höga byggnader inom planområdet kopplas till åtgärdsförslag för stärkande av
befintliga kulturmiljövärden utifrån ett proaktivt förhållningssätt.
Samlad bedömning
Kulturmiljöunderlaget innehåller tydliga ställningstaganden för kulturmiljön
som resurs i Göteborgs stadsutveckling. Planens inriktningar anger också att
enbart restriktiv förtätning ska ske utanför omvandlingsområdena och att stor
hänsyn ska tas till befintliga karaktärsmässiga värden inom dessa. Det bedöms
som ett positivt förhållningssätt till det kommunala kulturmiljöarbetet. Göteborgs värdefulla kulturmiljöer bedöms samtidigt bli kraftigt förändrade genom
utbyggnad i och kring Älvrummet. Den sammanlagda påverkan på kulturmiljön
bedöms bli måttlig till stor, beroende på den nya bebyggelses lokalisering, skala,
täthet och funktion. Förutsättningarna att fortsatt kunna ta till sig, uppleva och
bruka riksintressanta berättelser och kommunalt viktiga kulturmiljöer påverkas
inom den historiska stadskärnan samt i hamn och varvsmiljöer. Därför är hög
och tät ny bebyggelse framför historisk bebyggelse som relaterar till Göta älv
(som Götaverken) eller som är en viktig del av Göteborgs siluett mot vattnet
(som Packhusplatsen/Stora Bommen) olämplig. Viktiga byggnader och vyer behöver fredas.
Beroende av förslagens utbredning, omfattning och utförande förväntas en
betydande förtätning vid vissa av de utpekade noderna medföra stora konsekvenser för befintlig stadsbild, kvarterstruktur och arkitekturförhållanden.
Trafikstråk som begränsas till befintliga planmönster, gaturum, bebyggelse- och parkstruktur förväntas få måttliga konsekvenser. Nya älvförbindelser
bedöms påverka kulturmiljön måttligt, då de påverkar visuella och upplevelsemässiga kvaliteter. En Lindholmsförbindelse genom tunnel bedöms medföra
omfattande samråd med Länsstyrelsen och risk för skador på bebyggelse, men
dess konsekvenser kan i nuläget i övrigt inte bedömas. Anslutning i hållplatsläge ovan mark vid Linnéplatsen innebär att förutsättningarna att ta till sig och
uppleva den riksintressanta berättelsens olika skikt kommer att påverkas på olika
sätt och på olika rumsliga nivåer, beroende av förslagets utbredning, omfattning
och utförande.
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Högvattensskydd längs älvens stränder kräver variation i utformning med koppling till platsspecifika kulturmiljökvaliteter, för att undvika stor negativ upplevelsemässig och funktionell påverkan på tillgänglighet till Älvrummet och hamnmiljöer.

Buller, luftkvalitet och vatten
Nuläge
Luft
Luftföroreningar påverkar människors hälsa, bland annat orsakar de besvär,
sjuklighet samt dödlighet i cancer, hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Regeringen
har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft,
luftkvalitetsförordningen (2010:477). MKN syftar till att skydda människors
hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU.
MKN för luft är gränsvärden för föroreningsnivåer i utomhusluft som inte får
överskridas. Utgångspunkten för MKN är att de tar sikte på tillståndet i miljön
och vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor
skada. För närvarande finns MKN för ett flertal ämnen. I urban miljö är framförallt kvävedioxid (NO2) och partiklar relevanta att behandla.
I Göteborg är de huvudsakliga källorna till NO2 i staden vägtrafik och sjöfart.
Förbränning i exempelvis kraftvärmeverk och industrier bidrar också. Vägtrafiken står för det enskilt största bidraget till kvävedioxidhalterna på platser där
människor bor och vistas (Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018). Meteorologiska faktorer spelar stor roll för de uppmätta halterna (Miljöförvaltningen,
2020). Miljökvalitetsnormer för NO2 är satt till 40 μg/m3 (årsmedelvärde), 60
μg/m3 (dygnsmedelvärde, får överskridas max 7 dygn per kalenderår), 90 μg/m3
timmedelvärde, får överskridas max 175 timmar per kalenderår).
PM10 och PM2,5 är samlingsbegrepp för partiklar med diameter mindre
än 10 respektive 2,5 µm. PM10 benämns ofta som partiklar, och PM2,5 som
fina partiklar. Partiklarna kan utgöras av exempelvis vätskedroppar, salter, dammpartiklar, sot, eller kombinationer av dessa. Halterna av partiklar (PM10) har
minskat under 2000-talet. Miljökvalitetsnormer för PM10 är satt till 40 μg/m3
(årsmedelvärde)., 50 μg/m3 (dygnsmedelvärde, får överskrida max 35 dygn per
kalenderår). Motsvarande för PM2,5 är 25 μg/m3 (årsmedelvärde).
För nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft finns följande precisering:
• Halter av partiklar: ”Dygnsmedelvärdet för partiklar (PM10) ska underskrida
30 µg/m3 år 2020 . Årsmedelvärdet är ska underskrida 15 µg/m3 (Värdet får
överskridas högst 37 dygn per år i marknivå). Årsmedelvärdet för partiklar
(PM2,5) ska underskrida 10 µg/m3 år 2020. Dygnsmedelvärdet ska underskrida 25 µg/m3. Värdet avser halten i taknivå.”
• Halter av kvävedioxid: ”Årsmedelvärdet för kvävedioxid (NO2) ska underskrida 20 µg/m3. Timmedelvärdet sak underskrida 60 µg/m3.
I Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021–2030, finns delmål för luft.
Delmålet innebär att Göteborgs Stad säkrar en kvävedioxidhalt (NO2) understigande 20 µg/m3 samt en partikelhalt (PM10) understigande 15 µg/m3,
beräknat som årsmedelvärde. Till delmålen hör också ett antal indikatorer att
följa upp på.
Idag klaras MKN för de flesta föroreningar i utomhusluften i Göteborg med
god marginal. Undantagen är kvävedioxid och partiklar, där MKN överskrids el-
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ler riskerar att överskridas. Halterna är som högst nära de stora trafiklederna och
tunnelmynningarna, men det finns även risk för halter som överskrider MKN
övergripande i de låglänta delarna av central Göteborg. Bedömningen är att det
nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft inte uppfylls i dagsläget. (Miljöförvaltningen, 2020). Målet för kvävedioxid anses vara det svåraste att uppnå. Historiska data pekar på en minskning av luftföroreningshalter i Göteborg. Minskningen beror troligtvis på en kombination av parametrar, såsom en allt renare
fordonsflotta och miljözoner och förbättrad renhållning av vägbanor. Teknikutvecklingen har minskat de utsläpp som ger höga halter av kvävedioxid och den
positiva trenden förväntas fortsätta. För PM10 kommer trafikens stora bidrag
inte från avgasröret utan från slitage och uppvirvling av material från väg, däck
och bromsa. Där förväntas inga stora förbättringar drivna av teknikutvecklingen
framöver. (SMHI Meterologi Nr 140/2010 Dagens och framtidens luftkvalitet
i Sverige)
Buller
Miljökvalitetsnormer för buller gäller i de största kommunerna (mer än 100 000
invånare) och runt större vägar, järnvägar och flygplatser. Göteborgs stad har ett
åtgärdsprogram för buller 2019 – 2023 med syfte att minska omgivningsbullrets
negativa effekter på människors hälsa genom specifika åtgärder.
De stora trafiklederna och järnvägarna som går genom Göteborg är de främsta källorna till buller. Inom planområdet ligger både Oscarsleden och Lundbyleden och i öst gränsar E6 till planområdet. Även spårvägarna alstrar buller.
Båttrafik på Göta älv kan också utgöra en källa till buller i staden. Områden
kring trafiklederna används i huvudsak till verksamheter och handel som inte är
känsliga för buller. Bostäder förekommer på några platser.
Det finns flera olika riktvärden att förhålla sig till vad gäller trafikbuller. Trafikbullerförordning anger att 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats, om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden
gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter, men ekvivalentnivån vid
fasad är då istället 65 dBA. Förordningen anger vidare att om riktvärdet vid en
exponerad fasad överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara
vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden,
och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Mellan Göta älv i norr och Centralenområdet löper Götaleden, vars motortrafik är en stor källa till buller. Här ligger ekvivalenta ljudnivåer runt 70 dB
i anslutning till leden. När överdäckningen av Götaleden är avslutad bedöms
ljudnivåerna inom området bli lägre. Även området kring järnvägen inom Centralenområdet har ekvivalenta ljudnivåer runt 70 dB.
I anslutning till Lindholmen är motortrafik på Lundbyleden och Lindholmsallén, samt järnvägstrafik på Hamnbanan de största källorna till buller. Norra
delen av omvandlingsområdet har ekvivalenta ljudnivåer runt 60 - 70 dB. I de
södra delarna mot älven är ekvivalenta ljudnivåer runt 45 – 60 dB.
Inom omvandlingsområdet Ringön och Frihamnen är motortrafik på Lundbyleden och järnvägstrafik på Hamnbanan de största källorna till buller. Kvartersbebyggelse i Brämaregården och radhus i Brunnsbo ligger mycket nära och
skyddas med skärm respektive vall mot trafiken. Även motor- och spårvägstrafik
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på Hjalmar Brantingsgatan är en källa till buller i områdena. Inom Ringön är
trafik på Ringögatan en ytterligare källa. Nordvästra delen av omvandlingsområdet Frihamnen har ekvivalenta ljudnivåer runt 60 - 70 dB. I de delar av omvandlingsområdet som ligger närmare älven är ekvivalenta ljudnivåer runt 55 – 60 dB.
I den södra delen av kompletteringsområdet ”runt Ramberget” är motortrafik
på Lundbyleden en källa till buller. Här ligger ekvivalenta ljudnivåer runt 70 dB.
I norr är motor- och spårvagnstrafik på Hjalmar Brantingsgatan en av de större
källorna till buller nära kvartersbebyggelse i Kvilleområdet. Även motortrafik på
Gropegårdsgatan, som löper diagonalt genom området, utgör en större källa till
buller som påverkar ett bostadsområde med flerbostadshus väster om Ramberget.
Omvandlingsområdet Södra Älvstranden och Utredningsområdet för blandad stadsbebyggelse Fiskhamnen är extra utsatta för buller. Här är motortrafik
på Oscarsleden en av de främsta källorna till buller i området, med ekvivalenta
ljudnivåer runt 70 dB. Områden med flerbostadshus ligger på södra sidan av Oscarsleden i Majorna. Även spårvagnar är en källa till buller.
Om Oscarsleden och Lundbyleden på sikt omvandlas och integreras i stadsmiljön kommer ljudnivåerna sannolikt att minska successivt då tung trafik leds
bort och hastigheterna sänks.

Konsekvenser av planförslaget
Luft
Då fler bostäder byggs och fler verksamheter etableras tillkommer också ny trafik. Trafiken bedöms kunna öka till följd av ökad befolkning, men om hållbara transporter byggs ut i tillräcklig omfattning bedöms den kunna minska. Ett
större antal fordonstransporter, som i dagsläget främst drivs av fossila bränslen,
medför ökad mängd utsläpp till luft, både lokalt inom de olika bostadsområdena
och stadsdelarna, men även för centrala delarna av Göteborg som helhet. Med
teknikutveckling kan problem med överskridande av kvävedioxider komma att
minska, men detta gäller inte i lika hög grad för partiklar, eftersom de till stor del
uppstår vid hjulens kontakt med vägbanan. Genom att leda om tung trafik och
bilar till yttre led (Hisingsleden) kan luftkvaliteten i Centrala Göteborg på sikt
bli bättre längs exempelvis Lundbyleden och Oscarsleden.
Planförslaget föreslår flera åtgärder för att minska barriäreffekter i staden,
bland annat en fast förbindelse i form av gång- och cykelbro, mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen. Planförslagets fokus på utveckling av kollektivtrafiken samt gång och cykel bedöms medföra att personbilstrafiken kan minska. Om
fler väljer bort bilen kan luftkvaliteten på sikt bli bättre. Planförslaget lyfter också
fram en flytt av de centralt belägna färjeterminalerna, vilket skulle medföra att
tung trafik leds bort från centrala staden. På sikt ska det även utredas om Lundbyleden och Oscarsleden kan omvandlas, för att bättre kunna integreras i stadsmiljön. Sammantaget bedöms detta medföra positiva konsekvenser för aspekten
luftkvalitet. Bedömningen görs att MKN för luft kan klaras med planförslaget,
men att Göteborgs stads delmål för luft blir svårare att klara på kort sikt, då fler
bostäder byggs i anslutning till motortrafikleder med sämre luftkvalitet.
Centralenområdet
Inom Centralenområdet, där bland annat Götaleden och Götatunnelns östra
mynning ligger, är halterna av kvävedioxid (NO2) över årsmedelvärdet 40 μg/m3
i anslutning till de större trafiklederna. Öster om Centralstationen, längs spårom-

84

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Hållbarhetsbedömning

rådet är halterna betydligt lägre, mellan årsmedelvärdet 20 – 25 μg/m3.
Längs Götaleden och Götatunnelns östra mynning är halterna av PM10 runt
30 μg/m3 (årsmedelvärde). Inom omvandlingsområdet i övrigt är halterna runt
20 μg/m3 (årsmedelvärde). Sammantaget bedöms det vara olämpligt ur luftkvalitetssynpunkt att placera bostäder för nära Götaleden och i anslutning till
Götatunnelns mynning.
Gullbergsvass
Genom Gullbergsvass löper Götaleden. Kring denna är halterna av NO2 bitvis
över årsmedelvärdet 40 μg/m3. Öster om Gullbergsvass löper E6 parallellt med
planområdet. Även här ligger halter av kvävedioxid över årsmedelvärdet 35 μg/
m3. Det bedöms vara olämpligt att placera bostäder för nära lederna.
Inom omvandlingsområdet i övrigt är halterna PM10 runt 20 μg/m3 (årsmedelvärde).
Vid framtida planering av bostäder i nära anslutning till Götaleden och Götatunnelns mynning kan placeringen av byggnaderna komma att behöva anpassas ur luftkvalitetssynpunkt.
Lindholmen
Inom omvandlingsområdet för Lindholmen är halterna för NO2 och PM10
generellt lägre, runt 20 μg/m3 (årsmedelvärde). Luftkvaliteten med avseende på
NO2 och PM10 bedöms inte vara en begränsande faktor inom området generellt.
Backaplan
Området inom Backaplan har generellt sett lägre halter av NO2 och PM10 men
längs Lundbyleden och några gator, bland annat Norra Deltavägen och Backavägen, är halterna för NO2 något högre, 25 – 30 μg/m3 (årsmedelvärde) och
runt 20 μg/m3 (årsmedelvärde) för PM10. Placering av bostäder i direkt anslutning till Lundbyleden bedöms vara olämpligt ur luftkvalitetssynpunkt, så länge
leden är kvar i sin nuvarande form.
Ringön
Genom Ringön löper Ringögatan. Mitt i gatan är halterna av NO2 runt 30 μg/
m3 (årsmedelvärde). Liknande halter finns även längs Hjalmar Brantingsgatan
som löper från Götaälvbron till Backaplan. I övrigt har området lägre halter av
NO2 och PM10, runt 20 μg/m3 (årsmedelvärde). Öster om omvandlingsområdet vid Ringön ligger Tingstadstunnelns norra mynning. Här är halterna lokalt
höga och bostadsbebyggelse intill mynningen bedöms vara olämpligt ur luftkvalitetssynpunkt.
Frihamnen
I Frihamnen är halterna lägre halter av NO2 och PM10 runt 20 μg/m3 (årsmedelvärde) generellt i området, men längs Lundbyleden ligger halterna för NO2
runt 30 μg/m3 (årsmedelvärde) och 25 μg/m3 (årsmedelvärde) för PM10. Vid
framtida planering av bostäder i nära anslutning till Lundbyleden och Brantingmotet kan placeringen av byggnaderna komma att behöva anpassas ur luftkvalitetssynpunkt, eller ännu hellre bör exploatering inte ske förrän luftmiljön har
förbättrats.
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Ramberget
Kring kompletteringsområdet ”runt Ramberget” bedöms halterna generellt sett
vara låga i området som helhet, men i de södra delarna längs Lundbyleden och
Lundbytunnelns östra mynning är halterna NO2 högre 30 – 60 μg/m3 (årsmedelvärde). Gällande PM10 ligger halterna generellt runt 15 μg/m3 (årsmedelvärde) inom området, med undantag från de södra delarna intill Lundbyleden där
halterna för PM10 ligger strax över 15 μg/m3 (årsmedelvärde).
Vid framtida planering av bostäder i nära anslutning till Lundbyledens mynning kan placeringen av byggnaderna komma att behöva anpassas ur luftkvalitetssynpunkt, eller ännu hellre bör exploatering inte ske förrän luftmiljön har
förbättrats.
Södra Älvstranden och Fiskhamnen
Längs Oscarsleden är halterna av NO2 över årsmedelvärdet 30 μg/m3 och vid
Götatunnelns västra mynning runt 60 μg/m3 (årsmedelvärde). Gällande PM10
är halterna i intervallet 20 – 30 μg/m3 (årsmedelvärde) längs själva leden. Vid
framtida planering av bostäder i nära anslutning till Oscarsleden och Götatunnelns mynning, kan placeringen av byggnaderna komma att behöva anpassas ur
luftkvalitetssynpunkt, eller ännu hellre bör exploatering inte ske förrän luftmiljön har förbättrats.

Buller
I planförslaget ses både på kort och lång sikt möjligheter att i första hand verka
för att överdäcka E6 på särskilda strategiska lägen inom sträckan mellan Örgrytemotet och Olskroksmotet. Detta bedöms medföra att buller längs leden
minskar och färre personer blir bullerstörda.
Flera omvandlingsområden som pekas ut i planförslaget ligger i anslutning
till befintliga trafikleder och järnvägsstråk där bullernivåerna är höga. Det ställer
stora krav på utformning av kvarteren och bostäderna. Det kan krävas åtgärder i
form av bullerplank, vallar och fastighetsnära åtgärder för att klara riktvärdena.
Även avståndet mellan byggnad och bullerkälla kan behöva anpassas.
Genom att leda om tung trafik och bilar till yttre led (Hisingsleden) kan
bullernivåerna i centrala Göteborg på sikt bli bättre. Den tillkommande bebyggelsen i planförslaget kan skärma befintliga bostäder från bullerkällor, vilket kan
skapa en bättre ljudmiljö för befintliga boenden. Det bedöms medföra positiva
konsekvenser för aspekten buller.
Om åtgärder vidtas i form av att anpassa planlösning och lägenhetsstorlek
bedöms möjligheter goda till att uppfylla riktvärden, men planen innebär vissa
inskränkningar i boendemiljön vad gäller buller på vissa platser.
Den föreslagna spårvagnslinjen i Alléstråket bedöms kunna medföra ökade
bullernivåer längs allén. På sikt bedöms ett utökat nätverk för kollektivtrafik
leda till färre andel resor med bil, vilket kan medföra att buller från motortrafik
minskar. Om motortrafik leds bort från Allén bedöms bullernivåerna minska.
Centralenområdet
I anslutning till Götaleden norr om omvandlingsområdet samt spårområdet vid
Centralstationen finns stor risk för överskridande av riktvärden för ekvivalent
ljudnivå. Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas.
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Gullbergsvass
I anslutning till Götaleden norr om omvandlingsområdet samt spårområdet vid
Centralstationen finns stor risk för överskridande av riktvärden för ekvivalent
ljudnivå. Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att klara riktvärden för ekvivalent ljudnivå.
Lindholmen
Det finns främst risk för överskridande av riktvärden för ekvivalent ljudnivå i de
norra delarna av omvandlingsområdet i anslutning till Lundbyleden, Hamnbanan och Lindholmsallén. Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för
att klara riktvärden för ekvivalent ljudnivå.
Ringön
Det finns främst risk för överskridande av riktvärden för ekvivalent ljudnivå i de
norra delarna av omvandlingsområdet i anslutning till Lundbyleden och Hamnbanan samt intill Ringögatan. Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas
för att klara riktvärden för ekvivalent ljudnivå.
Frihamnen
Det finns främst risk för överskridande av riktvärden för ekvivalent ljudnivå i de
norra delarna av omvandlingsområdet i anslutning till Lundbyleden och Hamnbanan samt intill Ringögatan. Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas
för att klara riktvärden för ekvivalent ljudnivå.
Ramberget
Det finns främst risk för överskridande av riktvärden för ekvivalent ljudnivå i
norr längs Hjalmar Brantingsgatan, i centrala delen av omvandlingsområdet
längs Gropegårdsgatan och i söder längs Lundbyleden. Bullerreducerande åtgärder kan komma att krävas för att klara riktvärden för ekvivalent ljudnivå.
Södra Älvstranden och Fiskhamnen
Det finns främst risk för överskridande av riktvärden för ekvivalent ljudnivå i anslutning till Oscarsleden och inom området för Masthugget. Bullerreducerande
åtgärder kan komma att krävas för att klara riktvärden för ekvivalent ljudnivå.
Områdena är relativt smala och det bedöms vara svårt att skapa ett avstånd mellan ny bebyggelse och Oscarsleden.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Den övergripande inriktningen med utveckling inom innerstaden med fokus
på utpekade tyngdpunkter kan innebära en konflikt med möjligheterna att nå
miljökvalitetsnormer för vatten om utbyggnad utförs på fel sätt. Det är också i
de mer centrala delarna av staden som påverkan från staden, både via avrinnande
dagvatten och fysisk påverkan är som störst. En omställning av centrala Göteborg och redan ianspråktagna områden innebär dock samtidigt att möjligheten
att vidta förbättrande åtgärder ökar, jämfört med om markanvändningen förblir
oförändrad.
Inriktningen i centrala Göteborg att stärka den blågröna strukturen bedöms
kunna påverka miljökvalitetsnormerna för vatten positivt, exempelvis genom
blågröna stråk som planeras längs alla centrala vattendrag. I omvandlingsområ-
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den har vi stora möjligheter att göra det bättre än dagens situation. Både genom
dagvattenrening och utveckling av blågröna stråk och kantzoner. Den sammantagna bedömningen är därför att planens inriktningar samt förslag på markanvändning ger en förbättring av vattenkvaliteten, men inte att normerna uppfylls.
Ett fortsatt arbete med vattenfrågorna är därför nödvändigt. Staden har tagit
fram riktlinjer för arbete med detta och bedömer att det finns en god grund att
stå på.
Förslag på åtgärder
Vid planering av nya bostäder eftersträvas en god boendemiljö. Genom att placera byggnader med mindre känsliga verksamheter som en skärm mot trafiken
kan bullersituationen förbättras. Metoden kan användas för att ge befintliga bostäder en god och attraktiv miljö och för att skapa områden lämpliga för nya
bostäder. Även omvandling av trafikleder samt placering av bullerskärmar kan
användas för att minska bullrets utbredning. I områden där utemiljön har låga
bullernivåer blir nivåerna även låga inomhus. I områden med bullerstörda utemiljöer är det möjligt att anpassa planlösningen och lägenhetsstorleken för att
klara riktvärden. För utemiljöerna blir störningen då kvar och området blir mindre attraktivt som boendemiljö.

Samlad bedömning
Luft
Flera av omvandlingsområdena ligger i anslutning till större motortrafikleder
där halterna för NO2 och PM10 generellt sett är höga. Det gäller exempelvis
området längs Götaleden, Lundbytunnelns östra mynning, samt vid Götatunnelns östra och västra mynning. Det ställer bland annat krav på placering av bebyggelsen i förhållande till källan för att klara gällande riktvärden. Den samlade
bedömningen görs att miljökvalitetsnormen för luft kan klaras med planförslaget. Däremot kan Göteborgs stads miljömål för luft blir svårare att klara på kort
sikt, då fler bostäder byggs i anslutning till motortrafikleder med sämre luftkvalitet. En omvandling av dessa områden är en utveckling som på längre sikt kan
bidra till bättre luft även i centrala staden. Viljeriktningen att barriäreffekterna
ska minska, genom flytt av tung trafik och på ännu längre sikt omvandling av
lederna, innebär sannolikt en förbättring av luften.
Buller
Områden längs de stora lederna har höga bullernivåer som är över riktvärdena. Flera av omvandlings- och utredningsområden ligger i anslutning till vägar och järnvägar med höga bullernivåer, exempelvis Lundbyleden/Hamnbanan,
Oscarsleden, Götaleden och Hjalmar Brantingsgatan. Det bedöms som olämpligt att placera bostäder i närheten till dessa utan åtgärder. Detta ställer bland
annat krav på placering och utformning av bebyggelsen för att klara gällande
riktvärden. I vissa fall kan åtgärder behöva sättas in för att minska påverkan från
buller. Det kräver stort hänsynstagande i kommande planering. På sikt är dock
viljeriktningen att barriäreffekterna ska minska genom flytt av tung trafik och på
ännu längre sikt omvandling av lederna, vilket sannolikt innebär en förbättring
av ljudmiljön.
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Rekreation och friluftsliv
Nuläge
Det är viktigt att det finns tillräcklig mängd användbar park och naturmark i
förhållande till antalet invånare i närområdet samt att de är lätta att nå. I takt
med att allt fler bor i städer, blir även stadsmiljön och de bostadsnära parkerna
allt viktigare för det vardagsnära friluftslivet (Göteborgs stad, 2018). Bostadsnära park- och naturområden är särskilt viktiga för vardagens frilufts- och rekreationsaktiviteter. Möjligheterna till rekreation i staden är viktig och bidrar
till folkliv och folkhälsa. Platser, stråk och anläggningar för urbant friluftsliv
ska enligt Göteborgs stads friluftsprogram prioriteras i såväl detaljplaner som i
förvaltningsarbete.
Ett mål enligt Grönstrategi för en tät och grön stad är att Göteborg är en tät
och grön stad där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv. I Göteborg ska det finnas ett nätverk av små parker och naturområden nära
människor. Inom planområdet finns flera områden av betydelse för rekreation
och friluftsliv. Dessa redogörs för nedan.
Bostadsnära parker och naturområde är ett litet park- eller naturområde som
används främst av boende och verksamma i omgivande kvarter. Göteborgs stads
grönstrategi anger att park- eller naturområden ska finnas inom 300 meter från
bostad, arbetsplats och skolor.
Stadsdelsparker är parker som framförallt besöks av de som bor i den omgivande stadsdelen. Stadsdelsparkerna är större och har ett mer varierat innehåll
än de bostadsnära parkerna och naturområdena. De ska ligga inom en kilometer
från bostaden vilket motsvarar cirka femton minuters promenad. Skansparken,
Guldhedsdalen och Burgårdsparken är några exempel på stadsdelsparker inom
planområdet.
Färjenäsparken, Keillers park, Renströmsparken/Näckrosparken och Kungsparkstråket inklusive trädgårdsföreningen utgör utpekade stadsparker inom
planområdet. En stadspark är enligt Göteborgs Grönstrategi för en tät och grön
stad en mångfunktionell park, som är så attraktiv att den lockar människor från
hela Göteborg.
Större natur- och rekreationsområde är stora naturområden med ett flertal
biologiska och rekreativa värden. Dessa ligger utanför planområdet, men utgör
viktiga utflyktsmål för stadens invånare. Exempel på större natur- och rekreationsområde är Delsjöområdet, Skändlaberget och Vättlefjäll.
Gröna kilar är större sammanhängande naturområden. De sträcker sig från
ytterkanterna av Göteborgsregionen, över kommungränser och in till de mer
centrala delarna av Göteborg.
Blågröna stråk är vattenstråk tillsammans med sin närmaste omgivning. Centrala Göteborg har ett flertal blågröna stråk. Dessa stråk fungerar ofta som länkar mellan bebyggelse och naturområden. Vallgraven utgör ett centralt exempel
i staden och är populärt för rekreation eller vila. Även Mölndalsån och Kvillebäcken är blågröna stråk.
Göteborgs stad har 2019 utfört en bristanalys över bostadsnära park/naturområden. Nedan redovisas kortfattat resultatet av denna analys i relation till de
planerade omvandlingsområdena.
Inom Centralenområdet, Gullbergsvass och Ringön rådet i nuläget brist på
stadsnära parker inom 300 meters avstånd och stadsdelspark inom en kilometers
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avstånd. Dessa områden utgör gamla industri- och verksamhetsområden som
tidigare saknat behov av parker. Här finns därför ett stort behov av nya parker
vid framtida exploatering. Områdena är instängda mellan stora barriärer, vilket
ställer större krav på parker som är lättillgängliga inom själva områdena.
De västra delarna av omvandlingsområdet Lindholmen har i dagsläget tillgång till en park inom 300 meter. De norra delarna av omvandlingsområdet har
stadsparken Keillers park inom 300 meter, medan de övriga delarna saknar tillgång till bostadsnära parker och stadsdelsparker. Lundbyleden och Hamnbanan
skapar en barriär mellan området och parkerna.
Nordvästra delarna av omvandlingsområdet Frihamnen har i nuläget bostadsnära parker och stadsparken Keillers park inom 300 meters avstånd. Lundbyleden och Hamnbanan skapar dock en barriär mellan området och parkerna.
Större delen av kompletteringsområdet ”runt Ramberget” har en bostadsnära
park eller stadspark inom 300 meter. Endast en mindre del av området saknar
närhet till bostadsnära park.
Mellan älven och Oscarsleden, där omvandlingsområdet Södra Älvstranden
ligger, råder det brist på bostadsnära parker. Oscarsleden skapar en barriär mellan området och befintliga parker söder om omvandlingsområdena. Här finns
delvis ett behov av nya parker vid framtida exploatering.
Planområdet angränsar till och omfattar endast en liten, men ej obetydlig del,
av riksintresset för friluftsliv som innefattar bland annat stadsparken Slottsskogen. Linnéplatsen är huvudentrén till Slottsskogen och området är tillgängligt
med de flesta transportmedel. Slottsskogens gränser har successivt förändrats
som en konsekvens av att trafiken vid Linnéplatsen har tagit allt mer plats.

Kartbild som visar brist på park(gröna
ringar)

Konsekvenser av planförslaget
Generellt råder det brist på bostadsnära parker inom de utpekade omvandlingsområdena i planförslaget. Flera omvandlingsområden ligger där det i dagsläget
är industrier och verksamheter och där behovet av parker tidigare har varit litet ur boendesynpunkt. Planeringsinriktningen anger att parker skall anläggs i
tillräcklig omfattning och genomföras i fortsatt planering. Enligt planförslaget
ska det planerade högvattenskyddet skapa mervärde för stadens invånare och
besökare samt prioritera grönska och ekosystemtjänster i samverkan med högvattenskyddet. Det bedöms positivt, då nya områden för rekreation kan skapas.
Planeringsinriktningen anger att nya parker och stråk av god kvalitet och tillräcklig storlek ska skapas inom omvandlingsområdena och värnas i kompletteringsområden.
Lindholmsförbindelsen påverkar riksintresset för friluftsliv. Lindholmsförbindelsens anslutning vid Linnéplatsen i ett hållplatsläge ovan mark berör då
särskilt riksintresset för friluftsliv, som omfattar Slottsskogen. Planförslagets rekommendationer för Linnéplatsen är att säkerställa viktiga gång- och cykelstråk, utveckla entrén som ett väl gestaltat stadsrum, stärka gränserna och minska ytanspråk från trafiken. Hur stor påverkan blir och om planförslaget innebär
positiva eller negativa konsekvenser för riksintresset friluftsliv beror i stort på
utformning av plats och ny spårväg.
Förslag på åtgärder
Inom Södra Älvstranden och Fiskhamnen finns behov av fler bostadsnära parker. Inför kommande exploatering bör fler parker pekas ut.
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Inom Centralenområdet, de centrala delarna av Gullbergsvass och området
mot älven samt i nordöstra delarna av Ringön bör fler bostadsnära parker övervägas, för att öka tillgängligheten till bostadsnära parker för nya boenden. För att
öka kvaliteten på parkerna bör deras placering ses över för att inte hamna intill
områden som är extra utsatta för buller och luftföroreningar, exempelvis Brantingsmotet, Lundbyleden/Hamnbanan och Oscarsleden.
Längs med Älvrummet finns en stor och unik möjlighet att skapa parker och
rekreationsområden av hög kvalitet som kan attrahera människor från hela staden. Det är viktigt att utformningen av dessa ges ett stort fokus vid kommande
planering.

Samlad bedömning
Flera områden får i och med planförslaget flera nya parker. Det gynnar även
befintliga boende, under förutsättningen att befintliga parker inte tas i anspråk
vid exploatering av omvandlingsområdena. Inom samtliga omvandlingsområden
utom Frihamnen bedöms behovet av bostadsnära parker inte uppfyllas i tillräcklig utsträckning med nuvarande planförslag. Områdena Södra Älvstranden,
Fiskhamnen Gullbergsvass och Ringön ligger mellan flera typer av barriärer.
Det gör att befintliga parker utanför områdena är otillgängliga. Här är lokala
parker av stor vikt. Brist på parker inom omvandlingsområdena kan leda till
att befintliga parker utsätts för extra hög belastning med högt slitage som följd.
Planeringsinriktningen anger att parker ska anläggs i tillräcklig omfattning och
genomförs vid fortsatt planering. Med de förutsättningarna görs den samlade
bedömningen att planförslaget medför positiva konsekvenser med avseende på
rekreation och friluftsliv.
I planförslaget har även flera grönstråk pekats ut, vilka tillsammans med utpekade blågröna stråk, stadsutvecklingsstråk och bostadsnära parker och naturområden lägger grunden till att skapa en mer sammanhängande grönstruktur i
centrala Göteborg.
Gällande riksintresset för friluftsliv kommer en påverkan ske till följd av
Lindholmsförbindelsens anslutning vid Linnéplatsen. Med utgångspunkt i
planförslagets rekommendationer för Linnéplatsen och vidare utformning av
platsen bedöms påverkan kunna se olika ut.

Barriärer
Nuläge
Storskaliga trafikleder som E6, Oscarsleden och Lundbyleden går rakt igenom
centrala Göteborg och bildar barriärer. Här blandas såväl godstrafik som kollektivtrafik och övrig trafik till och genom staden. Lundbyleden, som löper i
öst-västlig riktning skapar en barriär mellan norra älvstranden och övriga Hisingen. Oscarsleden skapar en barriär mellan södra älvstranden och Majorna-Linna.
E6 delar av stadsdelarna Örgryte-Härlanda med Centrum. Områdena Ringön,
Gullbergsvass och Lindholmen är omslutna av olika typer av barriärer. Buller
och luftföroreningar förstärker delvis dessa barriäreffekter, genom att skapa områden som upplevs som mindre trevliga att röra sig genom.
Även järnvägsnätet skapar barriärer, särskilt där det går parallellt med större
trafikleder. Järnvägens barriäreffekt har en annan karaktär jämfört med trafikledens. Järnvägen har, liksom motorvägar, karaktären av en mer absolut barriär och
får till exempel inte beträdas. Den går i ett eget system och är frånkopplad stads-
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strukturen. Den är en mycket kraftfull statisk barriär och även om trafiken på
den minskar avsevärt, innebär den fortfarande samma barriär (Göteborgs stad,
2016). Inom planområdet finns Hamnbanan och spårområde Centralstationen
och kombiterminalen som är barriärskapande. I anslutning till planområdets
östra gräns ligger även Västkustbanan, som löper parallellt med Mölndalsån och
E6. Bangårdarna norr om Ringön och söder om Gullbergsvass är extra problematiska då de är svåra att överbrygga.
Även Göta älv, som delar staden i en nordlig och en sydlig del, utgör en barriär för människor. Den är mellan 200 – 500 meter bred. Passage över älven är
möjlig för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik vid Älvsborgsbron och Göta
älvbron. Avståndet mellan dessa broar är cirka 6 kilometer, vilket innebär att
det blir långa resvägar för gående och cyklister. Vid Marieholmsbron finns även
möjlighet för passage för gående och cyklister. I Tingstadstunneln och den nya
Marieholmstunneln kan motortrafik passera under Göta älv. Det är även möjligt
för gående och cyklister att passera älven med färja vid ett antal punkter längs
älvstranden.

Konsekvenser av planförslaget
När centrala Göteborg utvecklas och förtätas finns det ett behov av att minska
de befintliga barriäreffekterna. I planförslaget för Innerstaden ses på kort sikt
möjligheter att skapa barriärbrytande kopplingar över eller under Lundbyleden
på utpekade strategiska ställen. Det bedöms medföra positiva konsekvenser för
människor som bor och vistas i området längs Lundbyleden, då det bland annat
minskar restiden till olika målpunkter på vardera sida Lundbyleden. Exempelvis
skulle kopplingen mellan Ringön och Backaplan kunna stärkas. Om de barriärbrytande kopplingarna kommer tillåta passage med cykel preciseras dock inte.
Det framgår inte heller på hur många ställen barriärbrytande kopplingar kommer att skapas.
I planförslaget ses både på kort och lång sikt möjligheter att i första hand
verka för att överdäcka E6 på särskilda strategiska lägen inom sträckan mellan
Örgrytemotet och Olskroksmotet, vilket innebär en relativt dyr lösning. Det
bedöms medföra positiva konsekvenser för människor som bor och vistas i området längs E6 mellan Örgrytemotet och Olskroksmotet, då det bland annat
minskar restiden till olika målpunkter på vardera sida om leden. Överdäckning
öppnar också upp för möjligheten att skapa en mer sammanhängande och stadsmässig koppling mellan områdena.
Enligt planförslaget finns det på sikt möjlighet att verka för att Oscarsleden
blir en integrerad del av gatunätet i centrala staden, i samband med att en flytt
av färjeterminalerna skulle vara aktuell. Detta bedöms medföra positiva konsekvenser för aspekten barriärer. Detta förutsätter att passager anläggs när man
integrerar leden i gatunätet.
Västlänken genom planskild kollektivtrafik möjliggör för en ökad kapacitet
för kollektivtrafik och minskade barriäreffekter i stadsmiljön. Innerstadsringen,
med på vissa håll stadsbanestandard, ökar nåbarheten till fler platser i centrala
staden och påverkar upplevelsen av älvens barriäreffekt. Däremot kan den även
i sig skapa barriäreffekter för människan till fots eller med cykel, till följd av
framkomlighet för kollektivtrafik. Den behöver särskilt studeras i relation till
en växande stadskärna och hur planförslaget längs vissa stråk omhändertar och
kombinerar stora flöden av människor med kollektivtrafik. Att skapa ett finmas-

92

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Hållbarhetsbedömning

kigt och gångvänligt gatunät utgör en bärande idé i förslaget om en stadskärna
som växer över älven, vilket utifrån de stora anspråken på nya kollektivtrafikobjekt både kan bidra till att stärka eller på vissa platser motverka och förändra
stadslivet.
Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen, som föreslås
förläggas i tunnel, mynnar vid Slottsskogens entré mot Linnéplatsen. Inriktningen är att placera en hållplats i markplan vid Linnéplatsen och att samtidigt
stärka entrén till Slottsskogen. Spårvägen bedöms kunna utgöra en fysisk barriär som stör kopplingen mellan Linnéplatsen och Slottsskogen. I planförslaget
rekommenderas viktiga gång- och cykelvägar säkerställas på platsen. Generellt
sett behöver balansen mellan ökad kollektivtrafik och barriäreffekter för gångoch cykeltrafikanter beaktas vid fortsatt utveckling av spårvagnsnätet i centrala
staden.
För att förenkla att stadskärnan ska kunna växa över älven föreslås i planförslaget en fast förbindelse i form av gång- och cykelbro, mellan Hugo Hammars
kaj och Packhuskajen. Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen föreslås förläggas i tunnel under älven. Dessa åtgärder bedöms medföra positiva konsekvenser för aspekten barriärer, då det minskar restiden och gör
resor över älven oberoende av färjor. Det minskar även sårbarheten vid eventuella stopp på någon av broarna över älven. Älvens barriäreffekter kvarstår dock
trots en ny bro, fler färjeförbindelser och tunnel men minskar avstånden och
resetiden till och från de olika sidor om älven.
De flesta omvandlingsområden blir, trots barriärbrytande kopplingar, mer eller mindre instängda mellan befintliga barriärer vilket medför utmaningar när
man vill skapa en sammanhängande stadsstruktur. De största barriärerna bedöms vara Göta älv, Oscarsleden, Lundbyleden/Hamnbanan och området kring
Hjalmar Brantingsgatan. Hur väl de nya omvandlingsområdena integreras i övriga områden påverkas av vilken typ av kopplingar som planeras för dessa. Broar
och tunnlar för gång och cykeltrafik, som är jämförelsevis enkla lösningar, har
en viss barriärbrytande effekt, men kan skapa problem med otrygghet och överbryggar inte barriärer i samma utsträckning som en nedsänkning av väg/järnväg
i tunnel.

Förslag på åtgärder
För att tillåta stadskärnan att växa över älven är det viktigt att skapa en stadsmässig koppling som är lättorienterad vid Brantingsmotet, för att knyta ihop centrum med de nya områdena vid Backaplan, Frihamnen och Ringön. Området
har i nuläget problem med buller, vilket gör miljön mindre trevlig att vistas och
röra sig i. Passagerna mellan områdena är även relativt få i nuläget.
Kopplingen mellan Frihamnen/Lindholmen och Brämaregården är ytterligare ett område där barriäreffekterna är stora från Lundbyleden och Hamnbanan
och där andra lösningar än tunnel/bro skulle vara önskvärda för att skapa sammanhang mellan områdena.
Det finns ett behov av att stärka kopplingen mellan Ringön och Backaplan
för gående och cyklister.
Vid planering av omvandlingsområden i Älvstaden är det viktigt att se till
helheten och planera för sammanhållna stråk för gående och cyklister. De olika
trafiklederna mellan befintlig stadsbebyggelse och omvandlingsområden behöver även omvandlas.
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Samlad bedömning
Planförslaget föreslår flera barriärbrytande kopplingar. Trots det bedöms flera
omvandlingsområden bli instängda mellan befintliga barriärer. Barriärer kommer att fortsätta vara ett problem i de nya stadsdelarna. På Hisingen finns det
stora utmaningar att få de nya stadsdelarna att hänga ihop på ett naturligt och
lättnavigerat sätt. På längre sikt kan flera av barriärerna flyttas eller omvandlas,
vilket skulle innebära stora positiva effekter för en sammanhängande stad. Detta
behöver planeras ihop med kulturmiljökompetens.

En stadskärna för alla
I detta avsnitt inkluderas perspektiv som hur planförslaget kan komma att bidra
till att fler får tillgång till olika delar av staden och hur utvecklingen kan komma
att möjliggöra en mer sammankopplad stad. Vidare inkluderas barnperspektivet
kopplat till den mindre skalan och om planen kan komma att bidra till förbättrad tillgång till grönområden, skolor, förskolor och andra målpunkter för barn
och unga. Även segregation inkluderas i detta kapitel, utifrån aspekten hur den
planerade utvecklingen kan komma att bidra till en mer sammanhållen stad och
ökad tillgång till olika stadsdelar och målpunkter. Detta kapitel är sorterat efter
planförslagets omvandlingsområden, då aspekter som barnperspektivet till stor
del handlar om tillgång till målpunkter för barn nära hemmet, varför ett mer
in-zoomat perspektiv är nödvändigt.
Nedan presenteras några av de planeringsinriktningar som anses vara extra
viktiga för aspekten En stadskärna för alla.
Funktionsblandning och blandade boende- och upplåtelseformer ska eftersträvas.
Vid bostadskomplettering ska det alltid säkerställas att samhällsservice finns
i närområdet eller vid behov tillskapas.
Vid förändringar ska hänsyn ska tas till den befintliga bebyggelsens karaktär
och kulturhistoriska innehåll.
Tillgången till stadens befintliga parker och naturområden ska beaktas och
nya skapas, för att möta ökat användningstryck.
Barriäreffekterna ska minska för att områden ska kunna kopplas samman
bättre.

Nuläge
Nedan sammanfattas kort ett antal identifierade behov.
• Öronmärk platser för kommunal service mycket tidigt i planprocesser.
• Ta vara på befintliga lokaler och mötesplatser och skapa möjligheter för nya.
• Skapa ”neutrala arenor” som till exempel tillgängliga, ickekommersiella och
inbjudande parker, torg och bytespunkter med kollektivtrafik.
• Låt nybyggnation koppla an och stötta de viktigaste stråken; de som kanske
redan används mest av praktiska anledningar eller som har störst potential.
• När utveckling sker måste det specifika i ett område tas tillvara, så som karaktäristiska visuella uttryck, medborgarinitiativ och småskaliga och känsliga
verksamheter.
• Vid nybyggnation är det viktigt att sträva mot variation i gestaltningen med
utgångspunkt i platsens unika kvaliteter, för att undvika likriktning.
• När nybyggnation görs kloss an befintlig bebyggelse, ska alla möjligheter till
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att skapa gemensamma gaturum tas tillvara.
• Gemensamma rum kan också skapas genom att utforma bostadsnära parker,
så att de blir inbjudande för fler än de allra närmast boende.
• Centralenområdet präglas av barriärer i form av spårväg, bilväg, broar och
ramper. Resande med kollektivtrafik känner sig inte prioriterade. Orienterbarheten behöver förbättras.
Utifrån nulägesanalyser genomförda inom och intill omvandlingsområdena
är bland annat följande behov och utmaningar identifierade.
Centralenområdet
Många av de stadsdelar som ligger långt från centrum har en hög andel befolkning som inte tar del av stadskärnans utbud av kultur, arbetstillfällen och stadskvaliteter. Det finns många målpunkter för barn utspridda i närheten av omvandlingsområdet Centralenområdet och ett fåtal kulturella målpunkter inom
området. Det finns få befintliga idrottsanläggningar, men det planeras för två
nya i närheten. Det är en mycket god tillgång till gymnasieskolor inom omvandlingsområdet men inte på skolor och förskolor. Det är idag stor brist på parker
i Centralenområdet, Kungsparken är närmaste befintliga parken. En ny mindre
park planeras mellan omvandlingsområdena Södra Älvstranden och Centralenområdet.
Gullbergsvass
Under byggnationstiden för alla projekt inom Gullbergsvass, som kommer att
pågå i flera år, kommer människor att bo här. Platsen behöver vara trivsam även
under byggperioden, vilket är särskilt viktigt ur ett barnperspektiv. Idag finns
inga målpunkter för barn eller idrottsanläggningar inom området. Det planeras
för en framtida idrottsanläggning i områdets norra del. Idag finns ingen park här,
men en stadspark på minst 10 hektar planeras. Det finns en gymnasieskola men
inga andra skolor eller förskolor i området.
Backaplan
Backaplan är idag kringskuret av barriärer och det finns ett behov av kopplingar
till kringliggande områden. Kvillebäcken planeras att utvecklas som grönt och
rekreativt stråk. Idag finns en identifierad målpunkt inom kultur i området, som
även kan ses som en målpunkt för barn. Inom omvandlingsområdet planeras för
flera större målpunkter, som stadsdelspark, kulturhus med tillhörande park samt
skolor med idrottshallar. Även förskolor planeras inom området.
Lindholmen
Ett antal målpunkter, både sådana som är gratis, kulturella och med fokus på
barn, finns idag inom och intill omvandlingsområdet. Idrottsanläggningen Santos idrottshall finns inom området, Lundbystrandshallen ligger strax utanför
omvandlingsområdet. Inga befintliga parker finns inom omvandlingsområdet,
men en ny park planeras i omvandlingsområdets nordöstra utkant. Flertalet
gymnasieskolor samt två förskolor finns inom omvandlingsområdet, men ingen
skola. Väster om omvandlingsområdet finns några få skolor och förskolor.
Området är omgärdat av barriärer och det finns stora behov av kopplingar till
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kringliggande områden samt över älven. Lindholmen har en stor andel dagbefolkningen vilket har gjort att den upplevda otryggheten har ökat.
Ramberget
Ett antal målpunkter, både sådana som är gratis och med fokus på barn, finns
idag inom kompletteringsområdet.
Inom området finns ett idrottsområde med Bravida Arena, Lundbybadet och
Rambergsrinken. Här planeras ett nytt sjukhus och Rambergsrinken och Lundbybadet kommer rustas upp och byggas om. Keillers park och Ramberget ligger
inom kompletteringsområdet, och i anslutning till området finns Sunnanvindsparken och Flunsåsparken. I området finns även ett lek- och aktivitetsstråk.
I området finns fem kommunala förskolor samt en grundskola.
Ringön
På Ringön samsas idag en mängd olika verksamheter med flertalet målpunkter,
dock inga som riktar sig mot barn och unga. Företagen och verksamheterna är
viktiga för Ringöns karaktär och utveckling. Området ska byggas ut långsamt
och organiskt för att behålla denna karaktär.
Ringön saknar grönområden, skolor och förskolor samt kommunala idrottsanläggningar.
Frihamnen
Inom omvandlingsområdet finns idag en kulturell verksamhet som är gratis och
är en målpunkt för barn och unga. Inga markerade framtida verksamheter för
barn har identifierats inom omvandlingsområdet. Inga kommunala idrottsanläggningar finns idag inom omvandlingsområdet, men en av stadens få skateanläggningar finns inom området. Inom omvandlingsområdet planeras det för en
stadspark. Intill omvandlingsområdet finns också Keillers park, till vilken barriärer behöver överbryggas.
Inga skolor, förskolor eller gymnasieskolor finns inom omvandlingsområdet.
Något norr om omvandlingsområdet återfinns några förskolor och söder om
området en gymnasieskola. I och med omvandlingen av området till tät innerstad planeras det för förskolor, skolor och idrottshallar.
Södra Älvstranden
Det finns idag en generell brist på bostadsnära mindre och större grönytor för
spontan lek och rekreation i närområdet, även lekplatser saknas i vissa delområden. Granskningen av flera krav och riktlinjer i Fiskhamnen på ytfaktorer visar
att dessa inte kommer att uppnås. Inom och intill omvandlingsområdet Södra
Älvstranden återfinns flertalet målpunkter för barn och kulturella målpunkter.
Flera förskolor ligger söder om omvandlingsområdena där barriärer i form av
bland annat Oscarsleden och höjdskillnader ligger mellan omvandlingsområdena och flertalet av de befintliga målpunkterna. Inga befintliga parker finns idag
inom omvandlingsområdena. I Södra Älvstrandens norra del planeras för en ny
mindre park.

Konsekvenser av planförslaget
I en tät stad kan lätt större grönytor och friytor intill skolor och förskolor komma att prioriteras bort. Lösningar som samutnyttjande av de grönytor som finns
inom ett område, kan medföra ökad tillgång till grönyta, både under skoldagen
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och på lediga dagar. Avståndet mellan dessa och speciellt förskolor får inte bli
för stort. Det kan leda till att barn tenderar att spendera mindre tid utomhus
under skoldagarna. Detta har negativa konsekvenser på barns hälsa, utveckling
och inlärningsförmåga. Det är viktigt att säkerställa bostadsnära grönytor för alla
barn, även i en tät stad. Det kan göras genom att använda planeringsverktyg och
riktlinjer som säkerställer gröna gårdar och bostadsnära parker. Stängda gröna
gårdar skapar trygga lekytor för barn nära hemmet och kan avlasta större parker
som ska försörja ett helt bostadsområde.
Att bygga bostäder i omvandlingsområden med hög täthet får konsekvenser
för de barn som ska bo där, som inte själva väljer var de ska bo. Om bostadshusen
byggs i kvarter kan utemiljöerna vid bostäderna resultera i trånga mörka gårdar,
små förskolegårdar och skolgårdar samt begränsad rörelsefrihet. Storleken på
friytan för förskole- och skolmiljöer har betydelse för hälsa, samspel och utveckling. Kvalitet kan inte ersätta kvantitet. En av planeringsinriktningarna handlar
särskilt om att planera med barnperspektivet i beaktan, genom att säkerställa tillräckligt tilltagna friytor med hög kvalitet och trygga stråk för barns rörelsefrihet.
En av planförslagets strategier eftersträvar funktionsblandning och blandade
boende- och upplåtelseformer, vilket bidrar till mer levade stadsmiljöer med bostäder och arbetsplatser blandat. Då kan grupper som efterfrågar både hyresrätter och bostadsrätter få möjlighet att flytta in i området. Olika upplåtelseformer
innebär dock inte lägre boendekostnader, då nybyggda hyresrätter ofta är dyra.
Det är därför viktigt att värna om det befintliga beståndet av hyresrätter och
även arbeta med att tillgängliggöra bostäder för socioekonomiskt svagare grupper även i nybyggda områden. Gruppen extremt trångbodda, med fler än tre i
samma sovrum, har de senaste 20 åren ökat från 2,5 till 5 procent. Det är bland
de socioekonomiskt svagaste familjerna som den ofrivilliga trångboddheten är
störst, vilket även har stor påverkan på barns hälsa. Bland denna grupp finns få
möjligheter att bo överallt i staden, beroende på bland annat hyressättning. Det
är därför en utmaning att kunna tillgodose behovet av passande bostäder inom
planområdet. Satsningar som finns inom ramen för Älvstrandens arena för socialt hållbart boende, kan till viss del bidra till detta genom att bland annat skapa
en större variation av boenden. Denna typ av miljöer kan dock bli mindre barnvänliga med en mer stadsmässig karaktär, vilket ställer högre krav på gröna och
trygga innergårdar där barn kan vistas.
Vidare kan de olika stråk som planförslaget redovisar bidra till bättre stadsmiljöer, som uppmuntrar till rörelse och rekreation i alla åldrar. Barn och ungas
mobilitet bygger i stor utsträckning på kollektivtrafik, med trygga stråk till och
från, samt på sammanhängande gång- och cykelstråk som utgör en del av planförslaget. Särskilt viktig blir denna aspekt att beakta då risk finns för att barns
rörelsefrihet minskas, vilket kan motverkas av att ge förutsättningar för rörelse
bland annat genom trygga, attraktiva och sammanhängande gatunät.
Inriktningen att det vid bostadskomplettering alltid ska säkerställas att samhällsservice finns i närområdet eller vid behov skapas är positivt. Det kan bidra
till service som förskolor och skolor i anslutning till bostadsutveckling. Brist på
styrning gällande friytor i anslutning till skolor och förskolor kan leda till undermåliga friytor för barn. Låg tillgång till gröna, naturliga friytor har negativa
konsekvenser på barns hälsa och inlärningsförmåga.
Riktlinjen att park eller naturområden ska finnas inom 300 meter från bostad, skola och arbetsplatser och vara sammanhållen med en storlek på minst
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0,2 hektar och större park- eller naturområde på minst 2 ha inom 1 km från
bostaden bidrar till att säkerställa tillräckligt med grönyta. Planen är otydlig
kring hur dessa riktlinjer efterföljs inom delar av planens omvandlingsområden.
I planförslaget beskrivs dock att inom respektive omvandlingsområde ska ytbehoven för kommunala friytor och service täckas och en god balans eftersträvas
mellan kvartersmark/bebyggelse, gatumark, parker och naturytor. För att säkerställa tillgången till grönska bör planen ha en tydlig styrning gällande tillgången
till grönområden men även dess innehåll, kvalitéer och storlek. Vidare bör även
riktlinjer för bostadsnära lekparker inom bostadsområdena säkerställas.
Centralenområdet
Intill Centralenområdets omvandlingsområde återfinns en mängd olika typer
av målpunkter, både kulturella målpunkter, målpunkter för barn och även målpunkter som är gratis, vilket är en tillgång även för de nya omvandlingsområdena. Tillgången till parker inom området är dock lägre. Det kan leda till låg
tillgång till rekreation och grönområden.
Vidare lyfts det i nulägesanalysen att det finns ett behov av blandat boende i
form av olika prisklasser och att det finns en brist på billigare bostäder i de centrala delarna. Även om den tillkommande bebyggelsen inte förväntas bidra till
att lösa problemet med mer prisrimliga bostäder, kan utvecklingen sträva efter
att bevara befintliga lokaler och byggnader, så att billigare hyra för verksamheter
i området kan bli möjlig. Att även arbeta för billigare bostäder inom staden centrala delar skulle också bidra till att minska segregationen.
Gullbergsvass
Det finns idag inga målpunkter för barn och unga inom området, då det är ett
industri/hamnområde under omvandling. Det är därför av extra vikt att säkerställa och skapa målpunkter och grönytor inom omvandlingsområdet. Att arbeta
med tillfälliga lösningar under byggnationstiden kan förbättra tillgång till vistelseytor utomhus.
För att olika grupper ska känna sig välkomna inom området är det viktigt att
vid den övergripande planeringen av området säkerställa en variation av målpunkter och mötesplatser. Det kan gynnas av att äldre byggnader och kvaliteter
som finns inom området bevaras, för att kunna erbjuda lokaler och mötesplatser
som är billigare. Äldre lokaler kan även vara mer anpassningsbara än nybyggda
lokaler, då dessa ofta är programmerade efter en viss typ av verksamhet.
Ur ett barnperspektiv är det viktigt att i ett tidigt skede och på en mer övergripande nivå säkerställa målpunkter som lekplatser och parker, både nära framtida bostäder och större gemensamma lekplatser och parker, som kan fungera
som mötesplatser för boende inom området och för besökare. Temporära lösningar för att säkerställa tillgång till lekplatser och parkytor är särskilt viktigt
ur ett barnperspektiv, då vissa byggprojekt kan pågå nästintill en hel barndom.
Utifrån platsens förutsättningar finns det en stor risk att tillgången till
grönytor och idrottsanläggningar blir mycket låg inom området, om inte planens inriktningar och rekommendationer följs. Det skulle medföra stora brister
på park och rekreationsområden samt på plats för vila och återhämtning.
Inom området ligger idag en gymnasieskola, som kan komma att påverkas
av utvecklingsplanerna. Temporära lösningar för denna grupp kan bidra till att
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skapa en mer levande stadsdel under utvecklingsperioden och skapa en mer attraktiv plats för eleverna.
Backaplan
I nulägesanalysen lyfts det att Backaplan är omringat av barriärer och att kopplingar till kringliggande områden behövs. Om Kvillebäcken utvecklas som ett
grönt och rekreativt stråk, kan utvecklingen bidra till att Backaplans koppling
till ett större omland stärks. Ett grönt stråk bidrar också till grönyta för boende
inom omvandlingsområdet, dock finns inga mindre bostadsnära parker utpekade i kartan. Om inte planens inriktningar och rekommendationer följs, kan
det medföra konsekvenser ur ett barnperspektiv. Barn har ofta mer begränsade
möjligheter att röra sig längre avstånd från hemmet. Högkvalitativa gårdar och
bostadsnära mindre parker är därför viktiga för att ge barn tillgång till grönska.
Det finns en mycket låg tillgång till skolor och förskolor inom området. Därför
är det viktigt att i ett tidigt skede reservera mark, så att tillräckligt med friyta kan
säkerställas. Grön friyta av tillräcklig storlek i anslutning till skola och förskola
bidrar till förbättrad inlärningsförmåga hos barn och förbättrad hälsa.
Idag finns målpunkter för barn och unga i området. Det bidrar till att barn
och unga som inte bor i området kan komma att besöka platsen i framtiden. Det
är därför viktigt att säkerställa säkra och trygga kopplingar till befintliga och
tillkommande målpunkter, även under byggperioden.
Inom kompletteringsområdet Ringön planeras två idrottsanläggningar. Det
innebär att barn och unga kan komma att ta sig från Backaplan till dessa platser
på egen hand, vilket medför att extra fokus bör läggas på att säkerställa att gångoch cykelvägnät till dessa målpunkter är gena, trygga och säkra.
Ringön
Inom kompletteringsområdet Ringön planeras en park intill en del av kajen och
även en målpunkt för idrott och rekreation. Genom att tidigt i processen avsätta
yta för denna typ av aktivitet har tillgången säkerställts och boende intill får god
tillgång till park och rekreation.
Det finns idag inga målpunkter för barn och unga. Extra fokus bör ligga på
att skapa dessa typer av målpunkter. Då många målpunkter för barn består av
lekparker och parker, finns det en poäng i att avsätta yta för dessa tidigt i planeringen, så att finansiering och lokalisering kan inkluderas tidigt i processen och
inte nedprioriteras. Vidare finns inga skolor eller förskolor inom planområdet,
yta även för dessa bör avsättas tidigt i processen. Planeringen av skolans placering och friyta bör lyftas tidigt i processen, för att säkerställa dess plats och roll
i området. De fungerar ofta som en mötesplats i samhället och kan bidra till att
människor från olika områden och grupper möts i vardagen. För att se till att
skolan med friyta inte glöms bort i planeringen av ett område, bör de inkluderas
i planförslaget.
I ett stort nybyggnationsområde är det viktigt att bevara byggnader, ytor och
lokaler för att skapa en mer varierad miljö, som erbjuder billigare lokaler och ett
mer varierat utbud. Det bidrar till att fler grupper har möjlighet att nyttja området och ta del av stadens utbud.
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Frihamnen
Inom omvandlingsområdet för Frihamnen planeras en Jubileumspark. Denna
sträcker sig längs kajen och bidrar till ett mer grönt område. För att möjliggöra
att denna park blir tillgänglig och trygg för alla göteborgare, bör extra fokus läggas på att säkerställa trygga kopplingar över vattnet och till större gång- och cykelstråk i staden. De broar som planeras intill kan kopplas an till Jubileumsparken genom en grön och trygg koppling för att bidra till ökad orienterbarhet och
tydlighet i stadsrummet.
Idag finns inga skolor eller förskolor inom området för Frihamnen. Det är
viktigt att i ett tidigt skede avsätta tillräckligt med mark för förskolor, skolor och
skolgårdar, för att uppfylla full behovstäckning samt att eleverna får kvalitativa
ytor för rekreation och lek.
I ett stort nybyggnationsområde är det viktigt att bevara byggnader, ytor och
lokaler för att skapa en mer varierad miljö, som erbjuder billigare lokaler och ett
mer varierat utbud. Det bidrar till att fler grupper har möjlighet att nyttja området och ta del av stadens utbud.
Lindholmen
I utkanten av omvandlingsområdet för Lindholmen planeras en park, som skapar grönyta och rekreationsmöjligheter. Dess placering kan dock medföra att
vissa delar av området får lägre tillgång och att barn inte kan ta sig på egen hand
till parken. Det är därför viktigt att komplettera med bostadsnära parker, lekparker och gröna gårdar. På längre sikt planeras en park längs med Lindholmsallén
och den tillkommande spårvägen.
I nulägesanalysen lyfts ett behov av tillkommande kopplingar över älven för
att stärka kopplingarna till andra sidan av vattnet. Den gång- och cykelbro som
planeras kommer att bidra till att stärka kopplingen över vattnet. Det är viktigt
att säkerställa att kopplingen knyter an till viktiga målpunkter samt att den är
trygg och säker ur ett barnperspektiv.
Inom omvandlingsområdet finns flera gymnasieskolor. Det finns även två
förskolor, och fler planeras tillkomma. En ny grundskola planeras inom omvandlingsområdet samt ytterligare en strax utanför.
När fler bostäder tillkommer i omvandlingsområdet, kan detta bidra till att
jämna ut skillnaden mellan dag- och nattbefolkningen och att den upplevda
otryggheten minskar. Utvecklingen bör även sträva efter att bidra till att öka tillgången till rekreation för de som kommer att bo, arbeta och gå i skola i området.
Ramberget
Det finns flera målpunkter för barn i området, såsom förskolor, skolor, lekplatser,
parker, idrottsanläggningar, bad och aktivitetsstråk. Ingen planerad park pekas ut
inom området, vilket kan medföra låg tillgång till park och grönska om inriktningar och rekommendationer översiktsplanen inte följs. Detta bör prioriteras
och säkerställas tidigt i planeringen, för att inte komma att nedprioriteras i den
fortsatta processen.
Vidare finns ett större område med idrottsanläggningar i områdets östra del,
vilket medför god tillgång till sport och kan bidra till att fler barn och unga
rör på sig. Inom detta område planeras Lundbybadet och Rambergsrinken att
rustas upp och byggas om samt ett nytt sjukhus tillkomma. Vid byggnation av
bostäderna i Lundby Park ianspråktogs en grusfotbollsplan som ännu inte kom-
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penserats för. En utveckling av ytor för sport är positivt både ur ett hälso- och
rekreationsperspektiv. Att samlokalisera dessa kan förbättra logistiken för familjer och förenkla användandet. Dock innebär det att vissa boende får långa
avstånd till närmaste aktivitetsområde, varför det kan finnas vinning i att sprida ut aktiviteter i staden. Idrottsanläggningar kan ibland upplevas som tomma
och öde under de timmar de inte används. Många idrottsanläggningar är också
storskaliga och kan skapa en barriär i den fysiska strukturen. I den kommande
detaljplanen för idrottsområdet finns det därför ett fokus på att skapa trygga
kopplingar inom området, gestaltning och utformning av Rambergsrinken och
Lundbybadet samt tillkomst av nytt sjukhus och bostäder.
Idag finns fem kommunala förskolor, två kommunala familjedaghem, två fristående öppna förskolor samt en grundskola. I angränsning till kompletteringsområdet ska en ny grundskola för årskurs 7–9 byggas med två idrottshallar samt
kulturskola. En ökad bostadsutveckling kan dock komma att leda till en brist på
förskole- och skolplatser. Genom att tidigt avsätta yta för skola och förskola med
friyta inom planområdet kan tillgången säkras och även tillräcklig friyta.
Södra Älvstranden, Linné, Fiskhamnen och Majnabbe
Omvandlingsområdet Södra Älvstranden angränsar till Majorna, Stenstaden
och historiska stadskärnan. Det är i dagsläget relativt enkelt att ta sig fram till
fots eller med cykel i området, bortsett från området under och vid Oscarsleden.
Haga och Olivedal är målpunkt även för många som inte bor i området. Här
finns en generell brist på bostadsnära mindre och större grönytor och lekplatser
i vissa delar. Det är därför viktigt att omvandlingsområdet kompletterar med
denna typ av offentliga ytor. I kartan för omvandlingsområdet presenteras endast
en mindre park inom området för Södra Älvstranden i omvandlingsområdets
nordligaste utkant. Fler parker och även lekparker rekommenderas.
Många av områdets skolor, förskolor och andra målpunkter för barn och unga
är lokaliserade på andra sidan om Oscarsleden från omvandlingsområdet. Det
är därför viktigt att flertalet trygga och säkra kopplingar skapas, så att barn och
unga kan ta sig till dessa målpunkter på ett tryggt och säkert sätt.
Inom omvandlingsområdet Södra Älvstranden är det viktigt att bevara verksamheter som gör det möjligt för olika grupper att vara aktiva inom området.
Dels genom att bevara och värna om de verksamheter som finns idag, som till
exempel Frilagret vilket är ett kulturhus för ungt skapande, dels genom att bevara befintliga byggnader och därmed ge möjlighet till fler liknande initiativ när
området utvecklas.
Inom Fiskhamnen och Majnabbe, som betecknas som utredningsområde för
blandstad, finns risk för att flera krav och riktlinjer på grönyta inte kan uppnås.
Storleken på de offentliga rummen förväntas inte räcka för att tillgodose alla
behov som ska samsas inom området, men det beror på vilken utveckling som i
framtiden väljs.

Förslag på åtgärder
Eftersträva att bevara lokaler och byggnader för kreativa näringar, som kan bidra
till att skapa en diversitet i nybyggnadsområdena. Det öppnar även för andra än
de som har råd att köpa eller hyra en bostad i området att ta del av platsen genom
verksamheter och kultur.
Sträva efter att den fortsatta planeringen avsätter yta för park och tillgång

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | Hållbarhetsbedömning

101

till tillräcklig grönyta för boende i omvandlingsområdena, för att främja en hälsosam och socialt hållbar utveckling. Planförslagets planeringsinriktning anger
att parker skall anläggs i tillräcklig omfattning, vilket ska genomföras i fortsatt
planering.
Inom omvandlingsområdena är det extra viktigt att eftersträva en god tillgång till skolor och förskolor samt tillräcklig grönyta i anslutning till dessa. Då
det ofta kan vara svårt att förutse vilka som kommer att flytta in i området, bör
en flexibilitet i planeringen bidra till att förskolor kan etableras i området efter
behov.
Sträva efter att ha en tydligare styrning gällande god tillgång till både bostadsnära grönytor och större grönområden och lekplatser, som kan bli mötesplatser för boende inom de olika omvandlingsområdena.
Eftersträva en god tillgång till park och grönområde i Gullbergsvass, både
bostadsnära park och natur, och större parker och lekplatser som fungerar mer
som målpunkter för boende inom ett större område. Sträva efter att idrottsanläggningar planeras inom området.
Service och hållbara transporter
I detta avsnitt inkluderas resonemang kring hur den planerade utvecklingen kan
komma att fånga upp aspekter som bidrar till god tillgång till service och hållbara transporter i vardagen. Då inget färdigt kartunderlag kring den planerade
utvecklingen av gång- och cykelstråk eller kollektivtrafikutveckling kopplat till
omvandlingsområdena har erhållits inför hållbarhetsbedömningen, utgår analysen från resonemang kring trafiksystemets utveckling och bifogade kartor parallellt med att planeringsinriktningar formulerats.
Nedan presenteras några av de planeringsinriktningar som anses vara extra
viktiga aspekter för Service och hållbara transporter.
• Utforma trafiknätet så att människor med olika behov och förmågor kan förflytta sig mellan stadens olika delar och ge plats åt den blågröna strukturen,
de offentliga rummen och nya blandade stadsmiljöer.
• Säkerställ försörjning av gods och service i centrala staden, men minska dess
negativa Påverkan på en gång- och cykelvänlig stadskärna och utvidgad innerstad.
• Effektivisera användningen av centrala stadens trafikytor för hållbar mobilitet
med fokus på gående och cyklister.
• Underlätta för byten mellan olika trafikslag vid stadsutveckling, med särskilt
fokus på Stadsmiljön vid systemviktiga bytespunkter.
• Utforma trafiksystemet för att framhålla ett hållbart resande ur ett hela resan
perspektiv avseende kostnader, restider och restidskvoter mellan trafikslag.
• Utveckla finmaskigheten i olika trafiknät och koppla samman näten där det
finns brister i eller mellan kopplingarna.
• Anpassa kollektivtrafiken till stadslivet innanför innerstadsringen utifrån anspråk på hög korsningstäthet för gående och cyklister.

Nuläge
Nedan sammanfattas kort ett antal identifierade behov kopplat till planens omvandlingsområden.
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Centralenområdet
Centralenområdet präglas idag av barriärer i form av spårväg, bilväg, broar och
ramper. Resande med kollektivtrafik känner sig inte prioriterade. Förbättra
orienterbarheten i området.
Gullbergsvass
De fem stadsdelarna som möts i Gullbergsvass nordöstra hörn blir en strategisk
fråga för att knyta samman staden och överbrygga barriärer – fysiska och sociala.
Backaplan
Backaplan är kringskuret av barriärer och det finns behov av att stärka kopplingar till kringliggande områden.
Lindholmen
Koppling till Hisingen är särskilt otydlig för cyklister och gående och Lindholmen behöver bli mer sammankopplat med omkringliggande områden.
Frihamnen
Jubileumsparken ska vara tillgänglig och trygg för alla göteborgare.
Ramberget
Nya kopplingar mellan Frihamnen och närliggande områden i Lundby behövs
lika väl som flera sammanhängande stråk över älven och in mot stadskärnan.
Södra Älvstranden
Området är välförsörjt med kollektivtrafik även nattetid. Generellt sett är tillgång till service i området god för de flesta grupper. Där avstånden ibland är
längre finns det god tillgänglighet med kollektivtrafik. Planområdet har stora
utmaningar vad gäller att överbygga barriärer som till exempel Oscarsleden och
Järnvågsgatan.

Konsekvenser av planförslaget
De inriktningar som presenteras inom ramen för planförslaget är en stadsutveckling, som stödjer att stadskärnan växer över älven och även främjar en tätare utveckling i de mer centrala delarna av staden. Denna inriktning tillsammans med satsningar på att utveckla gångvänliga och cykelvänliga närmiljöer
samt prioriterad gångtrafik vid utformning och gestaltning av gator, bidrar till
att gång och cykel främjas. Vidare lyfter en inriktning att satsningar ska göras
för att utveckla pendelcykelnätet och det övergripande cykelnätet, för att bli helt
sammanhängande och väl utformat. Det bidrar till att staden kan bli mer cykelvänlig och prioriterar hållbara transportmedel.
Satsningar på att skapa fler kopplingar över stadens barriärer, som älven och
motorvägarna, bidrar också till en mer sammanlänkad struktur och sammanhållen stad. Även satsningar på att främja olika kollektivtrafikslag bidrar till att
gynna hållbara transporter i staden.
Inriktningar som bidrar till en funktionsblandning och satsningar på att säkerställa att samhällsservice finns i närområdet eller vid behov skapas vid bostadskomplettering, bidrar till att tillgången till service nära hemmet främjas.
I nulägesbeskrivningen lyfts det att utvecklingen i Gullbergsvass nordöstra
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hörn, mot Marieholm och Svingeln, blir en strategisk fråga för att knyta samman
staden och överbrygga barriärer – fysiska och sociala. Det är viktigt att de fysiska
kopplingarna till dessa stadsdelar blir trygga och säkra.
Även koppling mellan Lindholmen till andra sidan älven lyfts som särskilt
otydlig för cyklister och gående. Här bör därför extra insatser göras för att säkerställa en tydligare och tryggare koppling. Då flertalet omvandlingsområden
innesluts av barriärer, kan en mer övergripande analys utföras i kommande planering. Det kan ligga till grund för vilka områden som kräver extra insatser och
tryggare kopplingar. På så sätt kan ett helhetstag och en mer övergripande analys
ligga till grund för prioriteringar i satsningarna.

Förslag på åtgärder
En separat analys bör genomföras för varje utvecklingsområde, där nuläge och
kommande behov av kopplingar utreds och konkreta åtgärder tas fram, för att
motverka barriärer och otrygga stråk ur ett gående- och cyklistperspektiv. Det
skulle bidra till en tydligare styrning och behovsanpassad utveckling för att skapa en mer sammanhållen stad.
Arbeta för att öka orienterbarheten för gående och cyklister genom tydlighet
och låt till exempel Jubileumsparken spilla ut över kopplingen mellan Frihamnen och Centralenområdet, för att öka tydligheten och skapa en tydlig karaktär
på bron.

Identitet och gentrifiering
I detta avsnitt lyfts aspekter som hur en plats kan behålla sin identitet, samtidigt
som användningen av området ändras och byggs om. Även aspekter som hur utvecklingen av ett område kan leda till gentrifiering inkluderas i kapitlet. Gentrifiering är ett begrepp som innefattar de konsekvenser en omfattande utveckling
och upprustning av ett område kan medföra. Dessa kan vara både positiva och
negativa. Det kan till exempel vara hyreshöjningar till följd av renoveringar som
innebär att boende eller verksamhetsutövare drabbas av undanträngning då de
inte har råd att bo kvar eller ha kvar sin verksamhet. Denna typ av förändringar
kan samtidigt medföra att området och platsen blir tryggare, säkrare.
Nedan presenteras några av de planeringsinriktningar som anses vara extra
viktiga för aspekten Identitet och gentrifiering.
• Funktionsblandning och blandade boende- och upplåtelseformer ska eftersträvas.
• Vid förändringar ska hänsyn ska tas till den befintliga bebyggelsens karaktär
och kulturhistoriska innehåll.
Planförslaget lyfter att hänsyn ska 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 de olika karaktärsområdena. Det bidrar till att platsens identitet i
större utsträckning kan bevaras vid en omvandling.

Nuläge
Nedan sammanfattas kort ett antal identifierade behov.
• Öronmärk platser för kommunal service mycket tidigt i planprocesser.
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• Sätt marginaliserade gruppers behov i fokus – då blir det bra för alla.
• Ta vara på befintliga lokaler och mötesplatser och skapa möjligheter för nya.
• Skapa ”neutrala arenor” som till exempel tillgängliga, ickekommersiella och
inbjudande parker, torg och bytespunkter med kollektivtrafik.
• När utveckling sker måste det specifika i ett område tas tillvara, så som karaktäristiska visuella uttryck, medborgarinitiativ och småskaliga och känsliga
verksamheter.
• När nybyggnation görs kloss an befintlig bebyggelse, ska alla möjligheter till
att skapa gemensamma gaturum tas tillvara.
Utifrån nulägesanalyser genomförda inom och intill omvandlingsområdena är
bland annat följande behov och utmaningar identifierade: inom Centralenområdet är en mångfald av identiteter nödvändiga, där olika platser kan ge plats åt
olika målgrupper och komplettera varandra för en helhet för alla. Flera platser
och stråk vid vattnet har idag en stark identitet som älven, utmed Hamnkanalen
och Fattighusån. I området Gullbergsvass är det viktigt att utgå från det befintliga och ta vara på de kvaliteter som finns i området idag.
Framtida Backaplan bör vara utformat för gående och cyklande människors
villkor. Tillsammans med en god kollektivtrafikförsörjning kan det stärka Backaplan som Hisingens centrum, del av kärnan och välkänd målpunkt i regionen.
I Lindholmen är det viktigt att värna kulturmiljö och varvshistoriken och nyttja
möjligheten att skapa billiga verksamhetslokaler, så att fler verksamheter kan
vara kvar. Frihamnens kulturhistoriska identitet är viktig att värna, eftersom den
kan ha en betydande roll för att göra Frihamnen till en del av göteborgssamhället.
Många byggnader, platser och delområden i Södra Älvstranden och Fiskhamnen är identitetsbärande både för närboende, och för andra invånare i staden
och kanske även besökare. Det är en unik miljö i Göteborg som ger plats åt den
idéburna sektorn, inkluderande miljöer och små verksamheter. Det finns stor
risk att en upprustning och utveckling av området stöter bort befintliga aktörer.

Konsekvenser av planförslaget
En stor del av Göteborgs identitet är kopplad till älven med dess hamnar och
kajkanter. Då stora delar av hamnområdena och ytorna vid vattnet utvecklas
inom ramen för planförslaget, finns en risk för att dessa inte kommer att upplevas som offentliga. Med bostäder längst kajstråket finns risk för att ytor blir
semiprivata eller upplevs tillhöra de boende i området och därmed inte upplevs
vara en del av hela staden och stadskärnan.
Vidare är styrningen gällande hur en blandning av nytt och gammalt kan
uppstå i dessa omvandlingsområden svag. Eftersom ekonomiska aspekter har
stort inflytande i den fortsatta beslutsprocessen, krävs en tydligare styrning för
att säkerställa att en blandning uppstår. Det kan annars leda till att grupper och
organisationer, som inte har möjlighet att ta del av nybyggnationens ofta dyra
bostäder och lokaler, inte har möjlighet att ta del av de nya stadsdelarna.
Planen lyfter att hänsyn ska tas till det som är platsspecifika värden och karaktärer i centrala staden, både vid omvandling och vid komplettering inom den
befintliga bebyggelsestrukturen. Det kan gynna bevarandet av identitetsskapande byggnader och stråk och bidra till att tillföra en platsidentitet till den nya
utvecklingen. Att det inom innerstadens karaktärsområden beskrivs inriktningar
kopplat till särskilda identitetsskapande värden, kan bidra till att identitetsska-
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pande bebyggelse bevaras, men det garanterar inte att det blir så.
Gentrifiering är något som kan komma att ske i och med en utveckling, ofta
i upprustning av ett område. Genom renovering och satsningar i området blir
lokaler och hyresrätter ofta dyrare, vilket leder till att vissa hushåll och verksamheter inte har råd att vara kvar i området. Dessa grupper trycks därmed längre
ut från stadskärnan, vilket kan bli en negativ konsekvens av att rusta upp ett
område. Med upprustning av stora hamnområden kan lokaler som tidigare varit
relativt billiga, för att vara i en innerstad, renoveras eller rivas. Med detta kan lokaler för verksamheter som ofta har mindre pengar, som till exempel platser för
ungdomar, kultur eller föreningar tryckas ut ur stadskärnan. Det är därför viktigt
att bevara äldre byggnader och avsätta dessa för denna typ av verksamheter, både
ur ett gentrifieringsperspektiv och ur ett identitetsperspektiv. Då skapas också
aktivitet på platsen under fler av dygnets timmar, vilket bidrar till en tryggare
och mer levande stadsdel. All planering bör föregås av kulturlivsanalyser, där
existerande verksamheter i ett enskilt område kartläggs och synliggörs.
Inom Centrumområdet lyfts det i nulägesanalysen att ett brett utbud av olika
typer av målpunkter är nödvändigt, för att olika grupper ska kunna och vilja ta
del av staden. Om inte en tydlig styrning utifrån nulägesanalyser på platsen görs,
kan viktiga verksamheter prioriteras bort eller förflyttas. Det kan medföra att
vissa grupper inte prioriteras i staden eller att stadens innehåll bara riktar sig mot
en viss målgrupp. Inom omvandlingsområdet Gullbergsvass lyfts det i nulägesanalysen att för att kunna skapa en dynamisk och inkluderande stadsmiljö, bör
strategier utarbetas för att erbjuda en bredd av målpunkter utifrån befolkningens
perspektiv och behov.
Inom omvandlingsområdena som ligger inom hamnområden lyfts vikten av
att skapa mångfald och värna kulturmiljö och varvshistorik. Dels genom att värna om den historiska platsen och dess identitet, dels genom att skapa billiga
verksamhetslokaler så att fler verksamheter kan vara kvar. Masthuggskajen lyfts
som särskilt viktig att värna, då det finns stor risk att en upprustning och utveckling av området stöter bort befintliga aktörer. Platser med olika typer av verksamheter och aktiviteter har aktivitet under fler timmar på dygnet och attraherar
olika typer av grupper, vilket bidrar till en mer levande och trygg stadsmiljö. En
plats med likartade verksamheter med till exempel kontor och butiker tenderar
att bli folktom efter kontorstid och kan då upplevas som otrygg och öde. Genom
att värna och bevara billigare lokaler och verksamheter som Frilagret kan en mer
levande och trygg stadsmiljö skapas.
Planförslaget redogör för utveckling av stråk och särskilda platser kopplade
till dessa. Särskilt behöver offentliga ytor värnas eller föreslås en omvandling av
gaturum och för ökad trivsel och vistelse. Vissa av stråken är av särskild betydelsefull identitet för staden. Det kan få positiva konsekvenser av att särskilda
stråk stärks.
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Förslag på åtgärder
Eftersträva en tydligare styrning för bevarandet av befintliga byggnader och
verksamhetslokaler för kultur, unga och föreningar. Det är viktigt att bevara äldre byggnader och avsätta dessa för denna typ av verksamheter, både ur ett gentrifieringsperspektiv, och ur ett identitetsperspektiv. Det bidrar även till att skapa
aktivitet på platsen under fler av dygnets timmar och skapar därmed en tryggare
och mer levande stadsdel. Tydligare riktlinjer och en mer övergripande riktning
kan bidra till en tydlighet för vidare planering.
Det är viktigt att kvaliteter längs Göteborgs åar och älvkanter bevaras och
utvecklas, för att stärka och bevara hamnidentiteten när stora delar av stadens
hamnområden utvecklas. Genom att utveckla dessa till rekreativa stråk, kan de
bli en tydligare del av staden och delar av hamnidentiteten bevaras samt att
kopplingen till vattnet kan stärkas.

Referenser
• Göteborgs stad (2016). Hantering av barriäreffekter, luft och buller på grund
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• Naturvårdsverket (2020). Miljökvalitetsnormer för utomhusluft, hämtad
2020-10-16 från https://www.naturvardsverket.se/mknluft
• Miljöförvaltningen (2020). Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2019
Rapport 2020:11
• Miljöförvaltningen (2020). Luften i Göteborg Årsrapport 2019
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HÅLLBARHETSBEDÖMNING
HÖGSBO
FRÖLUNDA

Denna hållbarhetsbedömning kompletterar den kommunövergripande översiktsplanens hållbarhetsbedömning och tar upp de frågor som gäller specifikt för
mellanstaden Högsbo-Frölunda.

SAMMANFATTNING OCH SAMLAD BEDÖMNING

Syftet med utvecklingen i Högsbo-Frölunda är att möjliggöra en utveckling av
en nära, sammanhållen och robust stad. Det omfattar bland annat omvandling
av befintliga verksamhetsområden, där en omdaning av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard är centralt.
Nollalternativet speglar en trolig utveckling om den fördjupade översiktsplanen inte genomförs. Nollalternativet innebär att barriärerna Dag Hammarskjöldsleden, Söderleden och Västerleden ligger kvar och att de svaga bebyggelsemässiga sambanden mellan de olika stadsdelarna i området kvarstår,
framförallt i öst-västlig riktning.
Positiva och negativa miljökonsekvenser till följd av ett genomförande av planen utgörs främst av frågor kopplade till naturmiljö, kulturmiljö, vatten, buller,
luftmiljö samt klimatanpassning.
I planen ges rekommendationer för att trygga den övergripande grönstrukturen med höga naturvärden och höga värden för friluftslivet, från exploatering.
De negativa konsekvenserna för områdets natur- och friluftslivsvärden blir därmed sammantaget små. De positiva konsekvenserna när det gäller dessa värden
bedöms bli stora. Fler och tydligare entréer till park- och naturområdena stärker
orienterbarheten och tillgängligheten till dessa. Fler ekosystemtjänster skapas i
de delar av planområdet som idag har få sådana.
Planen medger förändrad markanvändning inom delar av riksintresseområdet för kulturmiljövård Slottsskogen - Botaniska trädgården - Änggården. Endast mindre kompletteringar kan prövas och ingen större omvandling sker av
de redan byggda miljöerna. Positiva effekter för riksintresset kan skapas då den
barriäreffekt som Dag Hammarskjöldsleden utgör idag minskar, både i form
av visuell påverkan och ljudmässigt genom buller. Genom att öppna upp den
historiska kopplingen mellan Botaniska trädgården och Slottsskogen och länka
samman dessa på nytt genom etablering av en grön, bred passage i gaturummet,
ökar de kulturhistoriska sambanden mellan riksintressets olika delar.
Nya stadsdelsparker och bostadsparker planeras och plats för större dagvattenanläggningar tillskapas. Sammantaget bidrar dessa åtgärder till att negativ
påverkan på områdets vattenförekomster minskar, samtidigt som planområdet
blir mer robust i ett förändrat klimat med större regnmängder.
En attraktiv kollektivtrafiklösning i planområdet är en förutsättning för att
få ner bullernivåerna samt för att nå målet om en god luftkvalitet i planområdet.
I planen lyfts de hållbara transportmedlen fram, så som ny spårväg och möjligheten till en framtida järnväg. I kombination med den täta bebyggelsen är det
viktiga strukturella förändringar som behövs för att minska bullerpåverkan samt
utsläppen till luft inom planområdet.
Sammanfattningsvis bedöms planens markanvändning lämplig från hälsooch hushållningssynpunkt
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MILJÖBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Avgränsning av MKB
Geografisk avgränsning och nivå

Denna konsekvensbeskrivning hanterar Mellanstaden: Högsbo-Frölunda som
omfattar området från Linnéplatsen i norr till Välen i söder, från Änggården i
öster till Ruddalen - Tynnered i väster. Det är också planområdet som utgör det
geografiska området för miljöbedömningen. Frågor som kan ha ett större geografiskt påverkansområde än planens avgränsning, så som frågor kopplade till
vatten eller infrastruktur, kommer också ingå i konsekvensbeskrivningen. När
det gäller riksintressen bedöms de värden som kan skapas om planen genomförs,
i relation till riksintressets funktioner och värden.
Planens konsekvenser är beskrivna på en översiktlig och strukturell nivå motsvarande vad den fördjupade översiktsplanen anger. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att behandla de storskaliga och strukturella konsekvenserna
inom staden som helhet, då dessa bättre studeras i den miljöbedömningsprocess
som hör till den kommunövergripande översiktsplanen.

Avgränsning i sak
Länsstyrelsen och staden har i ett samråd, 2018-09-27, kommit överens om såväl nivån som vilka relevanta sakfrågor som ska behandlas i konsekvensbeskrivningen. De frågor och miljöaspekter som bedöms vara av betydelse till följd av
planens genomförande, eller som med hänsyn till allmänhetens intressen bedöms vara relevanta för denna konsekvensbeskrivning är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bebyggelsestruktur
Trafikstruktur
Naturmiljö, grön och blå infrastruktur och ekosystemtjänster
Kulturmiljö
Vattenfrågor
Klimatanpassning
Risk och säkerhet
Buller och luftkvalitet

Utöver ovanstående punkter kommer även miljökonsekvensbeskrivningen att
stämma av planens effekter och konsekvenser när det gäller
• miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken
• relevanta miljökvalitetsmål

Avgränsning i tid
Planen tar sikte på år 2035 - 2050. Bedömningen är att det är vid denna tidpunkt som målen i planen kan vara realiserade.

ALTERNATIV

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla minst ett alternativ till huvudalternativet. Planen och nollalternativet redovisas kortfattat nedan.
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Nollalternativ
Nollalternativet ska spegla en trolig utveckling om planen inte antas eller genomförs. I nollalternativet utvecklas planområdet efter de planer och program
som finns antagna eller som är pågående.
För Högsbo industriområde finns gällande planprogram och FÖP Fässbergsdalen som medger en omvandling från verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse i stora delar av området. Områden som vetter mot befintliga större
trafikleder ligger kvar som verksamhetsområden.
Området runt Frölunda torg utvecklas som strategisk tyngdpunkt, med ett
ökat innehåll av bostäder, service och verksamheter.
En stor del av Sisjöns verksamhetsområde omvandlas till blandad stadsbebyggelse enligt gällande FÖP Fässbergsdalen.
I stort sker ingen övergripande förändring i trafikstrukturen. Trafikbarriärerna Dag Hammarskjöldsleden, Söderleden och Västerleden ligger kvar i samma
sträckning och med samma utformning, vilket gör att de svaga bebyggelsemässiga sambanden mellan de olika stadsdelarna i området kvarstår. Det innebär
också att stora ytor i centrala lägen även fortsättningsvis kommer att användas
till trafik. Den låga orienterbarheten och genheten inom och mellan de olika
delarna i planområdet blir oförändrad.
Då Dag Hammarskjöldsleden fortsatt ligger kvar, kommer det att saknas förutsättningar att bygga ut en spårväg mellan Marklandsplatsen och Järnbrott,
enligt Koll2035.
Expressbusstrafik eller motsvarande fortsätter trafikera Dag Hammarskjöldsleden. Den kapacitet de erbjuder utnyttjas till största delen av boende söder om
området.
I planområdets västra delar kommer det fortsatt att finnas goda möjligheter
till ett hållbart resande i form av väl utbyggd kollektivtrafik. I de östra delarna
kommer det att saknas möjligheter till en attraktiv och robust kollektivtrafiksförsörjning av de omvandlade delarna av Högsbo industriområde. Den mängd
bostäder som gällande planer ger möjlighet till behöver spårbunden kollektivtrafik för att nå en tillräckligt god kollektivtrafikkapacitet. Bristande kollektivtrafikkapacitet i kombination med Dag Hammarskjöldsledens barriäreffekt för
gång och cykelkopplingar leder till en låg andel hållbart resande med gång, cykel
och kollektivtrafik, till förmån för en hög andel bilanvändning hos hushållen i
östra delen av området.
Nollalternativet innebär inga större intrång i värdefulla natur- eller kulturmiljöområden eller i områden som används för rekreation eller friluftsliv. Risk
finns för ett mindre ianspråktagande av bostadsnära parker. Kopplingen mellan
Slottsskogen och Botaniska trädgården kommer fortsatt vara svag. Ekosystemtjänsterna kommer fortsatt vara få i de östra delarna av området.
I nollalternativet kan dagvatten och vatten från skyfall i huvudsak tas om
hand enligt strukturplan för hantering av översvämningsrisker. För de omvandlade delarna av Högsbo industriområde kommer det att behövas kompletterande anläggningar för rening och fördröjning av dagvatten.
Befintlig luft- och bullersituation längs Dag Hammarskjöldsleden kommer
att vara kvar då nollalternativet innebär en fortsatt trafiklösning med höga trafikflöden och en skyltad hastighet på upp till 80 km/h.
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Den geografiska fördjupningen för Högsbo - Frölunda
Planen ger förutsättningar för att Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till en
boulevard, där utformning och innehåll varierar utefter omgivande bebyggelse och topografi. Utvecklingen längs leden leder till att hela planområdet blir
en sammanhängande del av staden, då barriäreffekten blir mindre. Mot norr
omges boulevarden av parkmiljöer och befintlig bostadsbebyggelse. I mellanpartiet byggs en ny kvarterstad upp som breder ut sig främst mot öster, men
som kopplas samman med den västliga sidan i genomgående öst-västliga stråk.
På den västra sidan av dalgången sker kompletteringar av bebyggelsen enligt
redan gällande program och detaljplaner, och utifrån kommande planer. I hela
planområdet utvecklas gång- och cykelkopplingarna, och nya cykelstråk anläggs.
Restiden för cyklister längs nuvarande Säröbanan ökar, då flera nya korsningspunkter planeras på denna sträcka. De delar av planområdet som angränsar mot
Söderleden och Västerleden kommer fortsatt användas främst för industri- och
verksamhetsändamål, till följd av bullerproblematik och sämre luftkvalitet. Bebyggelsen i den södra delen av planområdet utvecklas först på sikt, när kollektivtrafiksystemen i staden nått tillräcklig kapacitet.
Ny spårväg planeras längs med boulevarden mellan Marklandsgatans hållplats och Radiotorget. Strax norr om Radiomotet viker spårvägen av österut från
boulevarden. Ett nytt spår anläggs mellan Musikvägens korsning med Marconigatan till Marconigatans anslutning till Dag Hammarskjöldsleden.
Vid en utveckling av planområdet ges möjlighet att skapa en ny grönstruktur
med bra bostadsgårdar, bostadsnära parker och stadsdelsparker. Den övergripande principen är att förädla den grönstruktur som redan finns och komplettera
med nya gröna värden där det saknas. Principen bygger på att de grönytor som
finns i området bevaras samtidigt som sambanden mellan dem stärks.

Jämförelse med nollalternativet
Skillnaden mellan planen och nollalternativet är i flera avseenden stor.
Nedan listas de mest avgörande skillnaderna ur miljösynpunkt:
• Planen gör en sammanhållen bebyggelse på bägge sidor om nuvarande trafikled möjlig, med goda förutsättningar för en hållbar mobilitet.
• Planen skapar förutsättningar för en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard. Det leder till en kraftig minskning av de barriäreffekter
som leden skapar och som består i nollalternativet.
• Omvandlingen gör att det ges en större möjlighet i planen att utveckla en
attraktiv kollektivtrafiklösning på dalgångens östra sida än vad nollalternativet medger. En utbyggd och mer lättillgänglig kollektivtrafik bidrar till att
fler låter bilen stå. En attraktiv kollektivtrafik ökar även möjligheterna till att
utveckla en hållbar blandstad på den östra sidan av boulevarden.
• I planen betonas hushållningsaspekterna starkare än nollalternativet. Om
planen genomförs kan det trafikområde som idag upptas av Dag Hammarskjöldsleden minska till ytan och på så sätt frigöra stora centrala ytor som kan
omvandlas till lämpligare funktioner, som bostäder eller handel.
• I planen ges rekommendationer med syfte att skydda den värdefulla och övergripande grönstrukturen i sin helhet. Planen ger ett bättre stöd för en genomtänkt struktur av värdefulla natur- och friluftsområden och hur dessa
kan kopplas samman. Planen tillför även nya stadsrum med gröna kvaliteter
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i form av stadsdelsparker och mötesplatser, detta görs bland annat på platser
som i nollalternativet utgör planskilda trafikmot.
• Fler och mer lättillgängliga entrézoner till planområdets naturområden är
föreslagna. Det ger en bättre tillgänglighet för fler att nå parker och naturområden i jämförelse med nollalternativet.
• Planen skapar förutsättningar för att binda ihop Slottsskogen med Botaniska
trädgården och Änggårdsbergen genom en etablering av en grön, bred passage i gaturummet. Det stärker det kulturhistoriska sambandet mellan de olika
områdena på ett sätt som inte sker i nollalternativet.
• Planen stärker, synliggör och utvecklar nya ekosystemtjänster i staden på ett
mer genomtänkt sätt än i nollalternativet.

MILJÖKONSEKVENSER

Övergripande trafik- och bebyggelsestruktur
Konsekvenser av planens genomförande
Den övergripande utgångspunkten för omvandling av bebyggelsestrukturen är
att utveckla staden genom förtätning. Positiva effekter av att bygga på befintliga
strukturer är att en god hushållning av resurser kan uppnås. De bebyggelseområden som planeras i dalgångens östra del får en mer stadsmässig struktur, i jämförelse med idag, med blandade funktioner och karaktärer. Detta kan medföra
positiva effekter i form av en ökad orienterbarhet inom planområdet. En ökad
orienterbarhet ger i sin tur positiva konsekvenser så som ökad upplevd trygghet
då det blir lättare att röra sig i området. Nord-sydliga gång- och cykelstråk etableras också på den östra sidan om leden i samma övergripande rutnätsstruktur som redan finns i området. Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till
boulevard med sänkt hastighet ger positiva effekter för framförallt oskyddade
trafikanter, då framkomligheten i planområdet ökar när boulevarden blir lättare
att korsa. Läs vidare om de sociala aspekterna av planens genomförande i avsnittet Sociala konsekvenser.
Genom en väl utvecklad blandstad i öst med ett högt antal invånare, skapas förutsättningar i form av befolkningsunderlag till en hållbar och attraktiv
kollektivtrafik. Begränsningar i dagens spårvägssystem i stadens centrala delar
kommer att ha en avgörande betydelse för hur stor del av planområdets östra
del som kan omvandlas. För att inte resandet hos den tillkommande befolkningen ska ske med bil, är det nödvändigt att utvecklingen av området grundas på
ett väl utbyggt och uppkopplat gång- och cykelvägnät samt en kapacitetsstark
och attraktiv kollektivtrafik. En spårväg planeras längs med boulevarden mellan
Marklandsgatans hållplats och Radiotorget. Ett nytt spår anläggs mellan Musikvägens korsning med Marconigatan till Marconigatans anslutning till Dag
Hammarskjöldsleden. En ny spårväg skapar positiva effekter i form av att fler
ges möjlighet till att välja andra transportmedel än bil.
På längre sikt kommer spårvägen inte räcka till om de östra delarna av planområdet ska kunna utvecklas vidare söderut. Ett kompletterande kollektivtrafiksystem krävs därför innan de östra delarna kan byggas ut i sin helhet. I planen
redovisas ett reservat för en framtida utbyggnad av järnväg från station Haga
söderut mot Kungsbacka. En sådan utbyggnad skulle medföra en möjlighet till
en full bebyggelseutveckling i planområdet. Järnvägen skulle även ge förutsättningar för mer hållbara kopplingar mellan de centrala delarna av Göteborg samt
vidare söderut.
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Ingen förändrad markanvändning föreslås inom det område som berörs av
riksintresset längs Söderleden och Västerleden eller väg 158. Det innebär att
det utrymme som lederna kräver för sin funktion kommer att kvarstå i planen.
Bedömningen blir att planen inte medföra någon risk för påtaglig skada på riksintresseområdena.
En omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard kommer inverka
på trafikflödena längs med Söderleden och Västerleden och troligen även på väg
158. Den indirekta påverkan som en omflyttning av trafikflödet ger kan påverka
framkomlighet på lederna. Detta är en viktig mellankommunal fråga.
Efter ett genomförande av planen kommer Söderleden och Västerleden även
fortsättningsvis utgöra en kraftig barriär för boende och besökare i området. Det
leder till fortsatt svaga samband mellan stadsdelarna söder och norr om leden.
Tynneredsmotet har identifierats som en särskilt viktig plats att utveckla för
att minska Västerledens barriäreffekt. Utgångspunkten i planen är att samla
strukturer för gående, cyklister och bilar i ett mer sammanhållet stadsrum, som
kopplar samman Skattegårdsvägen med Lergöksgatan via Tynneredsmotet. Genom komplettering av bostäder utvecklas Skattegårdsvägen till en mer befolkad
stadsmiljö. Planen identifierar även den befintliga gång- och cykelbron över Västerleden vid Frölunda torg som en viktig punkt att studera vidare, för att ytterligare stärka kopplingen mellan Frölunda och Tynnered.
Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna bli positiva då planen skapar
ett antal kopplingar inom planområdet, både i nord-sydlig som i öst-västlig riktning. Minskade barriärer ger goda förutsättningar för en hållbar bebyggelsestruktur i form av en nära och sammanhållen stad, där möjligheterna för att resa
kollektivt ökar. Planen bedöms även medföra en god hushållning av mark- och
vattenområden, bland annat genom att skapa förutsättningar för en omvandling
av stora centrala ytor som idag upptas av Dag Hammarskjöldsleden, till lämpligare funktioner så som bostäder eller handel.

Tynneredsmotet
Bild: Johanna Petersson
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Naturmiljö, friluftsliv och rekreation
Förutsättningar
I och omkring planområdet finns många natur- och friluftslivsområden med
höga naturvärden. De mest betydelsefulla är
• Änggårdsbergen, riksintresse för naturvård enligt 3 kap MB.
• Änggårdsbergen-Slottsskogen-Fässbergsdalen, riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap MB.
• Naturreservaten Välen och Änggårdsbergen (7 kap MB)
Naturmiljöerna och områdets stadsparker utgör en stor del av planområdets
gröna infrastruktur och basen för möjligheten att skapa och nyttja ekosystemtjänster. Tillgången på ekosystemtjänster varierar dock inom området. De västra
delarna bedöms ha en god tillgänglighet, medan Högsbo industriområde och
Sisjön är områden som har behov av fler ekosystemtjänster.
Planområdets sydvästra del ingår i område av riksintresse enligt 4 kap MB,
högexploaterad kust. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får enligt
miljöbalken 4 kap 1 § komma till stånd endast om det kan ske på ett sådant sätt
att det inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utveckling av befintliga tätorter eller för det lokala
näringslivet. Inom planområdet planeras inga större tunga anläggningar anläggas inom riksintresset enligt 4 kap MB.
Strandskydd enligt 7 kap MB råder runt planområdets sjöar i Ruddalen samt
vid Välen och längs delar av Stora ån. Ingen exploatering ska ske inom dessa
områden.
Planen berör inget Natura 2000-område. Det närmsta Natura 2000-området
är Sandsjöbacka, som ligger sydost om planområdet.
Inom området finns höga naturvärden kopplade till våtmarker kring Välen,
skyddsvärda träd i anslutning till Slottsskogen och Botaniska trädgården samt
värdefulla lövskogsområden i Välen, Slottsskogen och Ruddalen. Dessa värden
berörs inte av planen.
Förekomsten av skyddade arter och rödlistade arter inom planområdet har
inte särskilt studerats. I efterkommande detaljplanearbete kommer sannolikt
naturvärdesinventeringar att krävas där behov föreligger. Om arter eller arters
livsmiljöer som är skyddade enligt artskyddsförordningen blir berörda av exploatering, kan dispens krävas från länsstyrelsen och krav på skyddsåtgärder och
kompensationsåtgärder bli aktuellt för att bibehålla en gynnsam bevarandestatus.

Konsekvenser av planens genomförande
Planen redovisar den övergripande grönstrukturen som ska vara fri från exploatering. Föreslagen förändrad markanvändning är koncentrerad till mark som
redan är ianspråktagen. I planen ska endast mindre delar av befintliga parker
eller naturområden i de redan befolkade delarna av planområdet tas i anspråk.
De negativa konsekvenserna för områdets natur- och friluftslivsvärden bedöms
därmed sammantaget bli små.
Inga förändringar som kan riskera att påtagligt skada de områden som är av
riksintresse enligt 3 kap 6 § MB föreslås. Riksintresset för naturvård, Änggårdsbergen, samt riksintresset för friluftsliv, Änggårdsbergen-Slottsskogen-Fäss-
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bergsdalen, bedöms därmed inte bli negativt påverkade av planen och områdenas
kärnvärden kommer att bestå. Målpunkter för friluftsliv och naturupplevelser,
så som Slottsskogen och Änggårdsbergen, påverkas däremot positivt av att tillgängligheten till dessa förbättras och att orienterbarheten dem emellan stärks
genom tydligare entréer, fler passager över boulevarden och då hastigheterna
i området sänks. Bland annat ska en passage knyta samman Slottsskogen med
Botaniska trädgården och Änggårdsbergen. En sådan passage skulle även stärka Slottsskogen-Sandsjöbackakilen, vilket är positivt för grönstrukturen på den
regionala nivån.
Planen skapar på detta sätt förutsättningar för att de gröna kvaliteterna i området ska kunna stärkas och tillgängliggöras för fler boende och besökare i området. I förlängningen gynnar det människors hälsa och välmående.
En tätare stad innebär att fler människor kommer att använda områdets parker och områden med värde för rekreation. En utveckling av området skapar
därför ett behov av nya stadsparker, stadsdelsparker och bostadsnära parker och
naturområden. En större stadsdelspark planeras därför bland annat inom Högsbo industriområde. Parken kommer, utöver att erbjuda områden för rekreation,
att kunna vara en del i att fördröja och rena dagvatten samt hantera kraftigare
skyfall i området. I och med en omvandling av området i öster kommer behovet
av ekosystemtjänster att vara stort och tillförd grönstruktur kommer att krävas. I
planen är utgångspunkten att tillföra de ekosystemtjänster som möter områdets
specifika utmaningar. En viktig sådan tjänst är fördröjning och rening av vatten,
men också rening av luft.
Vidare sparas och utvecklas de gröna bergsryggarna som finns vid Högsbo industriområde till bostadsnära park och natur. Genom rekommendationer i planen om att anlägga plan parkmark intill dessa gröna bergsryggar, ges förutsättningar att skapa lättillgängliga parkmiljöer med vistelsekvaliteter och funktioner
som kompletterar höjdpartierna bestående av naturmark. Att skapa sammanhängande och varierad grönstruktur är en viktig grund för biologisk mångfald
och gynnar olika typer av ekosystemtjänster inne i staden.
I planen framgår att Välen-området ska utvecklas till en havsnära stadspark
genom att naturreservatet kopplas samman med det gröna område som finns i
anslutning till golf- och idrottsplatsen. En positiv effekt av detta är att planområdets grönstruktur knyts samman med den blå strukturen i form av Stora ån
och vidare ut till Askimsviken. Att stärka detta samband ger positiva effekter för
den biologiska mångfalden då spridningssamband för djur- och växtlivet mellan
det gröna och blå ökar.
Genom att inte planlägga med bostäder eller verksamheter i direkt anslutning
till Stora ån och Välen, utan i stället utveckla en parkmiljö, bidrar planen till att
den ekologiska statusen i de båda vattenförekomsterna på sikt kan bli bättre. En
god ekologisk status i vattenförekomsterna ger positiva konsekvenser för djuroch växtlivet.
Den förtätning som föreslås på västra sidan av planområdet medför att mindre grönytor, främst i anslutning till gaturummen och intill leden, tas i anspråk
för bebyggelse. Effekten av detta kan bli en lokalt minskad grönyta. Genom att i
kommande detaljplanering av området främja gröna kvalitéer kan nya grönytor
i viss utsträckning tillföras.
Sammantaget ger planen positiva konsekvenser för områdets parker, naturoch friluftslivsområden då planen skapar en strategisk grund för att stärka den
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gröna infrastrukturen såväl inom planområdet som dess kopplingar till angränsande områden. Den minskade barriäreffekten stärker tillgängligheten för både
boende och besökare.

Kulturmiljö
Förutsättningar
Inom planområdet finns riksintresset för kulturmiljövård Slottsskogen – Botaniska trädgården – Änggården. Viktiga kärnvärden som ger uttryck för riksintresset är dels det vidsträckta park- och rekreationslandskapet som visar Slottsskogens och Botaniska trädgården utveckling med tillhörande planmönster,
stigar, anläggningar och byggnader, dels radhus- och villaområdet Änggården
som speglar utvecklingen inom planering och arkitektur under tiden från 1910till 1940-talen.
För Slottsskogen pågår arbete med att utreda skyddsformer för området. Syftet är att ge ett långsiktigt skydd av området som möjliggör vård och bevarande
av parkens höga kultur- och naturvärden och dess betydande sociala värden.
Bebyggelsen väster om Dag Hammarskjöldsleden har många höga kulturhistoriska värden i form av enskilda objekt och bebyggelsemiljöer. Många av dessa
pekas till delar ut i det kommunala bevarandeprogrammet del I-III för att belysa karaktärer och det tidstypiska för områdets utbyggnadshistoria. Några av de
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och miljöerna är panncentralen Tratten
samt grupper av bostadshus med populärnamn som ”lösgommarna” och ”kommandobryggorna”.
Ett kulturhistoriskt underlag har tagits fram inom ramen för planen med
syfte att samla tidigare kunskaper och konstateranden samt att identifiera de
kunskapsluckor som finns i anslutning till Dag Hammarskjöldsleden vad gäller
värdefulla bebyggelsemiljöer samt strukturer.
Inom planområdet finns många registrerade fornlämningar. På de gröna
bergsryggarna inom detaljplaneområdet för Olof Asklund vid Högsbo industriområde, finns gravar i form av rösen och stensättningar från brons- eller tidig
järnålder. I de södra delarna av industriområdet finns ett antal lämningar i form
av stensättningar, möjlig boplats (bevakningsobjekt) samt övriga kulturhistoriska lämningar i form av fyndplatser av flinta. I planområdets västra del sammanfaller de flesta fornlämningar naturligt med park- och naturområdena. I Ruddalen finns exempelvis en fornborg, gravfält och bosättning.

Konsekvenser av planens genomförande
Planen medger förändrad markanvändning inom riksintresseområdet för kulturmiljövård Slottsskogen - Botaniska trädgården - Änggården.
Det område som berörs i planen sträcker sig från Linnéplatsen vidare söderut
till Karlsrofältet samt vid Margretebergsmotet. Den största åtgärden inom riksintresseområdet är att leden omvandlas till boulevard, vilket går i linje med den
ursprungliga stadsplanen där gata med alléträd utgjorde en del. Vid utformningen av boulevarden längs med denna sträcka ska stor hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena. Det görs i planen bland annat genom att bibehålla den uppdelning som råder mellan park och villastad på boulevardens västra respektive östra
sida. Slottsskogens parkbryn kommer därför även efter planens genomförande
att vara synlig från boulevarden. Mindre undantag från denna uppdelning kan
göras i de frigjorda trafikytorna vid Margretebergsmotet, som efter boulevar-
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dens omvandling blir tillgängliga. Bebyggelsen vid Margretebergsmotet ska då
anpassas i skala mot Änggården för att minska påverkan och risk för negativa
konsekvenser.
Endast mindre kompletterande bebyggelse är möjlig att uppföra på boulevardens östra sida, då området till största delen redan är bebyggt. Ingen större omvandling av de redan bebyggda miljöerna föreslås därmed. Den kompletterande
bebyggelsen kan endast tillåtas om det i kommande detaljplan går att säkerställa
att ingen påtaglig skada sker på riksintresset.
Karlsrofältet utgör en del av den planstruktur som ingår i bostadsområdet vid
Änggårdsbergen. Karlsrofältet är historiskt en öppen yta som använts för sport
och fritid. Idag utgörs en del av den norra delen av det ursprungliga fältet av
Annedalsmotet med tillhörande ramper. I öster upptas fältet av en teknisk anläggning. Resterande del utgörs av en mindre grusplan och en parkmiljö.
I och med omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden kommer ytor som
idag upptas av ramper upp mot Annedalsmotet eventuellt att kunna förenklas
och skjutas något åt väster. Detta kan då möjliggöra att ytor längs med kanten av
boulevarden frigörs, som istället kan användas för annat ändamål. Karlsrofältet
ingår därför i ett utredningsområde (U1) där ny bebyggelse tillsammans med
dagvatten- och skyfallslösningar sammanvägt kan prövas.

Dag Hammarskjöldsleden med
Karlsrofältet i höger bildkant.
Bild: Johanna Petersson

Positiva effekter för riksintresset kan tillskapas då den barriäreffekt som Dag
Hammarskjöldsleden utgör idag, både i form av visuell påverkan och ljudmässigt
genom buller, minskar. Den minskade barriäreffekten öppnar även upp den historiska kopplingen mellan Botaniska trädgården och Slottsskogen. Områdena
har i och med planens genomförande förutsättningar att länkas samman på nytt
genom en etablering av en grön, bred passage i gaturummet. Det stärkta kulturhistoriska sambandet mellan riksintressets olika delar ökar därmed och kan bidra

till att riksintresseområdet som helhet ges en ökad förståelse. Med nya och fler
lättillgängliga entréer till riksintresseområdet blir det lättare för fler människor
att ta del av de olika värden som området har.
Inom planområdet har ett stort antal byggnader och bebyggelsemiljöer pekats
ut för sina kulturhistoriska värden av olika karaktär och representerande för olika tidsåldrar. I samband med att den västra sidan av dalgången förtätas och den
östra sidan omvandlas, finns risk att viktiga stads- och landskapselement, så som
landmärken, orienteringspunkter, silhuetter och siktlinjer påverkas negativt. Det
är mycket viktigt att det även efter en förtätning går att läsa och förstå det historiska stadslandskapet för att minimera uppkomsten av negativa konsekvenser
för kulturmiljön. Planförslaget redovisar de viktigaste kulturmiljövärdena och
ger rekommendationer för den fortsatta planeringen om att förhålla sig till dessa
för att minska risken för skada.
När den östra delen av planområdet omvandlas kommer det kulturhistoriska stadslandskapet att få sin karaktär av ny infrastruktur och bebyggelse. Det
innebär stora visuella förändringar i öster i jämförelse med nuläget. I kommande
detaljplanering av de östra delarna är det därför mycket viktigt att värna kulturhistoriska element, siktlinjer och andra värdefulla strukturer som är viktiga ur ett
agrarhistoriskt och industrihistoriskt perspektiv.
Vissa värdefulla bebyggelsehistoriska element som lyfts i det kulturhistoriska
underlaget kommer att gå förlorade på den östra sidan. Vissa byggnader och
strukturer kommer att behöva tas bort för att det ska bli möjligt att skapa en
enhetlig stadsbebyggelse i kvartersstorlek. Sammantaget medför detta konsekvenser som att intressanta byggnader och strukturer som vittnar om områdets
historiska framväxt kommer att gå förlorade.
Den förtätning som förväntas ske väster om boulevarden kan, likt den omvandling som sker på östra sidan, ge upphov till både negativa och positiva konsekvenser på kulturmiljövärden. Genom att formulera rekommendationer om
att ny bebyggelse ska anpassas i skala och täthet och att siktlinjer ska vidmakthållas, kan negativa konsekvenser minimeras så som att landmärken försvagas
eller att kulturhistoriska samband bryts, och skada på så sätt undvikas. I planen
stärks exempelvis Radiotorgets roll som mötes- och handelsplats genom kopplingar till boulevarden. Att tillgängliggöra torget på detta sätt lyfter fram upplevelsen av stadsdelens kulturhistoriskt värdefulla grannskapsplanering.
Högsbo sjukhus förväntas utveckla sin verksamhet i närtid och på lång sikt.
Området är utpekat i stadens bevarandeprogram vilket ställer krav på varsamhet. Det är av stor vikt att de planerade insatserna för en fortsatt utveckling vid
Högsbo sjukhusområde tar vara på områdets specifika kulturhistoriska kvaliteter, med syfte att bibehålla de äldre berättande skiktens förutsättningar att verka
i en ny kontext.
En förtätning kan också medföra positiva effekter för boende- och vistelsemiljöer genom att nya respektfulla och stärkande karaktärselement tillförs, vilket
skapar ett mervärde i planområdet. Mervärdet kan bestå av att de nya byggnaderna blir en symbol, något att bli stolt över, eller att de bygger vidare på den
historiska kontinuiteten i området där byggnader och miljöer från olika tidsepoker tillsammans skapar en spännande och intresseväckande miljö. I planen ges
rekommendationer om att stadsrummen ska utformas på ett sådant sätt att värdefulla miljöer framhävs och förstärks.
Planens påverkan på fornlämningar och fornlämningsmiljöer kan inte bedö-
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mas i detta skede. Vid fortsatt planering inom planområdet blir det aktuellt med
inventering, arkeologisk utredning och bedömning av fornlämningar.

Vattenfrågor
Förutsättningar
Planområdet berör vattenförekomsterna kustvattnet Askims fjord, vattendraget
Stora ån samt grundvattenförekomsten Frölunda. Även vattenförekomsten Göta
älv berörs, då dagvatten från planområdets norra del avleds via ledningsnätet till
Göta Älv som slutlig recipient. Samtliga vattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Västerhavets vattenmyndighet och Göta
älvs huvudavrinningsområde. Askims fjord och Göta älv berörs även av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. För mer information om miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, samt hur planens förslag förhåller sig till dessa, se
avsnitt Miljökvalitetsnormer för vatten.
Stora ån rinner genom planområdet och är ett av de vattensystem som är
hårdast belastat av dagvatten i staden. Flödet i ån har på senare år ökat till följd
av den ökade mängden hårdgjorda ytor, framförallt i åns närhet. Stora ån har sitt
utflöde vid Välen, i Askims fjord. Havsområdet är ett skyddsvärt havsområde
klassificerat med den högsta klassen i avseende på känslighet för föroreningar
enligt stadens vattenplan. Den befintliga dammen vid Järnbrott är ett exempel på en åtgärd som utfördes med avsikt att minska föroreningsbelastningen
på Stora ån och därmed även recipienten Välen/Askims fjord. Studier visar att
dammens reningseffekt är hög men att höga värden av tungmetaller, näringsämnen, suspenderat material och cancerogena ämnen ändå har uppmätts i dammens utlopp.
I planområdet finns ett par fastställda markavvattningsföretag. Stora ån utgör
ett dikningsföretag som innebär att normalflödena till ån inte får öka i samband
med exploatering. Detta kommer ställa högre krav än normalt på fördröjning
och vattenhantering i utvecklingen av området.

Stora ån
Bild: Johanna Petersson
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Konsekvenser av planens genomförande
På den västra sidan av planområdet samt längs med boulevarden, finns viss risk
för fler hårdgjorda ytor. Lokalt kan det medföra att nyttan av ekosystemtjänster
minskar, som fördröjning och rening av dagvatten. Risk finns därmed att förorenat dagvatten når planområdets vattendrag.
För att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inte överskrids i vattenförekomsterna ska dagvattnet från hårdgjorda ytor, som exempelvis trafikytor
och parkeringsytor, genomgå tillräcklig rening och fördröjning innan det når recipienten Stora ån. På så sätt kan den ekologiska statusen i vattenförekomsterna
förbättras då belastningen av näringsämnen och andra föroreningar blir mindre
i och med en bättre dagvattenrening.
Områden lämpliga för storskalig dagvattenrening, så som dammar och diken, har studerats och lyfts i planen genom rekommendationer om att ytor som
behöver tas i anspråk för reningsåtgärder inte ska exploateras för något annat
ändamål. För att påvisa att en ny byggnation inte försämrar Stora åns möjlighet
att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer, krävs att reningsåtgärder byggs senast i samband med att exploateringen sker, eller att genomförandet av åtgärden
säkerställs i detaljplan. Där en storskalig reningsanläggning planeras är det ur
ett MKN-perspektiv bra om framtida detaljplanegräns sammanfaller med den
tänkta ytan för rening.
I planområdets östra delar finns idag få park- och naturområden som kan ta
emot och rena dagvatten. De park- och naturmiljöer som finns består av berg.
Eftersom planen avser att omvandla verksamhetsområdet till blandstad finns en
större möjlighet än idag att tillskapa grönska i form av exempelvis bostadsnära
parker och på så vis utveckla ekosystemtjänster som kan ta hand om förorenat
dagvatten. Det är positivt för vattenförekomsternas kemiska status att industrimarken på den östra sidan genomgår en sanering i samband med en omvandling
till blandstad. En sanering innebär minskad risk för att läckage från markföroreningar ska nå yt- och grundvattenförekomsterna i området. Det bidrar i sin tur
till att den kemiska statusen i vattenförekomsterna kan förbättras.
Berörda markavvattningsföretags enskilda rättigheter i planområdet kan påverka hanteringen av behovet av markavvattning, framförallt i anslutning till
Stora ån. I den mån åtgärder krävs i området kring Stora ån, ska dessa utformas
enligt företagets gällande villkor. En omprövning av markavvattningsföretagen
kan bli aktuellt.

Klimatpåverkan och klimatanpassning
Förutsättningar
Ett förändrat klimat är en stor utmaning för samhällsplaneringen idag och i
framtiden. Klimatförändringarna förväntas föra med sig ett mildare klimat och
ökad nederbörd. Som en följd av klimatförändringarna riskerar också företeelser
som översvämning, ras, skred och erosion att öka. I den bebyggda miljön kan
klimatförändringarna påverka infrastruktur, tekniska försörjningssystem, bebyggelse och människors hälsa.
Inom Göteborgs stad drivs ett långsiktigt arbete för att minska samhällets
sårbarhet mot översvämningar orsakade av extrema väderhändelser, både när
staden planerar nytt och i den befintliga bebyggelsen. Staden har tagit fram ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen för översvämningsrisker (TÖP). Syftet är
att behandla och redovisa mål och strategier för klimatanpassning med avseende
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på översvämningsrisker i stadsplaneringen. I det tematiska tillägget framgår även
planeringsnivåer för ny bebyggelse, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner
som ska säkras i plan vid nyanläggning. Planeringsnivåer är ett förebyggande
skydd mot översvämningar och innebär att ny bebyggelse inte ska placeras på
ytor som kan komma att översvämmas. En god marginal mellan vattnets nivå
vid ett klimatanpassat hundraårsregn och de nya byggnaderna ska alltid finnas.
Utöver det tematiska tillägget till översiktsplanen finns även strukturplaner
för skyfall framtagna. De syftar till att ta fram en systemlösning för en säker och
kontrollerad skyfallshantering genom fördröjning i skyfallsytor och avledning i
utpekade stråk (skyfallsleder)
Planområdets översvämningskänsliga delar är framförallt de lågt liggande
områdena längs med Dag Hammarskjöldsleden samt i de södra delarna av planområdet. Stora ån har till viss del också översvämningsproblem och muddrades
och breddades för ett antal år sedan.
För att komma till rätta med översvämningsproblematiken kopplat till stigande havsnivåer i Askims fjord finns idag ett behov av ett högvattenskydd. Ett
högvattenskydd ska hantera antingen en temporärt stigande vattennivå eller en
permanent havsnivåhöjning. De geologiska och geotekniska förutsättningarna
för området karakteriseras av ett nordsydligt område med stora lerdjup och av
bergsområdena i Änggårdsbergen, Slottsskogen, Rud och Järnbrott.

Konsekvenser av planens genomförande
Planens bebyggelse- och trafikstruktur, där förtätning och ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen är målet, skapar bättre förutsättningar för att utsläppen av
växthusgaser i området ska minska, jämfört med en bebyggelseutveckling i mer
perifera lägen i staden. Förtätningen gör att fler invånare ges möjlighet att låta
bilen stå och istället välja attraktiva och mer hållbara transportmedel, så som att
gå, cykla eller resa kollektivt. En förutsättning för denna utveckling är dock beroende av en attraktiv kollektivtrafiklösning, vilket planen ger goda möjligheter
till att utveckla.
En viktig del i klimatanpassningsarbetet är att låta vattnet ta plats för att
minimera konsekvenserna på bebyggelse och annan infrastruktur. I planen har
skyfallsleder, med syfte att föra bort vatten vid framtida skyfall, samt skyfallsytor,
som lämpar sig för magasinering av vatten, studerats och resulterat i att planen
redovisar de viktigaste områdena som behöver tas i anspråk för skyfallshantering.
På så sätt synliggör planen lämpliga mångfunktionella ytor för vattenreglering
och bidrar till att en exploatering inom dessa områden inte sker. Inom planområdets östra delar, där en stor omvandling ska ske, finns de största möjligheterna
till att utforma större dagvattenanläggningar. Genom rekommendationer i planen hanteras behovet av områden som ska nyttjas för skyfall.
Genom att undanta planområdets övergripande grön- och blåstruktur från
exploatering, ökar den bebyggda miljöns robusthet i ett förändrat klimat. Det är
viktigt att i kommande detaljplanering studera hur nya ekosystemtjänster kan
tillföras i den bebyggda miljön genom att exempelvis arbeta med gröna bostadsgårdar, anlägga gröna tak eller väggar, eller att plantera större träd längs med
gator.
I planområdets östra del finns goda möjligheter att skapa ett bättre lokalklimat i jämförelse med hur det ser ut idag. En omvandling av verksamhetsområdet
till blandstad ger ökade förutsättningar för att anlägga grönområden och plante-
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ringar. På detta sätt kan negativa effekter till följd av klimatförändringarna minimeras, då grönstrukturen på den östra sidan kan bidra till att exempelvis jämna
ut flödet från kraftigare regn eller ge skugga under varmare perioder. Skyfall kan
även öka risken för att föroreningar från verksamheter sprids. Att bebygga den
östra sidan kräver sanering vilket minskar risken för att föroreningar från området når vattendrag och grundvattnet.
Kraftiga skyfall i tätbebyggda områden riskerar att vägar, gång- och cykelvägar översvämmas och att framkomlighet påverkas. Inom planområdet finns
områden med betydande översvämningsrisk (enligt förordningen om översvämningsrisker (SFS 2009:956) 2018) till följd av stigande vatten. Områdena återfinns kring Välen samt Stora ån. Översvämningar i dessa områden skulle påverka
samhällsviktig infrastruktur så som Söderleden och Västerleden. En annan utmaning är att Dag Hammarskjöldsleden är lågt belägen i ett stort avrinningsområde och fungerar uppsamlande och avledande ner mot Stora ån. Detta innebär att vägområdet kommer att behöva ta hand om både dagvatten och skyfall
anpassade till framtida extremväder. I planen anges att dagvatten från boulevarden och skyfall kommer att hanteras genom ett inre stråk på den västra sidan och
en öppen dagvattenlösning i boulevarden i form av Skillnadsbäcken.
I och med de förväntade större nederbördsmängderna samt återkommande skyfall ökar generellt risken för ras, skred och erosion. Ett blötare klimat i
kombination med mänskliga ingrepp förändrar markens stabilitet. Inom planområdet finns områden med lera, glacial och postglacial, där risk för skred och
sättningar är stora. I södra Högsbo, kring Söderleden, är lerdjupen som störst.
Stabilitetsproblematiken och risk för skred bedöms vara störst intill Stora ån.
Genom att inte bygga i närheten av vattendraget bildas en skyddszon och risken
för skred som ger konsekvenser för människor och natur minskar.
I samband med detaljplanering kommer objektsspecifika geotekniska undersökningar och utredningar att krävas.
Risken för ras från bergsslänter förekommer intill Änggårdsbergen där bergsområdet i sin karaktär har förutsättningar för bergras. Änggårdsbergens randzon
mot nya exploateringsområden kommer i stor utsträckning innebära utmaningar
i den säkerhetsmässiga planeringen av de nya områdena. Bergsslänterna är i behov av besiktning och kommer på sina håll att behöva utredas vidare i samband
med en utveckling enligt planen.

Risk och säkerhet
Förutsättningar
Söderleden och Västerleden är rekommenderad väg för farligt gods (primär)
och är idag tungt belastad och med bitvis låg framkomlighet. Under vissa tider
på dygnet skapas långa köer vid korsningspunkterna, exempelvis vid Sisjömotet. Köbildningen sträcker sig då ända ut på avfartsramperna till Söderleden
och hindrar på så sätt den trafik som passerar här. Köbildningen på leden kan
indirekt öka risken för olyckor med farligt gods, exempelvis genom påkörning
bakifrån.
Inom planområdet finns flera områden med förorenad eller potentiellt förorenad mark, exempelvis deponier, bilvårdsanläggningar och verksamheter med
ytbehandling av metaller. I området kring Välenviken och Stora ån förekommer
föroreningar såsom PCB och kvicksilver.
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen finns som hanterar rutiner för vem
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som gör vad vid sanering av förorenade områden. Det innebär att staden har
goda rutiner för hanteringen av dessa frågor.

Konsekvenser av planens genomförande
Vid en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard kommer trafiken att öka på Söderleden och på Västerleden. Risken för att en olycka med
farligt gods ska ske där kan därmed antas öka något. Effekten av en olycka med
farligt gods kan vara att föroreningar riskerar att nå vattenförekomster i området.
Negativa konsekvenser på djur- och växtlivet kan då bli stora. Att omhänderta
förorenat vägdagvatten på lämpligt sätt gör att effekterna av en olycka begränsas
och att negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön undviks. I planen finns rekommendationer som säkerställer dagvattenhanteringen i området. I
samband med detaljplanering av området kommer en riskbedömning att behöva
tas fram.
Efter ett genomförande av planen kommer fler människor att uppehålla sig
i området. Då ökar också risken för att en olycka ska ske på de lokala vägarna i
området. Genom sänkta hastigheter, ett väl utbyggt och fungerande gång- och
cykelnät samt säkra passager, minskar risken för att negativa effekter ska uppstår
för oskyddade trafikanter. I planen ges även större möjligheter att få fler att välja
andra färdmedel än bil, vilket kan göra att risken för olyckor minskar ytterligare
om färre bilar rör sig i området.
Högsbo industriområde och Sisjön består av verksamhetsmark, skjutbana
och infrastruktur. Det gör sannolikheten för att hitta föroreningar i såväl mark,
grundvatten och byggnader är stor. Att omvandla industriområden till blandstad
kan ge positiva effekter, då sanering av områdena krävs innan de kan tas i anspråk. I området kring Välenviken och Stora ån förekommer föroreningar såsom
PCB och kvicksilver, vilket behöver beaktas vid utveckling av området. Hantering av förorenade massor under byggskedet kan ge effekter i form av spridning.
För att undvika att människor och ekosystem exponeras och påverkas negativt,
krävs att all hantering sker på ett korrekt sätt enligt gällande lagstiftning.
Markföroreningar är generellt inget hinder för exploatering men i efterföljande planläggning måste marken undersökas, riskbedömas och vid behov saneras till den känslighetsnivå som krävs för planerad markanvändning. Genom
att göra detta minimeras risken för negativa konsekvenser för människors hälsa
eller miljön.
Då stora delar av området kring Dag Hammarskjöldsleden byggdes under
1950- och 1960-talet finns en generell risk för förekomst av tjärasfalt. Tjärasfalt
kan innebära höga halter av cancerogena PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten). Vid rivning av exempelvis vägar i området kan en provtagning för eventuell förekomst av stenkolstjära behöva utföras.

Buller och luftkvalitet
Förutsättningar
Den bullerpåverkan och problem med luftkvalitet som finns inom planområdet
är framförallt kopplad till de större trafiklederna Söderleden, Västerleden och
Dag Hammarskjöldsleden, samt till vissa större gator som exempelvis Marconigatan. Områdena kring Söderleden och Västerleden präglas av en stark utveckling där stora handelsområden vid Sisjön och Frölunda torg har vuxit fram.
Göteborgs hamn och annan tung industri på västra Hisingen har också en stark
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tillväxt. Det påverkar bullersituationen och luftkvaliteten i planområdet då
många transporter till hamnen går längs Söderleden och Västerleden.
Befintliga bostadsområden i planområdet är relativt skyddade från buller och
luftföroreningar, undantaget de som ligger närmast lederna.
De stora park- och naturområdena Slottsskogen och Ruddalen samt de mindre parkerna i planområdet, är till största del skyddade mot buller och utgör en
god vardaglig ljudmiljö.
Inom planområdet finns verksamheter som har stor omgivningspåverkan så
som bullerstörande verksamheter och verksamheter som ger utsläpp till luft som
kan vara störande i form av lukt.

Bullersituation i området (utdrag ur bullerkartläggningen för staden)/
Luftsituationen i området visat med dygnsmedelnivån för NO2 år 2015.
Källa: Göteborgs Stad.

Konsekvenser av planens genomförande
Planen medger en tät bebyggelse med fler boende utmed trafikerade vägar. Omvandlingen till boulevard ger dock lägre hastigheter och även färre fordon på
boulevarden. Inom ramen för projektet har bulleranalyser för boulevardens närhet tagits fram. Resultaten visar att den ekvivalenta ljudnivån uppgår till runt
65–66 dBA och maximal ljudnivå till 73–74 dBA. Den framtida bebyggelse vid
boulevarden skulle därmed ligga på samma nivåer som idag finns kring andra
större gator i staden, så som Södra Vägen och Linnégatan.
Vilka ljudnivåer vid fasad som ny bebyggelse får beror på hur området utformas. Avstånd från bebyggelsen till gatans mitt, bebyggelsestruktur, trafikmängd,
hastighet samt markbeläggning är exempel på faktorer som påverkar ljudnivån. I
den täta struktur som föreslås finns goda möjligheter att skapa tysta innergårdar.
Det kan minska de negativa konsekvenserna som buller har på människan i form
av exempelvis sömnstörningar eller koncentrationssvårigheter.
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Enligt gällande förordningar om trafikbuller vid planering (SFS 2015:216)
ges stora möjligheter till byggnation längs med boulevarden. De nya bostadsområdena bedöms generellt bli bra boendemiljöer med avseende på buller. En
fördjupad bullerutredning behöver dock tas fram i det fortsatta arbetet. Där ska
olika förslag på utformning och bebyggelse studeras vidare, för att säkerställa
hälsosamma och attraktiva boendemiljöer.
Genom att inte planlägga för bostäder i de delar av planområdet som vetter
mot Söderleden och Västerleden utan istället planera för industri- och verksamhetsändamål i dessa lägen, undviks boendemiljöer med risk för människors hälsa.
Planen omfattar en omvandling av dagens industriområde i Högsbo till en
stadsdel med blandade funktioner så som bostäder, service och arbetsplatser. Det
kan medföra påverkan i form av störningar för boende med avseende på buller
och lukt från verksamheter samt från den tunga trafik som går till och från verksamheterna. Motsatt förhållande kan också råda, det vill säga att boendemiljöer
inte är lämpliga intill vissa verksamheter, då verksamheterna kan ha befintliga
tillstånd som anger att de får bullra eller påverka omgivningen på annat sätt,
exempelvis genom lukt eller utsläpp till luft. Denna typ av frågor är något som
måste studeras vidare för att kunna identifiera befintliga verksamheter och studera vilka, som i ett längre perspektiv, kan finnas kvar i området. I utvecklingen
av industriområdet är det därmed viktigt att de detaljplaner som tas fram hanterar eventuella störningar från befintliga verksamheter.
Möjligheten att få boende i ett område att växla över till kollektivtrafik är
större än att få verksamheter att göra detsamma, eftersom verksamheter och
industri ofta är mer beroende av transporter. Om de boende förändrar sina resvanor så som planeras i Högsbo industriområde, leder det till sänkta bullernivåer
och förbättrad luftkvalitet, vilket är positivt för människors hälsa och naturmiljön. Förtätningen av stadsrummet kan medföra att vissa gaturum får en något
sämre luftgenomströmning, med risk för negativa effekter för luftkvaliteten som
följd. För människor kan luftföroreningar exempelvis ge upphov till hjärt- och
kärlsjukdomar, för naturmiljön kan försurning göra att livsmiljöer för djur och
växter påverkas.
En beräkning av halter av kvävedioxid har gjorts för att studera luftkvaliteten i ett tänkt gaturum kring Dag Hammarskjöldsleden, mellan Marconimotet
och Flatåsmotet. Resultaten av gaturumsberäkningarna visar att de beräknade
haltmåtten av NO₂, ligger under sina respektive gränsvärden, även för de högsta
antagna trafikflödena. Det är troligt att även halterna av övriga luftföroreningar
underskrider sina respektive miljökvalitetsnormer, eftersom kvävedioxid i regel
är den luftförorening som ligger högst i förhållande till sitt gränsvärde i Göteborgs stad.
Hur stora konsekvenserna av planens förslag blir vad gäller buller och luftföroreningar, beror till stor del på hur väl gång-och cykelnätet utvecklas samt hur
attraktiv kollektivtrafiken blir. Att få människor att gå, cykla eller nyttja kollektivtrafik är det bästa sättet att sänka nivån på trafikbullret samt minska utsläppen
av föroreningar till luft.
Genom att i efterföljande detaljplaner ta hänsyn till hur ny bebyggelse placeras
samt att studera gaturummens bredd i kombination med prognostiserad trafik,
minskar risken för ett överskridande av miljökvalitetsnormer för luft och buller
inom planområdet. Läs vidare i avsnitt Avstämning mot miljökvalitetsnormer
för en bedömning av planens påverkan på möjligheten att nå uppsatta miljö-
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kvalitetsnormer. Läs vidare i avsnitt Avstämning mot miljökvalitetsnormer för
en bedömning av planens påverkan på möjligheten att nå uppsatta miljökvalitetsnormer.

Betydande miljöpåverkan
Allmänt
I miljökonsekvensbeskrivningen ska det redovisas om det i något eller några avseenden finns risk för betydande miljöpåverkan vid ett genomförande av planen.
Om det under planarbetets gång framkommer att risk för betydande miljöpåverkan föreligger, ska MKB:n beskriva hur frågan ska följas upp vid fortsatt planering för att undvika betydande miljöpåverkan. På den översiktliga nivån, som
en översiktsplan utgår ifrån, handlar betydande miljöpåverkan om komplexa och
mer strukturella frågor.

Betydande miljöpåverkan idag
Konsekvensbeskrivningen ska, förutom den risk för betydande miljöpåverkan
som översiktsplanen kan medföra, också belysa den betydande miljöpåverkan
som förekommer idag. Det som anses utgöra betydande miljöpåverkan inom
planområdet idag är
• Buller från Söderleden och Västerleden och Dag Hammarskjöldsleden, störningar på närliggande bostadsområden utmed lederna samt i anslutning till
Frölunda centrum.
• Luftkvaliteten, hårt trafikerade vägar och leder i kombination med tät bebyggelse i stadsrummet och områdets topografi bidrar sammantaget till höga
föroreningshalter framförallt längs de stora lederna.
• Risken för olycka med farligt gods till följd av låg framkomlighet på Söderleden och Västerleden.
Risk för betydande miljöpåverkan
Följande frågor har identifierats där det kan finnas risk för betydande miljöpåverkan vid ett genomförande av planen.
Bullerpåverkan
Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard innebär sänkta bullernivåer för de områden som idag påverkas av buller från Dag Hammarskjöldsleden. Med planerad bebyggelseutveckling i nära anslutning längs Västerleden
och vid Frölunda centrum finns risk att fler utsätts för buller från trafik. Då planen syftar till att skapa en god kollektivtrafik i miljöer där många bor och arbetar
är chansen dock större att fler väljer hållbara transporter och att bullret därmed
generellt minskar inom planområdet.
Med lämpliga bullerskyddsåtgärder i bostadsområdena, i kombination med
utvecklingen av en attraktiv kollektivtrafik och ett väl utbyggt gång- och cykelnät, förutsätts det att planeringen sker på ett sådant sätt att betydande miljöpåverkan undviks.
Luftföroreningar
Med fler människor i det centrala läget och utmed områdets leder och vägar
finns risk för att fler människor utsätts för förhöjda halter av luftföroreningar.
Det kan innebära betydande miljöpåverkan och en risk för människors hälsa.
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Eftersom planen syftar till att skapa en god kollektivtrafik i miljöer där många
bor och arbetar är chansen större att fler låter bilen stå och att utsläpp till luft
därmed minskar. Det, i kombination med en framtida teknikutveckling och nya
bränslen, gör att översiktsplanen i det längre perspektivet sannolikt bidrar till en
bättre luftkvalitet och att risken för betydande miljöpåverkan kan minimeras.
Översvämning, dagvatten och klimatanpassning
Ett förändrat klimat med intensivare nederbörd och skyfall leder till ökade risker
för fler och mer långvarigare översvämningar i planområdet. Det kan medföra
både akut och långsiktig betydande miljöpåverkan på mark- och vattenområden,
byggnader, vägar och ledningar. I planen undantas park- och naturområden från
exploatering, vilket kan ge utrymme för avledning av skyfall samt lämpliga områden för fördröjning och rening. Staden har studerat risker och åtgärder i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar översvämningsrisker i staden,
tillägget är ett centralt verktyg i klimatanpassningsarbetet.
Byggande av stadsbana/järnväg
En utbyggnad av järnväg innebär alltid betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning ska därmed upprättas. Trafikverket är ansvarig för detta.
Beroende av val av lokalisering riskerar byggda miljöer, upplevelsen av stadslandskapet, kultur- och naturområden samt vattenförekomster påverkas negativt i varierande grad. Ny infrastruktur innebär också en stor klimatpåverkan i
byggskedet. För att minimera betydande miljöpåverkan kan åtgärder som bullerskärmar och särskilda försiktighetsåtgärder under byggtiden intill vatten eller
känsliga kulturmiljöer vidtas. Samtidigt bidrar en järnväg med en kapacitetsstark
kollektivtrafik vilket har många positiva effekter.

AVSTÄMNING MOT MILJÖKVALITETSNORMER
Allmänt

Miljökvalitetsnormer (MKN) anger den lägsta acceptabla miljökvaliteten i mark,
vatten och luft och finns reglerade i miljöbalkens 5 kapitel. Miljökvalitetsnormer
finns för vattenkvalitet, föroreningar i utomhusluft, fisk- och musselvatten samt
för utomhusbuller. Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Aktuellt planområde berör fyra vattenförekomster, kustvattnet Askims fjord,
vattendraget Stora ån, grundvattenförekomsten Frölunda samt Göta älv. Samtliga vattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i
Västerhavets vattenmyndighet och Göta älvs huvudavrinningsområde.
Stora ån har enligt den senaste klassningen (2019) otillfredsställande ekologisk status. Att förekomsten inte når god ekologisk status beror dels på övergödning i form av diffusa källor från bland annat jordbruk, urban markanvändning,
dels på hydromorfologiska förändringar genom fysisk påverkan av strandzonen.
Påverkan på strandzonen har skett genom anläggande av erosionsskydd och bebyggelse vilket medför att många naturliga livsmiljöer för djur och växter saknas
i åfåran. Vattenmyndigheten har beslutat att kvalitetskravet god ekologisk status
ska uppnås till år 2027, men under den senaste förvaltningscykeln (nummer 3),
finns förslag (2020-11-02) till ny miljökvalitetsnorm och där kvalitetskravet istället ska nås till år 2033.
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För Askims fjord har den ekologiska statusen (2019) bedömts som måttlig
med avseende på näringsämnen och där kvalitetskravet god ekologisk status ska
uppnås till år 2027. En stor del av belastningen från staden avseende näringsämnen kommer via så kallad bräddning i avloppsnätet. Detta sker när avloppssystemet är fullt, oftast vid kraftigt regn. Anledningen till att systemen blir fulla är att
dagvatten är påkopplat till avloppsledningsnätet. Staden behöver därför arbeta
med att avlasta avloppsnätet så mycket som möjligt. Det innebär i första hand att
dagvatten kopplas bort helt och hanteras lokalt, och i andra hand att fördröjning
sker lokalt för att minska belastningen vid flödestoppar.
Även vattenförekomsten Göta älv berörs, då dagvatten från planområdets
norra del avleds via ledningar till Göta älv. Vattenförekomsten är klassad som
kraftigt modifierad på grund av väsentligt påverkad hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd. Dessutom bedöms att åtgärder för att nå god ekologisk status
skulle medföra en betydande negativ påverkan på samhällsviktig vattenkraftsverksamhet. Enligt den senaste statusklassningen (2020) som gjorts under förvaltningscykel 3, är den ekologiska potentialen måttlig.
Samtliga vattenförekomsters kemiska status uppnår inte god ytvattenstatus
med avseende på kvicksilver, kvicksilverföreningar och polybromerade difenyletrar (PBDE) enligt den senaste klassningen. Halterna av kvicksilver i fisk
bedöms överskrida EU:s gränsvärden i samtliga vattenförekomster i Sverige. Det
går inte att avgöra inom vilken tid det är möjligt att minska kvicksilverhalterna.
Vattenmyndigheten har därför beslutat om ett generellt undantag i form av ett
mindre strängt krav för kvicksilver och kvicksilverföreningar. Ingen tidsram är
satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk ytvattenstatus. De nuvarande halterna av kvicksilver (december 2015) får dock inte öka.
För Stora ån är perfluoroktansulfonsyra (PFOS) och ett flertal polycykliska
aromatiska kolväten (PAH) klassade som uppnår ej god status.
Grundvattenförekomsten Frölunda är en sand- och grusförekomst med
mycket goda eller utmärkta uttagsmöjligheter i den bästa delen av grundvattenmagasinet. Grundvattenförekomsten har idag god kemisk grundvattenstatus
samt god kvantitativ status. Miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomster
som har en god statusklassning innebär att god status ska bibehållas. Förekomsten bedöms riskera att inte uppnå god status till 2027. Påverkanskällor med
risk att påverka grundvattenförekomsten har bedömts vara punktkällor, så som
industrier samt i form av påverkan från vägsaltning eller vid olyckor som sker på
vägar i förekomstens närhet.
Att arbeta med att minska andelen hårdgjord yta och öka markens vattenhållande förmåga, exempelvis genom anläggande av fler parker, är exempel på viktiga åtgärder som anges i planen. Under efterföljande planeringsskede kan sedan
fler åtgärder studeras så som möjligheterna att anlägga gröna tak och fasader,
genomsläppliga markmaterial på innergårdar, på allmän plats eller på ytor kring
verksamheter. Detta kan ytterligare minimera dagvattenbelastningen i området
och på så sätt minska risken att föroreningar når grund- och ytvatten.
Planen ger möjligheter att arbeta med åtgärder som kan förbättra situationen i Stora ån, Askims fjord samt grundvattenförekomsten Frölunda. Exempel på åtgärder som planen ger förutsättningar för är reserverandet av ytor för
dagvattenhantering lokalt samt ytor för samlad dagvattenrening (positivt med
avseende på den ekologiska statusen), sanering av förorenad mark i samband
med omvandling av industriområdet i Högsbo (positivt med avseende på den
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kemiska statusen) samt genom att ytor längs med Stora ån säkerställs med syfte
att säkerställa ekologiskt funktionella kantzoner (positivt för den ekologiska statusen). Vidare kan även breddning av kantzoner samt planteringar som skapar
överhäng som ger skugga i vattendraget bidra till att en högre ekologisk status i
Stora ån kan uppnås.
Med de lämpliga skydds- och förebyggande åtgärder som beskrivs ovan, bidrar planen sammantaget till att vattenstatusen successivt kan förbättras och
medverkar därigenom till att god ekologisk status på sikt kan uppnås och att
miljökvalitetsnormerna för vatten nås inom planområdet.

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Askims fjord och Göta älv finns upptagen i Länsstyrelsens i Västra Götalands
läns föreskrift (14 FS 2007:554) avseende förteckning över musselvatten som
skall skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fiskoch musselvatten. Dessa normer omfattar både värden som inte får över- eller
underskridas (gränsvärdesnormer) och värden som ska eftersträvas (målsättningsnormer). Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda eller förbättra vattenkvaliteten så att en hög kvalitet på skaldjursprodukter kan hållas.
Dagvatten från hårdgjorda ytor kan inverka på miljökvalitetsnormerna och
medföra ökade halter av näringsämnen, metaller och suspenderat material till
vattenförekomsterna, vilket står i strid med normerna.
Den fördjupade översiktsplanen innehåller inte någon exploatering i direkt
närhet av Göta Älv eller Askims fjord. Risk finns dock att en ökad mängd förorenat vägdagvatten från Väg 158 och Västerleden når vattenförekomsten Askims
fjord.
Med lämpliga skyddsåtgärder, som att minimera föroreningsbelastningen på
vattenförekomsten genom hållbara dagvattenlösningar, bedöms inte översiktsplanen motverka att fastlagda miljökvalitetsnormer för musselvatten kan uppnås.

Miljökvalitetsnormer för buller
Miljökvalitetsnormer för buller gäller i de största kommunerna (mer än 100 000
invånare) och runt större vägar, järnvägar och flygplatser. Göteborgs stad har ett
åtgärdsprogram för buller 2019–2023 med syfte att minska omgivningsbullrets
negativa effekter på människors hälsa genom specifika åtgärder.
Bostadsbebyggelse i centrala lägen och vid trafikleder med höga trafikbullernivåer kan innebära betydande miljöpåverkan. Med lämpliga bullerskyddsåtgärder vid nybyggnad eller av befintlig bebyggelse, så som val av planlösning
eller genom skärmar och vallar, i kombination med utvecklingen av en attraktiv
kollektivtrafik, förutsätts det att planeringen sker på ett sådant sätt att den kommunala tillämpningen av riktvärden för trafikbuller kan tillämpas.
För hanteringen av trafikbuller i detaljplaneringen har stadens tagit fram en
vägledning som klargör hur stadens ska arbeta med frågan i enskilda planprojekt
som säkerställer att acceptabla boendemiljöer skapas.

Miljökvalitetsnormer för luft
Risken att överskrida gällande miljökvalitetsnormer för luft uppstår främst vid
starkt trafikerade vägar eller i rum där luftomsättningen är liten, så som i mer
centrala och tätbebyggda områden. Normerna reglerar i dagsläget halterna av
kvävedioxid (NO2), svaveldioxid, bly, partiklar (PM10, PM 2,5), bensen, kolmo-
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noxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. I Sverige avser miljökvalitetsnormen för luft ett målvärde som inte bör överskridas.
Under 2019 överskreds MKN för NO2 i gatunivå i Göteborgs centrala delar
i Haga och i Gårda. Halterna av partiklar (PM10) har minskat under 2000-talet
och MKN för PM10 och PM2,5 klarades med god marginal även under 2019.
Halterna av marknära ozon har ökat i Göteborg sedan början av 1990-talet, och
trenden håller i sig för 2019 års mätningar.
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft berörs genom att den vägtrafik som
alstrats inom planområdet genererar utsläpp till luft. Göteborgs Stad har ett antaget åtgärdsprogram för kvävedioxid med syfte att minska föroreningsnivåerna
i staden så att miljökvalitetsnormerna på sikt kan klaras. Programmet omprövas
varje år och reviderades senast 2018, i ett arbete som leddes av Länsstyrelsen i
Västra Götalands län. På nationell nivå har en översyn av åtgärdsprogrammen
för luftkvalitet genomförts av Naturvårdsverket. Översynen redovisades i början
av 2020. Förslagen i översynen syftar till att skärpa det befintliga regelverket och
skapa bättre förutsättningar för berörda aktörer att kunna bedriva ett effektivt
och mer proaktivt luftvårdsarbete.
Översiktsplanens mål är att skapa en nära sammanhållen och robust stad. Genom att skapa förutsättningar för att blanda funktioner, så som arbetsplatser och
bostäder i anslutning till kollektivtrafikstråk, skapas möjligheter för fler att åka
kollektivt. I planen anges även att cykelstråk på östra sidan ska kopplas samman
med pendelcykelstråket på den västra sidan, samt att en ny pendelcykelbana ska
skapas längs med boulevarden. Sänkta hastigheter på boulevarden kan också bidra till att minska mängden partiklar från bilar i området. Utöver det möjliggör
planen även för en kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik i eget utrymme
i form av en ny spårväg längs boulevarden från Marklandsplatsen och söderut.
På så sätt kan planens grundstruktur bidra till ett mer hållbart resande och att
utsläppen från biltrafiken blir mindre. Det finns dock möjliga konflikter som
bottnar i att några av de områden som är lämpliga att ta i anspråk för bostadsutveckling ligger i anslutning till Västerleden vid Frölunda torg, en plats som idag
har problem med luftkvaliteten.
Inledningsvis riskerar den lokala luftkvaliteten i vissa gaturum i planområdet bli något sämre, till följd av sämre luftcirkulation i den tätbebyggda miljön.
Luftkvaliteten i staden kommer dock sannolikt förbättras på lång sikt i och med
attraktiv kollektivtrafik, bättre fordon och en omställning till en större andel
eldrivna fordon. Bedömningen hos staden är därför att det långsiktiga och större perspektivet ska gälla, så länge en acceptabel situation kan säkerställas i det
enskilda fallet. Oavsett framtida teknikutveckling bidrar byggandet av bostäder
i redan befintliga strukturer, och i kollektivtrafiknära lägen, till en bättre utveckling av luftkvaliteten. Skulle motsvarande bebyggelseutveckling istället ske i
mer perifera lägen i staden skulle det sannolikt skapa mer transporter och ge ett
större utsläpp av luftföroreningar än vad planens centrala och täta struktur ger.
Miljöförvaltningen har beräknat halterna av kvävedioxid i ett tänkt gaturum
kring en boulevard mellan Marconi- och Flatåsmotet. Resultatet visar att risken
för att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskrids i det planerade gaturummet är liten. Vidare görs bedömningen att halterna av samtliga andra luftföroreningar väntas underskrida sina respektive miljökvalitetsnormer, eftersom
kvävedioxid i regel är den luftförorening som ligger högst i förhållande till sitt
gränsvärde i Göteborg
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För hanteringen av luftkvalitet i detaljplaneringen har stadens tagit fram en
riktlinje som klargör hur normerna ska klaras i enskilda detaljplaner och som
säkerställer att acceptabla boendemiljöer skapas.
Sammantaget skapar översiktsplanen förutsättningar att utveckla en attraktiv
kollektivtrafik i området samtidigt som fler bostadsområden lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen. Det underlättar för människor att välja ett mer hållbart
sätt att resa jämfört med nollalternativet. Planen bedöms mot bakgrund av detta
medverka till att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft kan nås.

AVSTÄMNING MOT MILJÖMÅL
Lokala miljö- och klimatmål

Göteborgs stads miljö och klimatprogram 2021–2030 har som mål att Göteborg
ska ställa om till en ekologiskt hållbar stad till 2030. Programmet fokuserar på
de största utmaningarna för ett ekologiskt hållbart Göteborg och innehåller tre
miljömål som handlar om naturen, klimatet och människan. De tre miljömålen
omfattar hela Göteborg. Under miljömålen finns tolv delmål som fokuserar på
Göteborg Stads egen verksamhet.
Här beskrivs hur den redovisade utvecklingen inom Högsbo-Frölunda förhåller sig till miljö- och klimatprogrammet. Denna redovisning är ett komplement till motsvarande bedömning för hela översiktsplanen, där också miljö- och
klimatprogrammets innehåll redovisas mer utförligt.

Naturen - Göteborg har en hög biologisk mångfald
Bedömningen är att målet påverkas i övervägande positiv riktning. Genom att
studera grönstrukturen inom och i anslutning till området har brister i strukturen identifieras och därmed har möjligheten också funnits att länka samman
viktiga park- och naturområden. Möjliga spridningsvägar och reträttplatser för
växt- och djurlivet säkerställs i planen genom minskade barriäreffekter och de
stärkta kopplingarna mellan det gröna och blå i området, så som längs med Stora
ån och vidare ut till Askimsviken.
Eftersom den fördjupade översiktsplanen bygger på idéerna om en nära sammanhållen stad kommer mindre gröna ytor i anslutning till gaturummet, främst
intill Dag Hammarskjöldsleden, att tas i anspråk för bebyggelse. Detta kan medföra att mindre lokala biotoper i viss mån försvagas. Detta kan dock till största
möjliga mån kompenseras genom exempelvis planteringar av träd intill boulevarden eller gröna tak och fasader på byggnader.
En positiv effekt för växt- och djurlivet är den omvandling som planeras på
den östra sidan, där verksamhetsområdet ska bli blandstad. I blandstaden kommer grönskan att ges ett större utrymme än vad den har i området idag.
När det blir aktuellt med förtätningar eller omvandling av områden kommer
berörda naturområden att studeras närmare med avseende på naturvärden och
skyddade arter.
Inom planområdet finns vattenförekomster med otillfredsställande ekologisk
status till följd av bland annat övergödning och hydromorfologiska förändringar.
En ökning av befolkningen i området kan leda till ökade varutransporter och
fler hårdgjorda ytor. Detta kan leda till ökad belastningen på vattenförekomster
i området, och i värsta fall även risk att förorenat vatten hamnar i grundvattenmagasin. Genom anläggande av fördröjnings- och reningsåtgärder, som ökad
andel grönytor och väldimensionerade vatten- och avloppssystem, kan påverkan

minimeras. En ökad reningsnivå, jämfört med i dagsläget, skulle istället kunna
bidra till en förbättrad vattenkvalitet i områdets vattenförekomster. Planen skapar även förutsättningar för en förbättrad ekologisk status genom att utveckla
Stora ån till ett blågrönt stråk samt säkerställa befintliga och tillskapa nya ekologiska kantzoner. Ingen ny bebyggelse planeras i direkt anslutning till Stora ån.
Omvandlingen av Högsbo industriområde innebär att förorenad mark kommer att undersökas, saneras och hanteras. Detta medför att risken för att förorenat vatten når grundvatten eller andra vattenförekomster i området blir mindre.
Även biltrafiken är en stor källa till föroreningar i dagvattnet. I planen reserveras
områden för en hållbar dagvattenhantering och rening för att på så sätt skydda
omgivande mark och vattendrag.
Planens förslag motverkar inte att miljömål relaterade till vatten kan uppfyllas, förutsatt att de åtgärder som anges i planen för rening och fördröjning av
vägdagvatten och från andra hårdgjorda ytor vidtas.

Klimatet - Göteborgs klimatavtryck som är nära noll.
Ett av den fördjupade översiktsplanens mål är att stärka förutsättningarna för
gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafikresande inom och i anslutning till området.
För att möta klimatförändringarna kommer anpassningsåtgärder att bli nödvändiga. Genom de inriktningar som anges i planen, utpekandet av viktiga parkoch naturområden, identifiering av områden med risk för översvämning samt
reserverande av ytor för skyfall, gör att den fördjupade översiktsplanen sammantaget bidrar till en god bebyggd miljö även i ett förändrat klimat.
Människan – Göteborgarna har en hälsosam livsmiljö.
I den fördjupade översiktsplanen planeras ny bebyggelse i anslutning till befintlig. Stora natur- och parkområden, som Ruddalen och Änggårdsbergen, tas tillvara och tillgängligheten till och mellan dem stärks. Nya park- och naturmiljöer
anläggs, vilket är positivt för hälsan.
Vidare ger planen förutsättningar för nya gång- och cykelvägar, minskade
barriärer och lägre hastigheter i planområdet. I kombination med en ny attraktiv kollektivtrafik kan detta leda till en minskad bullerpåverkan och en bättre
luftmiljö.
Målet om Frisk luft kan på kort sikt påverkas i negativ riktning genom att en
del av utbyggnaden föreslås utmed trafikerade vägar, vilket medför fler boenden
i lägen där luftkvaliteten lokalt kan vara sämre. Å andra sidan förbättras luftkvaliteten på andra håll inom planområdet, exempelvis i anslutning till boulevarden. Målet bedöms påverkas positivt i det längre perspektivet då en attraktiv
kollektivtrafiklösning, i kombination med en nära och tät stad, möjliggör för att
fler ska välja att gå, cykla eller åka kollektivt och på så sätt minska utsläppen av
luftföroreningar.
Målet bedöms, utifrån ett långt tidsperspektiv, påverkas i positiv riktning av
planen.

EKONOMISKA KONSEKVENSER

Konsekvenser av planens genomförande
Den omfattande omvandling och förtätning som föreslås i planen förutsätter
stora ekonomiska investeringar, inte minst för Göteborgs stad. Dessa investe-
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ringar behöver inte bara komma från kommunen utan även från andra offentliga
organisationer och det privata näringslivet. Försäljningen av den exploateringsbara kommunägda marken samt delfinansiering från andra fastighetsägare (som
genom nya detaljplaner får ny eller utökad byggrätt) bedöms, åtminstone delvis,
kunna finansiera kommunens investeringar i gator, parker och andra allmänna
platser. Markförsäljningen bidrar också indirekt till stadens möjligheter att finansiera mer övergripande infrastruktur samt investeringar i lokaler för olika
typer av kommunal service.
Den specifika målbilden för stadsomvandlingen kring den nya boulevarden,
om en nära sammanhållen och robust stad, skapar högre stadskvaliteter. Områdets attraktivitet kommer till följd av detta troligen att öka på många plan. Effekter kan vara ökade markvärden samt en större investeringsvilja i området. På
vilket sätt och med vilket innehåll utvecklingen i området genomförs, kommer
påverka framtida intäkter och kostnader.
Områdets läge i mellanstaden, kring tyngdpunkten Frölunda torg, gör att den
föreslagna förtätningen innebär ett effektivt markutnyttjande då befintlig infrastruktur kan utnyttjas. Sammantaget bedöms omvandlingen av dagens storskaliga infrastruktur och minskade trafikytor till förmån för fler bostäder, kontor eller
handelsytor, bidra till en god hushållning av stadens markresurser.
Att planen reserverar och stärker grönstrukturen i planområdet har ett stort
ekonomiskt värde. Park- och naturområden minskar behovet av kostsamma investeringar i tekniska lösningar för att ta hand om dagvatten i området.
En tätare och tillgängligare stad förutsätter en omdaning från dagens bilorienterade mobilitet mot en struktur och utformning som prioriterar gång, cykel
och kollektivtrafik. En omvandling som stöder en sådan utveckling leder till
hälsovinster, bättre hushållning med naturresurser och minskad klimatpåverkan,
vilket ger en positiv effekt på ekonomisk hållbarhet.

SOCIALA KONSEKVENSER
Social hållbarhet

Begreppet social hållbarhet innefattar många olika perspektiv. I begreppet ingår
att ta hänsyn till barn och unga, till äldre och till personer med funktionsnedsättningar. Den sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, trygghet,
integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa.
En social konsekvensanalys (SKA) som inkluderar barnkonsekvensanalys
(BKA) har genomförts i samband med arbetet med det fördjupade arbetet för
Högsbo-Frölunda. Nedan följer en sammanställning av det som framkom av
den genomförda SKA:n och en genomgång av de fyra aspekter som bedöms vara
av särskild vikt för att Högsbo och Frölunda ska utvecklas till en socialt hållbar
stadsdel för både boende och besökare.

Tillgänglighet
Dag Hammarskjöldsleden, Söderleden och Västerleden utgör stora barriärer i
området. De är dels fysiska barriärer som begränsar möjligheten för människor
att röra sig i området, dels mentala barriärer för hur staden uppfattas. Lederna
skär av stadsrummen och skapar på många håll avskärmade och isolerade områden.
Dag Hammarskjöldsleden kan genom en omvandling till boulevard skapa ett
ökat flöde av rörelser i öst-västlig riktning men också stärka det nord-sydliga
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stråket. Genom att stärka kopplingen mellan delområdena i planområdet blir
det lättare att röra sig i området, och även lättare att förstå hur de olika delarna
hänger samman. På detta sätt minskar både det fysiska och mentala avståndet.
De tvärgående stråk som i planen binder samman den östliga och den västliga
delen kan bidra till en miljö som underlättar för boende och besökare att röra
sig i hela planområdet och på ett lätt sätt nå servicefunktioner och målpunkter
på vardera sida om boulevarden. Genom att minska barriäreffekten blir området
också lättare att använda för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Botaniska trädgården och Änggårdsbergen blir tillgängliga för fler genom
fler och tydligare entréer samt genom etableringen av en grön passage i gatunivå
över boulevarden vidare till Slottsskogen. Även för andra parker och naturområden i området, så som Ruddalen och Järnbrottsskogen, kommer befintliga och
nya entréer att utvecklas, vilket är positivt för tillgängligheten.
Framkomligheten i parker och naturområden som till följd av stora höjdskillnader upplevs svårtillgängliga, är viktigt att beakta. Topografiska hinder gör det
svårt för bland andra personer med funktionsnedsättningar, äldre och personer
med barnvagn. I planen föreslås därför plan parkmark säkerställas och anläggas
intill svårtillgänglig natur och på detta sätt skapa mer lättillgängliga parkmiljöer.
Plan parkmark som komplement planeras exempelvis intill de gröna bergsryggarna inom Högsbo industriområde.
Västerleden utgör idag en kraftig barriär mellan Tynnered och Frölunda, detta trots ett flertal över- och undergångar. Problemet med de befintliga passagerna är att de många gånger upplevs som otrygga. Boende i området ser trots detta
Tynnered och Frölunda som två sammanhängande stadsdelar.

Gångtunnel i Tynnered
Bild: Johanna Petersson
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Tynneredsmotet har identifierats som en särskilt viktig plats att utveckla för att
minska Västerledens barriäreffekt. Idag präglas platsen av trafikseparering med
otrygga och svårorienterade miljöer för gående och cyklister. Utgångspunkten i
planen är att samla strukturer för gående, cyklister och bilar i ett sammanhållet
stadsrum som kopplar samman Skattegårdsvägen med Lergöksgatan via Tynneredsmotet. Genom komplettering av bostäder utvecklas Skattegårdsvägen till
en mer befolkad stadsmiljö. På detta sätt kan en tryggare koppling skapas och
barriären mellan Frölunda och Tynnered minska. Planen identifierar även den
befintliga gång- och cykelbron över Västerleden vid Frölunda torg som en viktig
punkt att studera vidare. Tanken är att omvandla den idag smala passagen till en
bredare gång- och cykelbro med väl gestaltade platser vid brofästena. Även denna passage skulle stärka kopplingen mellan Frölunda och Tynnered.

Upplevd trygghet
Att skapa boendemiljöer och närområden där barn och vuxna känner sig trygga
är en aspekt för att planområdet ska bli så bra som möjligt för så många som
möjligt. En upplevd otrygghet och rädsla kan bidra till att människor väljer att
inte gå vissa vägar eller röra sig över oupplysta platser.
Planområdet omfattar flera delområden som idag används och uppfattas på
olika sätt och där tryggheten i området därför upplevs olika, under olika tider
på dygnet och med en individuell variation. Stora delar av planområdet är uppbyggt med storskalig bostadsbebyggelse som omgärdas av öppna parkeringsytor
och breda trafikstråk. De stora ytorna för trafik och infrastruktur skapar otrygga
miljöer då de tenderar att upplevas som ödsliga. Även de undergångar som finns
under lederna uppfattas av många som otrygga platser att passera. Vissa av tunnlarna är långa och saknar många gånger en god förankring i stadsstrukturen. De
trafikintensiva områdena innebär också en otrygghet för oskyddade trafikanter,
framförallt för barn.
Den trafikseparering som kännetecknas av 1960-talets planering i exempelvis
Frölunda, medför även positiva konsekvenser för trafiksäkerheten i området, då
barn kan röra sig fritt över stora bilfria-områden.
Stora ytor inom planområdet är idag verksamhetsområden som befolkas dagtid, men som under kvällar och nätter blir öde.
En utveckling av planområdet med en ökad andel bostäder med blandade
upplåtelseformer och bostadsstorlekar skapar en variation i den fysiska miljön
och kan öka upplevelsen av trygghet, bland annat eftersom en blandstad skapar
rörelser under fler av dygnets timmar. Inom planområdet kan attraktiva offentliga platser skapas där människor kan mötas, exempelvis vid de lokala torgen,
parkerna eller fritids- och idrottsanläggningarna.
Överblickbarheten på en plats eller i ett område är en viktig aspekt för att
öka känslan av trygghet. I och med den förtätning som föreslås finns risk att
överblicken i vissa delar av planområdet blir mindre. Genom att arbeta med fria
siktlinjer, tydlig skyltning och tydliga stråk kan överblickbarheten stärkas. En
förstärkt överblick gör att det blir både lättare att hitta och att ha kontroll på
vilka andra personer som befinner sig i närheten.
Planen ger förutsättningar att skapa säkra trafiklösningar i form av exempelvis gång- och cykelbanor, fler och säkrare passager över trafiklederna samt
en god tillgång till kollektivtrafik. Nya passager kopplas samman på ett bra sätt
med övrig infrastruktur vilket medverkar till att tillgängligheten stärks och att

136

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - ANTAGANDEHANDLING | 6. Konsekvenser

passagerna blir både lättare att nå och att de upplevs som tryggare. Sammantaget
stärker detta trafiksäkerheten i området. En ökad trafiksäkerhet i området kan
också bidra till att föräldrar i större utsträckning känner trygghet i att låta sina
barn ta sig fram på egen hand i området. Detta för med sig positiva effekter i
form av att barns rörelsefrihet ökar, vilket är bra ur ett barnperspektiv.
För att skapa trygga trafikmiljöer måste stråk mellan bostäder och skolor, till
hållplatser samt till lek- och vistelseytor för barn, särskilt studeras vidare i kommande utformning av delområdena.

Lekplats intill nya bostadshus i Flatås.
Bild: Kajsa Mörner

Social infrastruktur
Befintlig samhällsservice är idag lokaliserad på den västra sidan om Dag Hammarskjöldsleden. Den östra sidan karaktäriseras av större arbetsplatser och verksamhetsområden. Den framtida miljön i området ska bidra till att ett aktivt vardagsliv kan fungera på ett smidigt sätt på båda sidor av boulevarden. Planen
anger att grunden för ett fungerande vardagsliv är tillgången och närheten till
samhällsservice, lekplatser och natur- och grönområden. I den fysiska planeringen bör den sociala infrastrukturen vara styrande för samhällsutvecklingen och
ytor för den säkerställas.
Planområdet står inför en utveckling med en stor ökning av antalet bostäder.
Genom att lyfta och prioritera behovet av ett differentierat bostadsutbud, ytor
för förskola, skola och annan kommunal service samt offentliga mötesplatser,
kan den sociala infrastrukturen i området stärkas. Ett differentierat bostadsutbud kan bidra till en mer blandad befolkning vad gäller ålder samt socioekonomiska och etniska förhållanden, och ge ökad valfrihet i typ av boende oberoende
var i livet man befinner sig.
När många funktioner ska få plats på en begränsad yta är det viktigt att studera möjligheten att samnyttja olika funktioner, så som idrottshallar, fotbolls-
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planer eller skollokaler. Närhet till kollektivtrafik är en avgörande faktor för ett
samnyttjande. Genom att skapa fler platser för aktivitet och samtidigt öka möjligheten till användning av platserna under hela dygnet, skapas även förutsättningar för ett aktivt liv vilket främjar en god folkhälsa. I planen anges att mark
ska reserveras för idrottsanläggningar i omvandlingsområden. Det är viktigt att
se till att det finns olika typer av målpunkter och offentliga mötesplatser för alla
åldrar i området.
Förskolor och skolor placeras med fördel i närheten av, men inte i, områdets
stadsdelsparker, stadsparker och större natur- och rekreationsområden. I planen
har behovet av förskola och skola studerats utifrån den beräknade befolkningsökningen. Ytor för förskola och skola säkras sedan inom respektive detaljplan
eller genom samverkan inom anslutande områden, vilket bidrar till närhetsprincipen.
En framtida utveckling av näringsverksamhet, handel och service i planområdet kan bidra till att arbetsmarknaden växer utåt från Göteborgs centrum. I det
fall fler arbetstillfällen uppkommer inom planområdet skapas även flexibilitet
och möjligheter för människor med olika förutsättningar att få tillgång till arbete i sitt närområde.

Grönstruktur
Planområdet uppfattas idag av de boende som ett grönt område med närhet till
natur, hav och rekreationsområden. Det är viktigt att värna och utveckla. Inom
och i anslutning till planområdet finns stora gröna områden av värde för hela
staden och regionen som exempelvis Slottsskogen, Ruddalen och Änggårdsbergen. Det finns även flera mindre parker och naturområden som är av vikt för
närrekreation för boende och verksamma i området.
En ökning av antal bostäder i området medför ett ökat behov av park- och
naturområden, lekplatser och utemiljöer, framförallt för barn. Risk finns att målpunkter och platser som idag används av barn för fritid och lek påverkas av
projektet genom vissa intrång, främst i planområdets västra och redan bebyggda
delar. Det är därför viktigt att, som planen anger, bevara de gröna park- och naturområdena som finns och säkerställa att inga parker eller naturområden i de
redan befolkade delarna av planområdet tas i anspråk. Grönytor som idag anses
vara utan funktion av vuxna kan vara värdefulla och viktiga för barn. I planen
ges också rekommendationer om att tillskapa nya stadsdelsparker såväl som bostadsnära parker och natur i omvandlingsområdena, men även i kompletteringsområden där trycket på befintliga parker och naturområden kommer att öka.
Närheten till havet och kusten präglar olika delar av området på olika sätt. I
vissa delar upplever de boende närheten till havet som mer markant och lättillgänglig medan boende i andra delar av planområdet upplever kusten som svår
att nå och långt borta. Välenområdet är ett exempel på ett grönområde som i
planen ges förutsättningar för att utvecklas till en ny stadspark, ett grönskande
aktivitetsområde för idrott, lek och möten och där områdets koppling till havet
kan lyftas. En positiv effekt av detta är att planområdets grönstruktur knyts samman med den blå strukturen i form av Stora ån och vidare ut till Askimsviken.
Området är också beläget mellan olika stadsdelar med olika socioekonomiska
förutsättningar. Välenområdet kan därmed också fungera som en integrerande
mötesplats och binda samman kringliggande stadsdelar på ett positivt sätt.
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Fotbollsplan i Flatås.
Bild: Kajsa Mörner
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REKOMMENDATIONER
Användning
Blandad stadsbebyggelse
Objekt
Innerstaden Stadskärnan
Utvidgad innerstad

Rekommendation
Innerstaden (stadskärnan och den utvidgade innerstaden) ska kompletteras så
att bostäder, service och arbetsplatser även fortsättningsvis blandas.
Verksamheter som är störande för sin omgivning ska undvikas. Nybyggnation
ska i första hand ske på redan ianspråktagen mark. Vid komplettering med
bostäder och arbetsplatser ska alltid samhällsservice som exempelvis skola
och förskola, säkerställas i närområdet eller vid behov tillskapas.
Inriktningen för innerstaden som helhet är hög täthet och funktionsblandning.
Inom området bör en differentiering av funktionsblandning och täthet kopplas
till läge enligt följande:
- Hög exploateringsgrad med hög andel verksamheter och lägre
bostadsinnehåll i noder.
- Medelhög exploateringsgrad med jämn blandning av bostäder och
verksamheter i stråk.
- Lägre exploateringsgrad med högt bostadsinnehåll i mellanområden.
Tillgänglighet för fotgängare och cyklister ska stärkas. I stadskärnan och i den
utvidgade innerstaden behöver kollektivtrafiken anpassas till omgivande
stadsmiljö. Kollektivtrafik i hög hastighet ska om möjligt ske planskilt. Vid
förändringar ska hänsyn tas till den befintliga bebyggelsens karaktär och
kulturhistoriska innehåll. Särskilt gäller detta i den historiska stadskärnan.
All typ av handel ska främjas, men anpassas till den täta stadens premisser.
Viktiga handelsstråk och kopplingar ska prioriteras och målpunkter med
koncentrerad handel utvecklas för att utvidga centrum och skapa fler och
längre handelsstråk.
För området gäller även tematiska inriktningar för Gestaltad livsmiljö, Parker,
natur och vatten, bostäder, Samhällsservice och teknisk försörjning, Mobilitet
och infrastruktur, Näringsliv och handel samt Hälsa och säkerhet.

Mellanstadens centrala
områden

Inom blandad stadsbebyggelse ryms bostäder, kontor, samhällsservice, handel
och andra anläggningar för service. Här finns även mindre
verksamhetsområden. Vidare ingår lokalgator, gång- och cykelstråk, olika
typer av allmänna platser såsom parker, naturområden och torg, det vill säga
sådana funktioner som bidrar till en levande stadsmiljö och som är möjliga att
blanda i en stad utan att betydande störningar uppstår.
Mellanstadens centrala områden ska kompletteras så att bostäder, service
och arbetsplatser även fortsättningsvis blandas. Verksamheter som är
störande för sin omgivning ska undvikas. Här finns relativt stor potential för
komplettering och förtätning. Nybyggnation ska i första hand ske på redan
ianspråktagen mark. Vid komplettering med bostäder och arbetsplatser ska
alltid samhällsservice som exempelvis skola och förskola, säkerställas i
närområdet eller vid behov tillskapas.
Vid förtätning i mellanstadens centrala delar ska funktionsblandning och
blandade boende- och upplåtelseformer eftersträvas. Ökad befolkningstäthet
och funktionsblandning ska bidra till att lokal handel och service i närområdet
stöttas. Funktionsblandningen är särskilt viktig att eftersträva i anslutning till
tyngdpunkter (se vidare under tyngdpunkter). Attraktiv stadsmiljö ska
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prioriteras och kopplingar stärkas för gående och cyklister för att göra platser
mer tillgängliga för närboende. Arbetsplatser och bostäder bör integreras för
ömsesidig nytta, t.ex. kontor och handel i bottenvåningar och i mer
bullerutsatta lägen.
För området gäller även tematiska inriktningar för Gestaltad livsmiljö, Parker,
natur och vatten, bostäder, Samhällsservice och teknisk försörjning, Mobilitet
och infrastruktur, Näringsliv och handel samt Hälsa och säkerhet.

Övriga mellanstaden

Inom blandad stadsbebyggelse ryms bostäder, kontor, samhällsservice, handel
och andra anläggningar för service. Här finns även mindre
verksamhetsområden. Vidare ingår lokalgator, gång- och cykelstråk, olika
typer av allmänna platser såsom parker, naturområden och torg, det vill säga
sådana funktioner som bidrar till en levande stadsmiljö.
Övriga mellanstaden ska kompletteras så att bostäder, service och
arbetsplatser även fortsättningsvis blandas. Verksamheter som är störande
för sin omgivning ska undvikas. Här finns relativt stor potential för
komplettering och förtätning. Nybyggnation ska i första hand ske på redan
ianspråktagen mark. Vid komplettering med bostäder och arbetsplatser ska
alltid samhällsservice som exempelvis skola och förskola, säkerställas i
närområdet eller vid behov tillskapas.
För området gäller även tematiska inriktningar för Gestaltad livsmiljö, Parker,
natur och vatten, bostäder, Samhällsservice och teknisk försörjning, Mobilitet
och infrastruktur, Näringsliv och handel samt Hälsa och säkerhet.

Ytterstadens större
samhällen

Inom blandad stadsbebyggelse ryms bostäder, kontor, samhällsservice, handel
och andra anläggningar för service. Här finns även mindre
verksamhetsområden. Vidare ingår lokalgator, gång- och cykelstråk, olika
typer av allmänna platser såsom parker, naturområden och torg, det vill säga
sådana funktioner som bidrar till en levande stadsmiljö.
Komplettering ska ske så att bostäder, service och arbetsplatser även
fortsättningsvis blandas. Verksamheter som är störande för sin omgivning ska
undvikas. Här finns potential för komplettering och förtätning. Nybyggnation
ska i första hand ske på redan ianspråktagen mark. Vid komplettering med
bostäder och arbetsplatser ska alltid samhällsservice som exempelvis skola
och förskola, säkerställas i närområdet eller vid behov tillskapas.
Vid förtätning i ytterstadens större samhällen ska blandade boende- och
upplåtelseformer särskilt eftersträvas. Ökad befolkningstäthet och
funktionsblandning ska bidra till att lokal handel och service i närområdet
stöttas.
För området gäller även tematiska inriktningar för Gestaltad livsmiljö, Parker,
natur och vatten, bostäder, Samhällsservice och teknisk försörjning, Mobilitet
och infrastruktur, Näringsliv och handel samt Hälsa och säkerhet.

Övriga bebyggelseområden i
ytterstaden

Sid. 3

Inom blandad stadsbebyggelse ryms bostäder, kontor, samhällsservice, handel
och andra anläggningar för service. Här finns även mindre
verksamhetsområden. Vidare ingår lokalgator, gång- och cykelstråk, olika
typer av allmänna platser såsom parker, naturområden och torg, det vill säga
sådana funktioner som bidrar till en levande stadsmiljö.
Förnyelse genom ombyggnad och nybyggnad ska i första hand ske inom
områden som kan försörjas med god 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
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byggnader utformas och placeras med hänsyn till stads- och landskapsbilden
och till kulturvärdena på platsen. Om större etableringar skulle vara aktuella i
dessa områden behöver möjligheterna att skapa god kollektivtrafik och goda
förutsättningar för resande med cykel och till fots först utredas.
För området gäller även tematiska inriktningar för Gestaltad livsmiljö, Parker,
natur och vatten, bostäder, Samhällsservice och teknisk försörjning, Mobilitet
och infrastruktur, Näringsliv och handel samt Hälsa och säkerhet.

Tyngdpunkter

Omvandlingsstråk

Övriga bebyggelseområden består i huvudsak bostadsbebyggelse, framförallt
småhusbebyggelse. I stora delar av områdena saknas god kollektivtrafik och
förutsättningarna att utveckla den är begränsade. Även vägnätet är ofta
relativt begränsat i dessa områden.
Tyngdpunkterna ska stärkas för att staden ska gå mot en mer flerkärnig
struktur. 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.
Handel och service ska samlas så att tyngdpunkten kan fungera som en lokal
magnet som stärker handels- och mötesplatser. Livsmedelsbutiker bör
lokaliseras i det mest tillgängliga läget som ankarbutik och dragare för andra
verksamheter. Ny kollektivtrafik ska planeras så att det stärker tillgängligheten
till tyngdpunkten.
Omvandlingsstråk ska möjliggöra utveckling av blandad stadsbebyggelse,
effektivare användning av infrastruktur samt öka de lokala stadskvaliteterna.
Gatorna/vägarna är ofta överdimensionerade och utgör även i varierande
utsträckning rumsliga barriärer. Exploateringspotential har identifierats, till
stor del på intilliggande impedimentytor, parkeringsplatser och mindre
värdefulla grönytor.

Omvandlingen förutsätter i olika omfattning en ny utformning av gaturummet
och vid behov sänkt hastighet. Gatorna kommer fortsatt ha en viktig lokal
trafikfunktion. Utrymme behöver i flera fall även ges till kollektivtrafik med
hög kapacitet. Ett mer finmaskigt gatunät ska eftersträvas och vid behov ska
stråken kompletteras med gång- och cykelvägnät längs med och tvärs.
Angöring till ny bebyggelse ska ske direkt från gata vilket även ökar gatans
attraktivitet och trygghet. Respektive stråk bör studeras i ett samlat
sammanhang.
Förändrad markanvändning Områden utpekade för framtida utveckling för blandad stadsbebyggelse. De
blandad bebyggelse
utgörs dels av tidigare industrimark, dels av idag obebyggda områden i
Stadskärnan
anslutning till befintlig bebyggelse. Ingen ny enstaka bebyggelse eller
Utvidgade
anläggningar som kan försvåra framtida lämplig planläggning bör tillkomma
innerstaden
innan dessa områden tas i anspråk. Om ansökan inkommer om bygglov för
Mellanstadens
åtgärder förenliga med gällande detaljplan, men som strider mot syftet i
centrala områden
översiktsplanen, får övervägas om beslut ska fattas om anstånd enligt 8 kap.
Övriga mellanstaden 23 § PBL tills dess att ny detaljplan antagits för det aktuella området, eller om
Ytterstadens större beslut ska fattas om att upphäva planen.
samhällen
Övrig bebyggelse
För tillkommande bebyggelse gäller samma inriktningar som inom
ytterstaden
innerstaden, mellanstaden och ytterstadens större samhällen. Om inte
översiktsplanen ger tillräckligt stöd för detaljplanering direkt, bör planläggning
föregås av program till detaljplan.
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Utredningsområde

Planeringsreserv

Innerstaden Högskola och
universitetsområde

Områden som kan bli aktuella för utbyggnad av blandad stadsbebyggelse på
lång, medellång eller kort sikt beroende vad staden väljer eller hur behovet
ser ut. För samtliga utredningsområden gäller att det krävs fördjupat
planeringsunderlag (fördjupning av översiktsplanen eller program) innan
utbyggnad kan aktualiseras i områdena. Avvägning mot pågående
markanvändning kvarstår framförallt vad gäller jordbruksmark, vissa
rekreationsanläggningar och i några fall naturvärden. Ingen utbyggnad kan
förväntas innan områdena kan försörjas med god kollektivtrafik.
Fram till dess att planering för dessa områden påbörjas ska stor
återhållsamhet iakttas mot ny bebyggelse. Ingen ny bebyggelse som kan antas
förhindra en lämplig framtida planläggning ska tillåtas.
Större sammanhängande områden i ytterstaden som utgör en värdefull reserv
för kommunens bostadsförsörjning på lång sikt och som inte ska inte byggas
bort. Detta är viktigt för att skapa handlingsfrihet för stadens
utbyggnadsbehov på lång sikt. För att utbyggnad i dessa områden ska bli
aktuell krävs kraftfulla satsningar på kollektivtrafik och annan infrastruktur.
Detta bör studeras i ny översiktsplan eller fördjupning av denna översiktsplan.
I dessa områden ska en restriktiv hållning till ny bebyggelse som kan hindra
framtida större exploatering gälla. I övrigt gäller utpekad markanvändning
tillsvidare inom områdena.
I den fysiska planeringen ska hänsyn tas till lärosätets expansionsbehov, både
avseende kärnverksamheten, önskemål om student- och forskarbostäder
samt rumsliga behov hos verksamheter som är nära kopplade till lärosätets
verksamhet, där den fysiska närheten mellan dem är av betydelse.
Universitets- och högskoleområden med lokaler för forskning och utbildning
av olika slag. Även inslag av studentbostäder.

Innerstaden Sjukhusområde

Möjligheter ska lämnas för en expansion inom nuvarande sjukhusområde för
både sjukhusets och forskningens behov. Skyddade, varierande omgivningar
och promenadstråk runt sjukhuset är viktiga för rehabiliterande promenader.
Område avsatt för vård och medicinsk forskning med tillhörande
administrationslokaler.

Innerstaden Kreativ zon

Området bör ha eller ges planmässiga förutsättningar som innebär att
tillstånds- och bygglovsprocesser kan förenklas i syfta att skapa utrymme för
parallell och alternativ utveckling.
Område som pekas ut där befintliga kulturvärden kombineras med temporära
aktiviteter för att tillgängliggöra och öppna upp platsen för under det att
planering pågår, ge rum för kreativa verksamheter och koppla innovation till
stadsutvecklingen. Etableringen av en kreativ zon förutsätter att den mer
permanenta omvandlingen av området avses ske först längre fram, minst 5–
25 år.

Centrum, service, allmänt
ändamål Högsbo-Frölunda

Korsning, omvandling
Högsbo-Frölunda

Delområden HögsboFrölunda

Sid. 5

Områden som används för större centrumanläggningar, torgbildningar,
sjukhusområden, kyrkor eller andra områden som har en publik eller allmän
funktion, exempelvis handelsområden och fängelse. I dessa områden kan
även bostäder ingå, men som ett komplement till övriga funktioner.
Områden i anslutning till korsningar som ska omvandlas. Delar av området
förväntas kunna nyttjas till centrumändamål. Slutlig utformning är beroende
av prövning i kommande detaljplanearbete. Inom området bör gällande
markanvändning omprövas och mer yteffektiva omgestaltade trafiklösningar
genomföras.
Endast objektsspecifika rekommendationer.
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Verksamheter
Objekt
Mindre hamn

Större hamn

Rekommendation
Befintliga småbåtshamnar som ska värnas. Utbyggnad av hamn för småbåtar
kan vara möjlig i anslutning till dessa befintliga. Särskilda studier av
vattenområdets biologi, hydrologi och andra förutsättningar i vattnet och på
land ska genomföras om utbyggnaden berör grundområden och andra
värdefulla områden. Nya hamnanläggningar ska prövas i detaljplan.
Bygglovsprövning krävs för småbåtshamnar och tillstånd enligt miljöbalken
för vattenverksamhet krävs vid byggande i vatten.
Befintliga småbåtshamnar med fler än 100 platser redovisas på kartan.
Område för hamn- och logistikverksamhet.
Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och är av stor betydelse för
näringslivet i Sverige och Norge. Ytterhamnsområde sträcker sig från
Torshamnen längst ut i väster till Ryahamnen strax väster om Älvsborgsbron.
Här finns terminaler för container, roro, bilar, passagerare samt olja och
andra energiprodukter. En fördjupning av översiktsplanen har tagits fram för
områdena västra Arendal och Torsviken inom Göteborgs ytterhamnsområde.

Industriområde

Företagsområde

Sid. 6

Inom ytterhamnsområdet har ett läge för ny färjeterminal för persontrafik
identifierats vid Arendalshamnen, se vidare i fördjupningen för Västra
Arendal och Torsviken.
I dessa områden ska lokalisering av verksamheter som på olika sätt har
omgivningspåverkan prioriteras. Detta inkluderar till exempel större och
mindre industrianläggningar, lager, hamnverksamhet och liknande. Även
viktiga samhällsfunktioner för t ex hantering av avfall och avlopp ska kunna
lokaliseras i dessa områden. Förtätning och komplettering av befintliga
industriområden ska eftersträvas. Gång- och cykelbanor ska finnas i rimlig
mån och vara separerade från körbanan. Vid större arbetsplatser ska god
kollektivtrafik tillskapas. Bostäder och andra funktioner som kan bli störda
ska inte lokalisera inom områden och i vissa fall inte heller i nära anslutning
till dessa. Nya etableringar av handel ska också undvikas då de genererar
persontrafik som konkurrerar med framkomlighet på vägar och leder för
godstrafik. För befintliga externhandelsplatser inom industriområden
(Bäckebol) gäller att förutsättningarna att röra sig utan bil bör förbättras och
att tillgängligheten med kollektivtrafik och cykel bör stärkas.
Områden som innehåller industriverksamheter med omgivningspåverkan och
tillståndspliktiga verksamheter med krav på skyddsavstånd. Verksamheterna
är ofta transportintensiva och har särskilda behov vad gäller tillgänglighet till
regionens infrastruktur, behov av att kunna verka under hela dygnet eller
vara särskilt ytkrävande. Inom områdena ingår också lokalgator, allmänna
platser och gång- och cykelstråk samt grönområden.
I företagsområden ska en variation av verksamheter som behöver utvecklas i
egen takt utan direkt kontakt med bostäder eftersträvas. Vid lokalisering av
nya verksamheter till dessa områden ska verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan prioriteras. Detta gäller t ex kreativa näringar, lager,
tillverkning med tillhörande försäljning, mindre kontorsverksamheter med få
anställda, service, partihandel och annan jämförlig verksamhet. I områdena
kan också behövas som logistikhubbar för att försörja den lokala
konsumentmarknaden. Företagsområdena skiljer sig åt och inom vissa
områden kan även andra typer av verksamheter tillåtas. Inom flera av
områdena finns dock störande, ibland tillståndspliktiga verksamheter med
skyddsavstånd. Nya verksamheter och funktioner ska anpassas efter dessa.
Inga bostäder bör tillåtas i företagsområden.
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För befintliga externhandelsplatser (Alelyckan och Sisjön) gäller att
förutsättningarna att röra sig utan bil bör förbättras och att tillgängligheten
med kollektivtrafik och cykel bör stärkas. Livsmedelshandel bör endast
medges på platser med god kollektivtrafik och i anslutning till bebyggelse.

Samhällsviktiga funktioner

Förändrad markanvändning
verksamheter

Utredningsområde
verksamheter

Företagsområden är till för verksamheter som behöver billiga lokaler och
som har begränsad omgivningspåverkan. Områdena är framförallt
lokaliserade i mellanstaden. De ökar tillgången till arbetsplatser inom en
variation av branscher för boende runt om i staden. En del av
företagsområdena är utsatta för omvandlingstryck till en mer blandad
stadsbebyggelse. Det kan påverka företag med svag betalningsförmåga och
tränger ut mindre företag som har svårt att hitta ny lokalisering i staden.
Olika branscher kan också tränga ut varandra då de har olika förutsättningar
och behov. Principen rätt verksamhet på rätt plats bör därför tillämpas.
Särskild hänsyn ska tas till verksamhet, tjänst eller infrastruktur som
upprätthåller eller säkerställer nödvändiga samhällsfunktioner för samhällets
grundläggande behov.
Framtida utvecklingsområden för verksamheter såsom industri och andra
anläggningar, främst sådana med omgivningspåverkan där skyddsavstånd
kan krävas. Förändrad markanvändning ska föregås av prövning i detaljplan
och vid behov även av program för detaljplan.
Områden som kan bli aktuella för utbyggnad av verksamheter på lång,
medellång eller kort sikt beroende vad staden väljer eller hur behovet ser ut.
Främst för verksamheter med omgivningspåverkan där skyddsavstånd kan
krävas.
För samtliga utredningsområden gäller att det krävs fördjupat
planeringsunderlag (program eller möjligen fördjupning av översiktsplanen)
innan utbyggnad kan aktualiseras i områdena. Avvägning mot pågående
markanvändning kvarstår. Innan dess att planering för verksamheter i dessa
områden påbörjas ska stor återhållsamhet iakttas mot ny bebyggelse. Ingen
ny bebyggelse som kan antas förhindra en lämplig framtida planläggning ska
tillåtas.

Parker, natur och rekreationsområden
Objekt
Stads- och stadsdelsparker
Befintliga

Stads- och stadsdelsparker
Framtida
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Rekommendation
Parkkvaliteter och ekosystemtjänster ska utvecklas i alla parker. Genom detta
kan parkerna ges förutsättningar att hysa såväl ekologiska som sociala värden,
och motsvara riktvärdena för stadsparker och stadsdelsparker. Byggande och
ianspråktagande för andra ändamål än parkrelaterade ska inte tillåtas. Stora
parker ska så långt möjligt hållas fria från trafik- och industribuller och vara
enkla att nå med kollektivtrafik och cykel.
På markanvändningskartan redovisas stadsparker och stadsdelsparker. Här
ingår både befintliga parker och park- eller naturområden som behöver
kvalitetshöjas för att uppnå kriterierna för en stadspark eller stadsdelspark.
Dessa områden har ett särskilt utvecklingsbehov. Bostadsnära parker är
endast utpekade på kartan i innerstaden och i Högsbo-Frölunda. I övrigt ingår
framförallt i blandad stadsbebyggelse.
Parkkvaliteter och ekosystemtjänster ska utvecklas i alla parker. Genom detta
kan parkerna ges förutsättningar att hysa såväl ekologiska som sociala värden,
och motsvara riktvärdena för stadsparker och stadsdelsparker. Byggande och
ianspråktagande för andra ändamål än parkrelaterade ska inte tillåtas. Stora
parker ska så långt möjligt hållas fria från trafik- och industribuller och vara
enkla att nå med kollektivtrafik och cykel.

Rekommendationer och objektsbeskrivningar till markanvändningskartan

Värdefulla natur- och
friluftsområden

På markanvändningskartan redovisas framtida stadsparker och
stadsdelsparker. Framtida parker är markerad med yta där de är under
planering. I de fall där behov av att tillskapa park är identifierad men den
geografiska avgränsningen ännu inte är avvägd, markeras förslag till framtida
park med en stjärna. Hänsyn ska tas till behovet av framtida park när ny
bebyggelse tillkommer i närområdet eller om andra åtgärder vidtas som kan
påverka utvecklingen av den framtida parken. Framtida bostadsnära parker är
endast utpekade på kartan i innerstaden och i Högsbo-Frölunda.
Värdefulla natur- och friluftsområdena utgörs av öppna kulturlandskap,
skogsområden samt sjöar, kust-, havs- och skärgårdsområden. Genom sin
storlek och/eller sitt innehåll har de särskild betydelse för att framförallt
främja stadens biologiska mångfald, friluftsliv samt förutsättningar att
utveckla ekosystemtjänster. Flera av områdena är ekologiskt särskilt känsliga
områden.
Som huvudregel ska inga åtgärder som negativt påverkar områdenas värden
för natur och friluftsliv genomföras. Ekosystemtjänster, särskilt ekologiska,
ska utvecklas. Stor restriktivitet mot ny bebyggelse ska iakttas och områdena
ska så långt möjligt hållas fria från trafik- och industribuller och ljuspåverkan.
I undantagsfall kan intrång i dessa områden tillåtas för skola/förskola. Läs mer
om förutsättningarna för dessa undantag i avsnitt om God samhällsservice i
stadens alla delar, se länk nedan.

Övriga grönområden

Idrottsområden och
rekreationsanläggningar

I de fall översiktsplanen anger utredningsområden för bebyggelse i delar av
natur- och friluftsområdena behövs fördjupat planeringsunderlag (fördjupning
av översiktsplanen eller program) innan utbyggnad kan aktualiseras.
Halvstora och större ytor med natur inom framförallt mellanstaden som kan
ha betydelse för en sammanhängande grönstruktur och för tillgången till
bostadsnära natur. Även gröna impedimentsytor kan ingå. Motiv för
eventuellt ianspråktagande för bebyggelse ska anges i detaljplan eller
program till detaljplan och avvägas mot områdets eventuella natur- och
rekreationsvärden.
Inom områdena ska åtgärder som försvårar eller förhindrar verksamheten
inom områdena och på anläggningarna undvikas så långt möjligt.
Restriktivitet ska iakttas mot ny bebyggelse och nya anläggningar annat än
sådana som hör till och förstärker områdenas funktion.
Områdena är ytkrävande, svåra att lokalisera och det är svårt att hitta
ersättningsytor. Om ändrad användning inom området är aktuellt, ska en
avvägning göras mellan möjligheten att ha kvar funktionen som
idrottsområde eller rekreationsanläggning och intresset av att utnyttja den
för andra ändamål.

Evenemangsområde
integrerat i blandad
stadsbebyggelse

Begravningsplatser
befintliga

Sid. 8

Idrotts- och rekreationsområden i översiktsplanen utgörs av ridanläggningar,
golfbanor, skjutbanor och andra större rekreationsanläggningar. Gemensamt
för dessa anläggningar är att de tar stora markområden i anspråk och kan
påverka omgivningen genom bland annat lukt och buller. De är därför svåra
att omlokalisera. Dessutom ingår större idrottsanläggningar som har
betydelse för hela staden eller för en stadsdel.
Värna idrotts- och evenemangsområde för rekreation och event.
Idrotts- och sportanläggningar av olika slag med tillhörande byggnader ingår i
användningen. Avgränsningar för området symboliserar en funktion där
exakta gränser behöver studeras vidare.
Begravningsplatser är skyddade enligt kulturmiljölagen och ska vårdas och
underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras
utseende och karaktär inte förvanskas.
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Begravningsplatser
framtida

Kolonistugeområde

Blågröna stråk
innerstaden

Blågröna stråk
mellanstaden

Bostadsnära parker och
natur Innerstaden

Bostadsnära parker och
natur Högsbo-Frölunda
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På markanvändningskartan redovisas större befintliga begravningsplatser
och områden som är reserverade för nya begravningsplatser. Nya
begravningsplatser planeras som utvidgningar av Fridhems kyrkogård, Billdals
kyrkogård samt kyrkogården vid Tuve kyrka. Även i anslutning till
kyrkogården vid Bergums kyrka kan en utvidgning av begravningsplatsen
prövas.
Mark som är reserverad för ny begravningsplats eller utvidgning av befintlig.
Området ska hållas fritt från ny bebyggelse och andra anläggningar som kan
försvåra framtida användning som begravningsplats.
På markanvändningskartan redovisas större befintliga begravningsplatser
och områden som är reserverade för nya begravningsplatser. Nya
begravningsplatser planeras som utvidgningar av Fridhems kyrkogård, Billdals
kyrkogård samt kyrkogården vid Tuve kyrka. Även i anslutning till
kyrkogården vid Bergums kyrka kan en utvidgning av begravningsplatsen
prövas.
Områdets användning som koloniområden ska bevaras. Plan- och bygglagen
kan innebära begränsningar, men för att ytterligare reglera
markanvändningen i koloniområden kan områdesbestämmelser eller
detaljplaner behöva upprättas.
Kolonistugeområden används huvudsakligen för fritidsodling och kan vara
bebyggda med mindre byggnader av enkel karaktär som är avsedda som
komplement till ett permanent boende på annan plats. Koloniområdena är
oftast organiserade i föreningar med gemensamma stadgar där villkoren för
verksamheten är reglerad. De enskilda kolonitomterna utgör inte egna
fastigheter. Vatten- och avlopp är ofta ordnat från gemensamma tappställen.
Blågröna stråk ska värnas och utvecklas. Längs blågröna stråk i innerstaden är
det särskilt viktigt att stärka gång- och cykelförbindelser där det helt saknas
kopplingar och att tillföra vistelsevärden genom återkommande
platsbildningar. Ekologiska åtgärder bör prioriteras i områden som idag utgör
svaga samband i den gröna infrastrukturen. I innerstaden bör minst 13 m
kantzon på båda sidor eftersträvas varav 6 m ekologisk kantzon. I den tätare
staden accepteras lägre mått vid särskilda omständigheter, till exempel där
kanten utgörs av murad kaj.
Blågröna stråk är gröna stråk knutna till vattendrag. Det är långsträckta
områden med park- eller naturkaraktär och innehåller såväl sociala som
ekologiska värden och återkommande platsbildningar.
Blågröna stråk ska värnas och utvecklas. Längs blågröna stråk i mellanstaden
bör naturliga stränder prioriteras och exploatering undvikas oavsett syfte.
Sociala funktioner kan anläggas på ett sådant sätt att de följer den naturliga
variationen i strandzonen.
Blågröna stråk är gröna stråk knutna till vattendrag. Det är långsträckta
områden med park- eller naturkaraktär och innehåller såväl sociala som
ekologiska värden och återkommande platsbildningar.
Bostadsnära parker och naturområden behöver vara minst 0,2 hektar stora,
minst 45 meter breda och sammanhängande. Där bostadsnära park saknas
kan stads- eller stadspark som nås inom 300 meters gångavstånd fylla
funktionen som bostadsnära park för boende och verksamma i området. Så
långt det är möjligt bör dessa göras tillgängliga för alla från bostaden utan att
korsa trafikled, större vattendrag eller större nivåskillnader. Målsättningen är
att det ska finnas ett komplett utbud av bostadsnära parker.
Bostadsnära parker och naturområden behöver vara minst 0,2 hektar stora,
minst 45 meter breda och sammanhängande. Där bostadsnära park saknas
kan stads- eller stadspark som nås inom 300 meters gångavstånd fylla
funktionen som bostadsnära park för boende och verksamma i området. Så
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Gröna stråk Innerstaden

Gröna stråk HögsboFrölunda

Framtida gröna stråk
Högsbo-Frölunda

långt det är möjligt bör dessa göras tillgängliga för alla, vilket betyder att de
ska kunna nås från bostad utan att korsa trafikled, större vattendrag eller
större nivåskillnader. Målsättningen är att det ska finnas ett komplett utbud
av bostadsnära parker.
Gröna stråk är i stort bilfria och långsträckta offentliga rum med mer eller
mindre sammanhängande vegetation. Stråken är främst avsedda för
fotgängare, men kan ibland innehålla cykelbana. Gröna stråk är
mångfunktionella då de bidrar till en nära och sammanhållen stad, och ger
förutsättningar för en hållbar mobilitet. De innebär också en möjlighet att
etablera ekosystemtjänster för till exempel rekreation, biologisk mångfald och
lokalklimat. Framtida gröna stråk utformas för att koppla samman stadsdelar,
öka tillgängligheten till parker, naturområden och övriga målpunkter samt
bidra till en mer sammanhängande blågrön struktur. Vid utveckling av gröna
stråk ska god framkomlighet och mer grönska prioriteras. Orienterbarhet och
trygghet längs stråken ska öka och platsbildningar kan aktivera stråken och
tillföras i lämpliga lägen.
Gröna stråk är i stort bilfria och långsträckta offentliga rum med mer eller
mindre sammanhängande vegetation med tydlig rumsverkan. Stråken är
främst avsedda för fotgängare, men kan ibland innehålla cykelbana. Gröna
stråk är mångfunktionella då de bidrar till en nära och sammanhållen stad,
och ger förutsättningar för en hållbar mobilitet. De innebär också en
möjlighet att etablera ekosystemtjänster för till exempel rekreation, biologisk
mångfald och lokalklimat. Framtida gröna stråk utformas för att koppla
samman stadsdelar, öka tillgängligheten till parker, naturområden och övriga
målpunkter samt bidra till en mer sammanhängande blågrön struktur. Vid
utveckling av gröna stråk ska god framkomlighet och mer grönska prioriteras.
Orienterbarhet och trygghet längs stråken ska öka och platsbildningar kan
aktivera stråken och tillföras i lämpliga lägen.
Gröna stråk är i stort bilfria och långsträckta offentliga rum med mer eller
mindre sammanhängande vegetation med tydlig rumsverkan. Stråken är
främst avsedda för fotgängare, men kan ibland innehålla cykelbana. Gröna
stråk är mångfunktionella då de bidrar till en nära och sammanhållen stad,
och ger förutsättningar för en hållbar mobilitet. De innebär också en
möjlighet att etablera ekosystemtjänster för till exempel rekreation, biologisk
mångfald och lokalklimat. Framtida gröna stråk utformas för att koppla
samman stadsdelar, öka tillgängligheten till parker, naturområden och övriga
målpunkter samt bidra till en mer sammanhängande blågrön struktur. Vid
utveckling av gröna stråk ska god framkomlighet och mer grönska prioriteras.
Orienterbarhet och trygghet längs stråken ska öka och platsbildningar kan
aktivera stråken och tillföras i lämpliga lägen.

Kust- och landsbygd
Objekt
Kust- och landsbygd

Rekommendation
Kust- och landsbygden består till stor del av natur- och jordbruksområden med
inslag av spridd bebyggelse. Inom området ska natur-, kultur- och
friluftsvärden värnas. Även förutsättningarna för areella näringar ska värnas.
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 ansluta till
kust- och landsbygdens bebyggelsemönster.

Infrastruktur
Objekt
Spårväg

Sid. 10

Rekommendation
Spårbunden kollektivtrafik.
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Framtida spårväg

Kollektivtrafik, systemviktiga
bytespunkter

Förändrad infrastruktur för
kollektivtrafik
Järnväg
Järnväg framtida

Järnvägsstation
Järnvägsstation framtida
Kombiterminal
Pendlingscykelnät

Cykelvägnät

Framtida cykelbroar
Innerstaden
Framtida cykelvägnät
Högsbo-Frölunda

Gång- och cykel, överfart
och underfart HögsboFrölunda

Barriärminskande åtgärder
infrastruktur
Övergripande vägnät

Sid. 11

Framtida spårväg där sträckningen ska tolkas som ungefärlig och utformning
bör studeras vidare i sitt sammanhang innan reservatet tas i anspråk.
Sträckningen kan bli aktuell på lång, medellång eller kort sikt beroende på
vad staden väljer eller hur behovet ser ut. Hänsyn ska tas till reservatets läge
och utbredning vid prövning av lov och då detaljplaner ska upprättas.
Systemviktiga bytespunkter hör till de fyra trafikkoncepten (stadsbana,
spårväg, citybuss och metrobuss) i stomnätet för kollektivtrafik. Byten mellan
trafikslag ska kunna ske effektivt, både för lokala och regionala
kollektivtrafiken.
Anspråk på befintlig infrastruktur för att utveckla kollektivtrafiken.
Järnväg för person- och godstrafik.
Framtida järnväg där sträckningen ska tolkas som ungefärlig och utformning
bör studeras vidare i sitt sammanhang innan reservatet tas i anspråk.
Sträckningen kan bli aktuell på lång, medellång eller kort sikt beroende på
vad staden väljer eller hur behovet ser ut. Hänsyn ska tas till reservatets läge
och utbredning vid prövning av lov och då detaljplaner ska upprättas.
Möjligt läge för framtida terminal för omlastning mellan lastbil och järnväg.
Pendlingscykelnätet knyter samman utpekade tyngdpunkter och större
målpunkter som ligger längre ifrån varandra. Nätet ska ha god framkomlighet
och flöde samt möjliggöra cykling i något högre hastigheter, samtidigt som
det är lätt att köra om andra cyklister oavsett flöde och att trafiksäkerheten
är hög. Befintliga cykelvägar är i de flesta fall grunden i pendlingscykelnätet
men utbyggnad behövs. Cykelvägarnas lägen är preliminära och exakt läge
inom respektive korridor ska fastställas i samband med planerad utbyggnad.
Särskild hänsyn ska tas till pendlingscykelnätets behov vid prövning av lov
och när program och detaljplaner enligt PBL upprättas.
Lokalt cykelvägnät med syfte att koppla samman områden i en mindre skala
och skapa anslutningar till lokala målpunkter. Det lokala cykelvägnätet
kompletterar pendlingscykelnätet.
Ny gång- och cykelbro över älven. Brons exakta placering och anslutning till
det lokala nätet på båda sidor om älven kan justeras i samband med
detaljplanering.
I Högsbo-Frölunda pekas några sträckor ut där det är av särskild vikt att ge
cykeltrafiken utrymme i planeringen. Dessa cykelstråk ska komplettera det
befintliga cykelvägnätet genom att skapa parallella nord-sydliga stråk till
boulevarden. Genom anläggandet av cykelbanor ges en god orienterbarhet
och genhet för boende och verksamma på ömse sidor om boulevarden.
Fyra sträckningar redovisas, vars placering och dragning kan förändras, men
funktionen behöver tillskapas i minst ett genomgående nord-sydligt stråk på
västra respektive östra sidan om boulevarden. Dessa sträckningar behöver
studeras vidare och om möjligt inarbetas i stadens övergripande planering
för utbyggnad av cykelvägnätet.
Söderleden och Västerleden utgör en barriär. Fem passager för gång- och
cykeltrafik pekas särskilt ut där det finns möjlighet att via åtgärder minska
barriäreffekten. Passagerna utgörs av broar och underfarter och behöver
även i fortsättningen vara planskilda för att inte inverka negativt på
trafiklederna. Samtliga passager ligger i stråk eller i potentiella stråk med
planerad stadsutveckling. Mer detaljerade åtgärder som behövs vid varje
passage ska studeras i samband med stadsutveckling i närområdena.
Barriäröverbryggande åtgärder på strategiska platser vid lederna genom att
stärka de lokala stråken tvärs och längs det övergripande vägnätet.
Övergripande vägnät som har betydelse för trafikförsörjningen. Det
övergripande vägnätet består av leder och genomfartsgator. Lederna
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Övergripande vägnät
huvudvägar omvandling
Högsbo Frölunda
Övergripande vägnät
Boulevard

Framtida väg

Framtida väg - trafikplats
Gatukoppling, befintliga och
framtida, Högsbo-Frölunda

används av trafik som har regionala eller nationella start- och målpunkter.
Genomfartsgator och uppsamlingsgator utgör viktiga förbindelser genom
staden, till och från staden samt mellan och inom stadsdelar inom staden.
Redovisningen ska i första hand inte tolkas som ett ytanspråk utan som en
funktion som är betydelsefull för trafikförsörjningen.
Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
boulevard.
För boulevardområdet visas ett område vars bredd och exakta placering
kommer bestämmas av vidare detaljplaneprocesser. Den utpekade området
har sin placering utefter de övergripande principerna som beskrivs närmare i
översiktsplanen och i åtgärdsvalsstudien Dag Hammarskjölds boulevard. Det
går utifrån området att utläsa om boulevarden föreslås placeras mot öst eller
väst, var spårvägen ska förläggas och det ges en övergripande uppfattning
om vilken bredd boulevarden kan förväntas få.
För ytterligare information, se beskrivning av boulevarden i
utvecklingsinriktningarna.
Framtida väg där sträckningen ska tolkas som ungefärlig och såväl
utformning som nytta behöver studeras vidare i sitt sammanhang innan
reservatet tas i anspråk. Sträckningen kan bli aktuell på lång, medellång eller
kort sikt beroende på vad staden väljer eller hur behovet ser ut. Hänsyn ska
tas till reservatets läge och utbredning vid prövning av lov och då
detaljplaner ska upprättas.
För att uppnå mest nytta kring de korsningspunkter som finns i redovisade
för boulevarden behöver de öst-västliga stråken bygga vidare på redan
befintlig gatustruktur, främst i de västra delarna. I de östra delarna finns
också en gatustruktur att bygga vidare på, men i samband med
omvandlingen behöver gatustrukturen bli mer finmaskig än den är idag för
att passa bättre i blandad stadsbebyggelse. De öst-västliga stråk som föreslås
är inte exakt utritade men ska koppla samman med angivna delar väster och
öster om boulevarden enligt nedanstående beskrivning (angivna kopplingar
från norr till söder längs med den framtida boulevarden).
De öst-västliga kopplingarna är angivna efter lämplig placering. Möjligheten
att anlägga dem och antalet kopplingar kommer vara beroende av
boulevardens utbyggnadsordning, angiven fordonshastighet i boulevarden,
turtäthet i spårvagnstrafiken och hur fastigheterna runt boulevarden
utvecklas. Föreslagna korsningstyper bygger på kunskapsläget vid denna
plans framtagande och kan ändras i det fortsatta planeringsarbetet om
utredningar visar att det är lämpligt. När det anges in- och utfart för
högersvängande trafik menas att korsningen saknar ett anspråk för biltrafik
tvärs över spårvägen. Ytterligare in- och utfarter som inte anges i denna
handling kan tillkomma. Endast in- och utfart från västra eller östra sidans
bebyggelseområden mot boulevarden är möjligt för vägtrafik.
Förutom de befintliga kopplingarna mot Marconimotet och Flatåsmotet
(gatukoppling 13 och 21) bedöms följande kopplingar vara av särskilt vikt för
att få en fungerande infrastruktur som kopplar samman östra och västra
sidan och bör därmed prioriteras:
- Mellan Linnéplatsen och Marklandsgatans hållplats: 2, 3, 4, 6 och 8
- Mellan Marklandsgatan hållplats och Flatåsmotet: 9, 10 och 12
- Mellan Flatåsmotet och Marconimotet 14, 16, 17, 18 och 20. På denna
sträcka bedöms ytterligare två gatukopplingar behövas för att nå en
acceptabel nivå.

Sid. 12

Rekommendationer och objektsbeskrivningar till markanvändningskartan

-

Utredningsområde
kommunikation

Farleder
Båtterminal framtida
Båtterminal
Utredningsområde
skyddsportar

Högvattenskydd framtida

Mellan Marconimotet och Radiomotet är avstånden såpass stora mellan
korsningarna att alla behöver byggas för att uppnå sammanhållen stad.
Områden där läge för framtida väg (inkl. GC), järnväg, spårväg, inte är helt
definierat, och inom vilket det kan finnas alternativa dragningar. Områdena
kan bli aktuella på lång, medellång eller kort sikt beroende på vad staden
väljer eller hur behovet ser ut. Hänsyn ska tas till reservatens läge och
utbredning vid prövning av lov och då detaljplaner ska upprättas.
Verksamheter och anläggningar som påtagligt försvårar för sjöfarten är inte
tillåtna inom farled.
Möjligt läge för framtida båtterminal för persontrafik.
Befintlig större båtterminal för persontrafik.
Utredningsområde för yttre skyddsportar mot framtida
havsvattennivåhöjningar finns markerade på tre platser. Verksamheter och
anläggningar som hindrar eller försvårar byggandet av dessa skyddsportar är
inte tillåtna.
Hänsyn ska tas till planerat högvattenskydd. Sträckningen ska tolkas som
ungefärlig och bör studeras vidare i sitt sammanhang innan reservatet kan
tas i anspråk.

Vattenområden
Objekt
Sjöar

Vattendrag

Hav

Sid. 13

Rekommendation
Vattenmiljöer ska värnas och den ekologiska och kemiska statusen i stadens
sjöar och vattendrag ska förbättras. Åtgärder krävs för att klara
miljökvalitetsnormerna (MKN) för ytvatten.
Vattenmiljöer ska värnas och den ekologiska och kemiska statusen i stadens
sjöar och vattendrag ska förbättras. Åtgärder krävs för att klara
miljökvalitetsnormerna (MKN) för ytvatten.
Inriktningen för havsområdet är att främja ett levande hav. Fiske, friluftsliv,
båtliv, besöksnäring och vattenbruk ska utvecklas med hänsyn till den marina
landskapsbilden och havet som naturmiljö. Åtgärder krävs för att klara
miljökvalitetsnormerna (MKN) för ytvatten.
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VÄRDEN OCH HÄNSYN
Areella näringar
Jordbruksmark

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Åtgärder som försvårar eller förhindrar jordbruksverksamhet ska undvikas så
långt möjligt. Stor restriktivitet ska iakttas mot ny bebyggelse och nya
anläggningar annat än sådana som har med områdenas funktion som
jordbruksområden att göra.
Vid ändrad användning ska en avvägning göras mellan intresset att bevara
marken som jordbruksmark och intresset av att utnyttja den för andra
ändamål. I avvägningen måste det framgå att det nya ändamålet är av
väsentligt samhällsintresse och att alternativ som inte tar jordbruksmark i
anspråk har utretts och funnits olämpliga.
Om byggande på jordbruksmark övervägs ska en samlad bedömning av
ingreppet göras utifrån jordbruksmarkens värden enligt följande:
- Produktionsvärden
- Natur- och Kulturvärden
- Sociala värden
- Kretsloppsvärden/miljötjänster
Denna bedömning bör göras i dialog med jordbrukaren.
Jordbruksmark är åkermark och betesmark.
Kartan redovisar jordbruksmark utifrån Jordbruksverkets blockdatabas 2021. I
stort innefattar den all jordbruksmark. Jordbruksverket ansvarar för
ajourhållning av databasen. Ett block är ett avgränsat område med
jordbruksmark antingen innehållande åkermark eller betesmark. Blocket
avgränsas av fasta avgränsningar så som vägar, sten, murar, skog, bebyggelse,
diken och sjöar. Blocket kan också avgränsas av församlingsgränser eller
regiongränser. Varje år sker små förändringar med gränser och block
tillkommer och försvinner. Några ytor har tagits bort från kartan där marken
redan tagits i anspråk för annan användning än jordbruksmark.

Miljö, hälsa, säkerhet
Klimatanpassning
- risk för översvämning
och höga vattenstånd
Klimatanpassning
- skyfallsyta och
skyfallsleder
Nedlagd deponi

Mudderdeponi

Sid. 14

Planeringsnivåer för nya byggnader ska följa Tematisk tillägg till
översiktsplanen för översvämningsrisker inklusive tillhörande vägledning för
planeringsnivåer i kustzonen.
Funktionen ska beaktas vid förändring inom och i anslutning till området. Om
funktionen inte kan bibehållas på platsen ska annan lösning säkerställas.
Byggnation på nedlagda deponier bör normalt undvikas. Områdena är vanligen
förorenade av hushålls- och byggavfall och nedbrytningen kommer att pågå
under lång tid samtidigt som risk för metangasbildning finns.
Markanvändningen på och invid områdena får inte förhindra eller försvåra
underhåll och nyinvesteringar av skyddsåtgärder. Även utfyllda områden,
utöver de som är markerade som nedlagda deponier, kan innebära risk för
förekomst av deponigas.
Tippning av mudder inom vattenområde regleras i miljöbalken. Befintliga
tipplatser finns i Hakefjorden i anslutning till farleden till Göteborg och sydväst
om Vinga. Det är osäkert om det kan fortsätta användas. För tippning av
muddermassor krävs miljötillstånd.
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Skyddszon kring större
kraftledning

Område med tillstånd
civilt flyg

Täkt

Transportleder med farligt
gods och farliga
verksamheter

Radon
Särskild hänsyn dagvatten
Högsbo Frölunda

För att minska exponeringen av magnetfält ska försiktighetsprincipen tillämpas
vid planering och byggande i närheten av större kraftledningar. Ett avstånd på
minst 50 m mellan större luftburen kraftledning och bebyggelse
rekommenderas därför vid nybyggnad.
Inom området finns tillstånd från miljödomstolen att bedriva mark- och
flygverksamhet med flygbullernivåer (FBN) upp till 60 dB(A). Den yttre gränsen
redovisar område där maximala ljudnivåer 70 dB(A) kan förekomma enligt
bullerberäkningar. Inom dessa områden får ingen ny bostadsbebyggelse
tillkomma.
Områdena används som bergtäkter och har tillstånd för pågående verksamhet.
Verksamheterna ger störningar i form av buller och vibrationer som innebär
restriktioner för omgivande markanvändning.
Riskfrågor ska beaktas vid all planläggning inom 150 meter från transportled
där det transporteras farligt gods. Som transportled menas här
rekommenderade primär och sekundärleder för farligt gods på väg samt alla
järnvägar.
Kartan redovisar även så kallade Sevesoverksamheter dvs verksamheter som
hanterar sådana mängder farliga ämnen att de omfattas av lagen (1999:381)
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor.
Radonriskkartan används som planeringsunderlag för såväl tidiga skeden som
vid lovgivning.
Vid omvandling av dessa områden ska det utredas var kapaciteten för
fördröjning ska finnas, hur stor den är och hur kedjan av skyfallsåtgärder ska
fungera och samverka. De områden som avsätts för att kunna hantera vatten
vid skyfall bör ha som utgångspunkt att ha ytterligare funktioner än
skyfallshantering. Exempel på detta kan vara att kombinera skyfallsytor med
park- och naturområden, skolgårdar och trafikytor.
Det finns särskilda krav på fördröjning och vattenhantering i utvecklingen av
området med anledning av att Stora ån utgör slutrecipient för stora delar av
planområdet. Uppskattningsvis 5% av ytan inom omvandlingsområdena
behöver avsättas för dagvattenrening och fördröjning under förutsättning att
öppna lösningar används, om området fullt ut ska bidra med att
miljökvalitetsnormen för vatten ska kunna klaras i Stora ån och Askimsfjorden.
Den avsatta ytan kan kombineras med exempelvis skyfallshantering, parkmiljö,
öppna ytor eller annat som ger en mångfunktionell användning. Om
underjordiska anläggningar utnyttjas ska de uppfylla samma reningsgrad och
fördröjning som de öppna lösningarna.

Särskild hänsyn skyfall
Högsbo Frölunda

I planen redovisas särskilt områden i lågt liggande partier längs de vägområden
där föroreningar från fordonstrafiken bedöms vara problematisk. Inom dessa
områden kommer dagvattenhanteringen vara nödvändig att lösa på ett
samordnat sätt. Det sker lämpligen inom ramen för kommande
detaljplanearbeten. Områdena som särskilt pekas ut visar var anläggningar
som kan ta hand om föroreningar från vägtrafiken kan anläggas.
Vid omvandling av dessa områden ska det utredas var kapaciteten för
fördröjning ska finnas, hur stor den är och hur kedjan av skyfallsåtgärder ska
fungera och samverka. De områden som avsätts för att kunna hantera vatten
vid skyfall bör ha som utgångspunkt att ha ytterligare funktioner än
skyfallshantering. Exempel på detta kan vara att kombinera skyfallsytor med
park- och naturområden, skolgårdar och trafikytor.
Dag Hammarskjöldsleden och intilliggande mark utgör lågstråk för den centrala
dalgången i området, i detta område samlas vatten vid nederbörd och avleds
ner mot Stora ån i söder. Området blir särskilt belastat vid skyfall. Ett annat
område där nederbörd samlas vid skyfall finns vid Karlsrofältet, som tar emot
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nederbörd från delar av Guldheden, Sahlgrenska sjukhusets område och Per
Dubbsgatan, samt från Dag Hammarskjöldsleden norr om Marklandsgatan.
Behovet av volymer för skyfallshanteringen och andra skyfallsåtgärder finns
övergripande utrett och beskrivet i ett antal strukturplaner.
I strukturplanerna har ingen hänsyn tagits till pågående eller framtida
förändrad markanvändning. Beskrivna åtgärder har syftat till att säkra
framkomlighet längs trafikleden och i viss mån skydda nuvarande bebyggelse.
Tillkommande bebyggelse eller större omvandlingar av markanvändningen i ett
område kan medföra ett större behov av skyfallsåtgärder än vad dessa
strukturplaner visar.
Ett antal områden pekas ut inom planområdet där det som en del av ett
sammanhängande system av skyfallsåtgärder ska finnas möjlighet att fördröja
en viss volym vatten vid skyfall.

Natur- och kulturvärden
Värdefulla kulturlandskap
och kulturmiljöer

Vid förändringar inom och i anslutning till områden med utpekade
kulturvärden ska särskild hänsyn tas till kulturmiljöns värden och bebyggelsens
karaktär. Befintlig bebyggelse ska behandlas med varsamhet så att värdena
inte går förlorade och nya byggnader ska utformas med hänsyn till
omgivningen och till det historiska sammanhanget i bebyggelsen. I samband
med planläggning och byggande ska behovet av fördjupade kunskaper om
bebyggelsens och bebyggelsemiljöns värden klarläggas. Inom område som är
av riksintresse för kulturmiljövården får inte åtgärder vidtas som innebär att
värdena påtagligt skadas. För att klarlägga hur planerade förändringar påverkar
riksintresset kan miljökonsekvensbeskrivning (MKB) komma att erfordras i
samband med planläggning.
Inom områden som är särskilt värdefulla för kulturmiljön och där
bestämmelser för markanvändningen saknas (reservat, detaljplan,
områdesbestämmelser) ska stor restriktivitet gälla vid prövning av ny
bebyggelse och anläggningar. Arkeologiska undersökningar ska genomföras vid
sådana förändringar som kan påverka förhållandena i områdena.

Ekologiskt särskilt känsliga
områden

På kartan redovisas värdefulla bebyggelsemiljöer och kulturlandskap som finns
dokumenterade och beskrivna i ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i
Göteborg - ett program för bevarande del 1-3”.
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Vid
förändring inom området ska särskild hänsyn tas till områdets ekologiska
värde.
Karteringen av ekologiskt särskilt känsliga områden har utgått från befintliga
inventeringar och underlag, gjorda eller reviderade efter år 2000 med enstaka
undantag, efter bedömningar. Inventeringarna är inte heltäckande, inte heller
redovisningen. Till exempel har vattendrag, småvatten och kantzoner inte
redovisas trots att de är bedömda som ekologiskt särskilt känsliga.
Naturskyddade områden och områden av riksintressen redovisas inte heller i
sin helhet.

Vattenområden
Värdefulla havs- och
vattenområden
friluftsliv
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Områdena utgörs av havsområden med särskilt stora värden för naturvård,
friluftsliv och/eller yrkesfiske. Som huvudregel gäller att inga åtgärder som
negativt påverkar områdenas värden bör genomföras.
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-

natur
yrkesfiske

Större hamn
vattenområde
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Grunda områden, 0–10 meter, ska bevaras orörda i så stor utsträckning som
möjligt och etableringar av nya bryggor och andra fasta anläggningar undvikas.
Kompletteringar, förtätningar och begränsade utvidgningar kan ske inom
redan ianspråktagna områden där de inte påtagligt skadar marina naturvärden.
Bryggor ska anläggas på ett sådant sätt att negativ påverkan på den marina
naturmiljön minimeras.
Inom följande marina livsmiljöer finns särskilt stora naturvärden och det är
därför viktigt att undvika exploatering så att de inte skadas:
- Sandbankar
- Estuarier (älv- och bäckmynningar)
- Ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten
- Laguner
- Stora vikar och sund
- Mussel- och ostronbankar
- Ålgräsängar
- Rev
- Driftvallar
Vattenområde av särskild betydelse för allmän trafik. Området baseras på
Sjöfartsverkets beslut (SJÖFS 2013:4) om allmänna farleder och allmänna
hamnar. Inom vattenområdet öster om Älvsborgsbron bör omfattningen av
allmän hamn utredas.
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OBJEKTSBESKRIVNINGAR
Båtterminal framtida
Fiskebäck

Pumpgatan

Operan

Nya angöringsplatser förordas i första hand vid Operan och Pumpgatan.
Dessa kan tillsammans med befintliga kajer vid Stenpiren och Lindholmen
förbättra tillgängligheten till innerstaden för skärgårdens befolkning.
På längre sikt kan Fiskebäck och i viss mån även Klippan avlasta Saltholmen
avseende tillgänglighet med bil.
Nya angöringsplatser förordas i första hand vid Operan och Pumpgatan.
Dessa kan tillsammans med befintliga kajer vid Stenpiren och Lindholmen
förbättra tillgängligheten till innerstaden för skärgårdens befolkning.
Nya angöringsplatser förordas i första hand vid Operan och Pumpgatan.
Dessa kan tillsammans med befintliga kajer vid Stenpiren och Lindholmen
förbättra tillgängligheten till innerstaden för skärgårdens befolkning.

Båtterminal befintlig
Saltholmen
Lindholmen
Stenpiren
Lilla Varholmen
Kornhalls färjeläge

Befintlig större båtterminal för persontrafik.
Befintlig större båtterminal för persontrafik.
Befintlig större båtterminal för persontrafik.
Befintlig större båtterminal för persontrafik.
Befintlig större båtterminal för persontrafik.

Begravningsplats framtida
Tuve

Gunnared

Fridhem

Bergum

Billdal
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I anslutning till begravningsplatsen i Tuve finns mark som är möjlig att
exploatera för begravningsändamål. Reservmarken omfattar ca 5 hektar,
varav 4 ha är möjliga att exploatera för begravningsändamål. Begränsande
faktor är fornlämningar.
Gränserna i lagret bör tolkas med en ett spann på ungefär 20 meter. Hänsyn
bör tas till platsspecifika förutsättningar.
Inom till den befintliga begravningsplatsen i Gunnared finns mark som ännu
ej är i ianspråktagen för begravningsändamål. Denna mark omfattar ca 4,7
hektar, varav ca 2,5 ha är möjlig att exploatera för begravningsändamål.
Begränsande faktorer är topografi, berg, vattendrag, ravin,
vattenskyddsområde och bristande tillgänglighet i norr.
Gränserna i lagret bör tolkas med en ett spann på ungefär 20 meter. Hänsyn
bör tas till platsspecifika förutsättningar.
I anslutning till begravningsplatsen i Fridhem finns reservmark för
begravningsändamål. Reservmarken omfattar ca 76 hektar, varav ca 15 ha är
möjlig att exploatera för begravningsändamål. Begränsande faktorer: höga
naturvärden, Göta älvs vattenskyddsområde, fornlämningar, berg. Ett mindre
område i norra området, ca 1 ha, är utarrenderat till Renova.
Gränserna i lagret bör tolkas med en ett spann på ungefär 20 meter. Hänsyn
bör tas till platsspecifika förutsättningar.
I anslutning till begravningsplatsen i Bergum finns reservmark för
begravningsändamål. Reservmarken omfattar ca 1,5 hektar, varav ca 1,3 är
möjlig att exploatera för begravningsändamål. Begränsande faktor är
fornlämningar.
Gränserna i lagret bör tolkas med en ett spann på ungefär 20 meter. Hänsyn
bör tas till platsspecifika förutsättningar.
I anslutning till begravningsplatsen i Billdal finns reservmark för
begravningsändamål. Reservmarken omfattar ca 47 hektar, varav ca 15
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hektar är möjlig att exploatera för begravningsändamål. Begränsande
faktorer: mycket högt grundvatten, topografi, berg.
Gränserna i lagret bör tolkas med en ett spann på ungefär 20 meter. Hänsyn
bör tas till platsspecifika förutsättningar.

Blågröna stråk – innerstaden
Vallgravsstråket

Vallgravstråket sträcker sig från Drottningtorget till Järnvågen och
Skeppsbron. Det utgör ett karaktäristiskt stråk för staden och stadskärnans
identitet, med grönska och parker på ena sidan och mer hårdgjord mark och
bebyggelse på andra. Stråket har mycket höga kulturmiljövärden och är en
del av riksintresset för innerstaden. Här finns många intressanta platser och
målpunkter på båda sidor för boende och besökare. Tillgängligheten till
vattnet är god främst längs den ”gröna” södra sidan. Mellan Kungsparken
och Göta älv är kopplingen mer otydlig. Det finns potential att utveckla
tillgängligheten på norra sidan, som inte erbjuder ett sammanhängande
promenadstråk och i många delar kantas av bilparkeringar. Innanför
Vallgraven är det också stor brist på parker och andra offentliga gröna
miljöer.
På sikt kan Vallgravsstråket tillgängliggöras från Hisingen via älvförbindelser,
och potential finns att förbättra tillgängligheten i söder genom nya och
förbättrade korsningspunkter i Alléstråket. Vallgraven har mycket goda
förutsättningar för att skapa en mer varierad ekologisk kantzon på södra
sidan och att samtidigt behålla den karaktäristiska stenskodda kajkanten på
norra sidan. Om Kungsparksstråket tillåts expandera västerut längs kanalen
och fram till Packhuskajen skulle det även skapa bättre förutsättningar för
Masthuggskajen och bidra till en mer sammanhållen blågrön struktur. På
stråkets norra sida finns stora möjligheter att omdisponera och gestalta
trafikrum till stadslivsrum. Stråket har potential som historieberättare längs
vallgraven, bastionerna och ett pärlband av kända platser som idag inte
omhändertas. Vistelsekvaliteter på bastioner, andra platsbildningar och torg
ska värnas och utvecklas. Parkeringsytor kan omvandlas till offentliga rum.
Genom att tillskapa nya ytor invid Haga station och utveckla
Kungssparksstråket kan en sammanhängande koppling hela vägen ut till Göta
älv. Möjlighet till sammanhängande gångstråk behöver utvecklas längs
vallgravens båda sidor och tillgängligheten till stråket behöver förbättras i
särskilda lägen.

Fattighusån

Sid. 19

De ekologiska funktionerna i strandzonen på södra sidan kan stärkas genom
att överväga mjuka erosionsskydd och en mer funktionell vegetation närmast
vattnet. Nåbarheten till Kungsparken och Trädgårdsföreningen kan förbättras
genom nya eller stärkta kopplingar.
Fattighusån är en grävd kanal från 1600-talet som förbinder Mölndalsån med
Stora Hamnkanalen och Vallgraven och slutligen Göta älv. Fattighusån är idag
både relativt osynlig och otillgänglig på sin väg genom stadsrummet. Ån
omges av den hårt trafikerade Ullevigatan på ena sidan och spårväg längs
Stampgatan respektive parkeringsplatser utmed Lilla Stampgatan på andra
sidan. Detta gör att marken närmast ån är i princip helt otillgänglig för gång
och cykel längs hela dess sträckning. Norra sidan består av murad kaj, medan
södra sidan utgörs av en grässlänt med inslag av träd och buskvegetation. Ån
i sig själv har förhållandevis stora ekologiska värden med en mycket artrik
norrsida rik på växtlighet, insekter och fiskar efter att åtgärder vidtagits i
vattenmiljön.
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Ån har stor potential att utvecklas, dels som ett blågrönt stråk mellan
Mölndalsån och Göta älv som kopplar samman målpunkter som
Drottningtorget och Trädgårdsföreningen, dels som tillgång för närboende
som har begränsad tillgång till parker. Baldersplatsen och Dämmeplatsen på
åns norra sida har utvecklingspotential. Vid en omdisponering av Ullevigatan
skulle ett tillgängligt gång- och cykelstråk kunna tillskapas närmast vattnet
längs med åns södra sida.

Gullbergsån

Det blågröna stråket längs Fattighusån behöver stärkas, tillgängliggöras och
aktiveras i syfte att skapa en sammanhängande promenad nära ån med
platsbildningar som möter vattnet. Ekologiska värden i och i anslutning till
vattnet ska bevaras och utvecklas.
Gullbergsån rinner norrut där Mölndalsån förgrenar sig vid Ullevigatan. Vid
Olskroksmotet går ån in i kulvert för att åter komma fram i dagen strax före
utloppet i Säveån. Längs hela den södra sträckan fram till Olskroken går ett
välanvänt gång- och cykelstråk med mindre platsbildningar som är mycket
viktiga för närområdet som idag saknar parker. Vattendraget är helt
kanaliserat med fragment av naturlig strand.
Stråket har potential för ytterligare kvaliteter för ökade vistelsevärden och
hållbar mobilitet. Platsbildningar kan med fördel tillföras genom att utveckla
befintligt koncept med bryggor. Möjlighet till promenad längs åns västra sida
och förbättrad nåbarhet till Stampens kyrkogård skulle kunna uppnås genom
ny entrémöjlighet i kyrkogårdens nordöstra hörn. På sikt vore det värdefullt,
såväl socialt som ekologiskt, att bättre koppla stråket längs Gullbergsån till
utloppet vid Säveån och till stadsutvecklingsområdet Gullbergsvass. En trygg
och gen koppling från Gårda via Stampen till en framtida stadspark i
Gullbergsvass skulle kunna koppla samman innerstaden bättre och samtidigt
avlasta Burgårdsparken.

Mölndalsån norr om
Liseberg

Möjlighet till sammanhängande promenad med platsbildningar och ökad
vattenkontakt behöver utvecklas längs båda sidor av ån. En ökad
naturligheten i kantzonen kan skapas genom exempelvis mjuka
erosionsskydd och mer anpassad vegetation. På sikt kan den kulverterade
delen av Gullbergsån öppnas upp om så är möjligt.
Mellan Örgrytevägen och Ullevigatan rinner Mölndalsån i ett kanaliserat och
rakt lopp. Kantzonen på åns västra sida har dock stora naturliga inslag och en
varierad växtlighet. Längs med åns västra sida går ett gång- och cykelstråk
som används av många för pendling. Stråket utgör samtidigt en viktig tillgång
för de som bor och arbetar i Gårda, som idag helt saknar andra parkmiljöer.
På östra sidan består kantzonen av hårdgjord kaj. Möjlighet att gå och cykla
längs med ån på denna sida kan förbättras. Stråket har stora
upplevelsevärden med Gårdas bebyggelse och andra kulturmiljöer som till
exempel Katrinelunds landeri, men kopplingarna över ån är få och
outvecklade.
Å-stråket bör vara strukturerande för områdets utveckling. Nya förbindelser
över ån skapar bättre möjligheter att koppla ihop Gårda med Burgårdsparken
och stadsdelen Heden. Stråket har också stor potential för utökade
parkkvaliteter. För att stärka rekreationsvärdena på västra sidan och öka
tillgängligheten till vattnet bör gång- och cykelbana omdisponeras så att
gångbanan läggs närmast ån. Platsbildningar med vattenkontakt föreslås
utvecklas. Direkt norr om Örgrytevägen kan möjlighet finnas att tillskapa en
bostadsnära park.
Platsbildningar med vattenkontakt och om möjligt bostadsnära park kan
utvecklas längs Mölndalsån. Kopplingar kan skapas till Burgårdsparken,
Katrinelunds landeri samt till det blågröna stråket längs Mölndalsån söder
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Mölndalsån söder om
Liseberg

om Liseberg. Dem goda ekologiska funktionen i Mölndalsåns västra
strandzon ska värnas och utvecklas.
Söder om Liseberg ändrar Mölndalsån och dess närområde karaktär.
Vattendraget är helt kanaliserat med mycket få naturliga inslag. Omgivande
miljöer består till största del av verksamhetsområden, som delvis är under
omvandling. I flera detaljplaner har allmän platsmark nu lagts ut, men längs
stora sträckor finns ingen kantzon alls och platsbildningar saknas. I takt med
att blandstad utvecklas längs Mölndalsån ökar behovet av offentlig plats.
Gång- och cykelstråk finns på åns västra sida från kommungränsen och fram
till Almedal, där det avviker från ån. På åns östra sida går det att på några
ställen promenera längs ån i en lugnare miljö. Gångbana saknas närmast
vattnet. Möjlighet att röra sig längs åns östra sida saknas helt mellan Sankt
Sigfridsgatan och Almedal.
För att öka såväl sociala som ekologiska funktioner behöver kantzonerna
breddas. Utifrån ett nuläge kan även små åtgärder innebära stor förbättring
för ån och för upplevelsen av stråket.
Sammankoppling med å-stråket norr om Liseberg är en förutsättning för en
sammanhängande blågrön struktur. Då vattendraget inte kan följas genom
Liseberg behöver koppling stärkas på annat sätt för att binda ihop den gröna
infrastrukturen.

Delsjöbäcken

Kvillebäcken

Ekologiska funktioner i åns kantzoner ska utvecklas och nya mer naturliga
strandzoner skapas där så är möjligt. Ett sammanhängande blågrönt stråk
med parker och platsbildningar kan utvecklas från kommungränsen till
Liseberg med koppling till å-stråket.
Delsjöbäcken rinner norrut från skogslandskapet kring Stora Delsjön, för att
sedan vika av mot sydväst längs Delsjövägen där omgivningen framförallt
består av bebyggd miljö. Från korsningen med Welandergatan rinner bäcken
i ett grönskande parklandskap, bitvis avskilt från omgivande bebyggelse. Vid
Sankt Sigfrids plan går bäcken in i kulvert som mynnar i Mölndalsån vid
Örgrytevägen vilket gör att stråket förlorar sin konnektivitet och koppling till
Mölndalsån och centrala staden.
Delsjöbäcken med omgivande grönska är ett välanvänt gångstråk, med
relativt god tillgänglighet, dock ej för cykel. Stråket erbjuder en vild
naturkänsla i flera delar, särskilt i ravinen. Utanför gångstråket kan det vara
relativt otillgängligt. Bäckens ekologiska status är klassad som måttlig. Den
har i huvudsak tillåtits vara kvar i sitt slingrande läge med naturliga stränder,
med cirka 10 meter till bebyggelse eller infrastruktur. Fågellivet är rikt och
bäcken har en värdefull bottenfauna och ett stationärt öringsbestånd.
Bäcken bedöms idag ha goda förutsättningar för biologisk mångfald och
åtgärder bör riktas mot att ta bort vandringshinder. Ur socialt perspektiv
bedöms största potentialen ligga i koppling mot Sankt Sigfrids plan och
Mölndalsån.
De kantzoner som finns ska bevaras, både i omfattning och funktion.
Den blågröna kopplingen Delsjöbäcken – Sankt Sigfrids plan – Mölndalsån
behöver utvecklas. Möjlighet att ta bort kulverteringar bör undersökas.
Kvillebäcken rinner genom Hökälla naturområde nästan rakt söderut till Göta
älv. Den nordligare delen består av ett öppet naturlandskap, golfbana och
verksamhetsområden. Därefter rinner bäcken genom Kvillebäcksparken vid
Backaplan. Den övergår sedan gradvis till ett mer av människan mer påverkat
vattendrag söderut. Kvillebäcken är Sveriges största lokal för den fridlysta
ansvarsarten knölnate.
Längs stora delar av Kvillebäcken finns redan idag möjlighet att röra sig längs
med vattnet, men vistelsevärden och kopplingar till omgivande områden
saknas i stor utsträckning på flera sträckor. Söder om Kvillebäcksparken
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förloras konnektiviteten i stråket i och med att bäcken korsas av först
Hjalmar Brantingsgatan, sedan Lundbyleden och Hamnbanan.
Möjligheten att utföra både sociala och ekologiska åtgärder utmed åns hela
sträckning bedöms vara goda. Vid Backaplan planeras stadsdelsparken
Kvillebäcksparken att utvidgas norrut och utvecklas med vistelsekvaliteter
och ekologisk kantzon.
Kopplingar behöver skapas både över Hjalmar Brantingsgatan och
Lundbyleden/Hamnbanan. Det är viktigt att stråket kopplas ihop med
promenadstråk längs Göta älv och kommande stadspark i Frihamnen.
Stråket behöver stärkas och tillgängliggöras, särskilt blågrön koppling mellan
Kvillebäcksparken och Göta älv. En mer varierad och naturlig strandzon
behöver utvecklas och möjligheten att i delar ge bäcken ett mer meandrande
lopp bör utredas. Knölnaten ska värnas och gynnas.

Blågröna stråk – mellanstaden
Delsjöbäcken

Säveån

Delsjöbäcken rinner norrut från skogslandskapet kring Stora Delsjön, för att
sedan vika av mot sydväst längs Delsjövägen där omgivningen framförallt
består av bebyggd miljö. Från korsningen med Welandergatan rinner bäcken
i ett grönskande parklandskap, bitvis avskilt från omgivande bebyggelse. Vid
Sankt Sigfrids plan går bäcken in i kulvert som mynnar i Mölndalsån vid
Örgrytevägen vilket gör att stråket förlorar sin konnektivitet och koppling till
Mölndalsån och centrala staden.
Delsjöbäcken med omgivande grönska är ett välanvänt gångstråk, med
relativt god tillgänglighet, dock ej för cykel. Stråket erbjuder en vild
naturkänsla i flera delar, särskilt i ravinen. Utanför gångstråket kan det vara
relativt otillgängligt. Bäckens ekologiska status är klassad som måttlig. Den
har i huvudsak tillåtits vara kvar i sitt slingrande läge med naturliga stränder,
med cirka 10 meter till bebyggelse eller infrastruktur. Fågellivet är rikt och
bäcken har en värdefull bottenfauna och ett stationärt öringsbestånd.
Bäcken bedöms idag ha goda förutsättningar för biologisk mångfald och
åtgärder bör riktas mot att ta bort vandringshinder. Ur socialt perspektiv
bedöms största potentialen ligga i koppling mot Sankt Sigfrids plan och
Mölndalsån.
De kantzoner som finns ska bevaras, både i omfattning och funktion.
Den blågröna kopplingen Delsjöbäcken – Sankt Sigfrids plan – Mölndalsån
behöver utvecklas. Möjlighet att ta bort kulverteringar bör undersökas.
Säveån rinner in i Göteborg från öster och är ett Natura 2000-område. På
södra sidan är kantzonen varierande bred och gränsar till
verksamhetsområden ända till åns utlopp i Göta älv. Det gör att ån är i
princip otillgänglig på denna sida. Norra sidan är delvis mer tillgänglig genom
ett gång- och cykelstråk. Vid Bellevue och Gamlestaden finns endast
möjlighet till punktvis vattenkontakt. På vissa sträckor är ån väldigt
otillgänglig på grund av instängslade verksamheter som skär av
möjligheterna att röra sig längs vattendraget.
Säveåns ekologiska status är klassad som måttlig. Ån rinner genom vitt skilda
miljöer med mycket stor variation i kantzonen. Vid Kvibergs ängar och
Bellevue finns i stort sett orörda stränder med en naturlig och relativt bred
strandzon där växtligheten är tät utmed såväl industrier som
bostadsområden. Vid Gamlestaden har ån på en kortare sträcka helt
stenskodd kajkant med infrastruktur och byggnader fram till vattendraget.
Den omfattande stadsutvecklingen i Gamlestaden med ökande befolkning
innebär att det Säveåns blågröna stråk kan få betydelse för fler. De sociala
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värdena har stor potential att utvecklas genom platsbildningar och ökad
tillgänglighet. Även ekologiska funktioner har stor potential att utvecklas,
exempelvis genom åtgärder för en mer ekologiskt funktionell kantzon i större
del av vattendraget och åtgärder i själva vattendraget.

Kvillebäcken

Stråket längs Säveån behöver tillgängliggöras och aktiveras i syfte att skapa
en sammanhängande promenad längs ån med platsbildningar som möter
vattnet. Nuvarande kantzon ska bevaras och ekologiska värden utvecklas i
och i anslutning till vattnet.
Kvillebäcken rinner genom Hökälla naturområde nästan rakt söderut till Göta
älv. Den nordligare delen består av ett öppet naturlandskap, golfbana och
verksamhetsområden. Därefter rinner bäcken genom Kvillebäcksparken vid
Backaplan. Den övergår sedan gradvis till ett mer av människan mer påverkat
vattendrag söderut. Kvillebäcken är Sveriges största lokal för den fridlysta
ansvarsarten knölnate.
Längs stora delar av Kvillebäcken finns redan idag möjlighet att röra sig längs
med vattnet, men vistelsevärden och kopplingar till omgivande områden
saknas i stor utsträckning på flera sträckor. Söder om Kvillebäcksparken
förloras konnektiviteten i stråket i och med att bäcken korsas av först
Hjalmar Brantingsgatan, sedan Lundbyleden och Hamnbanan.
Möjligheten att utföra både sociala och ekologiska åtgärder utmed åns hela
sträckning bedöms vara goda. Vid Backaplan planeras stadsdelsparken
Kvillebäcksparken att utvidgas norrut och utvecklas med vistelsekvaliteter
och ekologisk kantzon.
Kopplingar behöver skapas både över Hjalmar Brantingsgatan och
Lundbyleden/Hamnbanan. Det är viktigt att stråket kopplas ihop med
promenadstråk längs Göta älv och kommande stadspark i Frihamnen.

Lärjeån

Stora ån
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Stråket behöver stärkas och tillgängliggöras, särskilt blågrön koppling mellan
Kvillebäcksparken och Göta älv. En mer varierad och naturlig strandzon
behöver utvecklas och möjligheten att i delar ge bäcken ett mer meandrande
lopp bör utredas. Knölnaten ska värnas och gynnas.
Lärjeån rinner från Lerum till Göta älv 5,5 mil. Dalgången runt Lärjeån utgörs
av ett ravinlandskap och mitt i dalen slingrar sig den naturligt meandrande
Lärjeån. I Lärjeåns dalgång finns betade hagar, ädellövskog och våtmarker.
Dalgången har höga naturvärden med lummig skog och ett rikt växt- och
djurliv. I Lärjeån ska särskild hänsyn tas till lax, havsöring, flodpärlmussla
samt ädellövskogarnas artrikedom. Dalgången utgör i stora delar tätortsnära
och upplevelserik natur som är viktigt för det rörliga friluftslivet och som
vardagsrekreation för närliggande stadsdelar. En 7,5 km lång naturstig
sträcker sig från Lärjeholm i sydväst till Angereds Centrum. I närheten av ån
ligger den gamla Västgötabanan som idag är gång-, cykelväg och ridväg. Delar
av Lärjeåns dalgång utgörs av skredkänslig mark med branta slänter där ån
eroderat ner genom jordlagren. Lärjeåns dalgång är ett strandskyddat
område. Ån och delar av dalgången är även Natura 2000-område och av
riksintresse för både naturvården och friluftsliv. Arbete med bildande av
naturreservat pågår.
Lärjeån är ett blågrönt stråk där de höga naturvärdena prioriteras högst.
Topografin är utmanande och gör det svårt att skapa tillgängliga entréer och
gångstråk mer än längs vissa delsträckor. Översiktsplanens generella målbild
för blågröna stråk i mellanstaden är därför inte tillämpbar här.
Vid kommungränsen till Mölndal rinner Stora ån in centralt i Sisjöns
verksamhetsområde. Här är ån relativt osynlig och svårtillgänglig. Vid
Sisjömotet når Stora ån Västerleden och slingrar sig fram på båda sidorna om
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leden i den gröna korridor som kantar vägbanan. Vid Järnbrottsmotet rinner
ån in Välenområdet, förbi golfbanan och genom Välens naturreservat, innan
den slutligen rinner ut i Välenviken. Ån är kraftigt påverkad genom mänsklig
aktivitet men rymmer både ekologiska och sociala värden. Bland annat utgör
de stora vassvikarna ett viktigt fågelhabitat och olika fiskarter nyttjar Stora ån
för lek.
Idag är det delvis möjligt att röra sig längs med Stora ån vissa sträckor, men
vistelsevärden och kopplingar till omgivande områden saknas i stor
utsträckning på flera sträckor. Det är heller inte önskvärt att röra sig längs ån
utmed Västerleden på grund av den bullerutsatta miljön. I höjd med
Järnbrottsmotet förloras konnektiviteten i stråket i och med att ån korsas av
väg 158.
Vid en omvandling av Sisjön till blandstad och Välen till stadspark föreslås att
Stora ån utvecklas som ett blågrönt stråk. Förutsättningarna och behoven
växlar längs Stora ån och därmed föreslås det blågröna stråkets utformning,
bredd och innehåll variera även framgent. Längs sträckan med Stora Åvägen
utvecklas funktion av befintlig ekologisk kantzon.
Det blågröna stråket längs Stora ån kan utvecklas genom att återskapa ett
mer slingrande vattendrag med varierande och naturlig strandzon. Den
ekologiska kantzonen bör breddas där det finns möjlighet. Längs Stora ån kan
kvaliteter utvecklas för att skapa ett rekreativt stråk som lockar människor till
rörelse.

Älvstråk – innerstaden
Södra älvstråket

Norra älvstråket
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Stråket sträcker sig från Älvsborgsbron till Tingstadstunneln, passerar
områden av flera olika karaktärer såsom Klippan, Fiskhamnen och
Masthugget, Skeppsbron, Centralen området och Gullbergsvass. Flera av
dessa områden är omvandlingsområden och vissa byggs ut nu, då med större
tillgänglighet till älvkanten och utveckling av stråk vilket behöver kombineras
med högvattenskydd, något som fortsatt behöver vara en ambition i
resterande omvandlingsområden. Södra älvkanten är idag endast tillgänglig
på vissa platser och i mindre fragment av stråk vid Klippan, Lilla bommen och
Gullbergsvass, längs älvkanterna där färjeterminaler idag finns saknas detta.
Längs med Södra Älvstråket finns det goda möjligheter att koppla samman
olika trafikslag och byten över älven genom älvförbindelser, idag utgör
Stenpiren en sådan viktig plats som även stödjer flöden av människor i
stråket längs Hamnkanalen. Från västra delen under Älvsborgsbron fortsätter
stråket längs med vattnet, från östra delen av Gullbergsvass finns även en
fortsatt potential i att dels utveckla stråket mot Gamlestaden, dels utmed
Säveån. Det är önskvärt att vidareutveckla stråket vidare västerut mot
Hagen/Älvsborg. Platsbildningar av blågrön karaktär är viktiga att utveckla
längs med stråket, i stort är denna sida mer ”hårdgjord” än norra sidan varav
det är viktigt att stråket möter upp de blågröna stråken.
Följande gäller särskilt för Södra älvstråket:
- Nya bro- och färjeförbindelser ska samspela med välanvända gång och
cykelstråk.
- Förbättra och utveckla stråkets koppling till Vallgravsstråket och Säveån.
Stråket sträcker sig från Älvsborgsbron till Tingstadstunneln, passerar
områden av flera olika karaktärer såsom Färjenäsparken, Eriksberg,
Slottsberget och omvandlingsområdena Lindholmen och Frihamnen samt
verksamhetsområdet Ringön. Idag saknas ett sammanhängande stråk men
längs stora delar av sträckan finns en tillgänglighet till älvkanten. En
utbyggnad av stråk har skett i takt med utveckling av områden som Eriksberg
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och Sannegårdshamnen, framåt kommer detta ske succesivt i och med
utveckling av omvandlingsområden. Vid en ombyggnad är det viktigt att
ekosystemtjänsterna maximeras här och att älvkantsskydd kan utgöra en del
av en gestaltning av kajkanten så att älvrummet blir mer tillgängligt. För
utveckling av stråk längs Norra Älvstråket är det viktigt att koppla samman
med Kvillestråket. Längs sträckan utmed Eriksberg finns idag ett utbyggt och
sammanhållet stråk, främst hårdgjort i form av kajer för gående med
kvällssol, som även förbinder två parker med varandra. Platsbildningar längs
stråken är viktigt och behöver utformas med hänsyn till området karaktär
men kan utgöra gröna inslag i stadsmiljön. För att tillskapa fler ekologiska
värden skulle det exempelvis vid parker, befintliga eller planerade, vara
möjligt och önskvärt att befintlig kaj omförs till mer naturlig strand i
kombination med älvkantskydd.
Följande gäller särskilt för Norra älvstråket:
- Fortsätt utveckla stråk succesivt ihop med älvkantsskydd och koppla
samman med Kvillestråket särskilt vid omvandling på Lindholmen och
Frihamnen.
- Nya bro- och färjeförbindelser ska samspela med välanvända gång och
cykelstråk.

Gröna stråk – innerstaden
Guldhedsstråket

Landalastråket

Guldhedsstråket är ett grönt stråk som kopplar samman Guldheden, Annedal
och Linnéplatsen. Stråket börjar eller slutar vid Doktor Forselius backe i
sydligaste Guldheden, passerar genom stadsdelsparken Guldhedsdalen och
därefter Änggårdskolonin i dalgången mellan Guldheden och Annedal. Innan
stråket når Linnéplatsen med huvudentré till Slottsskogen passeras även
Engelska parken och Seminarieparken. Stråket är i stort sett grönt längs hela
sin sträckning med god framkomligt för fotgängare och i delar även cykel.
Sträckan mellan Engelska parken och Seminarieparken skulle med fördel
kunna utvecklas med avseende på grönska och med större utrymme för
fotgängare. En grön koppling mellan Änggårdskolonin och Guldhedsgatan
med en mer gen passage över Guldhedsgatan som bättre ansluter till stråket
på östra sidan är också en önskvärd förbättringsåtgärd.
Följande gäller särskilt för Guldhedsstråket:
- Förstärk stråket och utred särskilt möjlighet till en ny passage över
Guldhedsgatan med grön koppling som ansluter till Änggårdskolonin.
- Platsbildningar längs stråket kan med fördel utvecklas i Guldhedsdalen i takt
med att stadsdelsparken utvecklas.
Landalastråket är ett grönt stråk som kopplar samman delar av Krokslätt,
Landala och Vasastaden. Stråket börjar eller slutar i naturområdet Mossen,
passerar Chalmers universitetsområde utmed Landala egnahemsområde,
fortsätter genom Landalabergen och Kattedamms naturområde, korsar
Segerstedtska parken i Vasastaden och via stadsdelsparken Haga kyrkoplan
leder stråket till stadsparken Kungsparken med anslutning till blågrönt stråk
längs Vallgraven. Stråket är delvis kuperat, med mer begränsad
framkomlighet främst genom Landalabergen. I delar av Landala leds stråket
därför mellan bebyggelsen i kombinerad gång- och cykelbana. Även mellan
Mossens naturområde och Viggeliden är stråket något svagt. Detsamma
gäller för kopplingen över Guldhedsgatan respektive kopplingen mellan
Segerstedtska parken och Haga Kyrkoplan.
Följande gäller särskilt för Landalastråket:
- Stärk stråket i svagare delar där så är möjligt.
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Lindholmsstråket

Flunsåsstråket

Lorensbergsstråket

Sid. 26

- Verka särskilt för att kopplingen från Sven Hultins gata via
Kolonigatan/Egnahemsvägen och förbi Norra Guldhedens bostadsområde
förtydligas och stärks.
- Undersök möjlighet till en grönare gångkoppling mellan Artur Lunds
gångväg och Kattedamm.
Lindholmsstråket är ett planerat grönt stråk som förbinder Lindholmen med
Frihamnen. Lindholmsallén ska i hela sin utsträckning utvecklas till ett parkoch mobilitetsstråk för flera trafikslag. I ett första skede kommer
spårvagnsspår att anläggas i nuvarande bussgata och på sikt föreslås en
ombyggnad där övrig trafik flyttas till södra sidan av spåren. Detta ger en
effektivare markanvändning där ytor för ett urbant grönt stråk tillgängliggörs
i alléns norra del. Stråket blir tillräckligt brett för att kunna rymma ytor för
vistelse, lek och mindre restaurang- och kafébyggnader, och det har en stor
betydelse för att kunna förse Lindholmen med tillräcklig offentlig plats. I
mitten av allén öppnar torgytan vid Karlavagnsplatsen upp och bildar ett
naturligt aktivt centrum. Stråket ska även kunna hantera skyfall och
dagvatten. Via Pumpgatan föreslås stråket ansluta till Norra Älvstråket med
en blågrön koppling genom Jubileumsparken.
Följande gäller särskilt för Lindholmsstråket:
- Tillskapa ett urbant grönt stråk med parkytor, platsbildningar och gång- och
cykeltrafik i Lindholmsallén.
- Förläng stråket via Pumpgatan ned till älven där det ansluter till Norra
Älvstråket med koppling till Jubileumsparken.
Flunsåsstråket är ett grönt stråk som kopplar samman stadsdelsparken
Kvillebäcksparken, Fjärdingsparken, Bjurslättsplan och Flunsåsparken. Stråket
är relativt plant med god tillgänglighet i hela sin sträckning. I
Kvillebäcksparken ansluter stråket till blågrönt stråk längs Kvillebäcken som
söderut möter älven. För att skapa en sammanhängande grön koppling och
ökad orienterbarhet längs stråket behöver sträckan mellan Fjärdingsparken
och Kvillebäcksparken utvecklas. Väster om Flunsåsparken ligger flera
bergknallar på rad som utgör ett grönt samband med Svarte mosse och
Hisingsparken. Iordningställda stigar finns endast delvis och tillgängligheten
är begränsad. I framtiden skulle en koppling eventuellt kunna utvecklas i
syfte att förlänga Flunsåsstråket västerut.
Följande gäller särskilt för Flunsåsstråket:
- Förstärk stråket, särskilt sträckan mellan Fjärdingsparken och
Kvillebäcksparken.
- Utveckla Bjurslättsplan med fler parkkvaliteter för att stärka stråket och
samtidigt tillgodose behov av bostadsnära park i områden norr om stråket.
Lorensbergsstråket är ett grönt stråk genom Lorensberg och delar av
Johanneberg. Stråket börjar eller slutar vid Wijkandersplatsen i Johanneberg,
passerar genom Johannebergsparken och Högåsberget, och kopplar samman
stadsparkerna Renströmsparken, Vasaparken och Kungsparken. Vid
Renströmsparken delar sig stråket från Wijkandersplatsen med en koppling
mot Götaplatsen via Fågelsången.
Lorensbergsstråket lämpar sig främst för promenader och är i stora delar
relativt kuperat, vilket gör att det inte är fullt tillgängligt i alla delar.
Högåsberget är ett av få något större områden med naturkaraktär i Centrum
och här behöver trappor passeras. I parkerna finns relativt gott om gröna
miljöer och platsbildningar men mellan parkerna finns ett antal svagare
länkar. Sträckan mellan Vasaparken och Kungsparken via Vasaplatsen
domineras idag av trafik som sammanstrålar i flera punkter - här är
kopplingen i dagsläget svag. Det är viktigt att Kungsparken kan nås utan att
behöva korsa större barriärer. Vidare är sträckningen mellan
Renströmsparken och Hvitfeldtsparken inte helt given. Vid Engelbrektsgatan
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skulle övergångsställen och stråk i Vasaparken med fördel kunna ansluta
bättre till varandra.
Följande gäller särskilt för Lorensbergsstråket:
- Stärk stråket, om möjligt framförallt mellan Kungsparken och Vasaparken.
- Undersök möjligheter att förbättra tillgängligheten längs stråket, främst
genom Högåsberget med samtidig hänsyn till Högåsbergets naturvärden.

Gröna stråk, befintliga – Högsbo-Frölunda
Frölunda-Majornastråket

ÄnggårdsbergenRuddalenstråket
Tynneredsstråket
ÄnggårdsbergenVälenstråket

Frölunda-Majornastråket kopplar samman ett flertal park- och
naturområden, som Positivparken, Ruddalen, Torpadammsparken, Västra
kyrkogården och Svaleboskogen. Stråket är relativt plant med god
tillgänglighet i hela sin sträckning.
Änggårdsbergen-Ruddalenstråket ska koppla samman Ruddalen med
Änggårdsbergens entré vid Gruvgatan. Stråket är befintligt väster om Dag
Hammarskjöldsleden, men behöver utvecklas öster om leden.
Tynneredsstråket sträcker sig genom Tynnered och knyter samman tre
stadsdelsparker.
Änggårdsbergen-Välenstråket ska koppla samman Änggårdsbergen med
Välen. Stråket är befintligt väster om Dag Hammarskjöldsleden, men behöver
utvecklas öster om leden.

Gröna stråk, framtida – Högsbo-Frölunda
Botaniska-Slottsskogen blir en koppling mellan Slottsskogen och Botaniska
Botaniska-Slottsskogen
ÄnggårdsbergenTunnlandsstråket
ÄnggårdsbergenRuddalenstråket
ÄnggårdsbergenVälenstråket

trädgården och vidare till Änggårdsbergen.
Änggårdsbergen-Tunnlandstråket ska sträcka sig genom Flatås och upp mot
Änggårdsbergen vid skjutbaneområdet.
Änggårdsbergen-Ruddalenstråket ska koppla samman Ruddalen med
Änggårdsbergens entré vid Gruvgatan. Stråket är befintligt väster om Dag
Hammarskjöldsleden, men behöver utvecklas öster om leden.
Änggårdsbergen-Välenstråket ska koppla samman Änggårdsbergen med
Välen. Stråket är befintligt väster om Dag Hammarskjöldsleden, men behöver
utvecklas öster om leden.

Kollektivtrafik, systemviktiga bytespunkter
Lindholmen Pumpgatan

City/inom Centralenområdet

Linnéplatsen

Ivarsberg/Bräcke
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Lindholmen är en regional målpunkt med en hög andel arbetsplatser.
Kopplingen till city kan på längre sikt komma att stärkas med en gång- och
cykelbro över älven mellan Hugo Hammarskaj och Packhuskajen.
City är en nationellt, regionalt och lokalt viktig bytespunkt i
kollektivtrafiksystemet. City är hårt belastad som bytespunkt och behöver
avlastas med nya regionala entréer och bytespunkter längre ut i
systemet. Kollektivtrafik systemviktig punkt och Nod för stadsutveckling
behöver läsas tillsammans. Kollektivtrafikutvecklingen i området och hur
stadsbyggnadsutvecklingen kan ske tillsammans och ta omhand flödena
behöver utredas vidare. Till city som bytespunkt hör Västlänkens
uppgångar, Nils Ericssons platsen, Drottningstorget, Åkareplatsen och
Kanaltorget.
Linnéplatsen är en etablerad bytespunkt som förstärks med utbyggnaden
av Lindholmförbindelsen. Lindholmsförbindelsen kopplar ihop
Linnéplatsen med Lindholm och sedan vidare till Brunnsbo.
Ivarsbergsmotet och Bräckemotet är två alternativa lägen för en
bytespunkt i metrobussystemet. Vilken av dem som gör bäst nytta
behöver utredas vidare. Det är oklart om det går att säkerställa
busskörfält i Ivarsbergsmotet. Motet påverkas av riskavstånd kring
raffinaderi väster om Älvsborgsbron. Angöring i motet behöver utredas
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Vårväderstorget

Backaplan/Hjalmar
Brantingsplatsen
Brunnsbo

Backa
Haga
Järntorget
Stigberget

Kungsten
Marklandsgatan

Frölunda torg

Järnbrott

Korsvägen

Liseberg
Svingeln
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vidare. Bräckemotet kan utredas som alternativ till Ivarsberg.
Bräckemotet ligger nära Biskopsgården och har en större potential för
stadsutveckling.
Vårväderstorget skulle kunna fungera som ett alternativ till Eketrägatan
som en bytespunkt på centrala Hisingen. Eventuellt kan bytespunkten
komma att kompletteras med Metrobuss.
Hjalmar Brantingsplatsen är en av stadens större etablerade
bytespunkter. När Backaplan utvecklas kommer bytespunkten få en mer
central placering i staden med starka konkurrerande intressen.
Med station för pendeltåg får Brunnsbo en ny roll i
kollektivtrafiksystemet. Brunnsbo station har potential att bli en
samlande bytespunkt för regionala och lokala resor på Hisingen och kan
få en viktig roll för att avlasta Centralstationen från kollektivtrafik.
Säkerställ möjligheten att bytespunkten även omfattar framtida
metrobuss.
Selma Lagerlöfs torg och Körkarlensgata utreds som alternativa
hållplatslägen för Metrobuss.
Haga blir med pendeltågstation en viktig entré till staden.
Järntorget är en av stadens större etablerade bytespunkter. Järntorget
har stor betydelse för lokala byten.
Med en utbyggnad av Lindholmförbindelsen kan Stigberget få en stärkt
betydelse som målpunkt. Lindholmsförbindelsen ska gå från Linnéplatsen
via Lindholmen till Brunnsbo. Stigberget kan även stärkas med
Metrobuss.
Kungstens roll som bytespunkt stärks med en hållplats för Metrobuss. Det
finns stora utmaningar att få till en bra bytespunkt vid Kungsten.
Vid Marklandsgatan strålar innerstadens och mellanstadens kollektivtrafik
samman. Här finns busstrafik i Högsboleden och på Dag
Hammarskjöldsleden samt spårväg från Frölunda till Linné, Sahlgrenska
och Kungsladugård. Det gör Marklandsgatan särskilt viktig ur ett
systemperspektiv för kollektivtrafiken, och blir än viktigare när området
runt Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till stadsmiljö. Marklandsgatans
roll i kollektivtrafiksystemet ska stärkas och kan på sikt komma att ingå i
innerstadsringen Beroende på eventuell utbyggnad och lokalisering av
spår längs väg 158 och station kan Marklandsgatan få en ytterligare stärkt
roll som regional målpunkt och bytespunkt med pendeltågstation.
Frölunda är en etablerad bytespunkt och målpunkt. Den är en viktig
bytespunkt för boende i Frölunda/Tynnered och pekas ut som
områdestrafiknav i Målbild Koll2035. Frölunda torg är en strategisk
tyngdpunkt i staden.
Järnbrott kan komma att få en utvecklad roll som bytespunkt. Detta
hänger nära samman med omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden
och en utvecklad roll med Metrobuss. Beroende på eventuell utbyggnad
och lokalisering av spår längs väg 158 och station kan Järnbrott få en
ytterligare stärkt roll som regional målpunkt och bytespunkt med
pendeltågstation.
Befintlig regional knutpunkt med många målpunkter i närområdet.
Korsvägen blir med pendeltågstation en viktig entré till staden.
Bytespunkt till spårväg (innerstadsringen) och buss.
En bytespunkt vid Lisebergs station kommer stärkas med eventuell
hållplats för Metrobuss.
Svingeln är en etablerad bytespunkt som sannolikt kommer få en större
roll i takt med att centrala staden växer österut. Kollektivtrafik och
systemviktig punkt och Nod för stadsutveckling behöver läsas
tillsammans. Viktigt att bytespunkten för kollektivtrafik och platsens
möjligheter att ta omhand flödena av människor och utveckla stadsmiljön
samverkar. Viktigt att stärka kopplingen till framtida Gullbergsvass.
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Delsjömotet
Gustavsplatsen
Gamlestaden

Angered centrum

Sahlgrenska

Gårda

Lindholmsplatsen

Chalmers

Rymdtorget

Delsjömotet kan bli en viktig punkt ör byte mellan bil och kollektivtrafik
med pendelparkering och hållplats för Metrobuss.
Gustavsplatsen kan på sikt eventuellt trafikeras med pendeltåg och blir då
en viktig bytespunkt.
Gamlestaden får med utbyggnad av Västlänken och omgivande
stadsutveckling en mer betydande roll i kollektivtrafiksystemet.
Gamlestaden kan bidra till att avlasta centrala staden som bytespunkt och
från genomgående kollektivtrafik i markplan. Gamlestads torg är en av
stadens strategiska tyngdpunkter.
Angered centrum har en stor betydelse som bytespunkt för boende i
Angered och kommer med planerad stadsutveckling få en mer betydande
roll. Angered centrum är en strategisk tyngdpunkt i staden.
Sahlgrenska är en regionalt viktig målpunkt med hög koncentration av
arbets- och studieplatser. Funktionen som sjukhus innebär också ett
behov av hög tillgänglighet till platsen. Sahlgrenska kommer med
utbyggnaden av Lindholmförbindelsen att stärkas i sin roll som en viktig
målpunkt.
Beroende på eventuell utbyggnad och lokalisering av spår längs väg 158
och station kan Sahlgrenska få en ytterligare stärkt roll som regional
målpunkt med pendeltågstation.
Gårda utvecklas som en av stadens mest arbetsplatstäta områden och är i
behov av en större regional tillgänglighet. Vid Gårda föreslås därför
hållplatsläge för Metrobuss.
Lindholmen är en regionalt viktig målpunkt med hög koncentration av
arbets- och studieplatser. Lindholmsplatsens roll som målpunkt stärks
med utbyggnaden av Lindholmförbindelsen. Lindholmsförbindelsen
knyter ihop spår mellan Brunnsbo och Linnéplatsen.
Chalmers är en regionalt viktig målpunkt med hög koncentration av
arbets- och studieplatser. Chalmers roll som målpunkt särks med
utbyggnaden av Lindholmförbindelsen. Lindholmsförbindelsen knyter
ihop spår mellan Brunnsbo och Linnéplatsen.
Rymdtorget som bytespunkt kan möjliggöra nya trafikeringsupplägg
mellan Metrobuss och spårväg.

Högvattenskydd
Backa industri södra
Sannegårdshamnen
Lindholmen
Packhuskajen
Fiskhamnen
Gullbergsvass
Lilla Bommen
Ringön
Masthuggskajen
Frihamnen inklusive
Kvillebäcken och Hisingsbron

Sörhallskajen-Maskinkajen

Sid. 29

Högvattenskydd längs Göta älv. Ansluter till Trafikverkets högvattenskydd
för Tingstadstunneln.
Högvattenskydd längs kajstråk vid Sannegårdshamnen.
Högvattenskydd längs kajstråk på Lindholmen.
Högvattenskydd längs kaj mellan Operan och Casinot. Delar av
högvattenskydd under byggnation.
Högvattenskydd inom Fiskhamnsområdet.
Högvattenskydd inom Gullbergsvass både längs Göta älv, Säveån och
utloppet av Gullbergsån.
Högvattenskydd längs kaj vid Lilla Bommen. Ansluter till nya kvarter och
Hisingsbron.
Högvattenskydd längs Järnmalmsgatan samt delar av kajstråk. Ansluter till
Trafikverkets högvattenskydd för Tingstadstunneln.
Högvattenskydd integrerat i höjdsättning och utbyggnad av halvö vid
Masthuggskajen samt komplettering av bullerskydd längs E45.
Högvattenskydd längs kajerna i Frihamnen integrerat i höjdsättningen.
Behov av åtgärder för att minska översvämningsrisken längs med
Kvillebäcken behövs och kan antingen göras genom en skyddsport med
pumpstation och liten höjning av sträckor längs med Kvillebäcken
alternativt en större höjning längs med längre sträckor av Kvillebäcken.
Högvattenskydd längs kajstråk vid Sörhallskajen och Maskinkajen.
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Götaverken

Skeppsbron
Hamnkanalen
Vallgraven
Gullbergsån och Mölndalsån

Majnabbe och Klippan
Marieholm
Partihallarna

Högvattenskydd längs och genom Götaverken kommer att uppföras med
temporära lösningar av enklare karaktär innan utbyggnad av permanent
högvattenskydd anläggs.
Högvattenskydd längs Skeppsbron integrerat i spårväg samt ny kaj.
Högvattenskydd längs kaj samt eventuell skyddsport vid Hamnkanalens
utlopp.
Högvattenskydd längs delar av kanalmurarna samt eventuell skyddsport
vid Rosenlundskanalens utlopp.
Högvattenskydd längs delar av Gullbergsån och Mölndalsån.
Kompletteras eventuellt med skyddsportar vid utloppen av Hamnkanalen,
Vallgraven och Gullbergsån.
Högvattenskydd längs kajstråk Majnabbe och Klippan.
Högvattenskydd som behövs för att skydda Marieholm, Slakthusområdet
och delar av Gamlestaden.
Högvattenskydd längs Partihallarna, södra Gamlestaden och Gullbergsån.

Järnväg framtida
Västlänken

Dubbelspår Hamnbanan
Eriksberg - Pölsebo
Dubbelspår Bohusbanan vid
Brunnsbo

Spår längs väg 158, alternativ
(reservat)

Dubbelspår Hamnbanan
Eriksberg - Kvillebangård

Dubbelspår Bohusbanan

Sid. 30

Göteborgs central har nått kapacitetstaket och behöver byggas ut.
Västlänkens utformning som en genomgående järnvägstunnel har flera
syften utöver att öka kapaciteten. Den avlastar befintlig kollektivtrafik i
staden genom att skapa nya resmönster och sprida resenärerna på flera
stationer.

Bohusbanan är en viktig bana för regiontågstrafiken till Stenungssund och
norrut på västkusten. Bohusbanan har idag låg kapacitet, långa restider och
är störningskänslig på grund av enkelspår och korta plattformar. För att öka
standarden behöver plankorsningar byggas bort, fler mötesstationer och
dubbelspår tillskapas på hela eller delar av sträckan till Stenungssund.
En 1,5 km lång dubbelspårsutbyggnad planeras för sträckan Kville –
Brunnsbo för att minska störningskänsligheten. I samband med detta
planeras även en ny station i Brunnsbo.
Syftet med reservatet är att möjliggöra en snabb och kapacitetsstark
kollektivtrafik i stråket söderut som kan ansluta till Västlänken. Främsta
syftet är att öka kapaciteten för pendling i stråket.
Reservaten omfattar tre alternativa lägen norr om Järnbrott. Dessa
alternativa lägen är baserade på en järnvägsteknisk utredning som
Trafikverket färdigställde år 2020. Läget för samtliga korridorer är
ungefärligt. I norr, ansluter de tre alternativa lägena ihop till en sträckning
upp till Haga station och söder om Järnbrott möts de tre alternativen och
blir en sträckning vidare söderut. Möjliga stationslägen för pendeltåg skulle
kunna vara Sahlgrenska, Marklandsgatan och ett läge väster om
Järnbrottsmotet alternativt ett läge öster om Järnbrottsmotet. Längre
söderut kan ett möjligt stationsläge vara vid Brottkärrsmotet. De
identifierade stationslägena har olika potential i förhållande till
stadsutveckling, byten i kollektivtrafiksystemet och pendling/närhet till
större arbetsplatsområden.
Hamnbanan är en viktig järnvägslänk till Göteborgs hamn och går genom
Göteborgs utvidgade innerstad. Syftet med reservatet är att säkerställa den
framtida möjligheten att öka Hamnbanans kapacitet genom utbyggnad till
dubbelspår.
Bohusbanan är av riksintresse och en viktig bana för regiontågstrafiken till
Stenungssund och norrut på västkusten. Dagens Bohusbana har låg
kapacitet, långa restider och är störningskänslig på grund av enkelspår och
korta plattformar. För att öka standarden behöver plankorsningar byggas
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bort, fler mötesstationer och dubbelspår på hela eller delar av sträckan till
Stenungssund. Göteborgs Stad ser även behov av att undersöka
möjligheten att ta Säve station i drift för resenärsutbyte i framtiden.
Göteborgs hamn och de stora verksamhetsområdena på Hisingen har både
en lokal, regional och nationell nytta och har behov av robusta miljövänliga
transporter. Syftet med ett markreservat för järnvägsspår på norra
Hisingen är att hålla möjligheten öppen för nya spår från Bohusbanan till
verksamhetsområdet vid Säve depå och till Göteborgs hamn.

Spår till hamnen via Säve
depå

En eventuell utbyggnad i hela reservatet ligger mycket långt fram i tiden.
Dock kan ett industrispår för att försörja verksamheterna vid Säve depå bli
aktuellt på kortare sikt. Under Svarte Mosse-området behöver järnvägens
sträckning ske i tunnel.
Göteborgs hamn och de stora verksamhetsområdena på Hisingen har både
en lokal, regional och nationell nytta och har behov av robusta miljövänliga
transporter. Syftet med ett markreservat för järnvägsspår på norra
Hisingen är att hålla möjligheten öppen för nya spår från Bohusbanan till
verksamhetsområdet vid Säve depå och till Hamnen.

Spår till hamnen via Säve
depå

En eventuell utbyggnad i hela reservatet ligger mycket långt fram i tiden.
Dock kan ett industrispår för att försörja verksamheterna vid Säve depå bli
aktuellt på kortare sikt.
För Trafikverkets projekt Göteborg – Borås, som är en del av ny stambana
mellan Göteborg – Stockholm, finns fyra alternativ till korridor mellan
Almedal – Landvetter flygplats. Ett alternativ via raka vägen som innebär
att den nya järnvägen i Almedal ansluter planskilt till Västkustbanan och
Västlänken, vilket kräver ett betydligt bredare spårområde än idag. Befintlig
bro för Kust till kustbanan över E6/E20 kommer att behöva flyttas och
intrånget på angränsande fastigheter blir betydande. De nya spåren
kommer att korsa Västkustbanan och E6/E20 på bro eller i betongtunnel
innan de går in i bergtunnel under Stensjön och Mölnlycke tätort.

Ny järnväg mot Borås,
inklusive Almedal

De andra tre alternativen innebär samtliga en breddning av Västkustbanan
från Almedal ner till stationsläge Mölndal, där järnvägen sedan efter
stationsläge Mölndal viker av i tre olika korridorer österut mot Landvetter
flygplats. I Mölndalsåns dalgång anläggs två nya spår parallellt med
Västkustbanan, vilket innebär att både angränsande fastigheter och E6/E20
kommer att påverkas.

Järnvägsstation befintlig
Göteborgs centralstation

Gamlestaden station
Sävenäs station

Liseberg station

Sid. 31

Göteborgs centralstation med betydelse för regionalt, nationellt och
internationellt resande och trafik. Med Västlänken kompletteras
Centralstationens norra del med underjordiska hållplatslägen för
pendeltåg. Västlänken utformas som en järnvägstunnel, vilket kommer
att öka kapaciteten i kollektivtrafiksystemet, skapar nya resmönster och
sprider resenärerna på flera stationer. Det frigör kapacitet för nationell
tågtrafik ovan mark.
Stationsläget vid Gamlestaden kommer att få en utökad roll som entré till
staden och som en viktig bytespunkt i kollektivtrafiksystemet.
Trafikering kan eventuellt komma att upphöra vid Sävenäs station under
förutsättning att vid behov senare etablera en station vid Gustavsplatsen.
Syftet är att öka kapaciteten i systemet och på så vis bidra till
helhetsnyttan på Västra Stambanan och övriga tågsystemet. Sävenäs
station bör ligga kvar fysiskt även om den inte trafikeras för att hålla
öppet för eventuella framtida behov.
Lisebergs station får en förändrad trafikering när Västlänken är färdig och
Korsvägens pendeltågstation öppnar, vilket medför att stationen kan få
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en ändrad funktion. Stationens läge har potential som bytespunkt mellan
buss och tåg.

Järnvägsstation framtida
Station Korsvägen

Station Haga

Brunnsbo station
Station centralen

Västlänkens utformas som en järnvägstunnel vilket kommer att öka
kapaciteten i kollektivtrafiksystemet. En ny pendeltågstation under mark
vid Korsvägen frigör ytor för stadsutveckling och avlastar befintlig
kollektivtrafik genom att skapa nya resmönster och sprida resenärerna på
flera stationer.
Västlänkens utformas som en järnvägstunnel vilket kommer att öka
kapaciteten i kollektivtrafiksystemet. En ny pendeltågstation under mark
vid Haga avlastar befintlig kollektivtrafik genom att skapa nya resmönster
och sprida resenärerna på flera stationer.
I samband med dubbelspårsutbyggnaden för sträckan Kville – Brunnsbo
ska en ny station i Brunnsbo byggas.
Med Västlänken kompletteras Centralstationens norra del med
underjordiska hållplatslägen för pendeltåg. Västlänken utformas som en
järnvägstunnel, vilket kommer att öka kapaciteten i
kollektivtrafiksystemet, skapar nya resmönster och sprider resenärerna
på flera stationer. Det frigör kapacitet för nationell tågtrafik ovan mark.

Förändrad infrastruktur för kollektivtrafik
Metrobussanspråk

Metrobussanspråk,
alternativ

Björlandavägen

Kollektivtrafik (Metrobuss)
tunnel

Sid. 32

Metrobuss är det koncept som i Målbild Koll2035 har till uppgift att binda
samman tyngdpunkter och andra viktiga målpunkter i det sammanhängande
stadsområdet. Det ska även binda samman stråken från ytterstaden och
grannkommuner med stadsområdet. Metrobussnätet omfattar enligt Målbild
Koll2035 den så kallade mellanstadsringen och ett flertal infartsstråk.
Metrobuss påverkar i stor utsträckning det statliga nationella vägnätet, det
kommunala vägnätet inom respektive kommun samt delvis även det statliga
regionala vägnätet.
På markanvändningskartan redovisas det statliga vägnätet av riksintresse
som enligt remissutgåva av åtgärdsvalsstudie kan påverkas av Metrobuss
genom ianspråktagande av befintliga körfält, breddning av körbana, upphöjd
bana, breddning av tunnel eller trafikering i blandtrafik.
Metrobuss är det koncept som i Målbild Koll2035 har till uppgift att binda
samman tyngdpunkter och andra viktiga målpunkter i det sammanhängande
stadsområdet. Det ska även binda samman stråken från ytterstaden och
grannkommuner med stadsområdet. Metrobussnätet omfattar enligt Målbild
Koll2035 den så kallade mellanstadsringen och ett flertal infartsstråk.
Metrobuss påverkar i stor utsträckning det statliga nationella vägnätet, det
kommunala vägnätet inom respektive kommun samt delvis även det statliga
regionala vägnätet.
På markanvändningskartan redovisas möjliga alternativa vägar för Metrobuss
enligt åtgärdsvalsstudie. Vägarna kan påverkas av Metrobuss genom
ianspråktagande av befintliga körfält, breddning av körbana, upphöjd bana,
breddning av tunnel eller trafikering i blandtrafik.
Björlandavägen kan ge förutsättningar för gena resor med buss. Utvecklingen
vid Björlanda och längs Kongahällavägen skulle kunna öka behovet av ökad
kollektivtrafik med bussfiler på sikt. Utredning behövs för att avgöra om
behov samt utrymme finns i gaturummet för bussfil.
Inom arbetet med ÅVS Metrobuss har framkommit att kapacitetstaket i
Gnistängstunneln snart är nått. För att metrobussystemet ska få önskad
framkomlighet behöver tunneln kompletteras med tunnelkörfält avsedda för
Metrobuss.
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Barriärminskande åtgärder infrastruktur
E6 söder om Tingstadstunneln

Lundbyleden

Oscarsleden

Västerleden/Söderleden vid
Frölunda/Järnbrott

Västerleden/Söderleden vid
Sisjön/Högsbo

Nyttan med att överbrygga barriären bedöms vara både lokal och
nationell. Lokal utifrån att det lokala resandet underlättas och
nationell utifrån att trafikarbetet på E6 kan fortgå. Den befintliga
förbindelsen mellan Svingeln och Olskroken/Redbergsplatsen är
mycket hårt utsatt för buller och luftföroreningar. Den
barriärverkan E6 innebär behöver hanteras för att den centrala
staden ska kunna växa. Idag finns för få kopplingar för att på ett
effektivt sätt kunna främja resor till fots och med cykel, vilket
innebär att potentialen för dessa transportslag inte nyttjas fullt ut.
På både kort och lång sikt finns möjligheter att i första hand verka
för att överdäcka leden vid strategiska lägen på sträckan mellan
Örgrytemotet och Olskroksmotet. Särskilt utpekade lägen för
möjliga barriärbrytande kopplingar är vid Svingeln - Olskroken och
vid Willinsbron i Gårda.
För Lundbyleden finns på kort sikt möjligheter att skapa
barriärbrytande kopplingar över eller under leden på strategiska
ställen. Åtgärder ska inte motverka en långsiktig förändrad
funktion av leden.
På lång sikt är inriktningen att den tunga trafiken till storindustrin
och hamnen ska ledas runt staden och därmed kan Lundbyledens
funktion förändras till att bli mer lokal och integreras i den
omgivande stadsmiljön med korsningspunkter i plan.
Kollektivtrafik, gång och cykel är viktigt att prioritera på lång sikt.
På sikt finns möjlighet att verka för att Oscarsleden blir en
integrerad del av gatunätet i staden. Detta bedöms kunna vara
aktuellt i samband med en eventuell flytt av färjeterminalerna och
en utveckling av södra älvstranden från Majnabbe till Järnvågen.
Förbättra kopplingen mellan Tynnered och Frölunda genom att
minska den upplevda barriären mellan de två sidorna av
Västerleden. Översiktsplanens geografiska inriktningar för HögsboFrölunda beskriver möjligheter till barriärminskande åtgärder över
Västerleden.
Minska barriäreffekten och förbättra kopplingen mellan Sisjön och
Högsbo. Översiktsplanens geografiska inriktningar för HögsboFrölunda beskriver möjligheter till barriärminskande åtgärder över
Västerleden.

Framtida spårväg
Gropegårdslänken

Spårväg Brunnsbo-Linné

Sid. 33

Gropegårdslänken möjliggör en framtida utbyggnad av spårväg i
stråket från Lindholmen till Hjalmar Brantingsgatan. Tillsammans
med Lindholmsförbindelsen ökar den robustheten och medför fler
resmöjligheter från Biskopsgården/Länsmansgården mot
innerstaden och västra Göteborg. Gropegårdslänken kan även
binda samman Lindholmen med Lundby som ett integrerat stråk
för gående och cyklister och bli en del i att överbrygga barriärerna
Lundbyleden och Hamnbanan. Denna del av stråket utgörs av ett
utredningsområde. Tidiga trafikanalyser visar att Gropegårdslänken
har potential att avlasta Eriksbergsmotet om den byggs för biltrafik.
Spårväg Brunnsbo-Linné gynnar framförallt lokala resor inom
Göteborg, men i ett bredare perspektiv skapas även regionala
nyttor. För delen Tingstadsvägen-Hjalmar Brantingsplatsen innebär
förslaget spåranläggning i gata, körbar för buss med möjlighet till
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Engelbrektslänken

Spårväg i alléstråket

Stadsbana Boulevard

Tvärkoppling Marconigatan

Lindholmen-Västra Eriksberg

Litteraturgatan, Brunnsbo-Selma
Lagerlöfs torg

Operalänken

Spårväg Brunnsbo-Linné

Spårvägstunnel Kortedala

Sid. 34

el-laddning/eldrift. För delen Frihamnen-Lindholmen är det
spåranläggning för stadsbana i markplan. Delen LindholmenLinnéplatsen är inriktningen en spåranläggning för stadsbana i
tunnel under älven och Stigberget. Längs sträckan planeras
hållplatslägen ovan mark, undantaget är Stigberget för
hållplatsläge under mark. Sträcka är totalt ca 7 500 meter.
Engelbrektslänken skapar en ny spårkoppling längs
Engelbrektsgatan så att spåren i Södra vägen kopplas ihop med
spåren i Skånegatan. Länken ska öka robustheten i spårvagnsnätet
vid omledning. Syftet är huvudsakligen öka möjligheten att hantera
störningar i systemet, inte att skapa en ny ordinarie körväg för en
spårvägslinje.
Syftet med objektet är att avlasta Brunnsparken, öka robustheten i
spårvägsnätet och förbättra kollektivtrafiken i Göteborg. Spårväg i
alléstråket kan förändra trafikeringen på intilliggande
spårdragningar.
Syftet med spårväg i planerad boulevard, i en omvandlad Dag
Hammarskjölds led, är främst att kollektivtrafikförsörja den
pågående och planerade stadsomvandlingen i närområdet.
Utbyggnad av stadsbana i boulevarden beskrivs ingående i
Mellanstaden Högsbo-Frölunda. Utbyggnad av stadsbanan kan
enligt fördjupningen ske etappvis.
Syftet med tvärkopplingen är att öka kapaciteten och robustheten i
systemet genom att den befintliga Frölundabanan kopplas samman
med en spårväg i boulevarden längs nuvarande Dag
Hammarskjöldsleden. Utbyggnad av tvärkoppling Marconigatan
beskrivs ingående i Mellanstaden Högsbo-Frölunda.
Framtida kollektivtrafik för både buss och spår. Busskörfält för
citybuss mellan Lindholmen till Västra Eriksberg och därefter vidare
till Vårväderstorget. Sektionsbredd ska vara förberedd för framtida
spår.
Syftet med åtgärden är att öka kapaciteten och knyta ihop
spårvägen i stråket hela vägen till Körkarlens gata.
Utredningsområdet visar spårvägssträckan i norr mellan Akkas gata
och Skälltorpsvägen och mot Körkarlens gata där spårens läge är
osäkert och behöver utredas vidare. Markanvändning även för
bebyggelse.
Operalänken omfattar en gen koppling mellan Stenpiren och
Västlänkens stationslägen och vidare mot Gullbergsvass och
Gamlestaden. Syftar till att avlasta Brunnsparken.
Spårväg Brunnsbo-Linné gynnar framförallt lokala resor inom
Göteborg, men i ett bredare perspektiv skapas även regionala
nyttor. För delen Tingstadsvägen-Hjalmar Brantingsplatsen innebär
förslaget spåranläggning i gata, körbar för buss med möjlighet till
el-laddning/eldrift. För delen Frihamnen-Lindholmen är det
spåranläggning för stadsbana i markplan. Delen LindholmenLinnéplatsen är inriktningen en spåranläggning för stadsbana i
tunnel under älven och Stigberget. Längs sträckan planeras
hållplatslägen ovan mark, undantaget är Stigberget för
hållplatsläge under mark. Sträcka är totalt ca 7 500 meter.
Artillerigatan genom Gamlestaden har idag nått kapacitetstaket
både för biltrafik och kollektivtrafik. Syftet med ett reservat för en
spårvagnstunnel mellan Kortedala och Nylöse är att avlasta
Artillerigatan och försörja nordöstra Göteborg med snabb och
kapacitetsstark kollektivtrafik, vilket möjliggör stadsutveckling i
Gamlestaden, Kortedala och Kviberg.
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Framtida trafikplatser
Syftet är att skapa en anslutning till E6 för att trafikförsörja ett möjligt
framtida bebyggelse- och verksamhetsområden väster om E6. Åtgärden
bedöms vara aktuell först på lång sikt.
Syftet är att underlätta för tung trafik att ansluta till Norrleden från E6.
Dagens utformning har flera problem, där brant lutning är det största.
En förändring av befintlig signalreglerad korsning i plan på E45 vid
Agnesberg skulle leda till ökad trafiksäkerhet och förbättrad
framkomlighet. Trafikverket är väghållare.
Huvudsyftet är att göra Norrleden mer attraktiv för tung trafik genom att
bygga bort korsningar i plan och därmed förbättra medelhastigheten och
skapa ett jämnare flöde. Trafikverket är väghållare för Norrleden och är
därmed ansvarig för densamma. För närvarande pågår en
åtgärdsvalsstudie för Norrleden.
Huvudsyftet är att göra Norrleden mer attraktiv för tung trafik genom att
bygga bort korsningar i plan och därmed förbättra medelhastigheten och
skapa ett jämnare flöde. Trafikverket är väghållare för Norrleden och är
därmed ansvarig för densamma. För närvarande pågår en
åtgärdsvalsstudie för Norrleden.
Huvudsyftet är att göra Norrleden mer attraktiv för tung trafik genom att
bygga bort korsningar i plan och därmed förbättra medelhastigheten och
skapa ett jämnare flöde. Trafikverket är väghållare för Norrleden och är
därmed ansvarig för densamma. För närvarande pågår en
åtgärdsvalsstudie för Norrleden.
Åtgärden syftar till att fullborda det ”halva” mot som redan finns på
platsen och försörjer IKEA, så att trafik längs och till E6 söderut inte
behöver nyttja Kärramotet eller Bäckebolsmotet.
Ombyggnation till trafikplats, främst ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, även
för framkomlighet för buss.
Trafikplatsen behövs för ett nytt huvudstråk från Billdalsvägen till
Lindomevägen, via Svindal och Gatersered, så att detta kan anslutas till
väg 158 för. Huvudstråket är kopplat till framtida utbyggnad inom
planeringsreserven i södra Askim, och därför inte aktuellt förrän på lång
sikt. Anslutning till väg 158 är viktigt för att de interna stråken parallellt
med väg 158 inte ska överbelastas. Utformning av trafikplatsen behöver ta
hänsyn till möjlig framtida sträckning av spår längs väg 158.
Trafikplatsens ska möjliggöra fortsatt utveckling av Gamlestaden och
underlätta för framtida utbyggnader där. Slakthusmotet kommer att
avlasta Ånäsmotet och på så vis möjliggöra vidare utveckling av centrala
Gamlestaden. Trafikverket har tagit fram förslag på utformning. En
detaljplaneprocess har påbörjats.
Trafikplatsen behövs för att trafikförsörja det framtida området kring
Backaplan. Med en trafikplats där avfarten till Biltema idag ligger så
hamnar trafiken väster om Bohusbanan och därmed behöver de som ska
mot Tuve och Säve inte passera järnvägen i plan. Vidare behöver det
befintliga Brunnsbomotet på sikt tas bort då det ligger för nära
anslutningarna till Marieholmstunneln. Kvillemotet möjliggöra detta.
Angöring till Backaplan och Brunnsbo kommer att ske via ny anslutning till
Deltavägen.
Trafikplatsen utvecklas och byggs om för att trafikförsörja det framtida
området kring Backaplan. Leråkersmotet ingår i Trafikverkets projekt med
ett nytt Kvillemot. En konsekvens av nya moten på Lundbyleden är att de
befäster barriären på sträckan mellan Hjalmar Brantingsmotet och
Ringömotet.

E6 Ellesbo
Norrleden anslutning mot
Klarebergsmotet

E45 Agnesberg

Norrleden vid Kärra

Norrleden vid Tuvevägen

Hisingsleden Holmvägen

E6 Tagene/IKEA
Väg 158 vid Askims
stationsväg/ Askimsbadet

Lyckekärrsmotet, väg 158

E45 Slakthusmotet

Kvillemotet

Leråkersmotet

Tyngdpunkter (strategiska)
Sid. 35
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Angered centrum

Frölunda torg
Gamlestads torg

Angereds centrum är en av Göteborgs tre strategiska tyngdpunkter. Det är
ett kommersiellt centrum med ett stort utbud av butiker, restauranger och
samhällsservice. Under de senaste åren har centrumet kompletterats med
bland annat närsjukhus, idrottsarena med simhall och ishall, resecentrum
samt park. Det pågår planering för en kraftfull satsning med fler bostäder och
en struktur som ska skapa samband och rumsbildningar för ett ökat stadsliv.
Området behöver kompletteras med de funktioner som saknas. Näringslivet
ska därför ges förutsättningar för ett större utbud av arbetsplatser, främst
inom handel och service. Bebyggelsetillskottet behöver ha en god gestaltning
och omsorg som gör att platsen tillförs fler kvaliteter för både unga och
gamla.
Tyngdpunkten har god koppling med kollektivtrafik till centrala Göteborg.
Dess resecentrum spelar en betydande roll som bytespunkt för resor mellan
olika delar av Angered. Infrastrukturen runt centrumet är storskalig och har
hög kapacitet. Det behövs ett mer finmaskigt gatunät för att minska såväl
upplevda som faktiska avstånd.
En fördjupad beskrivning av Frölunda torg finns i Geografiska inriktningar för
mellanstaden - Högsbo Frölunda.
Gamlestads torg är en av Göteborgs tre strategiska tyngdpunkter. Området
är under omvandling mot ett tätt, blandat och attraktivt område. Ett
resecentrum med butiker, kontor, bostäder och kulturcentrum är under
utbyggnad. Tyngdpunkten stärks genom ökad lokal och regional
kollektivtrafik.
Omvandlingen ger möjligheter för både befintligt näringsliv och
tillkommande att utvecklas. Verksamheterna i Marieholm, Slakthusområdet
och delar av Sävenäs ska värnas, då områdenas kulturhistoriska värde och
identitet utgår från verksamheterna.
Väster och söder om Gamlestads torg utgör infrastrukturen barriärer som
motverkar en sammanhållande stadsstruktur och blandstad. Det behövs ett
finmaskigare gatunät med kopplingar i alla riktningar för att tyngdpunkten på
sikt ska bli en del av den utvidgade innerstaden.
Det är svårt att hitta lämpliga platser för förskolor och skolor i direkt
anslutning till Gamlestads torg. Angränsande områden bör därför utvecklas
med samhällsservice så att det tillgodoser det behov som uppstår vid
utbyggnad av bostäder vid Gamlestads torg. Det är även brist på parker och
natur i närområdet. Detta ska säkerställas genom en stadsdelspark samt
ökad tillgänglighet till Säveån och Göta Älv.

Tyngdpunkter (lokala större, lokala, ytterstadens)
Brunnsbo torg

Marklandsgatan

Sid. 36

Brunnsbo torg är en tyngdpunkt på centrala Hisingen. I anslutning till torget
planeras för en framtida pendeltågstation som kommer utgöra en viktig
regional koppling och framtida entré till Backaplan och centrala Hisingen.
Utformningen av en ny pendeltågsstation vid Brunnsbo torg är avgörande för
hur området kan utvecklas. Det finns potential att locka
näringslivsetableringar genom att platsen har ett både centralt läge i staden
och ett regionalt upptagningsområde. Vid utveckling av stationen är det av
stor vikt att överbrygga barriärer så att Brunnsbo och Backaplansområdet
kopplas ihop med sammanhängande stråk. Det är också angeläget att skapa
en stadsdelspark i Brunnsbo. Brunnsbo torg har en viktig koppling mot Selma
Lagerlöfs torg genom Litteraturgatan som behöver säkerställas vid utveckling
av stationen.
Området runt Marklandsgatan är tyngdpunkt i norra delen av sydvästra
mellanstaden, på gränsen till utvidgad innerstad. På det närliggande lokala
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torget Axel Dahlströms torg finns ett serviceutbud som kan komplettera
tyngdpunktens. I anslutning till tyngdpunkten finns potential för förtätning
med bostäder, tillhörande samhällsservice och verksamheter.

Rymdtorget

Selma Lagerlöfs torg

Wieselgrensplatsen

Vårväderstorget

Eriksbergs centrum
Friskväderstorget
Gärdsås torg

Hammarkulletorget

Sid. 37

Utvecklingsinriktningar för Marklandsplatsen beskrivs mer utförligt i
geografiska inriktningar för mellanstaden Högsbo-Frölunda.
Rymdtorget är tyngdpunkt för Bergsjön. Torget är byggt som en
inomhusgalleria och har byggts om i omgångar. Här finns idag butiker, café,
bibliotek, skola och annan service. Planering och byggnation pågår av ett nytt
kulturhus och nya bostäder som kompletterar befintlig bebyggelse. I
anslutning till Rymdtorget finns ytterligare potential för
bebyggelseutveckling. I den fortsatta utvecklingen är det viktigt att tillskapa
offentliga rum med hög kvalitet samt att bibehålla plana ytor.
Metrobuss kan komma att komplettera befintlig kollektivtrafik vid
Rymdtorget. Det stärker torgets betydelse och roll i området. Hållplatslägena
för buss och spårvagn, som idag ligger på var sin sida av torget, bör utformas
på ett sätt som ger en trygg och säker miljö för människor att vistas på.
Selma Lagerlöfs Torg är en tyngdpunkt på centrala Hisingen. Här finns
butiker, vårdcentral, restauranger, skola, bibliotek och annan kommunal
service. En stor satsning och omvandling pågår med över 1 000 nya bostäder,
kontor, handelshus, idrottshall mm. Det är viktigt att tyngdpunkten fortsätter
att prioriteras och att omvandlingen sprids söderut längs Litteraturgatan för
att knyta området till innerstaden. Det finns ett starkt samband mellan Selma
Lagerlöfs torg och Brunnsbo torg som ska värnas.
Wieselgrensplatsen är en tyngdpunkt i Lundby, centrala Hisingen, på gränsen
till den utvidgade innerstaden. Här finns handel och service liksom god
kollektivtrafik med flera spårvagnslinjer och citybuss. Vid Wieselgrensplatsen
planeras för nytt sjukhus, upprustad simhall och nya bostäder. Tyngdpunkten
har potential till fortsatt utveckling bland annat tack vare sitt strategiska läge
både koppling både till mellanstaden och till innerstaden.
Vårväderstorget är en tyngdpunkt i Biskopsgården, centrala Hisingen. Här
finns stor utbyggnadspotential för nya bostäder och verksamheter. Särskilt
behövs ett ökat utbud av service i området. Genom utveckling av
Vårväderstorget och genom att platser med eftersatt underhåll rustas upp,
kan tryggheten och attraktiviteten i området öka. Vid utveckling av torget ska
Biskopsgården kopplas samman med kringliggande bebyggelseområden
genom sammanhängande stråk. Bebyggelsestrukturen i Biskopsgården har
ett kulturhistoriskt värde som ska värnas.
Eriksbergs centrum är en tyngdpunkt med lokal betydelse för boende i
Eriksberg med omnejd.
Friskväderstorget är en tyngdpunkt med lokal betydelse för boende i
Biskopsgården med omnejd.
Gärdsås torg är en tyngdpunkt med lokal betydelse för boende i Gärdsås med
omnejd. Torget byggdes som en del av miljonprogrammet under 60 och 70talen och har både offentlig och kommersiell service såsom livsmedelsbutik,
pizzeria, skola och stadslantgården Galaxen. Intill torget ligger även Gärdsås
mosse parkområde. Servicen, parkområdet och hållplatslägena för spårvagn
och buss vid torget är viktiga att värna.
Hammarkulletorget är en tyngdpunkt med lokal betydelse för boende i
Hammarkullen. Tyngdpunkten kan utvecklas och kompletteras med ny
bebyggelse på befintliga parkeringsplatser och impedimentsytor vid
exempelvis Hjällbovägen och Hammarkullens väg. Hammarkulletorget bör
stärkas med kommersiell service och samhällsservice såsom en större
livsmedelsbutik, apotek och vårdcentral. Torget bör utformas på ett sätt som
i större utsträckning uppmuntrar till möten och interaktion. De gröna
kopplingarna bör stärkas från Hammarparken mot Hjällbo och Lärjeån.
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Hjällbo centrum

Kortedala torg

Kyrkbytorget/Eketrägatan

Munkebäckstorget

Opaltorget

Tuve torg

Torslanda Amhult

Kärra centrum

Nya Hovås

Hjällbo centrum är en tyngdpunkt med lokal betydelse för boende i Hjällbo.
Tyngdpunkten har stor utvecklingspotential genom sitt strategiska läge i
staden och närhet till naturområdet Lärjeåns dalgång. Tillkommande
bebyggelse behövs för att stärka centrumfunktionen. Ny bebyggelse bör
lokaliseras nära spårvagnshållplatsen eller längs Gråbovägen och utformas så
att man omvandlar överdimensionerade vägar och minskar infrastrukturens
barriärverkan i området.
Kortedala torg är en tyngdpunkt med lokal betydelse för boende i Kortedala.
Det är ett av de största förortstorgen i Göteborg och byggdes i mitten av
1950-talet som en del av folkhemsbygget, vilket också präglar Kortedala i
stort. Vid torget finns service av olika slag och ett hållplatsläge för spårvagn.
Torget har rustats upp över tid och ny bebyggelse har tillkommit. Det finns
potential att stärka torget genom bebyggelseutveckling längs stråk i
anslutning till torget. Bebyggelseutveckling vid Kortedala torg ska värna
befintliga värden i bebyggelsestrukturen och skapa trygga hållplatslägen.
Kyrkbytorget/Eketrägatan är en tyngdpunkt med lokal betydelse för boende i
närområde. Serviceutbud finns framförallt vid Kyrkbytorget och en knutpunkt
för kollektivtrafiken vid Eketrägatan.
Munkebäckstorget är tyngdpunkt med lokal betydelse för boende i Kålltorp
och Munkebäck. Torget vänder sig inåt och är lokaliserat vid en korsning med
flertalet spårvagnslinjer och citybuss. Samhällsservice och kommersiell
service finns både vid Munkebäckstorget och längs med de stråk som
ansluter till torget.
Potential att utveckla tyngdpunktens närområde finns främst längs med
Torpagatan. Här finns idag brandstation och byggnader i ett eller två plan
med samhällsservice av olika slag. En bebyggelseutveckling längs Torpagatan
ska ta hänsyn till omkringliggande bebyggelse, stärka gaturummet och
möjliggöra för en effektivare markanvändning samtidigt som behovet av
samhällsservice tillgodoses.
Opaltorget är en tyngdpunkt med lokal betydelse för boende i Tynnered.
Opaltorget byggdes under miljonprogrammets tid och genomgår just nu en
stor förändring med bland annat nya bostäder, butiker, förskolor, vårdcentral
och park. Opaltorget behöver stärkas med ett utbud som behövs för
vardagen.
Tuve torg är en tyngdpunkt med lokal betydelse för boende i Tuve. Torget
behöver kopplas till kringliggande bebyggelseområden på ett bättre sätt för
att få större flöden av människor. Det finns goda förutsättningar att utveckla
tyngdpunkten genom väl utbyggd kollektivtrafik, närhet till service och
tillgång till byggbar mark. Det är önskvärt att komplettera med mindre
lägenheter och att bryta upp den storskaliga bebyggelsestrukturen.
Amhult centrum och Torslanda torg i centrala Torslanda utgör tillsammans
en tyngdpunkt för omkringliggande bebyggelse. En majoritet av handeln
finns idag i Amhult. Amhults geografiska läge innebär att även Öckerö ingår i
upptagningsområdet för handel, medan det är svårt att locka kunder från
andra områden på Hisingen och övriga Göteborg. Torslanda torg fungerar
som ett bostadsnära centrum. Förtätning i närområdet ska bidra till att
Amhult centrum och Torslanda torg kopplas samman.
Kärra centrum utgör en tyngdpunkt för omkringliggande bebyggelse.
Närområdet behöver kompletteras med ett brett utbud av boendemiljöer,
bostadstyper och variation i stadsmiljön.
Nya Hovås utgör en tyngdpunkt för omkringliggande bebyggelse. Området
har utvecklats under 2010-talet med ny bebyggelse i form av flerbostadshus
och centrum.

Utredningsområde kommunikation
Älvförbindelse Jordfall

Sid. 38

Jordfallsbron har begränsad livslängd, och det behöver planeras för
ersättningsbro vid samma eller annat läge.
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Kärra-Gerrebacka

Angered-Rannebergen

Älvförbindelse Agnesberg

Älvförbindelse Lärje

Selma Lagerlöfs torg Körkarlens gata

Koppling vid Säve
verksamhetsområde

Västra EriksbergVårväderstorget

Gropegårdslänken

Sid. 39

Syftet är att skapa en tydligare och mer funktionell koppling mellan Kärra och
Gerrebacka.
Om Norrledens funktion och trafikflöden förändras bör samtidigt dess
barriäreffekt minskas vid aktuell plats, så att utbytet mellan Kärra och
Gerrebacka samtidigt förenklas. Detta behöver vägas mot det eventuella
nationella och regionala intresset för godstransporter att passera längs
Norrleden.
Restiden med kollektivtrafik från Rannebergen till centrala Göteborg är lång,
vilket minskar möjligheterna att uppnå en jämställt och socialt sammanhållen
stad. Genom att stärka kopplingen från Rannebergen till Angered och
centrala Göteborg med snabb kollektivtrafik kan staden knytas samman och
förutsättningar skapas för en fortsatt expansion i området.
Utredningsområdet syftar till att på lång sikt möjliggöra för en förlängning av
spårvägen från Angered till Rannebergen och/eller Lövgärdet. Spårvägen
innebär en snabbare kollektivtrafik utan byten.
Syftet med ett markreservat för en gång- och cykelförbindelse över älven vid
Agnesberg är att bevara möjligheten att i framtiden bygga en bro som ökar
finmaskigheten i transportnätet och minskar Göta älvs barriäreffekt.
Avståndet mellan de nuvarande älvförbindelserna Marieholmstunneln och
Angeredsbron är cirka 8 kilometer. Reservatet syftar till att bevara
möjligheten att på sikt skapa en koppling vid Lärje som avlastar övriga
älvförbindelser, ökar finmaskigheten i transportnätet och minskar Göta älvs
barriäreffekt. Det bedöms finnas ett behov av en älvförbindelse i Lärje av
lokal karaktär för kollektivtrafik, bil, gång och cykel.
Inom ramen för Sverigeförhandlingen och i målbild Koll2035 är citybuss
angett i Litteraturstråket och förbereda för spårutbyggnad. Syftet med
åtgärden är att öka kapaciteten och knyta ihop spårvägen i stråket hela
vägen till Körkarlens gata.
Utredningsområdet visar spårvägssträckan i norr mellan Akkas gata och
Skälltorpsvägen och mot Körkarlens gata där spårens läge är osäkert och
behöver utredas vidare. Markanvändning även för bebyggelse.
En ny förbindelse föreslås mellan Hisingsleden/Norrleden vid Holmvägen och
Kongahällavägen. Exploatering i området för Säve flygplats motiverar denna
förbindelse för att styra trafiken mot Hisingsleden. En sådan ny öst-västlig
förbindelse kan dessutom ha en barriärbrytande effekt och förväntas avlasta
både Björlandavägen och Kongahällavägen. På systemnivå kan förbindelsen
komma att få stor betydelse för de framtida möjligheterna att utveckla de
omkringliggande områdena runt Säve verksamhetsområde med omnejd.
Förbindelsen måste från början utformas så att framtida kollektivtrafik med
enkelhet kan nyttja den.
Busskörfält för citybuss mellan Västra Eriksberg och Vårväderstorget samt
översyn och eventuell justering av befintliga busskörfält mellan Lindholmen
och Västra Eriksberg för citybuss. Sektionsbredd ska vara förberedd för
framtida spår.
Utredningsområdets fokus handlar om att koppla ihop kollektivtrafik på
Gropegårdsgatan och Lindholmen. Syftet med spårvägskopplingen är att
avlasta Hisingsbron och att utvidga innerstadsringen att även omfatta viktiga
målpunkter i Lundby. Gropegårdslänken möjliggör en framtida utbyggnad av
spårväg i stråket som tillsammans med Lindholmsförbindelsen ökar
robustheten och medför fler resmöjligheter från
Biskopsgården/Länsmansgården mot innerstaden och västra Göteborg. Den
binder även samman Lindholmen med Lundby som ett integrerat stråk för
gående och cyklister och kan bli en del i en barriäröverbryggning över
Lundbyleden och Hamnbanan. Anspråk för Metrobuss som alternativ
dragning finns även inom Gropegårdsgatan, enligt åtgärdsvalsstudie. Tidiga
trafikanalyser visar att Gropegårdslänken har potential att avlasta
Eriksbergsmotet om den byggs för biltrafik.
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Södra centrumförbindelsen

Framtida älvförbindelse
Ringön – Gullbergsvass

Operan - Gullbergsvass Gamlestaden

Koppling över bangården vid
Gullbergsvass

Spårvägstunnel Kortedala

Fattighusån

Övre
Husargatan/Sprängkullsgata
n

Sid. 40

Syftet med Södra centrumförbindelsen är att avlasta centrala Göteborg från
fordonstrafik, samt öppna upp för en genare länk i öst-västlig riktning i denna
del av staden. Nyttorna som objektet innebär är framförallt lokala och
regionala.
Objektet var med i ÖP 2009 men avgränsningen ökas inom denna
översiktsplan ifall en något förändrad dragning gör större nytta. Fortsatta
utredningar krävs gällande nytta, syfte och dragning. Tidiga trafikanalyser har
tagits fram under ÖP-processen liksom en utredning om möjligheten att
genomföra länken sett till geologiska förutsättningar och preliminära
markanspråk vid tunnelmynningarna. En föreslagen dragning i södra delen av
området förväntas ge en större avlastning av trafiken i centrala Göteborg än
dragningen redovisad i ÖP 2009. Åtgärdens genomförande bedöms vara på
lång sikt.
Gullbergsvass står inför en omvandling till blandstad med närhet till
centralen området, inom området finns kajplatser för båtar men inte för
färjetrafik. Låg reseefterfrågan i området idag kombinerat med avsaknad av
större målpunkter inom närområdet, barriärer och långa avstånd till
kollektivtrafik och bytespunkter gör att potentialen främst finns på lång sikt i
stadsutveckling av Gullbergsvass. Potential finns då att knyta en förbindelse
mellan Ringön och Gullbergsvass till Svingeln och Brunnsbo.
Utredningsområdets syfte är att visa behovet och säkerställa att möjligheten
för en stark kollektivtrafik i området inte byggs bort. Utredningsområdet
omfattar en gen koppling mellan Stenpiren och de stora nyetableringarna för
kontor runt Västlänkens stationslägen, vidare in mot Gullbergsvass och
Gamlestaden men också in i snabbspåret till Angered söder om
Centralstationen. Dessa kopplingar skulle öka tillgängligheten till
Centralenområdet och Gullbergsvass när det utvecklas till en ny stadsdel
med bostäder och arbetsplatser. Det skulle även skapa genhet i
spårvagnssystemet och avlasta den hårt belastade spårvägen mellan
Drottningtorget och Gamlestaden.
Det är i nuläget inte klarlagt vilken typ av kollektivtrafik som är bäst lämpad
att trafikförsörja Gullbergsvass och i vilken sträckning den kommer gå.
Utredningsområdets läge är därför ungefärligt.
Det finns redan idag ett behov av att korsa järnvägen och bangården vid
Gullbergsvass för att knyta samman cykelbanan vid Kruthusgatan med
Friggagatan. När Gullbergsvass stadsutvecklas kommer behovet öka av gång
och cykelkopplingar över spårområdet ytterligare. Relation med framtida
bangårdsförbindelse behöver tas omhand.
Artillerigatan genom Gamlestaden har idag nått kapacitetstaket både för
biltrafik och kollektivtrafik. Syftet med ett reservat för en spårvagnstunnel
mellan Kortedala och Nylöse är att avlasta Artillerigatan och försörja
nordöstra Göteborg med snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik, vilket
möjliggör stadsutveckling i Gamlestaden, Kortedala och Kviberg.
Markerat utredningsområde avser Stampgatans och eventuellt Ullevigatans
framtida roller för olika kollektivtrafikslag, såsom metrobussens angöring till
centrum och ev. flytt av spårväg i samband med kanalmursrenovering. När
det gäller Stampgatan som gång och cykelstråk behöver utredas ett bredare
helhetsperspektiv med att stärka Fattighusån som blågrönt stråk vägas in i
framtida utredningar, liksom Riksintresse för kulturmiljö med flera
stadsbyggnadsaspekter. Nyttor och konsekvenser samt alternativ behöver
utredas. Avvägning återstår att göras.
Övre Husargatan är idag ett viktigt kollektivtrafikstråk för buss.
Utredningsområdet syftar till att svara på frågan om spårtrafik ska ersätta
eller komplettera busstrafik här och koppla ihop Linnéplatsen och föreslagna
spårväg i Alléstråket. Längs sträckningen finns många stadsbyggnadsvärden
att beakta och det finns risker med intrång i kulturmiljöer. Stråket är också
ett utpekat stadslivsstråk, därmed behövs en bredare utredning av helheten,
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där alternativ tas fram och nyttor och konsekvenser redovisas. Avvägning
återstår att göras.

Framtida väg
Angered-Surte

Syftet med reservatet är en bussgata mellan Angered och Surte som i
framtiden kan ha möjligheten att koppla nordöstra Göteborg norrut. Det
öppnar upp för snabbare och mer direkta resor till Ale och vidare norrut
med järnväg utan att behöva åka via Gamlestaden eller Göteborgs
centralstation.
Askims stationsväg är smal och det är svårt för kollektivtrafik att använda
sträckan. Sträckan har en betydelse både på områdes- och lokalnivå.
Objektet har stöd i detaljplan, eventuellt behöver någon justering i höjder
ändras. Markförutsättningarna innebär vissa utmaningar.
Den nya bangårdsförbindelsens viktigaste funktion är att frigöra
Drottningtorget - Nils Ericsonsplatsen från genomgående biltrafik och
därigenom bereda plats för en utökad kollektivtrafik samt ökat utrymme
för gående och cyklande. Förbindelsen kan också bli en viktig koppling för
kollektivtrafik, gående och cyklister över bangården mot Gullbergsvass. Det
är viktigt att studera hur anslutningen till Gullbergsvass gör störst nytta,
med minst påverkan.
Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
boulevard.

Askims stationsväg

Bangårdsförbindelsen

Boulevarden

För boulevardområdet visas ett område vars bredd och exakta placering
kommer bestämmas av vidare detaljplaneprocesser. Den utpekade
området har sin placering utefter de övergripande principerna som
beskrivs närmare i översiktsplanen och i åtgärdsvalsstudien Dag
Hammarskjölds boulevard. Det går utifrån området att utläsa om
boulevarden föreslås placeras mot öst eller väst, var spårvägen ska
förläggas och det ges en övergripande uppfattning om vilken bredd
boulevarden kan förväntas få.

Eriksbergsmotet-Inlandsgatan

Förlängning Östra
Sörredsvägen

Gamla
Sörredsvägen/Låssbyvägen

Halvors länk, mellan väg 155
och Hisingsleden

Koppling inom Tuve

Sid. 41

För ytterligare information, se beskrivning av boulevarden i
utvecklingsinriktningarna.
Syftet med länken är att skapa en ny entré till Volvo Lundby och att knyta
samman Lundby med Eriksberg. Länken kan möjliggöra för stängning av
den signalreglerade korsningen på Lundbyleden vid Inlandsgatan.
Syftet med att förlänga Sörredsvägen är att öka tillgänglighet och robusthet
till Hamnen/Arendal. Det skapar även en bättre koppling mellan
Volvo/logistikcentrum och Hamnen/Arendal. Länken skapar förutsättning
att stänga plankorsningen Arendalsvägen/väg 155 vilket förbättrar
trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 155.
Syftet är att koppla området mellan Trulsegården och västra Låssby till
Norrleden via den nya John Bunyas väg, till det nya motet vid Hisingsleden
och vidare mot centrala och östra Göteborg. Nyttan är mindre om
Älvegårdsförbindelsen genomförs och nya trafikplatser anläggs mellan
Hisingsleden och Björlandavägen.
Vägkoppling som ger en smidigare koppling mellan Hisingsleden och väg
155/ Ytterhamnsmotet. Ytterligare en trafikplats, Vikansmotet, skapas mitt
på sträckan som ger anslutning till kringliggande industriområden via Östra
Sörredsvägen och Halvorsäng/Ruskvädersgatan. Gång- och cykelvägnätet
förbättras samtidigt.
Objektet har funnits med i tidigare översiktsplaner och då i första hand
som en möjlig gata för kollektivtrafik, gång och cykel, men den har även
diskuterats som en möjlig förbindelse för biltrafik. Idag finns en gång- och
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Lunnagårdslänken

Länsmansgården - Södra
Biskopsgården

Mellbymot och anslutning
norrut

Ny förbindelse till Öckerö

Ny väg i Billdal

Nylöseförbindelsen

Sörredsvägen

Älvegårdsförbindelsen

Vägnät Backaplan
Vägnät Fixfabriken
Vägnät Frihamnen
Vägnät Gullbergsvass

Sid. 42

cykelväg längs aktuell sträcka som förbinder de olika delarna av Tuve med
varandra.
Syftet är att avlasta Söderleden med en förbindelse mellan Sisjön och in i
Mölndal. Lunnagårdslänken (förlängning av Stora Åvägen) genomförs
omkring år 2023.
En uppgraderad och delvis nybyggd gata för främst buss väster om
spårvägen i Biskopsgården/Länsmansgården skulle innebära att fler
invånare får nära till kollektivtrafik samt att nya målpunkter i staden lättare
kan nås. Planering pågår för en utveckling av området med ytterligare
bostäder vilket leder till ökat behov av resor. Alternativa sträckningar
närmast Vårväderstorget behöver studeras vidare.
En utveckling av Mellbyleden kan bli en länk mellan nordöstra Göteborg
och Partille/E20. För Bergsjön skulle en utveckling av Mellbyleden kunna ge
fördelar med kortare restider till centrala staden med expressbuss, jämfört
med vad dagens spårvagnslinjer kan klara av.
Syftet med vägreservatet är att på lång sikt ersätta färjetrafiken till Öckerö
med en fast förbindelse och att möjliggöra det via en ny vägsträckning.
Trafiksituationen på Hjuviksvägen är bristfällig idag. Det Y-formade
reservatet visar olika alternativa vägdragningar. Den norra delen inkluderar
dels en möjlig vägsträckning i marknivå med fortsatt bro till Öckerö, dels
ett alternativ med en delsträcka i tunnel. Den södra delen är en möjlig
vägtunnel med fortsatt bro. Även befintlig sträckning av Hjuviksvägen, där
vägen breddas, är en möjlig lösning som utreds i åtgärdsvalsstudien.
Objektet avser ett nytt huvudstråk från Billdalsvägen till Lindomevägen via
Svindal och Gatersered. Stråket syftar till att bli nytt huvudstråk för
bebyggelseutveckling som föreslås i den fördjupade översiktsplanen för
Södra Askim. Denna bebyggelseutveckling är redovisad som
planeringsreserv på lång sikt i översiktsplanen. Stråket är avsett för
samtliga trafikslag och ska utformas som en "levande bygata". Stråket
föreslås anslutas till väg 158 med etablering av ett nytt trafikmot.
Artillerigatan genom Gamlestaden har idag nått kapacitetstaket både för
biltrafik och kollektivtrafik. Syftet med ett reservat för en vägtunnel mellan
Kortedala och Nylöse är att avlasta Artillerigatan och trafikförsörja
nordöstra Göteborg, vilket möjliggör stadsutveckling i Gamlestaden,
Kortedala och Kviberg.
Syftet med att förlänga Sörredsvägen är att öka tillgänglighet och robusthet
till Hamnen/Arendal. Det skapar även en bättre koppling mellan
Volvo/logistikcentrum och Hamnen/Arendal.
Länken skapar även förutsättning att stänga plankorsningen
Arendalsvägen/väg 155 vilket förbättrar trafiksäkerhet och framkomlighet
på väg 155.
Älvegårdsförbindelsen går mellan Syrhålamotet och Nya Älvegårdsvägen.
Syftet är att komma tillrätta med trafiksituationen i centrala Torslanda och
hitta en lokal gen koppling till det statliga vägnätet (väg 155) för de boende
i Lilleby med omnejd.
Förbindelsen skapar även en ny lokal koppling samt gång- och
cykelkoppling för boende i området. Det minskar flöden förbi Torslanda
torg, vilket möjliggör för Torslanda att växa med bostäder som föreslås i
Program för centrala Torslanda.
Nya gator på Backaplan i enlighet med framtaget programförslag för att
skapa ett sammanhängande lokalt gatunät.
Nya gator inom Fixfabriken i enlighet med framtaget detaljplaneförslag för
att skapa ett sammanhängande lokalt gatunät.
Nya gator på Frihamnen i enlighet med framtaget programförslag för att
skapa ett sammanhängande lokalt gatunät.
Nya gator på Gullbergsvass i samband med framtagande av programförslag
för att skapa ett sammanhängande lokalt gatunät.
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Vägnät Lindholmen

Nya gator på Lindholmen i enlighet med framtaget programförslag för att
skapa ett sammanhängande lokalt gatunät.

Huvudvägar omvandling Högsbo-Frölunda
Margretebergsgatan/Högsboleden
öst

Margretebergsgatan/Högsboleden
väst

MargretebergsvägenSlottsskogsgatan-Högsboleden

Flatåsmotet, väster

Flatåsmotet, öster

Marconigatan

A Odhners gata

Musikvägen/Orkestergatan norr

Sid. 43

Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
huvudväg omvandling.
I områden betecknade huvudväg omvandling förväntas omvandling av
miljöerna runt omkring och i gatumiljön. Utformning och gestaltning
kan för utpekade vägar komma att ändras i samband med kommande
planering i närområdet.
Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
huvudväg omvandling.
I områden betecknade huvudväg omvandling förväntas omvandling av
miljöerna runt omkring och i gatumiljön. Utformning och gestaltning
kan för utpekade vägar komma att ändras i samband med kommande
planering i närområdet.
Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
huvudväg omvandling.
I områden betecknade huvudväg omvandling förväntas omvandling av
miljöerna runt omkring och i gatumiljön. Utformning och gestaltning
kan för utpekade vägar komma att ändras i samband med kommande
planering i närområdet.
Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
huvudväg omvandling.
I områden betecknade huvudväg omvandling förväntas omvandling av
miljöerna runt omkring och i gatumiljön. Utformning och gestaltning
kan för utpekade vägar komma att ändras i samband med kommande
planering i närområdet.
Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
huvudväg omvandling.
I områden betecknade huvudväg omvandling förväntas omvandling av
miljöerna runt omkring och i gatumiljön. Utformning och gestaltning
kan för utpekade vägar komma att ändras i samband med kommande
planering i närområdet.
Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
huvudväg omvandling.
I områden betecknade huvudväg omvandling förväntas omvandling av
miljöerna runt omkring och i gatumiljön. Utformning och gestaltning
kan för utpekade vägar komma att ändras i samband med kommande
planering i närområdet.
Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
huvudväg omvandling.
I områden betecknade huvudväg omvandling förväntas omvandling av
miljöerna runt omkring och i gatumiljön. Utformning och gestaltning
kan för utpekade vägar komma att ändras i samband med kommande
planering i närområdet.
Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
huvudväg omvandling.
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Musikvägen/Orkestergatan söder

Lergöksgatan/Radiovägen

Stora Fiskebäcksvägen

Näsetvägen

Förlängning av Stora Åvägen

I områden betecknade huvudväg omvandling förväntas omvandling av
miljöerna runt omkring och i gatumiljön. Utformning och gestaltning
kan för utpekade vägar komma att ändras i samband med kommande
planering i närområdet.
Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
huvudväg omvandling.
I områden betecknade huvudväg omvandling förväntas omvandling av
miljöerna runt omkring och i gatumiljön. Utformning och gestaltning
kan för utpekade vägar komma att ändras i samband med kommande
planering i närområdet.
Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
huvudväg omvandling.
I områden betecknade huvudväg omvandling förväntas omvandling av
miljöerna runt omkring och i gatumiljön. Utformning och gestaltning
kan för utpekade vägar komma att ändras i samband med kommande
planering i närområdet.
Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
huvudväg omvandling.
I områden betecknade huvudväg omvandling förväntas omvandling av
miljöerna runt omkring och i gatumiljön. Utformning och gestaltning
kan för utpekade vägar komma att ändras i samband med kommande
planering i närområdet.
Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
huvudväg omvandling.
I områden betecknade huvudväg omvandling förväntas omvandling av
miljöerna runt omkring och i gatumiljön. Utformning och gestaltning
kan för utpekade vägar komma att ändras i samband med kommande
planering i närområdet.
Det övergripande huvudvägnätet inom Högsbo-Frölunda är indelat i tre
typer, huvudvägar, huvudvägar omvandling och boulevard. Detta är en
huvudväg omvandling.
I områden betecknade huvudväg omvandling förväntas omvandling av
miljöerna runt omkring och i gatumiljön. Utformning och gestaltning
kan för utpekade vägar komma att ändras i samband med kommande
planering i närområdet.

Gatukoppling, befintliga och framtida Högsbo-Frölunda
1. GC norr om Fågeldammen

2. Fullvärdig korsning Per
Dubbs, prioriterad

3. GC söder om
Fågeldammen, prioriterad
4. GC parkentréer, prioriterad

Sid. 44

Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Linnéplatsen och
Marklandsgatans hållplats.
Befintlig gång- och cykelkoppling norr om Fågeldammarna.
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Linnéplatsen och
Marklandsgatans hållplats.
Gång- och cykelkoppling samlokaliserat med en flyttad korsningspunkt för
vägtrafik där Per-Dubbsgatan ansluter till Boulevarden.
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Linnéplatsen och
Marklandsgatans hållplats.
Möjlig ny gång- och cykelkoppling i markplan söder om Fågeldammarna vid
in- och utfart för trafik öster om boulevarden samt befintlig gång- och
cykelbro mellan Fågeldammsvägen och Änggårdsplatsen/Karlsrofältet. Bron
kopplar mot en högre nivå i Slottsskogen än vad en korsning i
Boulevardens, nuvarande ledens nivå gör. (Prioriterad).
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Linnéplatsen och
Marklandsgatans hållplats.
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5. GC Thorild Wullfsgatan

6. Fullvärdig korsning
Margreteberg, prioriterad

7. GC, in- utfart Änggården

8. GC, Slottsskogsvallen,
prioriterad
9. Fullvärdig,
Marklandsplatsen,
prioriterad.

10. GC, in- utfart
panncentralen, prioriterad

11. GC, in- utfart
Marklandsgatan

12. GC in- utfart
Marklandsgatan 59,
prioriterad

13. Fullvärdig korsning Flatås,
prioriterad

14. GC in- utfart
Tuppfjätsgatan, prioriterad

15. GC in- utfart
Halvtumsgatan

Sid. 45

Gång- och cykelkoppling med samordnat entréområde till Slottsskogen och
Göteborgs botaniska trädgård.
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Linnéplatsen och
Marklandsgatans hållplats.
Möjlig gång- och cykelkoppling mellan A O Elliotts väg och Thorild
Wulffsgatan
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Linnéplatsen och
Marklandsgatans hållplats.
Fyrvägskorsning i plan för alla vägtrafikslag och planskild för spårtrafik vid
nuvarande Margretebergsmotet. (Prioriterad).
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Linnéplatsen och
Marklandsgatans hållplats.
Gång- och cykelkoppling samt in- och utfart för högersvängande trafik till
Änggården Hejderidaregatan.
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Linnéplatsen och
Marklandsgatans hållplats.
Möjlig gång- och cykelkoppling mellan Slottsskogsvallen och Änggårdens
södra delar. (Prioriterad).
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marklandsgatans
hållplats och Flatåsmotet
Möjlig gång- och cykelkoppling som ersätter dagens undergång längs norra
delen av Marklandsplatsen. (Prioriterad).
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marklandsgatans
hållplats och Flatåsmotet.
Fördelning av trafik mellan boulevard och Högsboled med korsande
biltrafik. Dessutom gång- och cykelkoppling. Denna koppling blir den
genaste vägen till Marklandsgatans hållplats för de som kommer bo i
Skyttebanans område. Gång- och cykelstråket som kopplas mellan på
västra sidan leder bland annat till Skytteskolan. (Prioriterad).
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marklandsgatans
hållplats och Flatåsmotet.
Gång- och cykelkoppling samt in- och utfart för högersvängande trafik till
ny bebyggelse öster och väster sida om boulevarden mellan
Marklandsplatsen och Flatåsmotet.
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marklandsgatans
hållplats och Flatåsmotet.
Gång- och cykelkoppling samt in- och utfart för högersvängande trafik till
gatan med adress Marklandsgatan 59 och kommande bebyggelse längs
Skyttebanan på östra sidan.
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marklandsgatans
hållplats och Flatåsmotet
Fyrvägskorsning i plan för alla trafikslag vid nuvarande Flatåsmotet.
(Prioriterad).
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marklandsgatans
hållplats och Flatåsmotet
Möjlig gång- och cykelkoppling och in- och utfart för högersvängande trafik
som kopplar samman Tuppfjätsgatan med J A Wettergrens gata. På den
östra sidan är gata möjlig att dra i gränsen mellan fastigheterna Högsbo
32:3 och Högsbo 32:4. (Prioriterad).
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marklandsgatans
hållplats och Flatåsmotet.
Möjlig gång- och cykelkoppling och in- och utfart för högersvängande trafik
som kopplar samman Halvtumsgatan med J A Wettergrens gata. På den
östra sidan är gata möjlig att dra i allmän platsmark mellan fastigheterna
Högsbo 1:1 och Högsbo 32:3.
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16. GC Verktumsgatan,
prioriterad

17. Fullvärdig korsning
Synhållsgatan, prioriterad

18. GC in- utfart
Stenkastgatan, prioriterad

19. GC Ögonmåttsgatan,
prioriterad

20. GC in- utfart
Armlängdsgatan, prioriterad

21. Fullvärdig korsning
Marconigatan, prioriterad

22. GC in- utfart Antenngatan,
prioriterad

23. GC in- utfart Radiotorget,
prioriterad

24. Fullvärdig korsning
Kortvågsgatan, prioriterad

25. GC in- utfart
Sändaregatan, prioriterad

Sid. 46

Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marklandsgatans
hållplats och Flatåsmotet.
Möjlig gång- och cykelkoppling mellan Verktumsgatan och ny lokalgata i
kvartersbebyggelse på boulevardens östra sida. (Prioriterad).
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marklandsgatans
hållplats och Flatåsmotet.
Fyrvägskorsning i plan för alla trafikslag mellan Synhållsgatan och Olof
Asklunds gata. (Prioriterad)
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Flatåsmotet och
Marconimotet.
Möjlig gång- och cykelkoppling och in- och utfart för högersvängande trafik
som kopplar samman Stenkastgatan via en ny lokalgata på den östra sidan
med Olof Asklunds gata. Ny kvartersindelning är lämplig på den östra sidan
för att ge ny lokalgata plats. (Prioriterad)
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Flatåsmotet och
Marconimotet.
Möjlig gång- och cykelkoppling mellan Ögonmåttsgatan via en ny gång- och
cykelväg på den östra sidan med Olof Asklunds gata. Ny kvartersindelning
är lämplig på den östra sidan för att ge plats för gång- och cykelvägen.
(Prioriterad).
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Flatåsmotet och
Marconimotet.
Möjlig gång- och cykelkoppling och in- och utfart för högersvängande trafik
som kopplar samman Armlängdsgatan via en lokalväg på den östra sidan
med Olof Asklunds gata. Ny kvartersindelning är lämplig på den östra sidan
för att ge ny lokalgata plats. (Prioriterad)
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marconimotet och
Radiomotet
Fyrvägskorsning i plan för alla trafikslag vid nuvarande Marconigatans läge.
Korsningen kopplar samman Marconigatan med A Odhners gata.
Korsningen ska även hantera en möjlig ny spårkoppling som kopplar
samman spårväg i boulevarden med spårväg i Marconigatan. (Prioriterad).
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marconimotet och
Radiomotet.
Möjlig gång- och cykelkoppling mellan Antenngatan och E A Rosengrens
gata, kopplingen ersätter motsvarande gång- och cykelkoppling i tunneln
under Dag Hammarskjöldsleden. (Prioriterad).
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marconimotet och
Radiomotet.
Möjlig gång- och cykelkoppling och in- och utfart för högersvängande
biltrafik som kopplar samman lokalgatan längs Radiotorgets bebyggelses
södra sida med E A Rosengrens gata. På den östra sidan är gata möjlig att
dra i gränsen mellan fastigheterna Högsbo 13:1 och Högsbo 13:2 och sedan
att via en fortsättning längs södra delen av kullen på Högsbo 7:21 även
kunna koppla an mot Victor Hasselblads gata. (Prioriterad).
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marconimotet och
Radiomotet.
Fyrvägskorsning i plan för alla trafikslag. På västra sidan kopplas de bägge
sidorna samman med Kortvågsgatan via en ny lokalgata i nuvarande gångoch cykelstråk som är en förlängning av Kortvågsgatan. På den östra sidan
med Hilma Anderssons gatas norra del och via befintlig väg i Gustaf Melins
gata till Victor Hasselblads gata. (Prioriterad).
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marconimotet och
Radiomotet.
Möjlig gång- och cykelkoppling och in- och utfart för högersvängande trafik
som kopplar samman Sändaregatans norra del med södra delen av F O
Petersons gata. På den östra sidan är gata möjlig att dra i gränsen mellan
fastigheterna Högsbo 17:7 och Högsbo 17:1 och sedan även med möjlighet
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att via en fortsättning tvärs Högsbo 21:2 (Gamla Prippsområdet) koppla an
mot Lana Knapes gata. En indelning av Högsbo 21:2 är nödvändig om
utveckling på fastigheten ska ske mot andra ändamål än industri.
(Prioriterad)
Möjliga korsningar och anslutningar på sträckan mellan Marconimotet och
Radiomotet.
Cirkulationsplats i plan för alla trafikslag mellan Radiovägen och Frölunda
Smedjegata. Denna cirkulationsplats kommer vid en fullt genomförd
utbyggnad vara boulevardens södra angöringspunkt. (Prioriterad).

26. Cirkulationsplats
Radiovägen, prioriterad
27. Omledning av Askims
stationsväg.
28. Förlängning Stora Åvägen

Omledning av Askims stationsväg.
Förlängning över kommungränsen av Stora Åvägen.

Gång- och cykel, överfart och underfart Högsbo-Frölunda
Tynneredsmotet

Passage under Tynneredsmotet: Ge möjlighet att även nyttja
Skattegårdsvägen för gång- och cykeltrafik och koppla samman denna med
Lergöksgatan genom Tynneredsmotet. Gång- och cykeltrafik är idag
hänvisad till tunnlar cirka 150 meter på var sida av huvudunderfarten och i
lokalgatorna bredvid Skattegårdsvägen. Mål för åtgärden är att
Skattegårdsvägen ska omvandlas till ett befolkat gaturum med en tydlig
koppling till Frölunda centrumområde. Åtgärden kompletterar inriktningen
för planeringen vad gäller förtätning längs Skattegårdsvägen och Frölunda
torg.
Gångbro mellan Frölunda torg och Topasgatan: Denna passage behöver
breddas och få en annan utformning för att stärka gång- och
cykelkopplingarna över Västerleden.
Gång- och cykelkörfält på vägtrafikbro vid Frölundamotet: Öka
orienterbarheten och tryggheten för gång- och cykeltrafikanter.
Tunnel för gång- och cykeltrafik väster om Järnbrottsmotet.
Bro mellan Victor Hasselblads gata och Kobbegårdsvägen med gång- och
cykelbana.

Frölunda torg

Frölundamotet
Järnbrottsmotet
Victor Hasselblads gata

Framtida cykelvägnät Högsbo-Frölunda

Musikplatsen Marklandsgatan, öster om
spårvägen

Marconigatan Tunnlandsgatan

Flatåsmotet - Söderleden

Flatåsmotet - Änggårdsbergen

Cykelstråk Musikvägens hållplats-Marklandsplatsen, öster om spårvägen.
Stråket kan nyttja exempelvis Nymilsgatan, Lantmilsgatan,
Skiljemyntsgatan, Penninggatan och ges en ny koppling mot
Marklandsgatans hållplats. En sådan lösning kräver en tydlig skyltning och
anläggande av särskild bana eller annan motsvarande omvandling av
gatumiljön längs de gator som nyttjas.
Cykelstråk genom bostadsområdena och Högsbo sjukhusområde mellan
Marconigatan och Tunnlandsgatan. Stråket ska knyta an till Flatås torg.
Utveckling av detta stråk är beroende av att det kan samordnas med
utvecklingen av sjukhusområdet.
Cykelstråk från korsningen Tunnlandsgatan och J A Wettergrens gata
(nuvarande Flatåsmotet) till bron mellan Victor Hasselblads gata och
Kobbegårdsvägen längs J A Wettergrens gata, Olof Asklunds gata, Victor
Hasselblads gata.
Cykelstråk från korsningen Tunnlandsgatan och J A Wettergrens gata
(nuvarande Flatåsmotet) till A Odhners gata i ett läge som ansluter till
Änggårdsbergen.

Framtida älvförbindelser Innerstaden
Lilla bommen – Frihamnen

Sid. 47

Sträckan Lilla Bommen - Frihamnen utgör idag ingen större målpunkt för
resande. I framtiden vid utbyggnad av Frihamnen ses sträckan inneha en
tydlig nytta med att koppla Frihamnen till stadskärnan innanför vallgraven
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genom att förlänga stråket från Östra Hamngatan över älven vilket ger ökad
potential för handel och stadsliv i Frihamnen.
Inriktningen för objektet är färjeförbindelse för gång och cykel på kort sikt
innan 2035.

Järntorget - Lindholmen

Hållplatslägen, ingen bytespunkt.
Sträckan Järntorget - Lindholmen har studerats genom tidigare förslag om
koppling över älven för Linbana och i alternativutredning för denna. På
Lindholmen finns idag en etablerad kajplats och potential finns för att i en
framtida utveckling av Järnvågen och Masthuggskajen utveckla en kajplats
även här i nära anslutning till kollektivtrafik. En kajplats vid Järntorget
stärker stråk och kopplingar inom en växande stadskärna till Lindholmen
och det finns en stor potential för att stärka den redan befintliga
bytespunkten vid utveckling av kollektivtrafiken här. Det exakta
hållplatsläget behöver utredas vidare.
Inriktningen är färjeförbindelse för gång och cykel på kort sikt innan 2035.
Reservation för ett potentiellt läge för gång- och cykelbro på lång sikt.

Fiskhamnen/Stigberget Slottsberget

Järntorget utgör en bytespunkt.
Sträckan Fiskhamnen/Stigberget – Slottsberget och/eller Eriksberg finns
inte idag men områden på respektive del av älven har potential och nytta
av att kopplas samman här, en utveckling av Lindholmen, Volvo Lundby och
Södra älvstaden till Klippan stödjer även detta. Slottsberget är en kajplats
med lågt resande och dålig förbindelse med kollektivtrafik medan
Fiskhamnen/Stigberget inte är en kajplats för älvtrafik idag. I framtiden ses
Fiskhamnen/Stigberget ha god resandepotential med närhet till planerad
kollektivtrafik och viktiga gång- och cykelstråk.
Eriksberg är en befintlig kajplats, med central placering i Eriksbergsområdet
och närhet till lokala målpunkter, övergripande cykelstråk och bra
gångkopplingar.
Inriktningen för objektet är färjeförbindelse för gång och cykel på kort sikt
innan 2035 med eventuell potential för framtida läge gång- och cykelbro på
lång sikt.

Klippan-Västra
Eriksberg/Färjenäsparken

Stenpiren-Lindholmen
och/eller Pumpgatan

Sid. 48

Fiskhamnen/Stigberget utgör en framtida bytespunkt medan Eriksberg och
Slottsberget främst är kajplatser.
Klippan utgör en viktig kajplats idag med flertalet resenärer i anslutning till
en viktig kulturmiljö och målpunkt. I västra Eriksberg finns ingen kajplats
idag men det har tidigare funnits ett färjeläge i Färjenäsparken. En park
som i sig kan utgöra en målpunkt för gång- och cykel. I både Klippan och
västra Eriksberg finns en närhet till landburen kollektivtrafik, som stärks
ytterligare för Klippan i framtiden. Klippan har störst potential som kajplats
men ligger även i anslutning till en framtida bytespunkt mellan utpekat läge
för metrobuss vid Jaegerdorffsplatsen och befintlig spårvagnshållplats.
Inriktningen är att Klippan utgör fortsatt en viktig kajplats, eventuellt en
färjeförbindelse till Västra Eriksberg eller annan kajplats (exempel
Färjenäsparken) för gång och cykel på kort sikt innan 2035
Sträckan Stenpiren – Lindholmen utgör idag den högst trafikerade
färjeförbindelsen och en bytespunktsfunktion finns för Stenpiren idag.
Potential finns att koppla färjetrafik från Stenpiren till Hugo Hammarskaj
innan gång- och cykelbro och etablera ett gent läge från befintlig
stadskärna över till Lindholmen som en etappvis del av en växande
stadskärna.
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Inriktningen för objektet är färjeförbindelse för gång och cykel på kort sikt
innan 2035 och eventuellt framtida längre sikt.
Stenpiren utgör fortsatt en viktig bytespunkt.

Stadslivsstråk Innerstaden
Korsvägen - Avenyn

Östra Larmgatan och Södra
Larmgatan

Linnégatan

Östra Hamngatan och Avenyn utgör ett aktivt stadslivsstråk som är en
viktig paradgata och ryggrad i den befintliga stadskärnan. Stråket
förbinder målpunkterna Kungsportsplatsen, Götaplatsen,
Bältespännarparken och Trädgårdsföreningen. Stråket innehåller
även funktioner som knyter samman flera stråk, och utgör
entréplatser in till stadskärnan. De nya stationslägena för Västlänken
vid Centralen och Korsvägen möjliggör för upp- och nedgångar nära
stråket. Vid Kanaltorget skapas nya ökade flöden som i sin tur stärker
stråkets funktion och anslutande stadsrum. Med en framtida
koppling från Lilla bommen till Frihamnen kan stråket möjliggöra att
handeln i stadskärnan kan växa över älven och kopplar i Avenyn ihop
potentialen för utveckling av handel på och i stråk vid Korsvägen.
Följande gäller särskilt för stadslivsstråket Korsvägen – Avenyn –
Östra Hamngatan:
Stråket behöver särskilt värnas och stärkas utifrån höga flöden
av gående och ur handelsperspektiv.
Potential finns i att förlänga stråket för stadsliv och handel mot
Frihamnen och Korsvägen.
Östra Larmgatan och Södra Larmgatan förbinder torgen och platserna
Harry Hjörnes plats, Kungstorget och Kaserntorget och de nya
stationslägena Haga och Centralen. Gatorna har en låg skala med
stora flöden av gångtrafikanter och entrépunkter där handel varvas
med restauranger. Idag är gatornas hierarki otydlig särskilt i
korsningspunkter och delar av Östra Larmgatan har låga kvalitéer för
gående och vistelse medan de är högre längs Södra Larmgatan.
Följande gäller särskilt för stadslivsstråket Östra Larmgatan och Södra
Larmgatan:
Förbättra stadsmiljön i korsningspunkterna för ökad
attraktivitet för gående.
Utveckla potentialen som finns för Södra Larmgatan för ökad
sammanhängande vistelseyta.
Stadslivsstråket Linnégatan har en historiskt viktig roll i Göteborg och
förbinder centrala staden mellan Järntorget och Linnéplatsen. Stråket
har sin förlängning genom Slottsskogen och vidare till Högsbo och
Majorna. Linnégatan är en livfull gata med stora stadslivskvaliteter
såsom aktiva bottenvåningar och stora flöden av gående och
cyklister. Längs denna gata finns få öppna platser, men området runt
Hagabion utgör särskilt ett sådant viktigt offentligt rum för stadsliv.
Under Linnégatan finns idag en kulverterad bäck och gatan kan
utgöra en skyfallsled. Detta innebär att den i framtiden kan behöva
omhänderta större mängder vatten, vilket är en utmaning då det
finns många anspråk på marken längs gatan, exempelvis från
kollektivtrafik.
Följande gäller särskilt för stadslivsstråket Linnégatan:
Linnégatan ska fortsatt stärkas som ett viktigt stadslivsstråk
och offentliga rum värnas och utvecklas för stadsliv.
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-

Norra Hamngatan - Friggagatan

Myntgatan - Pumpgatan

Lindholmsallén

Sid. 50

Om möjligt, utveckla Linnégatan för att kunna omhänderta
dagvatten integrerat i stadsrummet.
Stråket omfattas av sträckan från Norra Hamngatan till Friggagatan. I
stråkets västra ände finns Stora Hamnkanalen som utgör en av
Göteborgs viktigaste historiska platser och som kopplar stadskärnan
mot älven. Stråket är splittrat av flera korsningspunkter.
Kollektivtrafiken dominerar särskilt runt Brunnsparken där det är
svårt att ta sig fram till fots eller med cykel. Torget har stora
kvaliteter och upplevelsevärden med vyer över vattenrum, byggnader
och torg, men som idag inte framhävs på grund av organiseringen av
stadsrummet. I framtiden, då Brunnsparken planeras att avlastas från
kollektivtrafik och en ny gång- och cykelbro från Packhusplatsen till
Lindholmen föreslås, finns potential för omvandling av stråket.
Särskilt bör Norra Hamngatans goda mikroklimat omhändertas och
potential finns att nyttja och omdisponera stråket i större
utsträckning för gående och vistelse. För att koppla samman stråket
med Odinsgatan är utformningen vid Polhemsplatsen för gående och
cyklister särskilt viktig.
Följande gäller särskilt för stadslivsstråket Norra Hamngatan Friggagatan:
- Utveckla Norra Hamngatan utifrån omdisponering av trafik till
vistelse och plats för gång- och cykel med hänsyn till
kulturmiljövärden.
- Stärk Norra Hamngatans kopplingar dels över älven mot Pumpgatan
genom en gång- och cykelbro, dels mot Odinsgatan och det blågröna
stråket invid Ullevigatan och Fattighusån.
- Stärk gång- och cykelkopplingarna mellan Drottningtorget och
Odinsgatan i samband med utveckling av Polhemsplatsen.
Stråket går från Vågmästareplatsen och Backaplan längs med
Myntgatan, Karlagatan och kopplas samman med Pumpgatan. Från
Pumpgatan föreslås en gång- och cykelbro som gör att stråket kan
förbindas med stråk längs Hamnkanalen. Längs med stråket finns
viktiga målpunkter och idag finns bland annat en entré till Keillers
park här som har potential att stärkas. Stråket kan i framtiden inneha
en viktig funktion för stadskärnan att växa över älven, sprida stadsliv,
koppla samman områden och öka närhet till målpunkter med gång
och cykel. Längs med stråket pekas en nod för stadsutveckling ut i
Myntgatan. Det planeras och byggs i närheten på Lindholmen
(Karlavagnsplatsen) och här finns viss förtätningspotential. Invid
stråket planeras en framtida stadspark i Frihamnen. En utveckling av
stråket och komplettering av bebyggelse bör stödja en upplevelse i
ögonhöjd, stärka gång- och cykelmöjligheter samt omhänderta de
rekreativa värdena i form av älv och park.
Följande gäller särskilt för stadslivsstråket Myntgatan - Pumpgatan:
- Stärk och utveckla stråket för upplevelse i ögonhöjd med fokus på
gående och cyklister.
- Omhänderta och koppla särskilt samman rekreativa värden i stråket
såsom närhet till parker och älven.
Lindholmsallén förbinder Frihamnen med Lindholmen och utgör en
viktig ryggrad för utvecklingen av omvandlingsområdet Lindholmen.
Längs stråket går idag stombuss och i framtiden planeras för spårväg
och stadsbana. Längs med stråket finns god utbyggnadspotential. Vid
utveckling av stråket finns potential för stadsliv och det är viktigt att
omhänderta genom att placera entréer mot stråket och utveckla
levande bottenvåningar.
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Skånegatan

Vasagatan - Bohusgatan

Hjalmar Brantingstråket

Följande gäller särskilt för stadslivsstråket Lindholmsallén:
- Säkerställ en utveckling och förtätning av stråket som möjliggör för
en attraktiv stadsmiljö för gående och cyklister med ”grön inramning”
- Tillvarata stråkets potential för stadsliv genom att placera entréer
utmed stråket och utveckla aktiva bottenvåningar
Skånegatan är idag en viktig gata för trafik och inrymmer flera publika
byggnader, kontor och platser för stora evenemang. Viktiga gång och
cykelkopplingar finns längs med och på tvären. Utifrån behovet av
stora ytor vid evenemang saknar gatan idag en bebyggelsestruktur
som kan stötta upp dess potential. Upplevelsen av att det är långa
avstånd förstärks med stora huskroppar och med låg entrétäthet.
Skånegatan utgör ett stadslivsstråk som även är en del av den
framtida innerstadsringen med viss potential för förtätning och
utveckling av stadsmiljön för gång – och cykeltrafik. En blandning av
bostäder och kontor längs stråket behöver vägas mot behov av ytor
som idag är bristvara såsom förskola/skola och parker vilket gör att
utbyggnadspotentialen är begränsad.
Följande gäller särskilt för stadslivsstråket Skånegatan:
- Komplettera med och utveckla särskilt kontors- och besöksintensiva
verksamheter här
- Stärk gaturummet utifrån ett gång- och cykelperspektiv och
omvandla och förtäta med högre entrétäthet och lokaler mot gatan.
Stråket går genom Heden och Vasaallén, för att landa i Järntorget,
Haga eller Gårda. Stråket har en viktig funktion att knyta samman
västra och östra delarna av centrala staden, främst för gående och
cyklister. Längs Vasagatan finns en tydlig sektion och uppdelning av
trafikslag där gående och cyklister skiljs från kollektivtrafik av
trädalléer. Entréer i bebyggelsen är i stort vända ut mot gatan och
flera parker ansluter till stråket. Haga Nygata är en särskilt populär
gata för såväl boende som besökare och karaktäriseras av en intim
skala med landshövdingehus och markbeläggning i kullersten. I delar
av stråket från Heden mot Gårda suddas tydligheten i stråket ut vilket
är särskilt uppenbart i korsningen vid Skånegatan. Gång och
cykelmöjligheterna är goda längs med stråket, men det finns flera
korsningar som utgör konfliktpunkter och utformningen av dessa
behöver ses över.
Följande gäller särskilt för stadslivsstråket Vasagatan - Bohusgatan:
- Värna, förbättra och utveckla stråket för gående och cyklister,
särskilt i korsningar.
- Värna stråket för stadsliv, besöksnäring och evenemang.
Hjalmar Brantingstråket kopplar samman Centralenområdet över
Hisingsbron genom Frihamnen till Backaplan och Vågmästareplatsen.
För att kunna omvandlas till blandade innerstadsmiljöer är Backaplan,
Frihamnen och stråken mot norra sidan av älven beroende av att
Hjalmar Brantingsgatan integreras i stadsmiljöerna. Idag är Hjalmar
Brantingsgatan en trafikled med höga biltrafikflöden och få
korskopplingar. I delar av sträckan finns en konflikt mellan anspråket
på snabb kollektivtrafik och behovet av fler korsningspunkter för
utveckling av stadsliv. Hur stråket knyter an till det lokala gatunätet
samt planering och placering av flera korskopplingar är avgörande för
omvandlingen av trafikled till ett stadsmässigt stråk. Anspråk finns
även på omvandling och förtätning av stråket norr om
Vågmästareplatsen till Biskopsgården.
Följande gäller särskilt för stadslivsstråket Halmar Brantingsstråket:
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Lilla Torget - Linnéplatsen

- Verka för och sträva efter att omvandla Hjalmar Brantingsstråket
från trafikled till ett stadslivsstråk.
- Utveckla och planera särskilt för de tvärgående kopplingarna längs
stråket.
Stråket Lilla torget - Linnéplatsen har idag karaktären av en väg för
bilar med breda körfält och inte av en stadsgata för gång- och cykel,
vid Haga övergår stråket till Övre Husargatan. Stråket förbinder flera
av stadskärnans viktiga stråk och platser och sträcker sig från
Hamnkanalen och Lilla Torget till Kaserntorget, Rosenlund och
fortsätter vidare till platsen för nya Haga station, Skanstorget och
Linnéplatsen. En viktig funktion är att stråket utgör en fungerande
genomfart för trafik i stadskärnan från norr till söder som nyttjas
bland annat för gods- och varuleveranser. Framöver stärks
Kasernstråkets betydelse utifrån nytt stationsläge och nya flöden av
människor som en entrégata till den historiska stadskärnan. Stråket
växlar mellan olika sektioner med olika potential för utveckling varav
gaturummet särskilt runt Kaserntorget och Postverkshuset utgör en
potential för förbättring för gående och cyklister och som blir särskilt
viktiga vid etablering av nytt stationsläge. Längs Övre Husargatan har
åtgärder gjorts i gaturummet för gång-, cykel- och kollektivtrafik,
ytterligare potential finns att utveckla delar av gatan för en
attraktivare stadsmiljö och stadsliv, särskilt invid Skanstorget.
Följande gäller särskilt för stadslivsstråket Lilla Torget – Linnéplatsen:
- Omdisponera delar av gaturummet längs Kaserntorget till förmån
för gång- och cykel men med fortsatt bibehållen funktion för
genomgående trafik.
- Stärk potentialen för vistelseytan längs med stråket och tillför och
utveckla gröna och blåa värden.
- Fortsätt att stärka Övre Husargatans funktion och potential för en
attraktiv stadsmiljö.

Parker, befintliga
Amhult
Angereds stadspark

Bergkristallen
Bergsjön
Billdals park

Befintlig bostadsnära park som kan utvecklas till stadsdelspark.
Stadspark Angered ligger mellan Angered Centrum och Lärjeåns
dalgång. Här finns ett torg och en utflyktslekplats med cirkustema
med en bredd av aktiviteter.

Billdals park är en stadspark och ett välbesökt friluftsområde som
används både av boende i närområdet och av besökare från hela
staden.
Billdals park omges av berg och skog från både öster och väster. Delar
av parken är herrgårdsmiljö från 1800-talet med många stora lövträd.
Krogabäcken slingrar sig genom landskapet och här vandrar fisk i
laxtrappan. Gräsmattor inbjuder till picknick och ridvägarna används
flitigt av ryttare från stallet intill. Ek är det vanligaste trädslaget i
skogen, men där finns även svarttall, lärkträd, ädelgran.

Brottkärrs park
Bunkeberget
Burgårdsparken
Byabacken
Centrumparken
Eriksbo park
Fjärdingsparken
Flatås park
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Flunsåsparken
Färjenäsparken

Flunsåsparken, en folkpark med friluftsscen.
Vid foten av Älvsborgsbron, ett stenkast från Eriksbergs bockkran,
ligger Färjenäsparken, som utvecklats i takt med att fler bostäder
byggts i västra Eriksberg. Färjenäsparken är en modern stadspark
med en rik historia och sträcker sig hela vägen tillbaka till stadens
födelse. I parkens norra del finns en stadsdelslekplats, basketplan,
skejt, utegym, promenad- och löparslingor och ett område med
kuperad mark som har utsikt över älven.
Färjenäsparkens södra delar med vidsträckta gräsmattor och
brynmiljöer är under utveckling i syfte att kunna erbjuda större
variation och möta vattnet. Parken tillhör satsningen "Blå och gröna
stråk och oaser" inom ramen för stadens 400-årsjubileum.
Färjenäsparken ska utvecklas för att kunna husera evenemang med
stor publik.

Galaxen Gärdsås mosse

Guldhedsdalen
Gårdstensdalen
Haga kyrkoplan
Hammarparken
Hisingsparken

Hjällbo park
JohannebergsparkenWijkandersplatsen

Kalasbacken
Kallebäcksparken
Kastanjealléns aktivitetspark
Keillers park

Galaxen tillsammans med Gärdsås mosse är en befintlig
stadsdelspark som ska utvidgas för att ge möjlighet till
ytterligare parkkvaliteter.

Hisingsparken är en stor stadspark med naturkaraktär. Den innehåller
de flesta naturtyper, men domineras av hällmark och tallskog. Här
finns Slätta Damm och våtmarksområden som Klare mosse och
Gunnestorps mosse. I parken finns många gångvägar och stigar. I
norra delen av parken ligger Kättilsröds lantgård. Utflyktslekplatserna
Lantgården och Äpplet ligger centralt i parken och är sammanbundna
med en markerad gång- och cykelslinga.

Johannebergsparken-Wijkandersplatsen föreslås utvecklas till
stadsdelspark. Johannebergsparken och Wijkandersplatsen är
bostadsnära parker som skiljs åt av Viktor Rydbergsgatan och som har
planerats i ett gemensamt sammanhang. Tillsammans är de stora nog
att kunna fungera som stadsdelspark för Johanneberg. Viktor
Rydbergsgatan får inte utvecklas till en betydande barriär som
försvårar möjlighet att röra sig mellan parkens olika delar.

Kallebäcksparken är en befintlig bostadsnära park som föreslås
utvecklas till stadsdelspark.
Keillers park ligger på Ramberget och skänktes år 1906 till Göteborgs
Stad av James Keiller, direktör på Götaverken. Parken är en blandning
av anlagd park och naturlig skog. I parken finns bland annat en
lekplats, utegym och en anlagd damm. Statyer och stenarbeten utgör
kulturhistoriska värden.
Ramberget är ett välbesökt turistmål med en utsiktsplats 87 meter
över havet och erbjuder en vidsträckt vy över stadskärnan och Göta
älv. Ramberget är också ett landmärke då berget syns tydligt på långt
håll. Vid planering för nya höga byggnader i staden är det angeläget
att inte lägga höga byggnader mitt i viktiga siktlinjer som inbegriper
Ramberget.
År 2018 togs en parkutvecklingsplan fram för Keillers park. Målet är
att parkens identitet och roll som stadspark ska stärkas genom att
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utveckla parkens befintliga värden och utveckla en större mångfald
av funktioner. Parkens kopplingar till omgivningen ska stärkas
framförallt för fotgängare.
Kometen
Krokängsparken
Krumeluren
Kungsparkstråket inklusive
Trädgårdsföreningen

Kungsparkens gröna bälte knyter ihop flera delar av centrala
Göteborg och är kulturhistoriskt unik. Närheten till vattnet gör det till
en populär plats för en picknick eller en stunds solande. Här finns
några av stadens mäktigaste och mest praktfulla träd.
Trädgårdsföreningen är en av Europas bäst bevarade 1800-talsparker.
Här finns tusentals rosor, dekorativa tapetgrupper och lummiga
woodlands. I glaspalatset Palmhuset från 1878 huserar exotiska
växter i medelhavsklimat. Kungsparken och Trädgårdsföreningen
lockar såväl turister som besökare från hela Göteborg. Samtidigt har
Kungsparken en viktig funktion som stadsdelspark och till viss del
bostadsnära park för boende i Nordstan och Inom Vallgraven, där
tillgången till park och natur är mycket begränsad.
Stadsparken omfattar även Bältespännarparken och Charles Felix
Lindbergs plats.
En parkutvecklingsplan togs fram för Kungsparken år 2018. Parkens
huvudsakliga karaktär av engelsk landskapspark med arrangerade
naturlika upplevelser är viktig att behålla och förstärka. En viktig fråga
är hur barriäreffekter från till exempel Nya Allén, Viktoriagatan och
Raoul Wallenbergs gata kan minskas så att parken upplevs som mer
sammanhållen och lättare att röra sig i.

Kviberg - Gärdsås kulle

Stadspark Kviberg har tydlig idrottsprofil med öppna ytor för bollspel
i stora delar av parken. I norra delen finns ett skogsparti och här
liksom runt bollplanerna finns gott om gångvägar och stigar.
Kvillebäcksparken är en långsmal park mellan Backaplans
handelsområde och Östra Kvillebäcken som är ett av Lundbys mest
tätbefolkade bostadsområden. Detta återspeglas i parkens
besökstryck och slitage. Vattendraget Kvillebäcken rinner genom
parken och bland parkens målpunkter finns sittbrygga vid vattnet,
grillplats och en lekplats som samnyttjas med förskolor. Delar av
parken ska också kunna samnyttjas med en framtida skola. Parken är
idag bullerutsatt. Parken behöver kunna tåla ett högt besökstryck
samtidigt som det är viktigt att tillföra gröna miljöer, inte minst längs
Kvillebäcken där ett blågrönt stråk planeras.

Kvillebäcksparken

Lundenskogen
Långströmsparken
Lövgärdesparken
Månadsparken
Parkmiljöer inom Slottsskogens
idrottsområde
Pilegårdens backe
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Pilegårdens backe en bostadsnära park i nordvästra Sisjön som
föreslås utvecklas till stadsdelspark. Parken ligger intill ett befintligt
bostadsområde och består av ett skogsparti samt öppna gräsytor.
Inom Sisjön är det idag brist på större park. En utveckling av en
stadsdelspark här ger tillgång till park för både befintliga
bostadsområden och för nya boende i framtiden.
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Parkens gränser behöver förtydligas och entréerna förstärkas. Fler
parkkvaliteter behöver utvecklas enligt stadens riktvärden för
stadsdelpark.
Positivet är tillsammans med Ruddalen en stadspark i Frölunda.
Stadsparken erbjuder en bredd av olika miljöer och aktiviteter. I
Positivparken finns gräsytor för picknick och bollspel. Här ligger också
Göteborgs andra utflyktslekplats med bondgårdslek och parkour. Det
finns grillplatser, boulebana, utegym och beachvolleybollplan,
hundrastgård och ett vindskydd. Parkområdet i närheten av Frölunda
kulturhus var i början av förra seklet en by med jordbruk och har en
historia som sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Under 2020 har ett
upprustningsarbete av parken inletts med syfte att skapa bättre och
tydligare entréer, ett nytt utegym och en ny löparslinga/hinderbana
som sträcker sig genom parken.

Positivet - Ruddalen

Ruddalen är en grön oas som erbjuder olika typer av
naturupplevelser med fokus på rekreation och motion. I mitten av
området ligger en motionscentral. Naturen domineras av berghällar
och tallskog, men här finns också hassel, sälg och vildkaprifol. Två
kuperade naturstigar går dels vid Slottsbergs mosse i sydväst och dels
vid Torpadammen i nordost. I området finns också en fin utsiktsplats
samt en fornborg. Den anlagda parken tillsammans med
naturområdet gör att det finns något för alla.
Stadsdelsparkerna Torpadammen och Slottsbergsparken ingår som
delar i stadspark Positivet-Ruddalen.
Påvelund
Pärt Antons gata
Redbergsparken
Renströmska parken
Renströmsparken Näckrosparken

Renströmsparken, även kallad Näckrosdammen, är belägen i ett
område med tät stadsbebyggelse och flera större trafikstråk. Parken
upplevs som en skyddad grön oas, mycket tack vare den lummiga
vegetationen som haft tid att växa till sig under många år.
Tillsammans med intilliggande Högåsberget och pelousen - gräsytan
framför Humanisten - utgör Renströmsparken ett sammanhängande
grönområde som sträcker sig mellan Korsvägen och Johanneberg.
Norrut kopplas parken samman med Götaplatsen via Fågelsången ett smalt grönstråk som passerar förbi Artisten (högskolan för scen
och musik). Genom parken går också Lorensbergsstråket.
Parkens signum är Näckrosdammen med sina många sittplatser vid
vattnet och snirkliga gångvägar som flankeras av stora
rhododendronpartier. I parken finns också mindre gräsytor,
solitärbuskar, stora och grova lövträd samt stadsdelslekplatsen
Regnlekplatsen som invigdes 2018 och som är en del av
jubileumssatsningen Rain Gothenburg.
År 2018 togs en parkutvecklingsplan fram för Renströmsparken.
Målet är att parkens roll som stadspark ska stärkas och att parken får
en tydligare identitet, bland annat genom att låta närliggande
kulturverksamheter avspegla sig i parken. Samtidigt är det viktigt att
bevara parkens nuvarande värde som en grön oas i staden.
Föreslagna åtgärder i parken handlar om att förändra funktioner och
karaktär på vissa platser, förtydliga entréer samt att förbättra vissa
stråk för fotgängare.

Rundradioparken
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Sannaparken
Selma park
Sjöbacka-Högen

Sjöbacka är en befintlig stadsdelspark som tillsammans med
intilliggande naturområde Högen har potential att utvecklas till
stadspark. En stadspark här med sitt havsnära läge erbjuder utblickar
över kust och skärgård. Naturområdet Högen är ett lättillgängligt
naturområde för rörelse i olika former, allt från promenad och
jogging till ridning. Områdets växlande naturkaraktärer ger stora
möjligheter till varierade naturupplevelser.
Sjöbacka föreslås utvecklas med parkkvaliteter så att dess profil som
havsnära stadspark utvecklas och förstärks. Redan idag finns stora
ytor tillgängliga för olika tillfälliga evenemang som till exempel
drakflygning.

Skansparken
Slottsskogen

Slottsskogen är en stadspark i Majorna-Linné. Slottsskogen är en av
Göteborgs största, äldsta och mest populära parker. Här finns stora
gräsytor för picknick och många promenadvägar för motion. Parken
är en mötesplats året runt med lekplatser, olika aktivitetsytor och har
en av Sveriges äldsta djurparker. Slottsskogen huserar idag flera stora
kultur- och idrottsevenemang varav flera årligt återkommande.
Många av dessa evenemang är en motor för stadens besöksnäring
och bidrar till ett attraktivt Göteborg.
En utvecklingsplan togs fram 2018 för Slottsskogen. Pågående
planarbete med kulturreservatbildning (2021) syftar till att ge
Slottsskogen ett långsiktigt skydd. Slottsskogen ska bibehållas till
både karaktär och markanvändning. Det ska dock i undantagsfall vara
möjligt att pröva lokalisering av skola/förskola i Slottsskogen.
Förutsättningarna för detta studeras närmare inom pågående
kommunfullmäktigeuppdrag gällande lämpliga skyddsformer för
Slottsskogen.
Slottsskogen tillsammans med Änggårdsbergen och Sandsjöbacka
utgör en grön kil som har stor betydelse på regional nivå för den
gröna infrastrukturen. Kopplingen mellan Slottsskogen och Botaniska
trädgården-Änggårdsbergen behöver förstärkas för både människor,
djur- och växtliv. Parkens yttre gräns ska stärkas och tydliga entréer
ska återskapas. I höjd med Botaniska ska en ny entré utvecklas.
Översiktsplanens fördjupning för Högsbo Frölunda anger hur
Slottsskogen och Botaniska trädgården ska länkas samman.

Stabbeparken
Stora Billingen
Stuxbergsparken-Buråsparken

Styrsö Bratten
Svarte mosse
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Stuxbergsparken-Buråsparken föreslås kopplas samman och
utvecklas till stadsdelspark. Stuxbergsparken och Buråsparken är två
bostadsnära parker som ligger nästan intill varandra.
Stuxbergsparken är en lite större och mer kuperad park medan
Buråsparken är mindre men har mer plana och tillgängliga ytor. Om
parkerna bättre knyts fysiskt till varandra skulle de tillsammans kunna
fungera som stadsdelspark för Krokslätt där sådan park idag saknas.
Stadsdelsparkens gränser behöver förtydligas och entréerna
förstärkas.

Svarte mosse är en befintlig stadsdelspark som föreslås utvecklas till
stadspark. Naturområdet kan utvecklas med kvaliteter, upplevelser
och aktiviteter. Dess karaktär och profil utvecklas och förstärks och
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kopplingen till Hisingsparken förtydligas. Entréerna utvecklas och
förtydligas.
Söderlingska parken
Sörhallsberget
Teleskopgatans näridrottsplats
Torpadammsparken
Vasaparken

Välen-Askimsbadet

I pågående arbete med grönplan för stadsdelen Centrum föreslås att
Vasaparken utvecklas bland annat genom att de två östra entréerna
utvecklas i linje med övriga tre, samt att parkens blandning av
inhemska trädarter och exotiska accentarter bevakas för att bibehålla
parkens karaktär som en engelsk landskapspark.
Gränserna i lagret bör tolkas med en ett spann på ungefär 20 meter.
Hänsyn bör tas till platsspecifika förutsättningar.

Bostadsnära park, befintliga
Högsbo-Frölunda

Bronsåldersgatan

Naturmarken längs A Odhners Gata fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Vid omvandlingen av industriområdet i östra Högsbo är
inriktningen att de befintliga skogbevuxna bergsryggarna utgör
utgångspunkt för områdets nya grönstruktur. Nya parker på plan
mark utvecklas i nära anslutning till dessa höjdpartier. Genom att
säkerställa minst 0,2 hektar plan parkmark i anslutning till
naturmark tillgodoses de boendes behov av mötesplatser och
rekreation i närmiljön.
Altparken/Altallén fyller en funktion som bostadsnära park/natur.
Naturmarken väster om Amalia Jönssons gata fyller en funktion
som bostadsnära park/natur.
Vid omvandlingen av industriområdet i östra Högsbo är
inriktningen att de befintliga skogbevuxna bergsryggarna utgör
utgångspunkt för områdets nya grönstruktur. Nya parker på plan
mark utvecklas i nära anslutning till dessa höjdpartier. Genom att
säkerställa minst 0,2 hektar plan parkmark i anslutning till
naturmark tillgodoses de boendes behov av mötesplatser och
rekreation i närmiljön.
Askims Kyrkåsväg fyller en funktion som bostadsnära park/natur.
Askims Lillbackaväg fyller en funktion som bostadsnära park/natur.
Naturmarken norr om August Barks gata fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Vid omvandlingen av industriområdet i östra Högsbo är
inriktningen att de befintliga skogbevuxna bergsryggarna utgör
utgångspunkt för områdets nya grönstruktur. Nya parker på plan
mark utvecklas i nära anslutning till dessa höjdpartier. Genom att
säkerställa minst 0,2 hektar plan parkmark i anslutning till
naturmark tillgodoses de boendes behov av mötesplatser och
rekreation i närmiljön.
Parken vid Bildradiogatan/Modulatorsgatan fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Grönområdet vid Bokekullsgatan fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Grönområdet vid Bronsåldersgatan (vid Kannebäcksskolan) fyller
en funktion som bostadsnära park/natur.

E A Rosengrens gata

Naturmarken öster om E A Rosengrens Gata fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Vid omvandlingen av industriområdet i östra Högsbo är
inriktningen att de befintliga skogbevuxna bergsryggarna utgör

A Odhners gata
Altparken/Altallén

Amalia Jönssons gata
Askims Kyrkåsväg
Askims Lillbackaväg

August Barks gata
Bildradiogatan
Bokekullsgatan
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Fiolgatan
Flatås Park
Frekvensvägen
Frölunda Kyrkogata

Frölunda Smedjegata
Fyrkgången
Fältspatsgatan
Gitarrgatan
Hejderidaregatan och Thorild
Wulffsgatan
Guldmyntsgatan
Gånglåten
Gåsmossen
Hyltevägen
Högsbogatan
Järnbrottsparken
Kobbe lid/Björkhällan
Konsertgatan
Kopparmyntsgatan
Korsåsgatan/Kantyxegatan
Lilla Korsåsgatan/Korsåsliden

Lona Knapes gata
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utgångspunkt för områdets nya grönstruktur. Nya parker på plan
mark utvecklas i nära anslutning till dessa höjdpartier. Genom att
säkerställa minst 0,2 hektar plan parkmark i anslutning till
naturmark tillgodoses de boendes behov av mötesplatser och
rekreation i närmiljön.
Parken vid Fiolgatan fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Flatås park är en stadsdelspark som även fyller en funktion som
bostadsnära park/natur
Parken norr om Frekvensvägen fyller en funktion som bostadsnära
park/natur
Grönområdet väster om Frölunda Kyrkogata fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Naturmarken norr om Frölunda Smedjegata fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Vid omvandlingen av industriområdet i östra Högsbo är
inriktningen att de befintliga skogbevuxna bergsryggarna utgör
utgångspunkt för områdets nya grönstruktur. Nya parker på plan
mark utvecklas i nära anslutning till dessa höjdpartier. Genom att
säkerställa minst 0,2 hektar plan parkmark i anslutning till
naturmark tillgodoses de boendes behov av mötesplatser och
rekreation i närmiljön.
Parken vid Fyrkgången fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Planerad park vid Fältspatsgatan som ska fylla en funktion som
bostadsnära park/natur.
Parken vid Gitarrgatan fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Parken vid Guldmyntsgatan fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Parken vid Gånglåten fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Grönområdet vid Gåsmossen fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Parken vid Hyltevägen fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Naturmarken vid Högsbogatan fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Järnbrottsparken fyller en funktion som bostadsnära park.
Naturmarken vid Kobbe lid/Björkhällan fyller en funktion som
bostadsnära park.
Parken vid Konsertgatan fyller en funktion som bostadsnära park.
Parken vid Kopparmyntsgatan fyller en funktion som bostadsnära
park.
Parken vid Korsåsgatan/Kantyxegatan fyller en funktion som
bostadsnära park/natur
Parken vid Lilla Korsåsgatan/Korsåsliden fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Naturmarken norr om Lona Knapes Gata fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Vid omvandlingen av industriområdet i östra Högsbo är
inriktningen att de befintliga skogbevuxna bergsryggarna utgör
utgångspunkt för områdets nya grönstruktur. Nya parker på plan
mark utvecklas i nära anslutning till dessa höjdpartier. Genom att
säkerställa minst 0,2 hektar plan parkmark i anslutning till
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Lyckans galoscher/Bankogatan

Långebergs bygata
Marklandsgatan
Marklandsparken/Lilla Tunnlandsgatan
Orkestergatan
Parkmiljöer inom Slottsskogens
idrottsområde
Pilegårdens backe/Pilegården
Plåtmyntsgatan
Riksdalersgatan/Bergakungen
Rubelgatan/Älvakungen
Safirpassagen/Rubingatan
Sisjöbäckens väg
Skogsmilsgatan
Skäpplandsgatan
Spannlandsskogen
Sparbanksplatsen/Skiljemyntsgatan
Spinetten
Stora Ån
Svaleboskogen
Synhållsgatan
Toftaåsen/Toftaåsgatan
Topasgatans norra parkdel
Turkosgatan
Reningsverksgatan
Våglängdsgatan
Ytor kring Per Dubbsmotet
Änggårdsbergen
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naturmark tillgodoses de boendes behov av mötesplatser och
rekreation i närmiljön.
Parken vid Lyckans galoscher/Bankogatan fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Naturmarken söder om Långebergs Bygata fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Vid omvandlingen av industriområdet i östra Högsbo är
inriktningen att de befintliga skogbevuxna bergsryggarna utgör
utgångspunkt för områdets nya grönstruktur. Nya parker på plan
mark utvecklas i nära anslutning till dessa höjdpartier. Genom att
säkerställa minst 0,2 hektar plan parkmark i anslutning till
naturmark tillgodoses de boendes behov av mötesplatser och
rekreation i närmiljön.
Parken vid Marklandsgatan fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Marklandsparken fyller en funktion som bostadsnära park/natur.
Naturmarken öster om Orkestergatan fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Parkmiljöerna inom Slottsskogens idrottsområde fyller en funktion
som bostadsnära park/natur.
Pilegårdens backe/Pilegården är en stadsdelspark som även fyller
en funktion som bostadsnära park/natur.
Parken vid Plåtmyntsgatan fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Parken vid Riksdalersgatan fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Parken vid Rubelgatan/Älvakungen fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Parken vid Safirpassagen/Rubingatan fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Parken vid Sisjöbäckens väg fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Parken vid Skogsmilsgatan fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Parken vid Skäpplandsgatan fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Spannlandsskogen fyller en funktion som bostadsnära park/natur.
Parken vid Sparbanksplatsen/Skiljemyntsgatan fyller en funktion
som bostadsnära park/natur.
Spinetten fyller en funktion som bostadsnära park/natur.
Det grönblå stråket längs med Stora Åvägen fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Svaleboskogen fyller en funktion som bostadsnära park/natur
Parken på Synhållsgatan fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Naturmarken på Toftaåsen/Toftåsgatan fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Topasgatans norra parkdel fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Parken vid Turkosgatan fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
_
Parken vid Våglängdsgatan fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Grönytorna kring Per Dubbsmotet fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
_

Rekommendationer och objektsbeskrivningar till markanvändningskartan

Parken vid Ängås gård fyller en funktion som bostadsnära
park/natur.
Området i anslutning till Ängåsskolan fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.
Parken vid Örtugsgatan/Dalermyntet fyller en funktion som
bostadsnära park/natur.

Ängås gård
Ängåsskolan
Örtugsgatan/Dalermyntet

Bostadsnära park, befintliga
Innerstaden
Bratteråsberget
Brännögatan
Soldaten
Banehagsgatan
Vasa kyrkoplan
Landalabergen
Kattedamm
Molinsparken
Cosselgatan
Högåsberget
Rusthållareplatsen
Carolus Rex
Segerstedtska parken
Fogelbergsparken
Miragatans lilla park
Landeriparken
Gröna vallen
Mariebergsgatan/Tellgrensgatan
Södra Guldhedsdalen
Dr Lindhs gata
Älvsborgsplan
Stortorpet
Masthuggsliden
Hvitfeldtsparken
Lorensbergsparken
Enekullegatans lekplats
Odinsplatsen
Stora Härsjöplatsen
Meijerbergsgatans park
Olssons trädgård
Egnahemsdammen
Oscar Fredriks lekplats
Domkyrkoplan
Daniel Pettersons gata
Lindholmstorget
Garnisonsparken
Gröna gatan
Engelska parken
Adolf Edelsvärds gata
Stobées trädgård
Glasmästareplatsen
Glasmästareplan
Doktor Spaaks gång
Syster Ainas gata
Doktor Heymans-Saléns park
Doktor Belfrages gata
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Fridkulleparken
Syréngatans park och Viggolidens
gångstråk
Virvelparken
Jutegårdsplatsen
Herkulesparken
Exercisparken
Brantebacke
Pulkabacken
Mossen
Ormgatan
Sjöbergen
Strandparken
Duvberget
Masthuggskyrkan
Majbergsstigen
Grötöplatsen
Gråberget
Godhemsberget
Framnäsparken
Fjäderborgen
Doktor Sydows gata

Parker, framtida
Antenngatan

Amalia Jönssons gata

Arödsberget

Askims Verkstadsväg

Distansgatan

E A Rosengrens Gata

F O Petersons Gata

Frölunda kyrkogata

Frölunda torg

Fältspatsgatan
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Kartsymbolen är en schematisk illustration och redovisar ett behov av
bostadsnära park i närområdet. Parkens exakta läge och storlek kommer
att utredas i senare planeringsskeden.
Kartsymbolen är en schematisk illustration och redovisar ett behov av
bostadsnära park i närområdet. Parkens exakta läge och storlek kommer
att utredas i senare planeringsskeden.
En stadsdelspark behöver utvecklas på plana ytor vid Arödsbergets södra
del samtidigt som delar av berget tillgängliggörs så att det skapas
förutsättningar för rekreation utan att minska naturvärdena.
Kartsymbolen är en schematisk illustration och redovisar ett behov av
bostadsnära park i närområdet. Parkens exakta läge och storlek kommer
att utredas i senare planeringsskeden.
Kartsymbolen är en schematisk illustration och redovisar ett behov av
bostadsnära park i närområdet. Parkens exakta läge och storlek kommer
att utredas i senare planeringsskeden.
Kartsymbolen är en schematisk illustration och redovisar ett behov av
bostadsnära park i närområdet. Parkens exakta läge och storlek kommer
att utredas i senare planeringsskeden.
Kartsymbolen är en schematisk illustration och redovisar ett behov av
bostadsnära park i närområdet. Parkens exakta läge och storlek kommer
att utredas i senare planeringsskeden.
Kartsymbolen är en schematisk illustration och redovisar ett behov av
bostadsnära park i närområdet. Parkens exakta läge och storlek kommer
att utredas i senare planeringsskeden.
Kartsymbolen är en schematisk illustration och redovisar ett behov av
bostadsnära park i närområdet. Parkens exakta läge och storlek kommer
att utredas i senare planeringsskeden.
Kartsymbolen är en schematisk illustration och redovisar ett behov av
bostadsnära park i närområdet. Parkens exakta läge och storlek kommer
att utredas i senare planeringsskeden.
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Gruvgatan
Hinsholmen

Kartsymbolen är en schematisk illustration och redovisar ett behov av
bostadsnära park i närområdet. Parkens exakta läge och storlek kommer
att utredas i senare planeringsskeden.
En minst 2 hektar stor stadsdelspark behöver skapas inom Högsbo
verksamhetsområde i samband med att området omvandlas till blandad
stadsbebyggelse. Parken säkerställer att alla boende och verksamma
inom området har tillgång till en större park inom 1000 m gångavstånd
från bostaden eller arbetsplatsen.

Högsbo industriområde

Ingela Gathenhielms Gata
Kalasbacken

Marklandsplatsen

Panncentralen
Sisjön

Lämpligt läge och utformning för parken är inte beslutat. Detta behöver
utredas i ett fortsatt arbete. Parken ska rymma olika funktioner och
värden, ett varierat växt- och djurliv och de vistelsevärden som anstår en
stadsdelspark. Parken kan även komma att få en viktig del i att fördröja
och rena dagvatten samt hantera skyfall. Tillräckligt stor yta för detta
behöver säkerställas.
Kartsymbolen är en schematisk illustration och redovisar ett behov av
bostadsnära park i närområdet. Parkens exakta läge och storlek kommer
att utredas i senare planeringsskeden.
En ny stadsdelspark behöver utvecklas i Utby, förslagsvis i anslutning till
befintligt park- och naturområde vid Kalasbacken.
Kartsymbolen är en schematisk illustration och redovisar ett behov av
bostadsnära park i närområdet. Parkens exakta läge och storlek kommer
att utredas i senare planeringsskeden.
Kartsymbolen är en schematisk illustration och redovisar ett behov av
bostadsnära park i närområdet. Parkens exakta läge och storlek kommer
att utredas i senare planeringsskeden.
Sjöbergen är dels ett välanvänt rekreationsområde, dels ett koloniområde
med odlingar och djurgårdar inbäddade i grönskan strax intill
Älvsborgsbron. Naturstigar ringlar sig fram genom skogen och upp på
berghällarna med utblickar över hamninloppet och havet i väster.
Nedanför Sjöbergen, vid Älvsborgsbrons södra fäste, ligger Röda sten
med bryggor, kaféer och ett aktivt kulturliv. I delar av MajornaKungsladugård, med relativt långt avstånd till större naturområde, fyller
Sjöbergen en viktig funktion, liksom för delar av Västra Göteborg med
stor brist på tillgång till större park. Området nyttjas bland annat för
utflykter, promenader, löpning och orientering.

Sjöbergen
Skra Bro
Trädgårdsgärdet
Åparken

Norra Kvillebäcken
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Röda Sten tillsammans med delar av Sjöbergen föreslås säkerställas och
utredas för utveckling till en stadspark som rymmer både park- och
naturkaraktär. Vid Röda Sten finns plana och öppna ytor som kan
utvecklas för att stärka dess kulturprofil samtidigt som karaktären av
urban park kan utvecklas. Naturområdet bör utvecklas med stor
varsamhet men göras mer tillgängligt för rekreation genom att
exempelvis vissa stigar förbättras, bänkar placeras ut och platsbildningar
med vyer över älven utvecklas. I anslutning till stadsparken föreslås även
koloniområdet i Sjöbergen säkerställas. Lämplig användning, utformning
och avgränsning av stadsparken samt för koloniområdet behöver utredas
i fortsatt arbete.

En ny stadsdelspark, Åparken, behöver utvecklas i anslutning till det
blågröna stråket längs Säveån.
Enligt program för Backaplan (2018) planeras Kvillebäcksparken utvidgas
från dagens cirka 2 hektar till totalt cirka 8,5 hektar genom att park
fortsätter utvecklas norrut längs med Kvillebäcken.
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Jubileumsparken är en framväxande stadspark i Frihamnen på tio hektar.
Parken kommer att vara en viktig målpunkt både för hela staden och för
de som kommer att bo och vara verksamma i det framtida Frihamnen.
Parken möjliggör även att Frihamnen och Lindholmen knyts samman med
ett blågrönt stråk.
Jubileumsparken kommer att vara en urban park präglad av biologisk
mångfald och närheten till vattnet. Parken ska vara en rymlig och grön
mötesplats med många olika kvaliteter. Här erbjuds vattenkontakt,
varierande grönska, utflyktslekplats med fantasifulla lekskulpturer,
spontanidrott och öppna vistelseytor.
I Norra Frihamnsbassängen, parkens blå hjärta, planeras för ett stort
flytande hamnbad. Saltvatten från saltvattenkilen i älven leds upp till ytan
och skapar ett hållbart och rent bad mitt i staden. Parken utvecklas
stegvis i nära samverkan med föreningsliv, skola och göteborgarna.

Jubileumsparken

Ånäsfältet

Jubileumsparken ska vara en så kallad allmötesplats, där människor möts
över sociala-, köns-, etnicitet-, och stadsdelsgränser. Fokus ligger på att
många ska kunna delta i utvecklingen av Jubileumsparken oavsett
funktionsförmåga och att unga ska ha ett stort inflytande.
Ånäsfältet kan utvecklas till framtida stadsdelspark med idrottsinslag och
möjlighet till skyfallshantering. Eftersom det finns ett stort tryck på plats
för skola och förskola i närområdet kan även denna användning komma
att behöva prövas inom del av den framtida parken.
En ny stadsdelspark planeras ovanpå Götatunneln vid Järnvågsgatan. I
närområdet finns få andra parker och stadsdelsparken vid Järnvågen
förväntas bli en målpunkt inte bara för boende i närområdet utan också
för besökare.
Mellan de inbyggda ramper som omger den framtida parken planeras en
läktare och plana ytor med plats för lek både för yngre och äldre barn. På
rampernas tak kan man komma upp för att titta på utsikten. Den västra
delen innehåller lek och aktivitet och den östra delen rymmer mer plats
för vila, lugn och grönska. I parken finns en stor skålad gräsyta för
skyfallshantering och tillräckligt jorddjup för större träd.

Masthuggskajen

Parken är endast 0,6 hektar vilket gör att besökstrycket förväntas bli högt.
Parkens storlek i relation till förväntat besökstryck ställer krav på högre
kvalitet och robusthet i gestaltningen.
En minst 2 hektar stor stadsdelspark planeras inom Propellerområdet i
den nordvästra delen av Lindholmen. Läge och utformning för parken är
inte beslutat.
Parken säkerställer att alla boende och verksamma på Lindholmen får
tillgång till en större park inom 1 000 m gångavstånd från bostaden eller
arbetsplatsen. Parken ger en visuell och fysisk grön koppling mot
Ramberget. Parken får ett skyddat läge samtidigt som den blir väl
integrerad i stadsmiljön med god tillgänglighet. Parken ska rymma olika
funktioner och värden, såväl ett varierat växt- och djurliv som de
vistelsevärden som anstår en stadsdelspark. I parken planeras större
öppna ytor för picknick och lek, attraktiva och tillgängliga gångstråk och
en större lekplats. Parken kan även komma att få en viktig del i att
fördröja och rena dagvatten samt hantera skyfall. I de fall parkyta även
samnyttjas med förskola kan mer yteffektiva lösningar behövas.

Propellerparken
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Programförslaget för Lindholmen innebär att 20-30 % av parkytan
samnyttjas med skola/förskola.
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Olof Asklund

Ringön

Olof Asklunds park är en framtida stadsdelspark i Högsbo
verksamhetsområde som ska utvecklas i enlighet med Detaljplan för Olof
Asklunds gata. Parken är 1,9 hektar och utgörs av befintlig naturmark.
Entrépunkterna i väst och öst behöver en tydligare gestaltning och parken
däremellan, skogsdelen, bör främst utvecklas genom förstärkning och
förädling av de befintliga karaktärerna. I parken planeras det bland annat
för en stadsdelslekplats och flera utsiktsplatser.
En stadsdelspark behöver skapas på Ringön för att möjliggöra för god
grönstruktur i alla delar av Frihamnen. Parken behöver vara minst två
hektar och skapa en kvalitativ vattenkontakt tillsammans med god
tillgång till friytor.
En minst 10 hektar stor stadspark behöver skapas i Gullbergsvass när
området omvandlas till tät blandstad. Läge och utformning för parken är
inte beslutat.
Parken finns omnämnd i både stadsutvecklingsprogram för
Centralenområdet och förstudie för Gullbergsvass som Göteborgs Stad
tog fram år 2015. Det är viktigt att parken blir tillräckligt stor för att kunna
hantera skyfall och visst dagvatten, tåla att delvis samnyttjas som
kompletterande friyta för framtida skolor i området, samt även kunna
fungera som stadsdelspark för Centralenområdet.

Gullbergsvass
A Odhners gata

En central placering i Gullbergsvass skulle innebära att stadsparken i
högre grad kan fylla en funktion också som stadsdelspark och
bostadsnära park, vilket högst troligt skulle minska behovet av att anlägga
många mindre parker. En stor park har i regel även större potential till
mångfunktionalitet än flera små parker. Det är önskvärt att parken fysiskt
sträcker sig till och integrerar Skansen Lejonet. Det gör samtidigt att
stadsparkens potential som tillgång för Olskroken, Stampen och Gårda
ökar, förutsatt att befintliga barriärer i form av Alingsåsleden (E20) och
spårbunden trafik kan överbryggas.

Nod för stadsutveckling, Innerstaden
Svingeln

Ullevimotet/Rantorget

Myntgatan
Lindholmsplatsen
Korsvägen
Stigberget/Fiskhamnen
Centralen

Kollektivtrafik systemviktig punkt och Nod för stadsutveckling behöver
läsas tillsammans. Viktigt att bytespunkten för kollektivtrafik och platsens
möjligheter att ta omhand flödena av människor och utveckla stadsmiljön
samverkar. Viktigt att stärka kopplingen till framtida Gullbergsvass.
Platsen kan bidra med att skapa flöden och knyta ihop gång- och
cykelnätet med Centralenområdet och skapa möjligheter att sprida
stadslivet i en större geografi österut från stadskärnan.
För att utveckla stadslivskvaliteter på platsen behöver det
sammanhängande nätet för fotgängare och cyklister förbättras, för att
knyta ihop centrala staden med Olskroken och skapa genomgående
flöden genom platsen. Platsen bör också stärkas med bostäder för att
skapa en god blandning.

Kollektivtrafik systemviktig punkt och Nod för stadsutveckling behöver
läsas tillsammans. Nod för stadsutveckling omfattar ett område runt
Centralstationen med Västlänkens uppgångar, Nils Ericsons platsen,
Drottningtorget, Åkareplatsen och Östra Nordstan.

Järntorget/Järnvågen
Knutpunkt Hjalmar
Haga station
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Linnéplatsen

Samhällsviktiga funktioner
Alelyckans vattenverk
Alelyckans återvinningscentral
(kretsloppspark)
Angered Närsjukhus
Bulycke återvinningscentral
Ev framtida räddningstjänst

Ev framtida räddningstjänst

Frölunda Specialistsjukhus
Högsbo Sjukhus
Högsbo återvinningscentral
Lundby Närsjukhus
Ryaverket
Räddningstjänst Angered
Räddningstjänst Frölunda
Räddningstjänst Gårda

Räddningstjänst i beredskap
Donsö
Räddningstjänst Kortedala
Räddningstjänst Lundby

Räddningstjänst Torslanda
Sahlgrenska Sjukhuset
Styrsö skäret
återvinningscentral
Sävenäs avfallshantering och
återvinningscentral
Tagene återvinningscentral
Östra Sjukhuset
Värdefulla natur- och
friluftsområden
Agnesberg
Angered Sörbergen
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Behov av att säkerställa mark i anslutning till Alelyckans vattenverk för att
möjliggöra framtida ytterligare processteg och kapacitetsutbyggnad.
Preliminärt läge för en kompletterande eller ersättande
räddningstjänststation i södra Biskopsgårdens verksamhetsområde.
En fördjupande lokaliseringsutredning krävs
Preliminärt läge för en kompletterande eller ersättande
räddningstjänststation i södra Aröd.
En fördjupande lokaliseringsutredning krävs.
Ett flyttat läge eller ersättning kan behövas på sikt. En fördjupande
lokaliseringsutredning krävs
Nytt läge för närsjukhus.
Regionalt viktigt avloppsreningsverk. Långsiktig utbyggnadsmöjlighet
finns direkt öster om befintlig anläggning inom verksamhetsområde.t
Strategiskt väl placerad räddningstjänststation
Strategiskt väl placerad räddningstjänststation
Strategiskt placerad räddningstjänststation. Stationen påverkas av
stadsutvecklingen i närområdet. Eventuellt kan kompletterande läge eller
ersättning behövas på sikt. En fördjupande lokaliseringsutredning krävs.
Strategiskt väl placerad räddningstjänststation
Strategiskt väl placerad räddningstjänststation. Goda möjligheter med
vägar i olika riktningar för räddningstjänstuppdrag.
Påverkan av framtida stadsutveckling och förbindelser så kan eventuellt
ett kompletterande läge eller ersättning behövas. En fördjupande
lokaliseringsutredning krävs.
Strategiskt väl placerad räddningstjänststation
Regionalt viktig avfallshanteringsplats
-

Bergsbranter viktiga för landskapsbilden. Promenadområde.
Större sammanhängande skogsmarker med små sjöar och våtmarker.
Skogigt promenadområde med badsjöar. En östlig bergsbrant är av
geologiskt intresse. Gränsar mot Paradisets friluftsområde i Partille.
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Angered Sörbergen
Backadalen
Backatorp
Bergsjön
Biskopsgården
Bronsåldersundet
Brunnsbo
Bräcke Östergård
Böneredsåsen
Delsjöbäcken

Delsjöområdet

Djupedalsterrängen

Flunsås
Fräntorp Bokskogen
Fräntorp Källberget
Gärdsås kulle

Göta och Nordre Älvs dalgångar

Göta Älvdalen östra

Större sammanhängande skogsmarker med små sjöar och våtmarker.
Skogigt promenadområde med badsjöar. En östlig bergsbrant är av
geologiskt intresse. Det gränsar mot Paradisets friluftsområde i Partille.
Bergsparti öster om S:t Jörgens sjukhus.
Promenadområde.
Promenadområde med möjligheter till olika friluftsaktiviteter i anslutning
till badsjö. Bergsklättring.
Obebyggt bergsparti på centrala Hisingen.
Ängs- och hagmarker omgivet av ädellövskog. Värdefull landskapsbild.
Natura 2000.
Bergsformationer viktiga för landskapsbilden. Centralt bergsparti med
promenadvägar.
Område med ädellövskog.
Geologiskt intressant åsrygg och värdefull landskapsbild.
Området omfattar en bäckravin och ett vattendrag med öring.
Området ingår i ett av Göteborgs populäraste friluftsområden med
omväxlande terräng och stora sjöar. Här finns ströv- och motionsstigar,
badplatser och möjligheter till fritidsfiske och paddling. Området är också
intressant i den geologiska undervisningen och från kulturhistorisk
synpunkt.
Strövområde med Djupedals fornborgar (riksintresse) och Bolstens röse.
Tolseredsravinen inom området har en bäckravin med örtrik lövskog och
Svankälla är ett våtmarksområde med intressant djurliv.
Djupedalsområdet (inkl. Halleröd) ingår som stort opåverkat område. I
västra delen av området finns Gunnesby kullar med enbuskrika
hagmarker. I den nordöstra delen ligger Askekärret, ett våtmarksområde
med olika vegetationstyper. Göteborgs handikappridklubb är en
prioriterad hästgård som ligger i den nordöstra delen av
Djupedalsterrängen.
Obebyggt bergsparti på centrala Hisingen.
Här finns en ekbacke och bergsparti.
Bergsparti vid Källberget.
En karakteristisk bergstopp, ett landmärke. Promenadområde nordost om
Kviberg.
Området omfattar de båda naturreservaten Göddered-Hakered samt
Göta och Nordre älvs dalgång. Strandskydd gäller. I Nordre älv finns
möjligheter för bad, båtsport, kanoting, fritidsfiske. Göddered-Hakered är
ett småbrutet område med lövskogar och hagmarker och har en värdefull
landskapsbild. Det är ett attraktivt utflyktsmål med bokskogar, rik flora,
fornlämningar och intressant bebyggelse. I Ellesbo finns ett område med
bokskog och ädellövskogar samt en hägerkoloni och i grustäkten häckar
backsvalor. Intressant skogsparti vid Brynekällan. Vid västra stranden av
Göta älv finns vassar och sumpar och ett rikt fågelliv.
Området omfattar de båda naturreservaten Göddered-Hakered samt
Göta och Nordre älvs dalgång. Strandskydd gäller. I Nordre älv finns
möjligheter för bad, båtsport, kanoting, fritidsfiske. Göddered-Hakered är
ett småbrutet område med lövskogar och hagmarker och har en värdefull
landskapsbild. Det är ett attraktivt utflyktsmål med bokskogar, annan rik
flora, fornlämningar och intressant bebyggelse. I Ellesbo finns ett område
med bokskog och ädellövskogar samt en hägerkoloni och i grustäkten
häckar backsvalor. Intressant skogsparti vid Brynekällan. Vid västra
stranden av Göta älv finns vassar och sumpar och ett rikt fågelliv.

Hjällbovallen
Holmdammen
Högstena syd
Högåsa
Jämmerberget
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Bergsbranter viktiga för landskapsbilden. Promenad- och idrottsområde
och motionsterräng.
Näringsrik damm med rik flora och vattenväxter samt fågelliv.
Del av sumpskog.
Åkrar omgivna av ädellövskogar och vassar. Värdefull landskapsbild.
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Järnbrott
Krogabäcken Billdal

Kvillen, Kvillebäcken & Hökälla

Kvillen, Kvillebäcken & Hökälla

Kärrmossen
Lilla Högen
Lilleby Tumlehed Hästevik
Lilleby Tumlehed Hästevik

Lillhagen
Lärjeåns dalgång och
sidoraviner

Ädellövskog.

Majvik
Nordre Älv
Nordre Älvs estuarium

Norra Guldheden

Nya Älvsborg med omgivningar
Osbäcken med omgivningar
Prästgårdsängen
Rivö fjord
Rya skog och Rya nabbe
Röda sten Sjöbergen Nya varvet
Röda sten Sjöbergen Nya varvet
Rönning
Röseberget
S:t Jörgens park
Sandsjöbacka
Skintebodalen Björnåsen
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Promenad-, idrotts- och motionsområde. Bäckravin med ängslövskog. Rik
lundflora i Klarebergsravinen.
Promenadområde.
Promenad- och motionsområde med intressant bebyggelse och
växtlighet. Här finns en rik flora och kulturhistorisk miljö. I Krogabäcken
förekommer öring. Promenadområde med intressant växtlighet i
anslutning till en gren av Haga å i sydligaste delen av Askim. Här finns
vattendrag med öring och rik örtflora. Området har en värdefull
landskapsbild. Inom området gäller strandskydd.
Promenadstråk och utrymmen för fritidsanläggningar öster om Tuve.
Sumpmarker med rikt fågelliv och värdefull landskapsbild. Knölnate är
mycket sällsynt och växer i Kvillebäcken.
Promenadstråk och utrymmen för fritidsanläggningar öster om Tuve.
Sumpmarker med rikt fågelliv och värdefull landskapsbild. Knölnate är
mycket sällsynt och växer i Kvillebäcken.
Obebyggt bergsparti på centrala Hisingen.
Promenadområde
Promenadområde, kustpromenadstråk och utsiktsberg. Ängslövskog och
värdefull landskapsbild. Del av området är naturreservat. Hästevik är ett
attraktivt utflyktsmål med möjligheter till bad och fritidsfiske. De grunda
havsbottnarna är värdefulla för fiskreproduktionen.
Promenadområde, kustpromenadstråk och utsiktsberg. Ängslövskog och
värdefull landskapsbild. Del av området är naturreservat. Hästevik är ett
attraktivt utflyktsmål med möjligheter till bad och fritidsfiske. De grunda
havsbottnarna är värdefulla för fiskreproduktionen.

Område med höga naturvärden och stort värde för vandring, bad,
paddling samt från kulturhistorisk synpunkt. Nedre Lärjeåravinen är del av
ett promenadområde längs de branta bergssluttningarna ned mot
Lärjeån.
Värdefulla skogsbryn.
Området inkluderar Prästgårdskilen, Björlanda kile och området runt
Vasekvillen. Djurliv och vegetation med grundområde viktigt för fiske och
fåglar.
Området består närmast älven av fågelrika vassar och madmarker med rik
busk- och örtflora. Området Inkluderar Björlandahalvön, Kallhed och
Kippholmen. Björlandahalvön har förekomst av hasselsnok. Vid Åleviken
finns intressanta växtlokaler. Kallhed Kippholmen består av vidsträckta
lövskogsområden och våtmarker med värdefull landskapsbild. Området är
delar av ett Natura 2000-område och naturreservat som planeras
utvidgas av länsstyrelsen. Området omfattas av naturreservat.
Här finns bergsformationer viktiga för stadsbilden.
Rikt fågelliv.
Vandrande öring.
Promenadområde
Området är viktigt för häckande sjöfågel. Havsområdet är attraktivt för
fritidsfiske och båtsport.
Vegetation och djurliv. Delvis naturreservat.
Promenadområde med utsikt över älvmynningen. Kustpromenadstråk
mellan Röda sten och Nya varvet. Rikt fågelliv och hällmarker. Utblickar
mot älvmynning.
Rikt fågelliv och hällmarker. Utblickar mot älvmynning.
Område med hedar, lövskogar, bokskogar och ängslövsskog.
Obebyggt bergsparti på centrala Hisingen.
Ädellövskog.
Sandsjöbacka har värdefull vegetation, djurliv och landskapsbild.
Hällmark, hedar, skogar och sjöar ingår i området. I Gatersered finns

Rekommendationer och objektsbeskrivningar till markanvändningskartan

Skårslund
Skändla Tuveslätten
Svaleboskogen
Svartedalen
Säveån

Söder om Olofstorp

Södra kustremsan

Södra kustremsan

Södra kustremsan

Södra Skärgården

Södra Torslandakusten inklusive
Porsholmarna

Södra Torslandakusten inklusive
Porsholmarna
Södra Torslandakusten inklusive
Porsholmarna
Tollereds lund
Tors slott & Linnefjäll
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ängslövskogar. Årekärrslunden intar en särställning genom sin exklusiva
örtflora. Området som är tätortsnära har även ett stort friluftsvärde.
Göteborgsdelen av Sandsjöbacka, som är lättillgängligt, är livligt
frekventerad. Större delen av strövområdet är även riksintresse för
friluftslivet. Området är delvis Natura 2000 och är delvis naturreservat.
Skintebodalen har ett rikt fågelliv samt alsumpskog, fuktäng och vassar.
Skinteboåsarna har en promenadområde med ekskog.
Område med ädellövskog.
Promenadområde.
Promenadområde
Obebyggt bergsparti på centrala Hisingen.
Säveån är ytterst värdefull för sitt laxbestånd, men ån hyser även
havsvandrande och bofast öring, ål, gädda, simpa m.fl. arter. Kungsfiskare
förekommer även i området. Inom Göteborg omges Säveån av
stadsbebyggelse och kantas av en varierad vegetation med olika arter
lövträd bl.a. smala ridåer av klibbal.
Större sammanhängande skogsmarker. Stora opåverkade våtmarker
ingår. Strövområde. Skogen är särskilt betydelsefull för skogsbruket vilket
innebär en möjlig intressekonflikt.
Området är rikt på attraktiva utflyktsmål med möjligheter till bad och
fritidsfiske. Ett kustpromenadstråk finns mellan Hinsholmskilen och
Önnered. Askims fjord utgör ett stort opåverkat vattenområde. Området
har mångskiftande natur med intressant växtlighet och djurliv.
Grundbottnarna är av stort värde för fiskreproduktion. Delar av området
omfattas av riksintresse friluftsliv. Amundön och Billdals skärgård är
naturreservat.
Området är rikt på attraktiva utflyktsmål med möjligheter till bad och
fritidsfiske. Ett kustpromenadstråk finns mellan Hinsholmskilen och
Önnered. Askims fjord utgör ett stort opåverkat vattenområde. Området
har mångskiftande natur med intressant växtlighet och djurliv.
Grundbottnarna är av stort värde för fiskreproduktion. Delar av området
omfattas av riksintresse friluftsliv. Amundön och Billdals skärgård är
naturreservat.
Området är rikt på attraktiva utflyktsmål med möjligheter till bad och
fritidsfiske. Ett kustpromenadstråk finns mellan Hinsholmskilen och
Önnered. Askims fjord utgör ett stort opåverkat vattenområde. Området
har mångskiftande natur med intressant växtlighet och djurliv.
Grundbottnarna är av stort värde för fiskreproduktion. Delar av området
omfattas av riksintresse friluftsliv. Amundön och Billdals skärgård är
naturreservat.
Skärgården är mångformig och variationsrik med ypperliga tillfällen för
bad, båtsport och fritidsfiske samt natur- och kulturstudier. Fågellivet är
rikt och på flera ställen finns skyddsvärd vegetation. För vissa öar gäller
särskilt fågel- och sälskydd. Större delen av skärgården omfattas av
riksintresse för friluftsliv och riksintresse för kulturmiljövården. Galterö är
av riksintresse för sina naturvärden och Vrångö skärgård Natura 2000områden. Strandskydd gäller för de flesta stränderna och naturreservat
gäller för Galterö, Vrångö skärgård och för Vargö.
Attraktivt utflyktsmål med möjligheter till bad och fritidsfiske i södra
Torslanda. Öarna och vattenområdet är även värdefulla för sjöfågel vilket
kan ställa vissa krav på ostördhet.
Stora Porsholmen är en art- och individrik fågelö.
Attraktivt utflyktsmål med möjligheter till bad och fritidsfiske i södra
Torslanda. Öarna och vattenområdet är även värdefulla för sjöfågel vilket
kan ställa vissa krav på ostördhet.
Alm-, ask- och ekskog. Källpåverkad mark.
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Torsviken
Tången
Varbergsgatan

Kalkgynnad flora. Promenadområde rikt på fornlämningar. Skalbank med
intressant flora.
Rast- och övervintringsområde för fåglar. Även värdefullt
rekreationsområde.
Promenad- och motionsområden söder och väster om Tuve. Kommunalt
naturreservat planeras för området i framtiden.

Vinga skärgård

Väster om Gårdsten

Väster om Nolered
Vättlefjäll, Orremossen
Änggårdsbergen

Östra Önnered

Överåsparken
Öxnäs

Grundbottnarna är av stort värde för fiskreproduktion och hårdbottnarna
värdefulla för hummerpopulationen. Attraktivt för båtliv, bad och
fritidsfiske. Området omfattas av riksintresse för friluftslivet och för
kulturmiljövården. Vinga skärgård är delvis naturreservat och strandskydd
gäller för området.
Bergsbranter viktiga för landskapsbilden. Del av promenad- och
motionsområde.
Enbuskrik torräng och kalkrik mark. Promenad- och idrottsområde och
motionsterräng mellan Lottkärr och Torslandavallen.
Området har lövskogar, bokskogar och ängslövsskog.
Området omfattar naturreservatet Ängårdsbergen och Göteborgs
Botaniska Trädgård. Änggården utgör ett helt obebyggt och relativt stort
område som på alla håll är omgivet av storstadsbebyggelse. Härigenom
får området ett speciellt värde som storstadslunga. Här finns exempelvis
ett representativt urval av myrmarker och naturskogsbetonad
ängslövskog. Vittringsfenomenen i göteborgsgnejsen är av stort
geologiskt intresse. Arboretet omfattar en för Sverige unik och sevärd
samling av exotiska träd från olika delar av norra halvklotet.
Del av promenad- och motionsområde vid Tanneskärsgatan.
Promenadområde med kulturvärden.

Delområden Högsbo Frölunda
1. Änggården och
Slottsskogen

I områden utan större förändring kommer dagens markanvändning fortsätta
gälla. Mindre förändringar i markanvändning eller kompletteringar av
bebyggelse kan prövas. Gång- och cykelkopplingar ska stärkas.
Följande gäller särskilt för delområde 1:
- Utformningen av boulevarden på denna sträcka ska präglas av omgivande
parker, natur och kulturmiljöer. Slottsskogens östra bryn ska utgöra en del av
stadsrummet.
- Stärk kopplingen mellan Slottsskogen och Botaniska trädgården genom en
grön, bred passage i gaturummet i höjd med Botaniska trädgårdens entré.
Spårvagnshållplatsen Botaniska trädgården placeras i direkt anslutning till
denna passage.
- Boulevardomvandlingen frigör ytor vid Margretebergsmotet vilket ger
möjlighet att pröva viss kompletterande bebyggelse för i huvudsak allmänt
ändamål, samt förbättrade dagvatten- och skyfallslösningar.
- Margretebergsmotet bör omvandlas till en korsning huvudsakligen i plan,
men där spårvägen fortsätter gå planskilt.
- Området kan som helhet rymma cirka 1 000–1 500 invånare.
Slottsskogen är en av Göteborgs största, äldsta och mest populära parker.
Det är ett mycket värdefullt område, mycket tack vare sitt kulturhistoriska
arv, sin grönska och sin storlek. I södra delen ligger idrottsområdet
Slottsskogsvallen, där de äldsta delarna invigdes 1923 men som också
innehåller flera sentida idrottsanläggningar.
Öster om Dag Hammarskjöldsleden ligger Botaniska trädgården och
Änggårdens trädgårdsstad, det senare är bostadsbebyggelse i form av villor,
radhus och flerbostadshus från första halvan av 1900-talet.
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Änggården rymmer cirka 1 300 invånare fördelat på cirka 30 hektar mark.
Slottsskogen med park och idrottsområdet sammanslaget är cirka 145 hektar
stort, varav idrottsområdet är ungefär 22 hektar.
För planförslag, se delområdestext.
2. Högsbo - Flatås

I kompletteringsområden kan befintlig bebyggelse kompletteras med ny,
samtidigt som hänsyn tas till områdets befintliga kvalitéter.
Kompletteringarna kan utgöras av enstaka byggnader eller av mer
omfattande förändringar. Någon större förändring vad gäller typ av
markanvändning eller av områdets övergripande karaktär, funktion och
uppdelning ska inte ske i kompletteringsområden. Kompletteringar av
bebyggelsen ska ske på platser där tillgången till kollektivtrafik är god. Det är
också viktigt att gång- och cykelkopplingar förbättras i områdena och till
omkringliggande delar av staden.
Följande gäller särskilt för delområde 2:
- Komplettera med bebyggelse och vistelsemiljöer framför allt längs nordsydliga gatumiljöer.
- Komplettera med bostadsnära parker för att möta upp det behov av
offentlig friyta som pågående och framtida bostadsutbyggnad ger.
- Säkerställ god framkomlighet för fotgängare och cyklister inom området
med kopplingar vidare mot andra stadsdelar.
- Området kan som helhet rymma cirka 11 000–13 000 invånare.
Delområdet karaktäriseras av bostadsbebyggelse med ursprung från 1950,
1960- och 1970-talet. Några kompletteringar av bebyggelsen har skett under
2000-talet, och sker fortsatt.
I delområdet ligger Axel Dahlströms torg som utgör ett fungerande centrum
för bostadsbebyggelsen i detta delområde och delområde 3. Inom området
finns stadsdelsparkerna Flatås park och Torpadammsparken. Stadsparkerna
Ruddalen-Positivparken och Slottsskogen finns inom nära räckhåll. Det råder
brist på bostadsnära park och natur inom delar av området, främst för
boende nära Marklandsgatan och boende norr om Flatås vid Distansgatan
och Tunnlandsgatan.
Ett större verksamhetsområde, Högsbo sjukhusområde, finns söder om
Tunnlandsgatan.
Inom området bor det år 2020 cirka 9 300 invånare fördelat på en yta om
cirka 96 hektar. Pågående utveckling i området omfattar ett knappt tiotal
projekt som ger ytterligare omkring 2 000 invånare.

3. Högsbohöjd och Kaverös

För planförslag, se delområdestext.
I kompletteringsområden kan befintlig bebyggelse kompletteras med ny,
samtidigt som hänsyn tas till områdets befintliga kvalitéter.
Kompletteringarna kan utgöras av enstaka byggnader eller av mer
omfattande förändringar. Någon större förändring vad gäller typ av
markanvändning eller av områdets övergripande karaktär, funktion och
uppdelning ska inte ske i kompletteringsområden. Kompletteringar av
bebyggelsen ska ske på platser där tillgången till kollektivtrafik är god. Det är
också viktigt att gång- och cykelkopplingar förbättras i områdena och till
omkringliggande delar av staden.
Följande gäller särskilt för delområde 3:
- Inom området kan mindre bebyggelsekompletteringar ske. Områdena längs
med Sjupundsgatan, Högsbogatan och Guldmyntsgatan är särskilt lämpliga
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för att stärka kopplingarna mellan delområdet och Kungsladugård.
- Bevara befintliga parker och naturområden för att säkerställa att boende
inom området har tillgång till offentlig friyta.
- Delområdet kan inrymma cirka 13 000–15 000 invånare
Delområdet utgörs av kvartersbebyggelse där huvuddelen av bebyggelsen
används för bostadsändamål. Kvarteren ligger inom ett utpräglat
trafikseparerat system med spårväg, huvudvägar för bil och cykelvägar
åtskilda. Bebyggelse och vägar är anpassade efter de förhållandevis branta
terrängförhållandena, på många ställen har detta gjorts med omsorg och
bebyggelsen uppfattas som väl inpassad i natur- och parkmiljöer. Skolor,
förskolor, handel och annan service är ofta placerade vid infarten till de i
övrigt renodlade bostadsområdena. Många av servicefunktionerna är
rumsligt avskilda från omgivande bostadsområden med mellanliggande
naturområden.
Nyligen uppförd bebyggelse längs Högsboleden har en större höjdskala och
ryms inom ett annat stadsbyggnadsmönster. Den utgör därmed ett tydligt
tillägg.
En grundläggande kvalité för dessa områden är närheten till grönska, och
rekreationsmöjligheter som finns i det intilliggande Ruddalen. Inom
delområdet är det god tillgång till park- och naturområden. Här finns
stadsdelsparken Torpadammsparken och ett flertal andra bostadsnära parker
och naturområden av varierande karaktär.
Det finns ett utvecklat system av cykel- och gångvägar i området men dessa
har ofta en relativt brant lutning och är därmed inte tillgängliga för alla.
Området ligger inom rimligt cykelavstånd i förhållande till mer servicetäta
delar av staden som Linnégatan, Mariaplan och Frölunda centrum.
Det starkaste genomgående nord-sydliga stråket som berör området är
spårvägslinjen. Riksdalersgatan/Tunnlandsgatan/Orkestergatan är ett annat
nord-sydligt stråk genom den norra delen av området.
Området beboddes 2020 av cirka 11 000 personer på en yta av strax över 100
hektar.
Pågående utveckling omfattar cirka 2 800 ytterligare invånare på 4,5 hektar
tidigare obebyggd mark, vilket innebär att det inom närtid kommer
inrymmas cirka 13 500 invånare.
För planförslag, se delområdestext.
4. Ruddalen

I områden utan större förändring kommer dagens markanvändning fortsätta
gälla. Mindre förändringar i markanvändning eller kompletteringar av
bebyggelse kan prövas. Gång- och cykelkopplingar ska stärkas.
Följande gäller särskilt för delområde 4:
- Området ska fortsatt användas för rekreation, naturupplevelser och idrott.
- Entréerna till Ruddalen bör utvecklas för att stärka områdets identitet och
öka orienterbarheten.
Ruddalen är en stadspark och ett mycket värdefullt natur- och
rekreationsområde. Områdets storlek och varierade natur är viktiga bidrag
till dess höga kvaliteter. Här finns ett omfattande stigsystem och ett belyst
motionsspår. Delar av Ruddalen är kuperat och bitvis mer svårtillgängligt.
Ruddalens idrottsområde är en viktig målpunkt under hela året, med bland
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annat bollplaner och skridskoanläggningar.
Området till sin helhet omfattar cirka 100 hektar (där 90 hektar ligger inom
planområdet) varav idrottsområdet utgör cirka 14 hektar.

5. Grimmereds
industriområde

För planförslag, se delområdestext.
I kompletteringsområden kan befintlig bebyggelse kompletteras med ny,
samtidigt som hänsyn tas till områdets befintliga kvalitéter.
Kompletteringarna kan utgöras av enstaka byggnader eller av mer
omfattande förändringar. Någon större förändring vad gäller typ av
markanvändning eller av områdets övergripande karaktär, funktion och
uppdelning ska inte ske i kompletteringsområden. Kompletteringar av
bebyggelsen ska ske på platser där tillgången till kollektivtrafik är god. Det är
också viktigt att gång- och cykelkopplingar förbättras i områdena och till
omkringliggande delar av staden.
Följande gäller särskilt för delområde 5:
- Säkerställ god framkomlighet för gång- och cykel samt för kollektivtrafik
längs Lergöksgatan och Grimmeredsvägen.
Grimmereds industriområde är ett verksamhetsområde med blandade
verksamheter, huvudsakligen i form av privata arbetsplatser. I området finns
ingen offentlig friyta.
Verksamhetsområdet är omkring 30 hektar stort och inrymmer cirka 3 000
arbetsplatser.
För planförslag, se delområdestext.

6. Frölunda

Den strategiska tyngdpunkten Frölunda ska utvecklas och stärkas genom att
ge förutsättningar för förtätning av verksamheter, service, handel och
bostäder samtidigt som de offentliga friytorna får ta plats. Gång- och
cykelkopplingar till omgivande stadsdelar förbättras, framför allt runt
Frölunda torg och längs Marconigatan, Radiovägen och Skattegårdsvägen.
Följande gäller särskilt för delområde 6:
- Säkerställ en utveckling kring den strategiska tyngdpunkten Frölunda torg
med ett blandat innehåll av bostäder, service, handel, verksamheter och
attraktiva offentliga friytor.
- Förtätningsmöjligheter ses som särskilt goda vid Skattegårdsvägen, längs
Marconigatan och Radiovägen. Omvandlingen till definierade gaturum bör ta
ett helhetsgrepp på respektive gaturum, för att möjliggöra en god
sammanhållen bebyggelse.
- Säkerställ tillräckliga offentliga friytor.
- Säkerställ god framkomlighet för fotgängare och cyklister inom området
med kopplingar vidare mot andra stadsdelar. Särskilt prioriterade kopplingar
redovisas på karta. Säkerställ en god framkomlighet för fotgängare, cyklister
och kollektivtrafik på sträckan Grimmeredsvägen-Lergöksgatan-RadiovägenOtto Elanders gata.
- Delområdet kan inrymma cirka 21 000–24 000 invånare.
Frölunda torg är planerat som ett centrum för stadsdelen men har med tiden
fått allt större betydelse som handelsområde även för ett betydligt större
område, genom sin goda tillgänglighet för bil och kollektivtrafik. Frölunda är
planerat efter 1960-talets planidéer om funktions- och trafikseparering. Runt
Frölunda Torg finns flera kulturhistoriskt intressanta skulpturala
bebyggelsegrupper som visar på tidens stadsplaneideal.
Kring Frölunda torg samt i dalgången och sluttningarna finns en varierande
bostadsbebyggelse bestående av höga punkthus och lamellhus men också
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lägre bebyggelse i tre-fyra våningar. Området innehåller också ett
bostadsområde med radhus i norr, Gånglåtens trevåningshus och de
stjärnformade punkthusen närmast Frölunda torg. Senare
kompletteringsbebyggelse finns bland annat längs Mandolingatan och bland
stjärnhusen.
Inom delområdet finns en stadspark, en stadsdelspark, ett grönt stråk och ett
flertal bostadsnära parker och naturområden. Tillgång på offentlig friyta är
överlag relativt god förutom kring Frölunda torg. Genom området sträcker
sig Frölunda-Majornastråket. Närheten till Ruddalen och Järnbrottsskogen är
en kvalité för området.
I delområdet bor 12 300 personer fördelat på cirka 125 hektar. Det finns
pågående detaljplaner och nyligen antagna detaljplaner för cirka 5 700
ytterligare invånare. Delområdet rymmer också cirka 3 000 arbetsplatser,
varav hälften inom offentlig sektor och hälften i den privata sektorn.
För området kring Frölunda torg, Marconigatan och Musikvägen pågår ett
planprogramarbete där det främst beskrivs förändringar av områden i direkt
anslutning till Marconigatan, delar av Grimmeredsvägen och Radiovägen. I
huvudsak arbetar programmet efter principen att gaturum ska omvandlas till
stadsrum med huvudsakligen bostadsbebyggelse. Där så är möjligt föreslås
också omvandling av centrala parkeringsytor eller ytor mellan
punkthusbebyggelsen.

7. Järnbrott

För planförslag, se delområdestext.
I kompletteringsområden kan befintlig bebyggelse kompletteras med ny,
samtidigt som hänsyn tas till områdets befintliga kvalitéter.
Kompletteringarna kan utgöras av enstaka byggnader eller av mer
omfattande förändringar. Någon större förändring vad gäller typ av
markanvändning eller av områdets övergripande karaktär, funktion och
uppdelning ska inte ske i kompletteringsområden. Kompletteringar av
bebyggelsen ska ske på platser där tillgången till kollektivtrafik är god. Det är
också viktigt att gång- och cykelkopplingar förbättras i områdena och till
omkringliggande delar av staden.
Följande gäller särskilt för delområde 7:
- Bebyggelsen inom området kan kompletteras längs Gnistgatan och
Antenngatans södra del mot Radiovägen, samt längs Radiovägen och
Marconigatan.
- Delområdet kan inrymma cirka 3 500–4 300 invånare.
Bebyggelsen och tillhörande offentliga friytor är planerade utefter
folkhemmets idé om grannskap. Radiotorget utgör ett lokalt centrum och det
är en fallande skala på bebyggelsen, från relativt tät bebyggelse med
flerbostadshus kring kullen i norr till en glesare och lägre skala i söder med
villor, mindre flerfamiljshus och radhusområden.
Skalan är huvudsakligen i tre-fyra våningar men med inslag av punkthus i upp
till åtta våningar mellan Radiotorget och Marconigatan. Söder om
Radiotorget dominerar småhus och mindre flerfamiljshus i en och två
våningar. Karaktärsbärande för dessa delar är den småskaliga och intima
miljö som bebyggelsens skala, täthet och stora allmänna grönytor skapar.
Tydliga drag av småstad präglar den östra delen av området.
Servicefunktioner finns kring Radiotorget, men det saknas underlag för
dagligvaruhandel med nuvarande befolknings- och bebyggelsestruktur kring
torget.
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Marconigatan och Radiovägen är övergripande stråk för öst-västliga rörelser
och ligger i delområdets norra och södra gränser. Till följd av topografin
utgör dessa huvudgator de enda motortrafikkopplingarna mellan Frölunda
torg och Dag Hammarskjöldsleden. Antenngatan är huvudstråk genom
delområdet i nord-sydlig riktning men är begränsad vad gäller kapacitet
genom sin utformning. Kopplingar västerut genom området finns längs
Gnistgatan i den södra delen och via Bildradiogatan i den norra delen. Dessa
vägar är dock av underordnad användning bland annat beroende av bland
annat topografi och omgivande bebyggelsestruktur.
Delområdet präglas i väster av Järnbrottsskogen, som är kuperad och delvis
svårtillgänglig med genomkorsande stigar. Stadsdelsparken Rundradioparken
ligger i östra delen, centralt placerad i bostadsbebyggelsen. I anslutning till
Bildradiogatan finns naturmark kvar som ett värdefullt inslag. Sammantaget
har delområdet en väl fungerande struktur vad gäller innehåll och storlek av
parker och naturområden och sett till befolkning och bebyggelsestruktur.
I delområdet bor det cirka 3 500 invånare på yta om ungefär 71 hektar.

8. Södra Järnbrott

För planförslag, se delområdestext.
Den strategiska tyngdpunkten Frölunda ska utvecklas och stärkas genom att
ge förutsättningar för förtätning av verksamheter, service, handel och
bostäder samtidigt som de offentliga friytorna får ta plats. Gång- och
cykelkopplingar till omgivande stadsdelar förbättras, framför allt runt
Frölunda torg och längs Marconigatan, Radiovägen och Skattegårdsvägen.
Följande gäller särskilt för delområde 8:
- Säkerställ god framkomlighet för fotgängare och cyklister inom området
med kopplingar vidare mot andra stadsdelar. Särskilt prioriterade kopplingar
redovisas på karta.
- Förtätningsmöjligheter finns vid Radiovägen. Omvandlingen av vägmiljön
längs vägen bör ske samordnat, för att möjliggöra en god sammanhållen
bebyggelse.
- Stärk den lokala gröna kilen, Ruddalen-Välen, genom att etablera ett grönt
stråk över Radiovägen.
- Delområdet kan inrymma cirka 1 500–2 000 invånare.
Delområdet består av blandad bebyggelse samt parker och naturområden
men också ett par koloniområden. Bebyggelsen i den östra delen av
delområdet är till för utbildningsverksamheter och småföretag och i den
västra delen utgörs den av ett bostadsområde med mindre flerbostadshus i
två våningar.
Radiovägen är ett övergripande stråk i öst-västlig riktning i delområdets
norra gräns. Vägen har en trafikmängd på omkring 10 000 bilar/dygn med
hastigheter på 30–40 km/h.
Ett viktigt pendelcykelstråk går längs områdets östra kant och fortsätter
söderut under Västerleden.
Pågående utveckling omfattar omkring 850 bostäder med 1 700 invånare.
Den planerade bebyggelsen ska inrymmas på drygt 7 hektar mark. Hela
delområdet är cirka 36 hektar stort varav Järnbrottsmotet upptar 9 hektar.
En bussdepå är planerad nordväst om Järnbrottsmotet.
Idag råder det brist på park inom delområdet. Närmsta park ligger inom
delområde 7, 300–400 meter norr om planerad bostadsbebyggelse.
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9. Marklandsplatsen med
närområde

För planförslag, se delområdestext.
I omvandlingsområden ska en genomgripande förändring av infrastruktur
och typ av markanvändning genomföras, i allmänhet från
verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse med stort inslag av
bostäder.
Följande gäller särskilt för delområde 9:
- Stärk Marklandsplatsen med närområde som tyngdpunkt genom att
utveckla bytesfunktionen och komplettera med bebyggelse. Delområdet kan
inrymma drygt 2 000 invånare.
- Anlägg ny spårväg söderut längs boulevarden från Marklandsgatans
hållplats.
Delområdets centrala del är Marklandsplatsen, som utgörs av
Marklandsgatans hållplats med omkringliggande villaområden och
studentboenden väster om Dag Hammarskjöldsleden. I delområdet ingår
även områden på östra sidan av leden: ett mindre område med
småhusbebyggelse, skjutbanorna och delar av Änggårdsbergen.
Marklandsplatsen är en mycket viktig bytespunkt för kollektivtrafikresenärer.
Den är utpekad som en av stadens tyngdpunkter i översiktsplanen.
Tyngdpunktens utbredning saknar skarp avgränsning men omfattar ungefär
hela detta delområde samt de direkt angränsande delarna av delområde 1
och 2.
Det finns ingen offentlig iordningställd friyta eller park inom delområdet.
Närheten till Slottsskogen och naturreservatet Änggårdsbergen är en kvalité.
Änggårdsbergen är dock svårtillgängliga på grund av stora höjdskillnader
samt avsaknad av ordnad entré i denna del.
Dag Hammarskjöldsleden med tillhörande trafikområden dominerar en stor
del av området. Med på- och avfartsramper är leden som mest cirka 10 filer
bred.
I anslutning till Marklandsplatsen finns två mindre områden med småskalig
villabebyggelse. Bytespunkten för kollektivtrafiken tar här upp stora ytor,
med såväl hållplatser som med vändslingor för spårväg och
uppställningsplatser för bussar.
I de bebyggda delarna av delområdet finns det idag cirka 200 invånare på en
yta av 5,8 hektar.

10. Högsbo industriområde,
norra delen

För planförslag, se delområdestext.
I omvandlingsområden ska en genomgripande förändring av infrastruktur
och typ av markanvändning genomföras, i allmänhet från
verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse med stort inslag av
bostäder.
Följande gäller särskilt för delområde 10:
- Området omvandlas till blandad stadsbebyggelse med 8 000–11 000
invånare med högst täthet längs boulevarden. Påbörja omvandlingen av
området i samband med anläggandet av boulevard med spårväg.
- En ny kvartersindelning kommer vara nödvändig, anpassa denna utefter
västra sidans indelning. Omvandlingen bör ske samordnat inom de nya
kvarteren.
- Säkerställ tillräcklig mängd offentlig friyta, inklusive parker, vid omvandling
av området.
- Säkerställ tidigt i planeringen att det finns plats för kommunal service i nivå
med det antal invånare som ska inrymmas.
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- Hantering av skyfalls- och dagvattenreningsanspråken bör ske genom öppna
lösningar.
Delområdet utgörs till största delen av verksamhetsområden. Genom
området går Dag Hammarskjöldsleden med väl tilltagna sidoområden. Väster
om leden går den gamla Säröbanan, nu ett viktigt cykelpendelstråk, och där
återfinns också ett antal parkeringsytor. Området är till största delen plant,
förutom kring Gruvgatan i öster.
Vid Gruvgatan finns en entré till Änggårdsbergens naturområde, och vid
Ingela Gathenhielms gata finns en otillgänglig och informell stig upp till
Änggårdsbergen.
Det finns inga boende i delområdet. År 2020 fanns det omkring 3 800
arbetsplatser inom delområdet, området är cirka 77 hektar stort.

11. Högsbo industriområde,
södra delen

För planförslag, se delområdestext.
I omvandlingsområden ska en genomgripande förändring av infrastruktur
och typ av markanvändning genomföras, i allmänhet från
verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse med stort inslag av
bostäder.
Följande gäller särskilt för delområde 11:
- Området omvandlas till blandad stadsbebyggelse med 8 000–11 000
invånare med högst täthet längs boulevarden. Påbörja omvandlingen av
området i samband med anläggandet av boulevard med spårväg.
- En ny kvartersindelning kommer vara nödvändig, anpassa denna utefter
västra sidans indelning. Omvandlingen bör ske samordnat inom de nya
kvarteren.
- Säkerställ tillräcklig mängd offentlig friyta, inklusive parker, vid omvandling
av området.
- Säkerställ tidigt i planeringen att det finns plats för kommunal service i nivå
med det antal invånare som ska inrymmas.
- Hantering av skyfalls- och dagvattenreningsanspråken bör ske genom öppna
lösningar, bland annat i själva boulevarden.
Delområdet utgörs till största delen av verksamhetsområden. Genom
området går Dag Hammarskjöldsleden med väl tilltagna sidoområden. Den
obebyggda remsan väster om leden utgörs av gräsmattor och kolonilotter,
avgränsad av en cykelväg längs med den gamla banvallen för Säröbanan samt
en grön trädskärm mot leden. Detta område används även som ledningsgata
för flera olika ändamål.
På den plana marken i söder breder ett antal storskaliga industrianläggningar
ut sig med bland annat Pripps gamla bryggeri och köpcentret 421 (tidigare
Galon AB). Bebyggelsekaraktären är öppen, storskalig och bilanpassad. De
stora anläggningarna omges av stora parkerings- och lastytor och vägnätet
har karaktären av transportleder till verksamheterna.
I sydvästra delen ligger Västra Frölunda kyrkogård och verksamhetsområden
av mer tillfällig karaktär i anslutning till Järnbrottsmotet och Radiomotet.
Nord-sydliga huvudvägar är Dag Hammarskjöldsleden och Victor Hasselblads
gata genom området samt A Odhners gata i östra kanten av delområdet.
Öst-västliga huvudstråk finns norr om delområdet i A Odhners gata
respektive i dess södra gräns längs Frölunda Smedjegata och Otto Elanders
gata. Genomgående öst-västliga stråk inom delområdet saknas.
I området finns tre gröna höjdryggar med naturmark.
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Området är cirka 70 hektar stort. Omkring 3 000 arbetsplatser fanns i
delområdet år 2020.

12. Högsbo industriområde,
östra delen

För planförslag, se delområdestext.
I kompletteringsområden kan befintlig bebyggelse kompletteras med ny,
samtidigt som hänsyn tas till områdets befintliga kvalitéter.
Kompletteringarna kan utgöras av enstaka byggnader eller av mer
omfattande förändringar. Någon större förändring vad gäller typ av
markanvändning eller av områdets övergripande karaktär, funktion och
uppdelning ska inte ske i kompletteringsområden. Kompletteringar av
bebyggelsen ska ske på platser där tillgången till kollektivtrafik är god. Det är
också viktigt att gång- och cykelkopplingar förbättras i områdena och till
omkringliggande delar av staden.
Följande gäller särskilt för delområde 12:
- Anpassa Amelia Jönssons gata för att kunna hantera ökade trafikflöden.
Detta var den första större utbyggnaden av industribebyggelse i Högsbo
industriområde efter att en stadsplan tagits fram 1954. Området utgörs
huvudsakligen av mindre industribebyggelse i en gatustruktur som ger
området en relativt småskalig karaktär jämfört med omkringliggande
områden. I och med att området planerades med tanke på fotgängare med
tillgång till buss och tåg är gaturummen i denna del utformade med stor
hänsyn till gående. Bara i undantagsfall utgörs fastigheternas möte med
gaturummet av stora hårdgjorda ytor, och då upplevs detta bara som ett
tillfälligt avbrott i den övergripande strukturen. I anslutning till A Odhners
gata sker ett tydligt brott där verksamheterna tar formen av stora
anläggningar. Dessa byggnader kontrasterar i skala, material och ålder till
hela det övriga industriområdet.
I söder omsluts denna del av tre gröna bergsryggar som ramar in industrin
och bidrar till den intima prägeln.
En övergång från verksamhetsytor till grönska sker i öster mot
Änggårdsbergen.
Inom befintligt småindustri- och verksamhetsområde finns ingen offentlig
friyta.
Området är cirka 50 hektar, undantaget den skogbevuxna höjden. Omkring 1
500 personer har sin arbetsplats i delområdet.

13. Verksamhetsområden
längs Söderleden

För planförslag, se delområdestext.
I kompletteringsområden kan befintlig bebyggelse kompletteras med ny,
samtidigt som hänsyn tas till områdets befintliga kvalitéter.
Kompletteringarna kan utgöras av enstaka byggnader eller av mer
omfattande förändringar. Någon större förändring vad gäller typ av
markanvändning eller av områdets övergripande karaktär, funktion och
uppdelning ska inte ske i kompletteringsområden. Kompletteringar av
bebyggelsen ska ske på platser där tillgången till kollektivtrafik är god. Det är
också viktigt att gång- och cykelkopplingar förbättras i områdena och till
omkringliggande delar av staden.
Följande gäller särskilt för delområde 13:
- Området ska utgöra ett industriområde norr om Söderleden och ett
företagsområde söder därom.
- I företagsområdet ska finnas möjlighet att bedriva extern volymhandel.
- Pröva möjligheten att norr om Söderleden omhänderta, rena och fördröja
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dagvatten från delområde 12 och 13.
Delområdet består av två verksamhetsområden, åtskilda av Söderleden.
Området norr om Söderleden är en del av Högsbo verksamhetsområde och
innehåller verksamhetsbyggnader från 1960-tal fram till 2000-tal. Inslaget av
grönska är också tydlig, med en grön kil som sträcker sig mellan byggnaderna
i området.
Sisjöns företagsområde har en karaktär av ett mer storskaligt och
trafikdominerat handels- och industriområde med stora
verksamhetsanpassade byggnader från sent 1900-tal.
På de bägge sidorna om leden arbetar sammanlagt cirka 3 000 personer,
relativt jämnt fördelat mellan sidorna. Delområdet är 115 hektar varav cirka
30 hektar utgör Söderledens vägytor med tillhörande vägområden.

14. Tynnered

För planförslag, se delområdestext.
I kompletteringsområden kan befintlig bebyggelse kompletteras med ny,
samtidigt som hänsyn tas till områdets befintliga kvalitéter.
Kompletteringarna kan utgöras av enstaka byggnader eller av mer
omfattande förändringar. Någon större förändring vad gäller typ av
markanvändning eller av områdets övergripande karaktär, funktion och
uppdelning ska inte ske i kompletteringsområden. Kompletteringar av
bebyggelsen ska ske på platser där tillgången till kollektivtrafik är god. Det är
också viktigt att gång- och cykelkopplingar förbättras i områdena och till
omkringliggande delar av staden.
Följande gäller särskilt för delområde 14:
- Pröva kompletterande bebyggelse i första hand i samband med omvandling
av huvudvägarna och anslutande parkeringsytor i området.
- Säkerställ tillräcklig mängd offentlig friyta, inklusive parker, vid omvandling
av området.
- Utveckla attraktiva gång- och cykelstråk inom och genom området som
bidrar till ökad trygghet och tillgänglighet.
- Genomför trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder i och i anslutning
till befintliga över- och underfarter kring Västerleden.
- Delområdet kan inrymma cirka 16 000–18 000 boende.
Området är i huvudsak utbyggt under 1970-talet och innehåller framför allt
flerbostadshus. Stora Fiskebäcksvägen, Skattegårdsvägen och Näsetvägen
ger en indelning av området som helhet i avgränsade delar.
Mellan Stora Fiskebäcksvägen och Skattegårdsvägen ligger två
flerbostadsområden: Smyckegården och Skattegården. En höjdrygg
avgränsar de två områdena inbördes.
Mellan Skattegårdsvägen och Näsetvägen är flerbostadsbebyggelsen
uppdelad efter spårvagnsspåret med den parallellt liggande Smaragdgatan.
Bostadsområdena öster om spårvägsspåret ligger kuperat, och de väster om
spårvägsspåret på planare mark. Den kuperade delen utgörs av
Tynneredshöjden med stadsdelen Ängås. Tynneredshöjden har begränsade
kopplingar till angränsande områden på grund av höjdskillnader, Västerleden
och att få vägar leder in och ut ur området. En bro för gång- och cykeltrafik
över Västerleden kopplar ihop området med Frölunda Torg. I söder och
väster mot Näsetvägen ligger villaområden med byggnader från olika epoker.
Mellan Näsetvägen och väg 158 ligger ett mindre industriområde,
naturområden och rekreationsområden med koppling till Stora ån,
Välenviken och Toftaåsgatans radhusboende.
Hela området är präglat av en syn på planering som utgått från
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trafikseparering. Det innebär att i områdena mellan huvudvägarna kopplas
enskilt liggande bostadsområden ihop i en inre struktur med naturpräglade
stråk för gång- och cykeltrafik, och en samlande väg i en yttre struktur. I hela
området saknas genomgående lokalvägsstråk i öst-västlig riktning.
På grund av den kuperade terrängen är även möjligheterna att ta sig fram
och orientera sig begränsade mellan olika nivåer och områden.
Förskolor och skolor har placerats längs gång- och cykelstråken, centralt i
områden och mellan bostadsområden.
Inom delområdet saknas det tillgång till en större offentlig park.
Säröbanan är ett viktigt cykelstråk som passerar området med en koppling
mot Näsetvägen.
Hela området rymmer 2020 cirka 11 400 invånare och i området finns det
omkring 1 700 arbetsplatser. Den bebyggda ytan är cirka 150 hektar.
I Tynnered pågår omvandling, särskilt kring Opaltorget. Pågående utveckling
omfattar omkring 2 100 invånare, och ytterligare 5 hektar mark kommer
bebyggas.
För planförslag, se delområdestext.
14. Tynnered

I kompletteringsområden kan befintlig bebyggelse kompletteras med ny,
samtidigt som hänsyn tas till områdets befintliga kvalitéter.
Kompletteringarna kan utgöras av enstaka byggnader eller av mer
omfattande förändringar. Någon större förändring vad gäller typ av
markanvändning eller av områdets övergripande karaktär, funktion och
uppdelning ska inte ske i kompletteringsområden. Kompletteringar av
bebyggelsen ska ske på platser där tillgången till kollektivtrafik är god. Det är
också viktigt att gång- och cykelkopplingar förbättras i områdena och till
omkringliggande delar av staden.
Följande gäller särskilt för delområde 14:
- Pröva kompletterande bebyggelse i första hand i samband med omvandling
av huvudvägarna och anslutande parkeringsytor i området.
- Säkerställ tillräcklig mängd offentlig friyta, inklusive parker, vid omvandling
av området.
- Utveckla attraktiva gång- och cykelstråk inom och genom området som
bidrar till ökad trygghet och tillgänglighet.
- Genomför trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder i och i anslutning
till befintliga över- och underfarter kring Västerleden.
- Delområdet kan inrymma cirka 16 000–18 000 boende.
Området är i huvudsak utbyggt under 1970-talet och innehåller framför allt
flerbostadshus. Stora Fiskebäcksvägen, Skattegårdsvägen och Näsetvägen
ger en indelning av området som helhet i avgränsade delar.
Mellan Stora Fiskebäcksvägen och Skattegårdsvägen ligger två
flerbostadsområden: Smyckegården och Skattegården. En höjdrygg
avgränsar de två områdena inbördes.
Mellan Skattegårdsvägen och Näsetvägen är flerbostadsbebyggelsen
uppdelad efter spårvagnsspåret med den parallellt liggande Smaragdgatan.
Bostadsområdena öster om spårvägsspåret ligger kuperat, och de väster om
spårvägsspåret på planare mark. Den kuperade delen utgörs av
Tynneredshöjden med stadsdelen Ängås. Tynneredshöjden har begränsade
kopplingar till angränsande områden på grund av höjdskillnader, Västerleden
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och att få vägar leder in och ut ur området. En bro för gång- och cykeltrafik
över Västerleden kopplar ihop området med Frölunda Torg. I söder och
väster mot Näsetvägen ligger villaområden med byggnader från olika epoker.
Mellan Näsetvägen och väg 158 ligger ett mindre industriområde,
naturområden och rekreationsområden med koppling till Stora ån,
Välenviken och Toftaåsgatans radhusboende.
Hela området är präglat av en syn på planering som utgått från
trafikseparering. Det innebär att i områdena mellan huvudvägarna kopplas
enskilt liggande bostadsområden ihop i en inre struktur med naturpräglade
stråk för gång- och cykeltrafik, och en samlande väg i en yttre struktur. I hela
området saknas genomgående lokalvägsstråk i öst-västlig riktning.
På grund av den kuperade terrängen är även möjligheterna att ta sig fram
och orientera sig begränsade mellan olika nivåer och områden.
Förskolor och skolor har placerats längs gång- och cykelstråken, centralt i
områden och mellan bostadsområden.
Inom delområdet saknas det tillgång till en större offentlig park.
Säröbanan är ett viktigt cykelstråk som passerar området med en koppling
mot Näsetvägen.
Hela området rymmer 2020 cirka 11 400 invånare och i området finns det
omkring 1 700 arbetsplatser. Den bebyggda ytan är cirka 150 hektar.
I Tynnered pågår omvandling, särskilt kring Opaltorget. Pågående utveckling
omfattar omkring 2 100 invånare, och ytterligare 5 hektar mark kommer
bebyggas.
För planförslag, se delområdestext.
15. Sisjöns industriområde,
södra delen

I omvandlingsområden ska en genomgripande förändring av infrastruktur
och typ av markanvändning genomföras, i allmänhet från
verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse med stort inslag av
bostäder.
Följande gäller särskilt för delområde 15:
- Omvandling av området kan prövas med stadsradhus eller andra typer av
småhus.
I området finns i huvudsak bostäder med tillhörande service och
rekreationsområden. Mitt i området finns en ridhusanläggning med
tillhörande mark som återspeglar den jordbruksmark som tidigare
dominerade området.
Bebyggelseområdena kan delas in i två typer. Kobbegården och Pilegården är
flerbostadshusområden från rekordåren med 3–4 våningar höga lamellhus.
Söder om den gröna åsen som löper i öst-västlig riktning, och som
ridanläggningen är del av, utgörs bebyggelsen framför allt av friliggande
villabebyggelse.
Pilegårdens backe är en befintlig bostadsnära park i nordvästra Sisjön. Parken
ligger intill ett befintligt bostadsområde och består av ett skogsparti samt
öppna gräsytor. Vid det befintliga bostadsområdet Kobbegården är det lokal
brist på bostadsnära park och natur.
I området bor ungefär 4 400 personer på cirka 110 hektar.
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I pågående utveckling omfattas ytterligare cirka 1 000 invånare.
För planförslag, se delområdestext.

16. Nordöstra Askim

- Säkerställ ett blågrönt stråk längs Stora ån.
- Delområdet kan inrymma cirka 1 000–2 000 invånare.
I områden utan större förändring kommer dagens markanvändning fortsätta
gälla. Mindre förändringar i markanvändning eller kompletteringar av
bebyggelse kan prövas. Gång- och cykelkopplingar ska stärkas.
Följande gäller särskilt för delområde 16:
- Utveckla Pilegårdens backe till en stadsdelspark genom att tillföra fler
vistelsekvalitéer och tydliggöra parkens gränser.
- Delområdet kan inrymma cirka 4 500–6 000 invånare.
Linnéplatsen anlades i slutet av 1800-talet. Den var då, precis som idag, den
viktigaste entrén till Slottsskogen. I modern tid har Linnéplatsen och
Slottsskogens entré förändrats genom att framför allt parkytor övergått till
trafikytor. Hästspårvägen nådde Linnéplatsen redan 1879, och under 1900talet och 2000-talet har området påverkats kraftigt av olika trafikåtgärder för
bil, tåg och rälsbuss (Säröbanan), buss och spårväg. Idag trafikeras platsen av
ett flertal spårvagnslinjer och busslinjer.
Vid Linnéplatsen och Övre Husarplatsen möts många stråk:
Slottsskogspromenaden och andra mindre stråk från Slottsskogen,
Rosengatan, Linnégatan, Övre Husargatan, Konstepidemins väg samt Dag
Hammarskjöldsleden. Kopplingar behövs mellan alla de stråk som strålar
samman vid Linnéplatsen eller i dess närhet.
Utredningsområdet ingår i, eller utgör influensområde för, riksintresse för
kulturmiljövård: Slottsskogen - Botaniska trädgården - Änggården.
Det finns inom detta delområde en mängd pågående projekt som får stor
påverkan på delområdets användning:
- Servicetunnel Västlänken. En permanent servicetunnel med anslutning vid
Haraldsgatan.
- Lindholmsförbindelsen. En ny spårvägsförbindelse via bergtunnel mellan
fastlandet och Hisingen, som kommer upp i markplan nära Linnéplatsen för
att kunna ansluta till Annedalsmotet och stadsbanenätet mot söder.
- Spårväg Övre Husargatan/Station Haga. En möjlig utbyggnad av
spårvägssystemet som inte bör förhindras om behovet skulle uppstå på sikt.
- Kulturreservat Slottsskogen. Linnéplatsen utgör en viktig entré till
Slottsskogen. I arbetet inför kulturreservatsbildningen framhålls vikten av en
tydlig grön gräns mot staden, vilket innebär att Slottsskogen inte ska kantas
av bebyggelse på västra sidan av den planerade boulevarden.
För planförslag, se delområdestext.

Sid. 81

Rekommendationer och objektsbeskrivningar till markanvändningskartan

RIKSINTRESSEN
Kommunikation, vägar befintliga
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för vägar
genom att redovisa reservat med korridorer och zoner runt sträckorna på
mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Kommunen bedömer att översiktsplanen på en övergripande
nivå varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av
riksintressanta kommunikationsanläggningar.

E20 Alingsåsleden

E20.10
Partihallsförbindelsen

E6 Kungälvs- och
Kungsbackalederna
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Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte andra
åtgärder vidtas som ökar andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Ökad trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och
till sist bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Översiktsplanen
redovisar tydliga mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland
annat kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle
där större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för
överflyttning av passagerare och gods från väg till järnväg.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för vägar
genom att redovisa reservat med korridorer och zoner runt sträckorna på
mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Kommunen bedömer att översiktsplanen på en övergripande
nivå varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av
riksintressanta kommunikationsanläggningar.
Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte andra
åtgärder vidtas som ökar andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Ökad trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och
till sist bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Översiktsplanen
redovisar tydliga mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland
annat kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle
där större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för
överflyttning av passagerare och gods från väg till järnväg.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för vägar
genom att redovisa reservat med korridorer och zoner runt sträckorna på
mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Kommunen bedömer att översiktsplanen på en övergripande
nivå varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av
riksintressanta kommunikationsanläggningar.
Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte andra
åtgärder vidtas som ökar andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Ökad trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och
till sist bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Översiktsplanen
redovisar tydliga mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland
annat kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle
där större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för
överflyttning av passagerare och gods från väg till järnväg.
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Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för vägar
genom att redovisa reservat med korridorer och zoner runt sträckorna på
mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Kommunen bedömer att översiktsplanen på en övergripande
nivå varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av
riksintressanta kommunikationsanläggningar.

E6.20 Söderleden,
Västerleden,
Hisingsleden och
Norrleden

E6.21 Lundbyleden

E45 Trollhätteleden
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Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte andra
åtgärder vidtas som ökar andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Ökad trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och
till sist bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Översiktsplanen
redovisar tydliga mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland
annat kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle
där större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för
överflyttning av passagerare och gods från väg till järnväg.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för vägar
genom att redovisa reservat med korridorer och zoner runt sträckorna på
mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Kommunen bedömer att översiktsplanen på en övergripande
nivå varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av
riksintressanta kommunikationsanläggningar.
Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte andra
åtgärder vidtas som ökar andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Ökad trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och
till sist bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Översiktsplanen
redovisar tydliga mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland
annat kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle
där större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för
överflyttning av passagerare och gods från väg till järnväg.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för vägar
genom att redovisa reservat med korridorer och zoner runt sträckorna på
mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Kommunen bedömer att översiktsplanen på en övergripande
nivå varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av
riksintressanta kommunikationsanläggningar.
Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte andra
åtgärder vidtas som ökar andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Ökad trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och
till sist bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Översiktsplanen
redovisar tydliga mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland
annat kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle
där större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för
överflyttning av passagerare och gods från väg till järnväg.
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Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för vägar
genom att redovisa reservat med korridorer och zoner runt sträckorna på
mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Kommunen bedömer att översiktsplanen på en övergripande
nivå varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av
riksintressanta kommunikationsanläggningar.

E45.01 Götaleden,
Oscarsleden

40 Boråsleden

155 Torslandavägen
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Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte andra
åtgärder vidtas som ökar andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Ökad trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och
till sist bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Översiktsplanen
redovisar tydliga mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland
annat kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle
där större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för
överflyttning av passagerare och gods från väg till järnväg.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för vägar
genom att redovisa reservat med korridorer och zoner runt sträckorna på
mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Kommunen bedömer att översiktsplanen på en övergripande
nivå varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av
riksintressanta kommunikationsanläggningar.
Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte andra
åtgärder vidtas som ökar andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Ökad trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och
till sist bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Översiktsplanen
redovisar tydliga mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland
annat kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle
där större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för
överflyttning av passagerare och gods från väg till järnväg.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för vägar
genom att redovisa reservat med korridorer och zoner runt sträckorna på
mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Kommunen bedömer att översiktsplanen på en övergripande
nivå varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av
riksintressanta kommunikationsanläggningar.
Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte andra
åtgärder vidtas som ökar andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Ökad trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och
till sist bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Översiktsplanen
redovisar tydliga mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland
annat kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle
där större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för
överflyttning av passagerare och gods från väg till järnväg.
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Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för vägar
genom att redovisa reservat med korridorer och zoner runt sträckorna på
mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Kommunen bedömer att översiktsplanen på en övergripande
nivå varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av
riksintressanta kommunikationsanläggningar.

155a Torslandavägen

Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte andra
åtgärder vidtas som ökar andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Ökad trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och
till sist bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Översiktsplanen
redovisar tydliga mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland
annat kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle
där större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för
överflyttning av passagerare och gods från väg till järnväg.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för vägar
genom att redovisa reservat med korridorer och zoner runt sträckorna på
mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Kommunen bedömer att översiktsplanen på en övergripande
nivå varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av
riksintressanta kommunikationsanläggningar.
Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte andra
åtgärder vidtas som ökar andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Ökad trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och
till sist bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Översiktsplanen
redovisar tydliga mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland
annat kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle
där större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för
överflyttning av passagerare och gods från väg till järnväg.

158 Säröleden

Länsstyrelsen framför i sitt granskningsyttrande att översiktsplanens förslag om
stadsutveckling vid Brottkärrsmotet kan medföra påtaglig skada på riksintresset.

Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för vägar
genom att redovisa reservat med korridorer och zoner runt sträckorna på
mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Kommunen bedömer att översiktsplanen på en övergripande
nivå varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av
riksintressanta kommunikationsanläggningar.

Oljevägen
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Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte andra
åtgärder vidtas som ökar andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Ökad trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och
till sist bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Översiktsplanen
redovisar tydliga mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland
annat kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle
där större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för
överflyttning av passagerare och gods från väg till järnväg.
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Kommunikation – vägar framtida
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för vägar
genom att redovisa reservat med korridorer och zoner runt sträckorna på markoch vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Kommunen bedömer att översiktsplanen på en övergripande nivå
varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av riksintressanta
kommunikationsanläggningar.

Partihallsförbindelsen Marieholmstunneln,
från Ånäsmotet (E20)
till Tingstadsmotet (E6)

Halvors länk - från
Ytterhamnsmotet (Lv
155) till Hisingsleden
(E6.20)

Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte andra
åtgärder vidtas som ökar andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Ökad trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och
till sist bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Översiktsplanen
redovisar tydliga mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland annat
kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle där
större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för
överflyttning av passagerare och gods från väg till järnväg.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för vägar
genom att redovisa reservat med korridorer och zoner runt sträckorna på markoch vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Kommunen bedömer att översiktsplanen på en övergripande nivå
varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av riksintressanta
kommunikationsanläggningar.
Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte andra
åtgärder vidtas som ökar andelen resor med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Ökad trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och
till sist bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Översiktsplanen
redovisar tydliga mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland annat
kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle där
större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med
kollektivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för
överflyttning av passagerare och gods från väg till järnväg.

Kommunikation - ankarplatser
Ankarplats 4 S Trubaduren - Torshamnen (Torshamnsleden)
Ankarplats 1 N Trubaduren - Skandiahamnen (Böttöleden)
Ankarplats 2 N Trubaduren - Skandiahamnen (Böttöleden)
Ankarplats 2 S Trubaduren - Torshamnen (Torshamnsleden)
Ankarplats 3 S Trubaduren - Torshamnen (Torshamnsleden)

Kommunikation – järnvägsstationer befintliga och framtida
Göteborgs c
Gamlestaden
Haga
Korsvägen
Liseberg
Sävenäs
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Göteborgs centralstation är av riksintresse för regionalt, nationellt och internationellt
resande och trafik.
-
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Brunnsbo

-

Kommunikation - anläggningar

Göteborgs c
Göteborg Kville
Sävenäs
Fjällbo
Olskroken
Göteborg Arken

Bangårdsområdet vid Göteborgs Central består bland annat av uppställningsspår
för persontåg och möjligheten att kunna flytta undan tåg från plattformarna är
mycket viktig för att trafiken på Göteborgs central ska fungera på ett effektivt
sätt.
Växlingsbangård med anslutning till viktiga järnvägsverkstäder och
kombiterminal.
Depåområdet omfattar godsverkstaden i Fjällbo, gamla lokstallet omedelbart
söder om Sävenäs rangerbangård och motorvagnshallen i Olskroken. Sävenäs
rangerbangård är strategiskt viktig. Verkstadsdepå Sävenäs lokverkstad.
Depåområdet omfattar godsverkstaden i Fjällbo, gamla lokstallet omedelbart
söder om Sävenäs rangerbangård och motorvagnshallen i Olskroken. Sävenäs
rangerbangård är strategiskt viktig. Verkstadsdepå Sävenäs lokverkstad.
Depåområdet omfattar godsverkstaden i Fjällbo, gamla lokstallet omedelbart
söder om Sävenäs rangerbangård och motorvagnshallen i Olskroken. Sävenäs
rangerbangård är strategiskt viktig. Verkstadsdepå Sävenäs lokverkstad.
Kombiterminal i det strategiska landkombinätet.
Nya uppställningsspår i norra Göteborg för lokal-, regional- och fjärrtåg planeras
för att tillfredsställa behovet av uppställningskapacitet när Västlänken öppnar.

Lärje uppställningsspår saknas kartobjekt.
Göteborg Gullbergsvass Riksintresset har utgått.

Kommunikation - järnväg befintlig
Göteborg Kville Skandiahamnen
(Hamnbanan)

Kust till kust (AlmedalBorås)

Hamnbanan trafikeras av godstrafik, den är elektrifierad och idag till största
delen enkelspårig. Banan är av nationell betydelse eftersom den ansluter till
Göteborgs hamn och flera industrier på Hisingen, bland annat Volvo.
Godstrafiken på Hamnbanan är omfattande och det finns behov av ökad
kapacitet. Banan ansluter till Bohusbanan vid Kville och till Norge/Vänerbanan
vid Marieholm. Breddning till dubbelspår pågår med planerat färdigställande år
2024
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för
järnväg genom att reservat med korridorer och zoner runt sträckorna markeras
på mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Översiktsplanen anger även ett järnvägsreservat över Hisingen
som ger möjlighet att på lång sikt flytta hamnbanans funktion till en ny
sträckning. Syftet är att minska hamnbanans barriäreffekter genom Lundby. En
framtida flytt av hamnbanan skulle kunna öppna för möjligheten att istället
använda den befintliga järnvägen för persontrafik.
Kust till kustbanan är av interregional betydelse. Banan sträcker sig från
Göteborg till Kalmar samt Karlskrona via bland annat Borås, Värnamo och
Alvesta. Banan trafikeras av gods- och persontåg.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för
järnväg genom att reservat med korridorer och zoner runt sträckorna markeras
på mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur.
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Norge/Vänerbanan
(Öxnered-Göteborg
Marieholm)

Västustbanan
(Almedal-Kungsbacka)

Norge/Vänerbanan är till största delen av internationell betydelse och ingår i
det utpekade TEN-T nätet. Banan sträcker sig från Göteborg till Kil respektive
Kornsjö där förbindelsen Göteborg-Norge, som går via Skälebol och Kornsjö,
ingår i det utpekade TEN-T nätet. Sträckan Skälebol-Kil ingår inte i TEN-T nätet
men är av nationell betydelse. Hela banan ingår i det utpekade strategiska
godsnätet och är mycket viktig för både person- och godstrafik.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för
järnväg genom att reservat med korridorer och zoner runt sträckorna markeras
på mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur.
Västkustbanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN-T
nätet. Banan sträcker sig från Göteborg till Lund och är en mycket viktig bana
för person- och godstågstrafiken. Banan ingår även i det utpekade strategiska
godsnätet. Området behöver utvidgas i närtid, då Västkustbanan behöver
breddas till fyra spår ner till kommungräns Mölndal.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för
järnväg genom att reservat med korridorer och zoner runt sträckorna markeras
på mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur.

Södra Bohusbanan
(Göteborg KvilleUddevalla)

Göteborg
närställverksområde

Södra Bohusbanan, Uddevalla till Göteborg, är av särskild regional betydelse
och även viktig för omledningstrafik. Hela Bohusbanan används för gods- och
persontrafik.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för
järnväg genom att reservat med korridorer och zoner runt sträckorna markeras
på mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur.
Inom Göteborgs närställverksområde sammanstrålar banor som är av
internationell, nationell och regional betydelse. Samtliga av banorna inom
närställverksområdet är av riksintresse, de uppfyller dock olika kriterier.
Anslutande banor är Bohusbanan, Norge/Vänerbanan, Västra stambanan, Kust
till kustbanan och Västkustbanan. För att öka kapaciteten och möjliggöra
framtida utbyggnad pågår för närvarande byte av ställverket på Göteborg C.
Annan planerad och möjlig framtida utveckling innefattar bland annat
ytterligare spår över Göta Älv vid Marieholm, ökad kapacitet på Hamnbanan
samt utbyggnad av Västlänken.

Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för
järnväg genom att reservat med korridorer och zoner runt sträckorna markeras
på mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur.
Sävenäs rangerbangård Depåområdet omfattar godsverkstaden i Fjällbo, gamla lokstallet omedelbart
söder om Sävenäs rangerbangård och motorvagnshallen i Olskroken. Sävenäs
rangerbangård är strategiskt viktig. Verkstadsdepå Sävenäs lokverkstad.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för
järnväg genom att reservat med korridorer och zoner runt sträckorna markeras
på mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur.
Volvospåret
-
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Arendalsspåret

Viktiga för hamnens funktion. Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och
planerade sträckningar för järnväg genom att reservat med korridorer och
zoner runt sträckorna markeras på mark- och vattenanvändningskartan och
genom inriktningar för trafik och infrastruktur.

Kommunikation - järnväg framtida
Göteborg

Västlänken är av särskild regional betydelse. Det är en planerad tågtunnel
under Göteborg som kommer förbättra kapaciteten i järnvägssystemet. En
beslutad järnvägsutredning finns. Genomförande pågår.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för
järnväg genom att reservat med korridorer och zoner runt sträckorna markeras
på mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur.

Almedal-Mölnlycke

Göteborg Kville Skandiahamnen
(Hamnbanan)

Den planerade nya järnvägen för tåg med högre hastighet kommer att tillföras
som ett nytt separat, planerat riksintresseobjekt i Trafikverkets
riksintressekarta. För sträckan Almedal – Mölnlycke har en förstudie
genomförts och beslut har fattats.
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för
järnväg genom att reservat med korridorer och zoner runt sträckorna markeras
på mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur.
Hamnbanan trafikeras av godstrafik, den är elektrifierad och idag till största
delen enkelspårig. Banan är av nationell betydelse eftersom den ansluter till
Göteborgs hamn och flera industrier på Hisingen, bland annat Volvo.
Godstrafiken på Hamnbanan är omfattande och det finns behov av ökad
kapacitet. Banan ansluter till Bohusbanan vid Kville och till Norge/Vänerbanan
vid Marieholm. Breddning till dubbelspår pågår med planerat färdigställande år
2024
Översiktsplanen tar hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för
järnväg genom att reservat med korridorer och zoner runt sträckorna markeras
på mark- och vattenanvändningskartan och genom inriktningar för trafik och
infrastruktur. Översiktsplanen anger även ett järnvägsreservat över Hisingen
som ger möjlighet att på lång sikt flytta hamnbanans funktion till en ny
sträckning. Syftet är att minska hamnbanans barriäreffekter genom Lundby. En
framtida flytt av hamnbanan skulle kunna öppna för möjligheten att istället
använda den befintliga järnvägen för persontrafik.

Kommunikation - flygplats MSA
Trollhättan
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Trollhättans flygplats är av regional betydelse. Norra delen av Göteborg berörs av
MSA-område för Trollhättans flygplats. Inom MSA-området får inte fasta
installationer som är högre än den MSA-höjden förekomma. Översiktsplanen tar
hänsyn till MSA-områdena genom att inga förslag på högre installationer föreslås.
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Landvetter

Göteborg Landvetter flygplats tillhör det nationella basutbudet av flygplatser.
Därmed är flygplatsen enligt riksdagens beslut en del av stommen i ett effektivt och
långsiktigt hållbart flygtransportsystem som säkerställer en grundläggande
interregional tillgänglighet i hela landet. Göteborg Landvetter flygplats ligger i
Härryda kommun, men större delen av Göteborg berörs av MSA-område (minimum
safety altitude) för Landvetter flygplats. Inom MSA-området får inte fasta
installationer som är högre än den MSA-höjden förekomma. Översiktsplanen tar
hänsyn till MSA-områdena genom att inga förslag på högre installationer föreslås.

Kommunikation – hamn preciserad
Göteborg
Utveckling

Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset väster om Älvsborgsbron
(ytterhamnen) genom att markera området som hamn- och industriområde.
Göteborgs Stad ifrågasätter att innerhamnen ska ingå i riksintresseområdet. I
översiktsplanen redovisas kajområdena Stigbergskajen, Masthuggskajen och
Majnabbekajen som framtida utvecklingsområden för staden. Det är av stort
regionalt intresse att färjetrafiken kan fortsätta. Problem finns dock med
luftkvalitet och buller samt hantering av farligt gods. I översiktsplanen pekas en
alternativ lösning för färjeterminalerna ut i ytterhamnen (Arendal).
Göteborgs Stad ifrågasätter att Torsviken ska ingå i riksintresseområdet för hamn.
Torsviken är Natura 2000-område och förberedelser för att inrätta naturreservat pågår.
Området behövs som en buffert mellan utbyggda områden i Torslanda och de
industriella verksamheterna i hamnområdet. Det är således inte aktuellt med någon
förändrad markanvändning inom överskådlig tid. Hamnens behov av tillfart till
Risholmen kan tryggas utan att det uppstår skada på Natura 2000-områdets värden.
Det är därför kommunens uppfattning att området inte bör utgöra riksintresse för
hamn. I översiktsplanen är området i anslutning till Torsviken markerat som vatten- och
naturområde.

Göteborg
Befintlig
Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset väster om Älvsborgsbron
(ytterhamnen) genom att markera området som hamn- och industriområde.
Göteborgs Stad ifrågasätter att innerhamnen ska ingå i riksintresseområdet. I
översiktsplanen redovisas kajområdena Stigbergskajen, Masthuggskajen och
Majnabbekajen som framtida utvecklingsområden för staden. Det är av stort
regionalt intresse att färjetrafiken kan fortsätta. Problem finns dock med
luftkvalitet och buller samt hantering av farligt gods. I översiktsplanen pekas en
alternativ lösning för färjeterminalerna ut i ytterhamnen (Arendal).

Kommunikation - farled
Översiktsplanens strategi om utveckling på ömse sidor om älven för blandad
Skandiahamnen stadsbebyggelse innebär att det är nödvändigt med förbättrade förbindelser
Normansgrundet (Göta
mellan älvstränderna för biltrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.
älv/Trollhätte kanal)
Göteborg behöver fler älvförbindelser där man kan passera älven på broar med
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lägre brohöjder. Sjöfarten på Göta älv kan komma att påverkas med fler
kopplingar i form av broar eller färjor över älven.
Länsstyrelsen bedömer att det föreslagna läget för en ny gång- och cykelbro
mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen i förhållande till befintliga broar
inte kan utgöra skada på riksintresset. Däremot är utformning av bron och
eventuella öppettider frågor som kan påverka riksintresset, men det får
hanteras i kommande skeden.
Beträffande översiktsplanens tre utredningsområden för framtida
älvförbindelser anser länsstyrelsen att de behöver studeras vidare för att
länsstyrelsen ska kunna ta ställning till de föreslagna lägena. Men så länge nya
broar inte inskränker på det fysiska område som är utpekat som riksintresse
för farled bedömer Länsstyrelsen att kommunen i översiktsplanen tillgodoser
riksintresset.
N Trubaduren Översiktsplanen tar hänsyn till farlederna genom att de markeras på mark- och
Skandiahamnen
vattenanvändningskartan. Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan
(Böttöleden)
påverka farledernas funktion.
S Trubaduren Översiktsplanen tar hänsyn till farlederna genom att de markeras på mark- och
Torshamnen
vattenanvändningskartan. Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan
(Torshamnsleden)
påverka farledernas funktion.
Översiktsplanen tar hänsyn till farlederna genom att de markeras på mark- och
Rivö fjord - Valö vattenanvändningskartan. Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan
Nidingen
påverka farledernas funktion.
Stora Pölsan Översiktsplanen tar hänsyn till farlederna genom att de markeras på mark- och
Danafjord (via Stora
vattenanvändningskartan. Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan
Kalvsund)
påverka farledernas funktion.
Marstrandsfjorden Översiktsplanen tar hänsyn till farlederna genom att de markeras på mark- och
Danafjord (via Lilla
vattenanvändningskartan. Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan
Kalvsund)
påverka farledernas funktion.
Översiktsplanen tar hänsyn till farlederna genom att de markeras på mark- och
Vinga V Angöring Vingasand (Vitenleden) vattenanvändningskartan. Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan
påverka farledernas funktion.
Översiktsplanen tar hänsyn till farlederna genom att de markeras på mark- och
Oslofjorden - Öresund vattenanvändningskartan. Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan
påverka farledernas funktion.
Översiktsplanen tar hänsyn till farlederna genom att de markeras på mark- och
Väst Fladen - Göteborg vattenanvändningskartan. Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan
påverka farledernas funktion.
Översiktsplanen tar hänsyn till farlederna genom att de markeras på mark- och
Skagen - Trubaduren
vattenanvändningskartan. Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan
påverka farledernas funktion.
Översiktsplanen tar hänsyn till farlederna genom att de markeras på mark- och
Fredrikshamn vattenanvändningskartan. Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan
Trubaduren
påverka farledernas funktion.
Översiktsplanen tar hänsyn till farlederna genom att de markeras på mark- och
Skagen - Stora Bält
vattenanvändningskartan. Ingen förändrad markanvändning föreslås som kan
påverka farledernas funktion.

Kulturmiljövården
Sid. 91
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Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens
bebyggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård
påverkas när ny bebyggelse eller anläggningar infogas inom eller i anslutning
till områden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter
dock inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det
finns för skador på riksintresset. Kommunens målsättning är att ingen påtaglig
skada ska uppkomma.

1600-talsstaden

Haga

Fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet har tagits fram som
vägledning för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den
efterföljande planeringen. I samband med planering och byggande i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat
kulturhistoriskt underlag behöver tas fram och att en
miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras för att klarlägga
påverkan på riksintresset.
Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens
bebyggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård
påverkas när ny bebyggelse eller anläggningar infogas inom eller i anslutning
till områden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter
dock inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det
finns för skador på riksintresset. Kommunens målsättning är att ingen påtaglig
skada ska uppkomma.
Fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet har tagits fram som
vägledning för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den
efterföljande planeringen. I samband med planering och byggande i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat
kulturhistoriskt underlag behöver tas fram och att en
miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras för att klarlägga
påverkan på riksintresset.
Länsstyrelsen påpekar att vid Haga där riksintresset redan påtagligt skadats
finns små möjligheter till vidare stadsutveckling. Avseende föreslagen ny
infrastruktur i Nya Allén och vid Slottsskogen behöver stor hänsyn tas till
riksintresset.
Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens
bebyggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård
påverkas när ny bebyggelse eller anläggningar infogas inom eller i anslutning
till områden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter
dock inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det
finns för skador på riksintresset. Kommunens målsättning är att ingen påtaglig
skada ska uppkomma.

Stenstaden m.m.
Sid. 92

Fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet har tagits fram som
vägledning för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den
efterföljande planeringen. I samband med planering och byggande i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat
kulturhistoriskt underlag behöver tas fram och att en
miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras för att klarlägga
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påverkan på riksintresset.
Länsstyrelsen påpekar att vid Haga där riksintresset redan påtagligt skadats
finns små möjligheter till vidare stadsutveckling. Avseende föreslagen ny
infrastruktur i Nya Allén och vid Slottsskogen behöver stor hänsyn tas till
riksintresset.
Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens
bebyggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård
påverkas när ny bebyggelse eller anläggningar infogas inom eller i anslutning
till områden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter
dock inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det
finns för skador på riksintresset. Kommunens målsättning är att ingen påtaglig
skada ska uppkomma.

Övre Johanneberg

Fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet har tagits fram som
vägledning för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den
efterföljande planeringen. I samband med planering och byggande i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat
kulturhistoriskt underlag behöver tas fram och att en
miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras för att klarlägga
påverkan på riksintresset.
Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens
bebyggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård
påverkas när ny bebyggelse eller anläggningar infogas inom eller i anslutning
till områden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter
dock inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det
finns för skador på riksintresset. Kommunens målsättning är att ingen påtaglig
skada ska uppkomma.

Gårda-Åvägen

Fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet har tagits fram som
vägledning för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den
efterföljande planeringen. I samband med planering och byggande i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat
kulturhistoriskt underlag behöver tas fram och att en
miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras för att klarlägga
påverkan på riksintresset.
Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens
bebyggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård
påverkas när ny bebyggelse eller anläggningar infogas inom eller i anslutning
till områden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter
dock inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det
finns för skador på riksintresset. Kommunens målsättning är att ingen påtaglig
skada ska uppkomma.

Landala egnahem
Sid. 93

Fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet har tagits fram som
vägledning för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den
efterföljande planeringen. I samband med planering och byggande i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat
kulturhistoriskt underlag behöver tas fram och att en
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miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras för att klarlägga
påverkan på riksintresset.

Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens
bebyggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård
påverkas när ny bebyggelse eller anläggningar infogas inom eller i anslutning
till områden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter
dock inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det
finns för skador på riksintresset. Kommunens målsättning är att ingen påtaglig
skada ska uppkomma.

Klippan-CarnegieGamla Älvsborg

KungsladugårdSandarna

Majorna

Sid. 94

Fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet har tagits fram som
vägledning för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den
efterföljande planeringen. I samband med planering och byggande i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat
kulturhistoriskt underlag behöver tas fram och att en
miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras för att klarlägga
påverkan på riksintresset.
Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens
bebyggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård
påverkas när ny bebyggelse eller anläggningar infogas inom eller i anslutning
till områden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter
dock inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det
finns för skador på riksintresset. Kommunens målsättning är att ingen påtaglig
skada ska uppkomma.
Fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet har tagits fram som
vägledning för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den
efterföljande planeringen. I samband med planering och byggande i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat
kulturhistoriskt underlag behöver tas fram och att en
miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras för att klarlägga
påverkan på riksintresset.
Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens
bebyggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård
påverkas när ny bebyggelse eller anläggningar infogas inom eller i anslutning
till områden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter
dock inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det
finns för skador på riksintresset. Kommunens målsättning är att ingen påtaglig
skada ska uppkomma.
Fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet har tagits fram som
vägledning för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den
efterföljande planeringen. I samband med planering och byggande i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat
kulturhistoriskt underlag behöver tas fram och att en
miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras för att klarlägga
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påverkan på riksintresset.
Länsstyrelsen befarar att påtaglig skada kan uppstå vid Stigberget då en
utveckling till kollektivtrafiknod på denna plats kan bli svårt att kombinera med
riksintresset för kulturmiljövård.
Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens
bebyggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård
påverkas när ny bebyggelse eller anläggningar infogas inom eller i anslutning
till områden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter
dock inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det
finns för skador på riksintresset. Kommunens målsättning är att ingen påtaglig
skada ska uppkomma.

Lindholmen

Fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet har tagits fram som
vägledning för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den
efterföljande planeringen. I samband med planering och byggande i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat
kulturhistoriskt underlag behöver tas fram och att en
miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras för att klarlägga
påverkan på riksintresset.
Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens
bebyggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård
påverkas när ny bebyggelse eller anläggningar infogas inom eller i anslutning
till områden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter
dock inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det
finns för skador på riksintresset. Kommunens målsättning är att ingen påtaglig
skada ska uppkomma.

Norra Guldheden

Fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet har tagits fram som
vägledning för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den
efterföljande planeringen. I samband med planering och byggande i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat
kulturhistoriskt underlag behöver tas fram och att en
miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras för att klarlägga
påverkan på riksintresset.
Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens
bebyggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård
påverkas när ny bebyggelse eller anläggningar infogas inom eller i anslutning
till områden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter
dock inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det
finns för skador på riksintresset. Kommunens målsättning är att ingen påtaglig
skada ska uppkomma.

Bagaregården
Sid. 95

Fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet har tagits fram som
vägledning för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den
efterföljande planeringen. I samband med planering och byggande i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat
kulturhistoriskt underlag behöver tas fram och att en
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miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras för att klarlägga
påverkan på riksintresset.

Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens
bebyggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård
påverkas när ny bebyggelse eller anläggningar infogas inom eller i anslutning
till områden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter
dock inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det
finns för skador på riksintresset. Kommunens målsättning är att ingen påtaglig
skada ska uppkomma.

Västra Torpa

Änggården-BotaniskaSlottskogen

Delsjön

Nya Varvet
Sid. 96

Fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet har tagits fram som
vägledning för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den
efterföljande planeringen. I samband med planering och byggande i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat
kulturhistoriskt underlag behöver tas fram och att en
miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras för att klarlägga
påverkan på riksintresset.
Översiktsplanen medger förändrad markanvändning inom riksintresseområdet,
varav den största är att Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till boulevard,
vilket går i linje med den ursprungliga stadsplanen där gata med alléträd
utgjorde en del. Vid utformningen av boulevarden längs med denna sträcka ska
stor hänsyn tas till de kulturhistoriska värdena. Endast mindre kompletterande
bebyggelse är möjlig att uppföra på boulevardens östra sida, då området till
största delen redan är bebyggt. Ingen större omvandling av de redan bebyggda
miljöerna föreslås. Detaljplan gäller för Änggården och för del av Botaniska
trädgården. Naturreservat gäller för övriga delar av Botaniska. Arbete pågår
kring skydd av Slottsskogen.
Länsstyrelsen påpekar att vid Haga där riksintresset redan påtagligt skadats
finns små möjligheter till vidare stadsutveckling. Avseende föreslagen ny
infrastruktur i Nya Allén och vid Slottsskogen behöver stor hänsyn tas till
riksintresset.
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, där
särskild hänsyn ska tas till kulturmiljöns värden och bebyggelsens karaktär. För
delar av området gäller naturreservat. Området ingår i stadens
bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Inget särskilt
förändringsanspråk är aktuellt som skulle kunna innebära påverkan på
riksintressets värdebärande uttryck
Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens
bebyggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård
påverkas när ny bebyggelse eller anläggningar infogas inom eller i anslutning
till områden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter
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dock inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det
finns för skador på riksintresset. Kommunens målsättning är att ingen påtaglig
skada ska uppkomma.
Fördjupade och utvecklade värdebeskrivningar av riksintressena för
kulturmiljövård inom det sammanhängande stadsområdet har tagits fram som
vägledning för bedömningar hur riksintresset kan tillgodoses i den
efterföljande planeringen. I samband med planering och byggande i
kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat
kulturhistoriskt underlag behöver tas fram och att en
miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras för att klarlägga
påverkan på riksintresset.
Utbyggnad av Göteborgs hamn (riksintresse för sjöfart) med föreslagen
exploatering av Lilla Aspholmen kommer i konflikt med riksintresset för
kulturminnesvård. Detaljplanen för området vid Lilla Aspholmen är klar och
utbyggnad av den nya hamnanläggningen pågår.

Nya ÄlvsborgAspholmen

Styrsö socken

Tumlehed

Djupedal

Bronsålderssundet
Sid. 97

Länsstyrelsen har i samband med den tidigare utförda översiktliga planeringen
för ytterhamnsområdet accepterat att delar av riksintresseområdet för
kulturmiljövården får tas i anspråk för hamnverksamhet. I fördjupningen av
översiktsplanen för ytterhamnsområdet anges att ”Ur ett långsiktigt
hållbarhetsperspektiv bedöms att nackdelarna för riksintresset Älvsborgs
fästning, med att del av den historiska försvarslinjen samt att Lilla Aspholmen
och angränsande vattenområden från biotop- och rekreationssynpunkt
kommer att övertäckas respektive förloras, övervägs av fördelarna för
riksintresset Göteborgs hamn och den samhällsekonomiska nytta som en
utbyggnad i detta läge medför”.
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, där
särskild hänsyn ska tas till kulturmiljöns värden och bebyggelsens karaktär.
Vrångöarkipelagen i södra delen av riksintresseområdet samt Galterö och
Vargö omfattas av naturreservat som bland annat syftar till skydd av
landskapsbilden med öppna landskap och utsiktsplatser samt skydd av
värdefulla naturmiljöer som odlingslandskap och skärgårdsmiljöer. På Vinga
och Känsö finns statliga byggnadsminnen och området som helhet är rikt på
fornlämningar med skydd enligt kulturminneslagen. För bebyggelsemiljöerna
finns detaljplaner som eventuellt innehåller specificerade skydd av
kulturvärden.
Området redovisas i översiktsplanen som värdefullt natur- och friluftsområde
samt som särskilt värdefull kulturmiljö, där stor restriktivitet ska iakttas mot
förändringar. Skydd enligt kulturminneslagen gäller för fornlämningsmiljöerna.
Bebyggelsetillskott genom enstaka kompletteringar kan vara möjligt inom
området.
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, där
särskild hänsyn ska tas till kulturmiljöns värden och bebyggelsens karaktär. Den
östra delen av området är fornlämning med skydd enligt kulturminneslagen.
Inga övriga fastslagna skydd eller bestämmelser finns för området.
Området redovisas i översiktsplanen som är värdefultl natur- och
friluftsområde. En mindre del i söder har markanvändning kust och landsbygd.
Området redovisas även som en särskilt värdefull kulturmiljö, där stor
restriktivitet ska iakttas mot förändringar. Riksintresseområdet ligger inom
bevarandeområde Björlanda i Göteborgs stads bevarandeprogram. Områdets
västra delar ingår i område för Natura 2000 och naturreservat. Ungefär halva
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området, den västra delen omfattas av naturreservaten Nordre älvs estuarium
samt Prästgårdskilens naturreservat vilket innebär skydd av landskapets
naturvärden genom föreskrifter och skötselplan. Nordre älvs estuarium har
som syfte, utöver vård och bevarande av värdefulla natumiljöer, tillgodose
behovet av områden för friluftslivet med bevarande av kulturmiljöer,
landskapsbild, större sammanhängande områden med höga upplevelsevärden.
Kustlinjen samt området längs bäcken omfattas av strandskydd
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, där
särskild hänsyn ska tas till kulturmiljöns värden och bebyggelsens karaktär. I
princip hela området ingår i stadens bevarandeprogram för kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse, nordöstra Vättlefjäll. I stort sett hela området ingår i
naturreservatet Vättlefjäll. Endast en liten del i söder ligger utanför gränsen för
naturreservatet.
Området redovisas som värdefullt natur- och friluftsområde i översiktsplanen
vilket innebär yttersta restriktivitet mot bebyggelse. Området redovisas
därutöver som en särskilt värdefull kulturmiljö, där stor restriktivitet ska iakttas
mot förändringar. Området ligger inom bevarandeområde Öxnäs i stadens
bevarandeprogram. Områdesbestämmelserna kring Öxnäs svarar väl upp mot
frågan att bevara och utveckla viktiga värden och uttryck, av betydelse både
för riksintresseområdet och dess närmaste omgivning samt för staden
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, där
stor restriktivitet ska iakttas mot förändringar. Skydd enligt kulturminneslagen
gäller för fornlämningsmiljöerna. Områdesbestämmelser har upprättats för
bebyggelsen. Kastellegården-Ragnhildsholmen ingår i naturreservatet Göta och
Nordre älvs dalgångar vilka omfattar några ännu oexploaterade, delarna av
älvdalslandskapet med höga skönhetsvärden.

Natura 2000 – habitatdirektivet och fågeldirektivet
Nordre älvs estuarium

Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom att inte föreslå någon förändrad
användning inom området och att det är redovisat som värdefullt natur- och
friluftsområde. Området är även skyddat genom naturreservat. För Natura 2000områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vilket innebär att en åtgärd
inte får påverka områdets utpekade värden negativt vare sig den ligger innanför eller
utanför Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir fallet kan åtgärden få genomföras om
den är av stort allmänt intresse och kompensationsåtgärder utförs. Bevarandeplaner
för varje område finns upprättade av länsstyrelsen.
Ett utredningsområde för framtida stadsutveckling finns markerat i Säve och i
översiktsplanen pekas även ett utredningsområde för framtida skyddsportar ut vid
Nordre älv. Vid en framtida utbyggnad i anslutning till Natura 2000-området ska
eventuell påverkan på området uppmärksammas. Risken för påtaglig skada på
naturvärdena ska behandlas i kommande planering. Vid utbyggnad av bebyggelse med
avrinning till Natura 2000-området kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att
förhindra att dagvattenutsläpp påtagligt påverkar områdets kvaliteter och status.
Omfattning, innehåll och eventuell påverkan kommer att utredas i fortsatt planering
om det skulle bli aktuellt.
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Nordre älv-Tomtebacken

Vrångöskärgården

Öxnäs

Lärjeån

Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom att inte föreslå någon förändrad
användning inom området och att det är redovisat som värdefullt natur- och
friluftsområde. Området är även skyddat genom naturreservat. För Natura 2000områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vilket innebär att en åtgärd
inte får påverka områdets utpekade värden negativt vare sig den ligger innanför eller
utanför Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir fallet kan åtgärden få genomföras om
den är av stort allmänt intresse och kompensationsåtgärder utförs. Bevarandeplaner
för varje område finns upprättade av länsstyrelsen.
Ett utredningsområde för framtida stadsutveckling finns markerat i Säve och i
översiktsplanen pekas även ett utredningsområde för framtida skyddsportar ut vid
Nordre älv. Vid en framtida utbyggnad i anslutning till Natura 2000-området ska
eventuell påverkan på området uppmärksammas. Risken för påtaglig skada på
naturvärdena ska behandlas i kommande planering. Vid utbyggnad av bebyggelse med
avrinning till Natura 2000-området kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att
förhindra att dagvattenutsläpp påtagligt påverkar områdets kvaliteter och status.
Omfattning, innehåll och eventuell påverkan kommer att utredas i fortsatt planering
om det skulle bli aktuellt.
Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som kan påverka förhållandena inom Natura
2000-området. Området är skyddat genom naturreservat och fågelskyddsområde. För
Natura 2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vilket innebär
att en åtgärd inte får påverka områdets utpekade värden negativt vare sig den ligger
innanför eller utanför Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir fallet kan åtgärden få
genomföras om den är av stort allmänt intresse och kompensationsåtgärder utförs. Vid
utbyggnad av bostäder och anläggningar med avrinning till Natura 2000-området kan
särskilda åtgärder behöva vidtas för att förhindra att dagvattenutsläpp påtagligt
påverkar områdets kvaliteter och status. Bevarandeplaner för varje område finns
upprättade av länsstyrelsen.
Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom att markera området som värdefull
natur- och friluftsområde samt jordbruksmark och värdefullt kulturlandskap. Vid
utbyggnad av bostäder och anläggningar med avrinning till Natura 2000-området kan
särskilda åtgärder behöva vidtas för att förhindra att dagvattenutsläpp påtagligt
påverkar områdets kvaliteter och status. Inga åtgärder som kan påverka förhållandena
inom Natura 2000-området föreslås. Ett förslag för naturreservat har arbetats fram.
Förslaget är överklagat. Områdesbestämmelser finns upprättade för den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.
För Natura 2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vilket
innebär att en åtgärd inte får påverka områdets utpekade värden negativt vare sig den
ligger innanför eller utanför Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir fallet kan åtgärden
få genomföras om den är av stort allmänt intresse och kompensationsåtgärder utförs.
Bevarandeplaner för varje område finns upprättade av länsstyrelsen.
I översiktsplanen är området markerat som värdefull natur- och friluftsområde och
Lårjeån är utpekat som en viktigt blågrönt stråk. Arbete med att skapa kommunalt
naturreservat pågår. Enligt bevarandeplanen är Lärjeån känslig för omgrävning,
dränering, utfyllnader, utsläpp och andra åtgärder i vattnet. För Lärjeån finns ett
identifierat behov av dagvattenrening. Det finns även dagvattenreningsanläggningar
som ska skötas och bevaras.
För Natura 2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vilket
innebär att en åtgärd inte får påverka områdets utpekade värden negativt vare sig den
ligger innanför eller utanför Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir fallet kan åtgärden
få genomföras om den är av stort allmänt intresse och kompensationsåtgärder utförs.
Bevarandeplaner för varje område finns upprättade av länsstyrelsen. Vid utbyggnad av
bostäder och anläggningar med avrinning till Natura 2000-området kan särskilda
åtgärder behöva vidtas för att förhindra att dagvattenutsläpp påtagligt påverkar
områdets kvaliteter och status.
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Säveån, nedre delen

Säveån är utpekat som ett viktigt blågrönt stråk i översiktsplanen Det rinner genom
blandad stadsbebyggelse och områden med förändrad markanvändning föreslås i
anslutning till ån. Tillstånd för verksamheter (industri och kombiterminal) kan komma
att erfordras. Värdena kan enligt bevarandeplanen påverkas av schaktning och
trädfällning i strandbrinkar, flödesförändringar, erosionsskydd, utsläpp, avverkning
samt tippning och fyllning. Det är enligt bevarandeplanen tveksamt om åns nedre delar
idag kan anses ha god bevarandestatus. Höga flöden och dåliga geotekniska
förhållanden medför risk för ras i strandbrinken. Detta innebär att
stabilitetsförbättrande åtgärder kan komma att erfordras oavsett om närområdet
bebyggs eller ej. Erosionsskydd, omgrävningar och andra stabilitetsförbättrande
åtgärder riskerar att medföra att förhållandena för kungsfiskarens möjlighet till
framtida häckning påverkas. Hur eventuella skador på naturmiljön ska undvikas eller
minimeras ska utredas och prövas i fortsatt detaljplanering och i
miljökonsekvensbeskrivningar för projekt och för detaljplan.
För Natura 2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vilket
innebär att en åtgärd inte får påverka områdets utpekade värden negativt vare sig den
ligger innanför eller utanför Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir fallet kan åtgärden
få genomföras om den är av stort allmänt intresse och kompensationsåtgärder utförs.
Bevarandeplaner för varje område finns upprättade av länsstyrelsen. Vid utbyggnad av
bostäder och anläggningar med avrinning till Natura 2000-området kan särskilda
åtgärder behöva vidtas för att förhindra att dagvattenutsläpp påtagligt påverkar
områdets kvaliteter och status.

Fåglevik

Sillvik

Utifrån nu kända förutsättningar kan länsstyrelsen inte utesluta att översiktsplanens
förslag för området längs Säveån kan ge upphov till påtaglig skada på riksintresset.
Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom att markera området som värdefull
natur- och friluftsområde. Inga åtgärder som kan påverka förhållandena inom Natura
2000-området föreslås.
För Natura 2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vilket
innebär att en åtgärd inte får påverka områdets utpekade värden negativt vare sig den
ligger innanför eller utanför Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir fallet kan åtgärden
få genomföras om den är av stort allmänt intresse och kompensationsåtgärder utförs.
Bevarandeplaner för varje område finns upprättade av länsstyrelsen. Vid utbyggnad av
bostäder och anläggningar med avrinning till Natura 2000-området kan särskilda
åtgärder behöva vidtas för att förhindra att dagvattenutsläpp påtagligt påverkar
områdets kvaliteter och status.
Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom att markera området som värdefull
natur- och friluftsområde. Området är skyddat genom naturreservat. Inga åtgärder
som kan påverka förhållandena inom Natura 2000-området föreslås.
För Natura 2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vilket
innebär att en åtgärd inte får påverka områdets utpekade värden negativt vare sig den
ligger innanför eller utanför Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir fallet kan åtgärden
få genomföras om den är av stort allmänt intresse och kompensationsåtgärder utförs.
Bevarandeplaner för varje område finns upprättade av länsstyrelsen. Vid utbyggnad av
bostäder och anläggningar med avrinning till Natura 2000-området kan särskilda
åtgärder behöva vidtas för att förhindra att dagvattenutsläpp påtagligt påverkar
områdets kvaliteter och status.

Vättlefjäll

Sid. 100

Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom att inte föreslå någon
förändrad användning för området. Inga åtgärder som kan påverka
förhållandena inom Natura 2000-området föreslås. Området är även skyddat
genom naturreservat. För Natura 2000-områden gäller att gynnsam
bevarandestatus ska säkras, vilket innebär att en åtgärd inte får påverka
områdets utpekade värden negativt vare sig den ligger innanför eller utanför
Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir fallet kan åtgärden få genomföras om
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den är av stort allmänt intresse och kompensationsåtgärder utförs.
Bevarandeplaner för varje område finns upprättade av länsstyrelsen. Vid
utbyggnad av bostäder och anläggningar med avrinning till Natura 2000området kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att förhindra att
dagvattenutsläpp påtagligt påverkar områdets kvaliteter och status.
Sandsjöbacka

Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom att inte föreslå någon
förändrad användning inom området. Området är i sin helhet skyddat genom
naturreservat, men enligt bevarandeplanen är reservatsföreskrifterna inte
ändamålsenliga för att uppnå syftet med Natura 2000. Vid framtida utbyggnad
inom utredningsområde i södra Askim ska eventuell påverkan på Natura 2000området behöva uppmärksammas. Kommunen bedömer att en sådan framtida
utbyggnad kan genomföras utan påtaglig påverkan på Natura 2000-områdets
värden. För Natura 2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska
säkras, vilket innebär att en åtgärd inte får påverka områdets utpekade värden
negativt vare sig den ligger innanför eller utanför Natura 2000-gränsen. Om
ändå så blir fallet kan åtgärden få genomföras om den är av stort allmänt
intresse och kompensationsåtgärder utförs. Vid utbyggnad av bostäder och
anläggningar med avrinning till Natura 2000-området kan särskilda åtgärder
behöva vidtas för att förhindra att dagvattenutsläpp påtagligt påverkar
områdets kvaliteter och status.

Torsviken

Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom att inte föreslå någon
förändrad användning inom området. I anslutning till området finns
konkurrerande intressen om mark- och vattenanvändningen mellan hamnens
utbyggnad och naturvården. Frågan om påverkan på Natura 2000-området har
särskilt hanterats inom fördjupning av översiktsplanen för västra Arendal och
Torsviken. Hur god bevarandestatus ska uppnås och hur hamnens behov
tryggas utan skada på Natura 2000-områdets värden har studerats i denna
fördjupning. Tillgången till föda är avgörande för områdets värde som
fågellokal, och alla åtgärder som försämrar födotillgången hotar möjligheten
att upprätthålla god bevarandestatus. Sådana åtgärder kan vara ytterligare
utfyllnad och anläggningsarbeten, försämrad vattenomsättning, förorenande
dagvattenutsläpp, igenväxning av stränderna och eventuella olyckor.
Torsviken omfattas även av riksintresse hamn. I översiktsplanen har ställning
tagits till att området fortsättningsvis ska utgöra naturområde och att hamnens
behov av tillfart till Risholmen kan tryggas utan att det uppstår skada på
Natura 2000-områdets värden.
För Natura 2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras,
vilket innebär att en åtgärd inte får påverka områdets utpekade värden
negativt vare sig den ligger innanför eller utanför Natura 2000-gränsen. Om
ändå så blir fallet kan åtgärden få genomföras om den är av stort allmänt
intresse och kompensationsåtgärder utförs. Bevarandeplaner för varje område
finns upprättade av länsstyrelsen. Vid utbyggnad av bostäder och anläggningar
med avrinning till Natura 2000-området kan särskilda åtgärder behöva vidtas
för att förhindra att dagvattenutsläpp påtagligt påverkar områdets kvaliteter
och status.
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Länsstyrelsen bedömer att det fortsatt finns risk för skada på Torsvikens
Natura 2000-område. Denna konflikt kommer behöva lösas genom
tillståndsprövning enligt 7 kap 28 a § miljöbalken (MB) inför ändrad
markanvändning. Länsstyrelsen bedömer att förslaget medför en risk för
påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljö, Nya Älvsborg.

Friluftsliv
Göta älv - delområdet
Göta och Nordre älv

Göta älv - delområdet
Nordre älvs estuarium

Änggårdsbergen,
Slottskogen,
Fässbergsdalen

Den norra delen är skyddad genom naturreservat. Översiktsplanen tar hänsyn till
riksintresset genom att markera området som naturområde och jordbruksmark. Inga
förändringar som kan påverka riksintresset föreslås. Vid en framtida utbyggnad i
anslutning till området ska eventuell påverkan på riksintressets värden
uppmärksammas.
Den norra delen är skyddad genom naturreservat. Översiktsplanen tar hänsyn till
riksintresset genom att markera området som naturområde och jordbruksmark. Inga
förändringar som kan påverka riksintresset föreslås. Vid en framtida utbyggnad i
anslutning till området ska eventuell påverkan på riksintressets värden
uppmärksammas.
Änggårdsbergen är betydelsefullt som närrekreationsområde och skyddat av
naturreservat. Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom att markera
Slottsskogen som park. Kommunen avser att i mer detalj studea hur riksintressets
värden kan tillgodoses i samband med utveckling av närliggande områden.
Linnéplatsen utgör ett av de preliminära hållplatslägena för planerad spårväg och
citybuss Brunnsbo-Linné. Föreslagen åtgärd kan, beroende på utformning och
lokalisering av anslutning av spårväg till hållplatsläget ovan mark, påverka entrén till
Slottsskogen och riksintresset. Översiktsplanens inriktning är att Linnéplatsen som
stadsrum och Slottsskogens entré ska stärkas och att tillgängligheten för gång- och
cykel ska säkras i fortsatt planering. För riksintresseområdet som helhet är gröna
samband mellan de olika delarna viktigt. Den gröna kilen är ett mellankommunalt
intresse och Göteborgs stad är positiv till att stärka gröna stråk som sammankopplar
Änggårdsbergen och Sandsjöbacka.

Delsjöområdet

Området är betydelsefullt som närrekreationsområde och delvis skyddat av
naturreservat. Diskussion kring utökning av naturreservatet pågår. I samband med
detta avser kommunen med i detalj studera hur riksintresset kan tillgodoses.
Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom att markera området som
naturområde.

Vättlefjäll

Området är betydelsefullt för rekreation och skyddat av naturreservat. Översiktsplanen
tar hänsyn till riksintresset genom att markera området som naturområde. Vid en
framtida utbyggnad i anslutning till området ska eventuell påverkan på riksintressets
värden uppmärksammas.

Sandsjöbacka

Sid. 102

Området är betydelsefullt som närrekreationsområde och skyddat av naturreservat.
Det är också Natura 2000-område. Konflikt kan uppkomma mellan riksintresset för
friluftsliv och militära intressen, genom att delar av området är bullerstört av
verksamheten inom skjutfältet. Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom att
markera området som naturområde. Vid en framtida utbyggnad i anslutning till
området ska eventuell påverkan på riksintressets värden uppmärksammas.
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Göteborgs skärgård

Området är delvis skyddat av naturreservat. Strandskydd gäller på de obebyggda
delarna av öarnas strandområden. Skärgårdens värden för friluftsliv kan innebära
intressekonflikter med andra användningar och värden. Delar av Vrångö skärgård är
fågel- och sälskyddsområde vilket ställer krav på ostördhet. De grunda och leriga
inomskärsbottnarna är värdefulla för fiskreproduktionen och de steniga havsbottnarna
är värdefulla för skaldjursreproduktionen. Båtliv med småbåtshamnar, eventuell
muddring och utsläpp kan påverka områdets djup- och naturvärden. Ett stort antal
besökare kan också medföra slitage på känsliga natur- och kulturmiljöområden.
Konflikt kan även uppkomma mellan riksintresset för friluftsliv och militära intressen,
eftersom stora delar av området blir bullerstörda av försvarets skjutverksamhet.
Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom att markera området som
naturområde, jordbruksmark och vattenområden med särskilt stora värden.

Lärjeåns dalgång

Arbete med kommunalt naturreservat pågår. Översiktsplanen tar hänsyn till
riksintresset genom att markera området som naturområde och jordbruksmark. Vid en
framtida utbyggnad i anslutning till området ska eventuell påverkan på riksintressets
värden uppmärksammas.

Naturvård

Galterö

Känsö

Området är skyddat genom naturreservat. Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset
genom att markera området som värdefullt natur- och friluftsområde. Inga
förändringar som kan påverka riksintresset föreslås.
Känsö har ett skydd som liknar naturreservat. Nybildning av naturreservat på båda
öarna kan aktualiseras efter att militären lämnat området. Översiktsplanen tar hänsyn
till riksintresset genom att markera området som värdefullt natur- och friluftsområde.
Inga förändringar som kan påverka riksintresset föreslås.
Den norra delen är skyddad genom naturreservat. Översiktsplanen tar hänsyn till
riksintresset genom att markera området som naturområde och jordbruksmark. I
översiktsplanen föreslås att ett område direkt norr om riksintresseområden för
verksamheter. Eventuell skada på riksintresset kan uppkomma genom att
naturområdet blir påverkat av utsläpp och föroreningar från verksamheterna. Risken
för skada på naturvärdena ska behandlas i kommande planering. Ett område som
planeringsreserv för framtida stadsutveckling finns markerad i Säve. Omfattning,
innehåll och eventuell påverkan kommer att utredas i fortsatt planering om det skulle
bli aktuellt.

Göta och Nordre älvs
dalgångar

Lärjeån

Nordre älvs estuarium

Orremossen

Sid. 103

Länsstyrelsen anger i sitt granskningsyttrande att de inte kan utesluta risk för påtaglig
skada på riksintresset för naturvård vad gäller översiktsplanens föreslagna
verksamhetsområde i Ingebäck.
Arbete med att skapa ett kommunalt naturreservat pågår. Översiktsplanen tar hänsyn
till riksintresset genom att markera området som naturområde och jordbruksmark. Vid
en framtida utbyggnad i anslutning till området ska eventuell påverkan på
riksintressets värden uppmärksammas.
Området är skyddat genom naturreservat. Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset
genom att markera området som naturområde och jordbruksmark. Vid en framtida
utbyggnad i anslutning till området ska eventuell påverkan på riksintressets värden
uppmärksammas.
Området ingår i Vättlefjälls naturreservat. Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset
genom att markera området som naturområde. Inga förändringar som kan påverka
riksintresset föreslås.
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Översiktsplanen lyfter fram Säveån som ett viktigt blågrönt stråk som kräver ett
helhetsgrepp. Ett syfte med detta är att säkerställa Säveåns värden. Ett nytt
verksamhetsområde föreslås vid Fjällbo i anslutning till befintligt. Vidare föreslås en
kombiterminal vid Sävenäs. Risk för att skada på riksintresset uppkommer föreligger i
båda fallen. Hur eventuella skador på naturmiljön ska undvikas eller minimeras ska
utredas och prövas i fortsatt detaljplanering och i miljökonsekvensbeskrivningar för
projekt och för detaljplan. Se vidare text under Natura 2000- området Säveån.
Säveån

Änggårdsbergen

Öxnäs

Utifrån nu kända förutsättningar kan länsstyrelsen inte utesluta att översiktsplanens
förslag för området längs Säveån kan ge upphov till påtaglig skada på riksintresset.
Området är skyddat genom naturreservat. Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset
genom att markera området som naturområde. Utredningsområde för tunnel kan
påverka.
Ett förslag för naturreservat har arbetats fram. Förslaget är överklagat.
Områdesbestämmelser finns upprättade för den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen. Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom att markera området
som naturområdet och jordbruksmark. Vid en framtida utbyggnad i anslutning till
området ska eventuell påverkan på riksintressets värden uppmärksammas.

4 kap Högexploaterad kust
Högexploaterad kust

I miljöbalken 4 kap. finns särskilda bestämmelser för geografiskt utpekade områden som
är beslutade av riksdagen. Dessa är med hänsyn till sina natur- och kulturvärden i sin
helhet av riksintresse. Göteborgs kust och skärgård omfattas av sådana särskilda
bestämmelser. Fritidsbebyggelse får tillkomma endast i form av kompletteringar till
befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma
till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser
enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. Anläggningar för vissa
miljöstörande verksamheter får komma till stånd endast på platser där anläggningar av
sådant slag redan finns. Bestämmelserna i kapitlet ska dock inte hindra utveckling av
befintliga tätorter eller det lokala näringslivet eller hindra utförandet av anläggningar
som behövs för totalförsvaret. Översiktsplanen markerar långsiktigt bevarad
markanvändning för i stort sett alla delar av kust- och skärgårdsområdet som inte är
exploaterade. Naturreservat och andra förordnanden finns för stora områden. Stora
delar av Göteborgs södra kuststräcka samt delar av Torslanda och vissa av
skärgårdsöarna är tätortsområden som ligger inom riksintresseområdet.
Stadsutvecklingen kommer att ske inom och i direkt anslutning till dessa tätorter. Det är
inte aktuellt att tillskapa nya områden för enskild fritidsbebyggelse i Göteborg. Sådana
områden har därför inte föreslagits i översiktsplanen.

Dricksvattenförsörjning
Göteborgs stads
Vattentäkterna skyddas genom vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter. Vid
dricksvattenanläggningar åtgärder i anslutning till överföringstunnel och ledningar ska hänsyn tas till dess
funktion. Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom mål och strategier om
robust vattenförsörjning.

Yrkesfiske
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Södra Skagerrak utsjöområde

Området utanför Vinga utgör en del av ett större fångstområde av riksintresse
för yrkesfisket. Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset genom att inte
föreslå någon förändrad användning för berört havsområde.

Fiskebäck

Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset vid Fiskebäck hamn genom att
området markeras som hamn på mark- och vattenanvändningskartan.
Hamnfunktionen är även helt eller delvis säkrad i detaljplan. Planering för
fortsatt utveckling av hamnen i Fiskebäck med avseende på yrkesfiske pågår.
Kommunen anser att riksintressets funktion kan säkerställas genom att
Fiskebäck och Donsö hamn kvarstår som riksintressen för yrkesfisket.

Donsö

Göteborg

Översiktsplanen tar hänsyn till riksintresset vid Donsö hamn genom att området
markeras som hamn på mark- och vattenanvändningskartan. Hamnfunktionen
är även helt eller delvis säkrad i detaljplan. Kommunen anser att riksintressets
funktion kan säkerställas genom att Fiskebäck och Donsö hamn kvarstår som
riksintressen för yrkesfisket.
Yrkesfisket som näring är i stark förändring och den mesta fisken landas på
annan ort och fraktas med bil till Göteborg. Kommunen anser att
landningshamnen Göteborg (Fiskhamnen) har mist sin betydelse som
riksintresse för yrkesfiske. Endast mycket begränsad mängd fisk landas här och
det finns inga förutsättningar att detta ändras i framtiden. I översiktsplanen har
kommunen redovisat framtida förändrad markanvändning i form av
utredningsområde för stadsbebyggelse vid Fiskhamnen.
Länsstyrelsen bedömer att det även fortsättningsvis är viktigt att fiskenäringens
behov av landnings- och/eller hemmahamnar kan säkerställas. Den exakta
lokaliseringen för detta är inte avgörande, men om kommunen vill utveckla
hamnområdena behöver det klargöras hur det kan göras samtidigt som
områdenas funktion som landnings- och/eller hemmahamnar säkerställs.

Totalförsvaret - på land och i havet
Göteborgs skärgårdsskjutfält

Dessa verksamheter har en omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i
form av hinderfrihet. Redovisningen av riksintressena omfattar även
påverkansområden, där åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka
eller påverkas av verksamheten inom riksintresseområdet. Inom
påverkansområdena ska alla plan och lovärenden remitteras till
Försvarsmakten.
Försvarets riksintressen berör södra skärgården. Bebyggelseområden i södra
skärgården har avgränsats öster om den nord-sydliga linje som förtydligar
Försvarsmaktens riksintressen i skärgården. 2010 beslutade
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län att lämna
tillstånd till Försvarsmakten för befintlig och utökad verksamhet i södra
skärgården. Beslutet innebär bland annat att skjutning tillåts fler dagar per år.
Försvarsmakten har presenterat ett område i syfte att förtydliga
Försvarsmaktens riksintresseanspråk i skärgården och var de ser att ny
bostadsbebyggelse kan påverka deras verksamhet. Enligt uppgift från
Försvarsmakten kommer man att vara fortsatt restriktiv inom detta område.
Översiktsplanen föreslår ingen ny bebyggelse inom området som omfattas av
det förtydligade riksintresseanspråket.
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Käringbergets hamn med
skjutbana

Dessa verksamheter har en omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i
form av hinderfrihet. Redovisningen av riksintressena omfattar även
påverkansområden, där åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka
eller påverkas av verksamheten inom riksintresseområdet. Inom
påverkansområdena ska alla plan och lovärenden remitteras till
Försvarsmakten.

Sisjöns skjutfält
Dessa verksamheter har en omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i
form av hinderfrihet. Redovisningen av riksintressena omfattar även
påverkansområden, där åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka
eller påverkas av verksamheten inom riksintresseområdet. Inom
påverkansområdena ska alla plan och lovärenden remitteras till
Försvarsmakten.
Säve skjutbana

Känsö

Dessa verksamheter har en omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i
form av hinderfrihet. Redovisningen av riksintressena omfattar även
påverkansområden, där åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka
eller påverkas av verksamheten inom riksintresseområdet. Inom
påverkansområdena ska alla plan och lovärenden remitteras till
Försvarsmakten.
Dessa verksamheter har en omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i
form av hinderfrihet. Redovisningen av riksintressena omfattar även
påverkansområden, där åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka
eller påverkas av verksamheten inom riksintresseområdet. Inom
påverkansområdena ska alla plan och lovärenden remitteras till
Försvarsmakten.
Försvarets riksintressen berör särskilt södra skärgården. Bebyggelseområden i
södra skärgården har avgränsats öster om den nord-sydliga linje som förtydligar
Försvarsmaktens riksintressen i skärgården. 2010 beslutade
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län att lämna
tillstånd till Försvarsmakten för befintlig och utökad verksamhet i södra
skärgården. Beslutet innebär bland annat att skjutning tillåts fler dagar per år.

Totalförsvaret - övriga påverkansområden
230
212

Inom påverkansområdena ska alla plan- och lovärenden remitteras till
Försvarsmakten.
Inom påverkansområdena ska alla plan och lovärenden remitteras till
Försvarsmakten.

Totalförsvaret - påverkansområde buller eller annan risk
Göteborgs skärgårdsskjutfält

Dessa verksamheter har en omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i
form av hinderfrihet. Redovisningen av riksintressena omfattar även
påverkansområden, där åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka
eller påverkas av verksamheten inom riksintresseområdet. Inom
påverkansområdena ska alla plan och lovärenden remitteras till
Försvarsmakten.
Försvarets riksintressen berör särskilt södra skärgården. Bebyggelseområden i
södra skärgården har avgränsats öster om den nord-sydliga linje som förtydligar
Försvarsmaktens riksintressen i skärgården. 2010 beslutade
miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län att lämna
tillstånd till Försvarsmakten för befintlig och utökad verksamhet i södra
skärgården. Beslutet innebär bland annat att skjutning tillåts fler dagar per år.
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Käringbergets hamn med
skjutbana

Sisjöns skjutfält

Säve skjutbana

Dessa verksamheter har en omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i
form av hinderfrihet. Redovisningen av riksintressena omfattar även
påverkansområden, där åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka
eller påverkas av verksamheten inom riksintresseområdet. Inom
påverkansområdena ska alla plan och lovärenden remitteras till
Försvarsmakten.
Dessa verksamheter har en omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i
form av hinderfrihet. Redovisningen av riksintressena omfattar även
påverkansområden, där åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka
eller påverkas av verksamheten inom riksintresseområdet. Inom
påverkansområdena ska alla plan och lovärenden remitteras till
Försvarsmakten.
Dessa verksamheter har en omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i
form av hinderfrihet. Redovisningen av riksintressena omfattar även
påverkansområden, där åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka
eller påverkas av verksamheten inom riksintresseområdet. Inom
påverkansområdena ska alla plan och lovärenden remitteras till
Försvarsmakten.

Totalförsvaret
Förtydligande av
riksintresseanspråket för
Försvaret i GBG S Skärgård
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Försvarsmakten har presenterat ett område (se karta) i syfte att förtydliga
Försvarsmaktens riksintresseanspråk i skärgården och var de ser att ny
bostadsbebyggelse kan påverka deras verksamhet. Enligt uppgift från
Försvarsmakten kommer man att vara fortsatt restriktiv inom detta område. I
övriga delar av riksintresset för skärgården kommer man att vara mindre
restriktiv till detaljplanering och bygglov för bostäder inklusive för bygglov.
Försvarsmakten önskar alltjämt att erhålla information om detaljplanering och
bygglov utomplan. Riksintresseområdets gränser och anspråk är inte justerade
utan gäller i enlighet med tidigare fattade beslut. Reglerna kring
Attefallsbostadshus förändras inte av framfört förtydligande vilket innebär att
sådana byggnader m.m. inte får uppföras inom riksintresse för försvaret
(riksintresset med tillhörande påverkansområde). Se 9 kap 4 d § PBL
(komplementbostadshus, tillbyggnad med 15 kvm en- och tvåbostadshus eller
en ytterligare bostad i enbostadshus).
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INLEDNING

LÄSANVISNING

Detta utställningsutlåtande innehåller en sammanfattning av samtliga synpunkter som inkommit på utställningsförslaget till ny översiktsplan för Göteborg, fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg och på fördjupning för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden. Varje synpunkt följs av en kort kommentar från stadsbyggnadskontoret som
anger på vilket sätt synpunkten tagits om hand.
Utställningsskedet medger endast sådana justeringar av förslaget till översiktsplan som inte
riskerar att ge negativa konsekvenser för andra parter eller intressen.
Sedan utställningen har de två fördjupningarna av översiktsplanen slagits samman med den
kommunövergripande till en handling. I utställningsutlåtandet kommenteras dock synpunkterna för respektive handling var för sig.

HUR GRANSKNINGEN HAR GENOMFÖRTS

Förslag till översiktsplan för Göteborg har varit utställd under perioden 24 mars – 28 juni
2021. Utställningshandlingarna skickades till drygt hundra remissinstanser enligt sändlista
som redovisas nedan. Handlingarna har endast redovisats digitalt där text och kartor kopplats
ihop och där läsaren kunnat tända och släcka markanvisningskartans olika informationslager.
Översiktsplaneförslaget har också kunnat laddas ner som en textfil.
Utställningen av granskningsförslaget till ny översiktsplan för Göteborg skedde samtidigt
som pandemin pågick. Det innebar begränsningar för möjligheterna till att bjuda in till
utåtriktade aktiviteter på fysiska platser. Istället bjöd stadsbyggnadskontoret in till tre digitala
möten om utställningsförslaget, så kallade webbinarier, där den som ville kunde delta. Tre
digitala lunchföredrag genomfördes om fördjupningen för Högsbo-Frölunda, om fördjupningen för centrala Göteborg respektive om handel i översiktsplanen.
Särskilda informationsmöten för näringslivet hölls vid två tillfällen. Stadsbyggnadskontoret
har hållit ett flertal informationer för nämnder, förvaltningar och partigrupper. Grannkommunerna har fått information genom Göteborgsregionens kommunalförbunds nätverk för
översiktlig planering.
Information om utställningen ställdes ut fysiskt på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan
20. Information om utställningen spreds också via stadsbyggnadskontorets hemsida, Göteborg stads stadsutvecklingswebb och via sociala medier.
Fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen och trafikkontoret har fått återkoppling på
deras respektive yttranden efter granskningsperioden eftersom de är särskilt berörda av översiktsplanens innehåll i sin verksamhet.

INKOMNA YTTRANDEN

Sammanlagt har cirka 320 yttranden inkommit under utställningsskedet. Av dessa är 16 från
kommunala nämnder och 10 från kommunala bolag. Svar har inkommit från Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen och från 4 kommuner. Länsstyrelsen har kommit med
granskningsyttrande, vilket bifogas i sin helhet i detta utställningsutlåtande. Även 5 statliga
myndigheter har svarat. Svar har också inkommit från 29 föreningar och organisationer lik-
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som från 42 företag och 226 privatpersoner. Vilka som inkommit med yttranden framgår av
innehållsförteckningen till detta utställningsutlåtande.
Flera synpunktslämnare har svarat separat på förslag till ny översiktsplan respektive på förslagen till fördjupningar. Vissa synpunkter från samrådet återkommer, men majoriteten noterar
att mycket ändrats sedan samrådet och att flera synpunkter därifrån beaktats. Några nya synpunkter har tillkommit sedan samrådet.

SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen står bakom översiktsplanens inriktning och menar att den utgör ett bra underlag för vägledning. Men de anser att alla riksintressen inte tillgodoses helt när det gäller
totalförsvaret, yrkesfiske, naturvård, kommunikationer/sjöfart och kulturmiljö.
Länsstyrelsen kan utifrån underlaget i översiktsplanen inte utesluta att det som föreslås kommer att medföra negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet.

Statliga och regionala aktörer
Försvarsmakten bedömer att riksintresset Säve skjutbana riskerar att skadas påtagligt på
grund av översiktsplanens föreslagna sträckning för en framtida järnväg.
Trafikverket ser svårigheter att överbrygga trafikbarriärerna utan att samtidigt påverka framkomligheten i staden eller på Göta älv negativt. De menar att dessa frågor riskerar att bli
svårhanterliga i framtiden om de inte är helt lösta i översiktsplanen.
Sjöfartsverket anser att en ny gång- och cykelbro över älven skapar motstående intressen. De
vill att Göteborg ska undvika verksamheter och anläggningar som hindrar sjöfarten.
Västra Götalandsregionen påpekar att för att det ska finnas möjligheter till kollektivtrafikförsörjning av ytterstaden, krävs dialog med dem tidigt i kommande planskeden.

Kommuner och Göteborgsregionens kommunalförbund/GR
Mölndal stad lyfter särskilt vikten av att Göteborgs stad och Mölndals stad gemensamt säkerställer att riksintresset kommunikation i Fässbergsdalen inte påtagligt skadas. De ser ett
behov av att fortsätta arbeta gemensamt för utvecklingen i Mölndalsåns dalgång, både när det
gäller riksintresset för kommunikation men även det blågröna stråket Säveån.
Kungälvs kommun vill inte stänga dörren helt för järnvägsreservat genom Kungälvs tätort.
Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, understryker Hamnbanans betydelse för godstransporter på järnväg till och från hamnen. De ser också att omlokalisering av industriverksamheter med fördel kan samordnas mellan kommuner. GR stöttar gärna i det långsiktiga
arbetet.

Kommunala nämnder
Några återkommande synpunkter från kommunala nämnder redovisas nedan.
Flera nämnder ser behov av en tydligare konsekvensbeskrivning av eventuella utbyggnader
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i ytterstaden med avseende på hållbart resande, ianspråktagande av jordbruksmark, sociala
konsekvenser med mera.
Översiktsplanen bör prioritera/peka ut ytor för skola/förskola, framtida behov av idrottsanläggningar och ridanläggningar. Detta gäller särskilt i synpunkter på de båda fördjupningarna.
Socialnämnderna och Äldreomsorgsnämnden påpekar att översiktsplanen saknar äldres och
funktionsvarierades perspektiv medan barnperspektivet är väl omhändertaget.
Översiktsplanens fördjupning för Högsbo-Frölunda bör kompletteras med inriktningar kring
fornlämningar, kreativa verksamheter, kulturella mötesplatser med mera.
Flera nämnder betonar vikten av att det sker ett fortsatt arbete med utbyggnadsplanering,
prioriteringar och utbyggnadsordning när översiktsplanen är klar.
Fler nämnder har också påtalat att det fortfarande finns målkonflikter i översiktsplanen som
inte är lösta efter samrådet.
Trafiknämnden ser utmaningar i översiktsplanens inriktning att leda godset runt staden för
att göra det möjligt att integrera Lundbyleden och Oscarsleden i stadens gatunät.
Fastighetsnämnden har flera önskemål om ändrad markanvändning i kartan. De vill bland
annat också att den generella inriktningen bör vara att intrång i parker och naturområden i
vissa fall ska vara möjligt för att upplåta mark för samhällsservice.
Park- och naturnämnden ser behov av fler avvägningar mellan trafik- och stadsmiljöanspråk
och att Målbild Koll2035 behöver kalibreras bättre med fördjupningarna.

Kommunala bolag
Älvstranden AB och AB Framtiden anser att översiktsplanen anger tydligare prioriteringar
av övergripande investeringar i infrastruktur kopplat till stråken och att överbrygga barriärer.
Göteborgs hamn vill att översiktsplanen kompletteras med lämpliga ersättningslägen för färjeverksamheterna i innerhamnarna.
Parkeringsbolaget vill att översiktsplanen ska innehålla ett tydligare beskrivet tillvägagångssätt gällande framtagande av översiktliga parkeringsstrategier.

Branschorganisationer, ideella föreningar och företag
Flera aktörer har synpunkter kring en låg ambitionsnivå i utvecklingsinriktningen fördjupningen för centrala Göteborg.
En återkommande synpunkt är att fler målkonflikter behöver hanteras på ett tydligare sätt för
att underlätta för efterföljande planeringsskeden.
Synpunkter och önskemål om stärkt perspektiv kring visst geografiskt område (Bergum
Gunnilse utveckling, Fiskebäcks utveckling, Sjöbergens djurförening, Göteborgs fiskauktion,
Ö-dialogen södra skärgården)
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Åtta ridklubbar efterlyser att Göteborgs plan för ridsport får större avtryck på markanvändningskartan, bland annat vill de att framtida anläggningar pekas ut.
LRF, Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen har omfattande yttranden med delvis kritiska synpunkter på planförslaget.
Flera påpekar att det är viktigt att en utredning av vilken järnvägskorridor som gälla startar
snarast möjligt.
En intresseorganisation för byggföretagen anser att behovet av verksamhetsområden
i Högsbo-Frölunda är överskattat och att staden ska satsa mer på blandad stadsbebyggelse.

JUSTERINGAR OCH KOMMENTARER

Remissvaren sammanfattas kort i detta utställningsutlåtande. Kommentarer ges direkt efter
respektive svar. När liknande synpunkter framförs kan hänvisningar finnas.
Efter utställning har vissa justeringar, kompletteringar och förtydliganden gjorts utifrån de
synpunkter som framkommit under utställningen. Huvudinriktningen kvarstår dock och synpunkterna har inte inneburit några större ändringar.
Framförallt gäller ändringarna språkliga justeringar samt mindre ändringar i illustrationer
och karta för en ökad tydlighet. En del ändringar har föranletts av det något justerade upplägget där de tidigare fördjupningarna för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda nu har
lagts in som kapitel i översiktsplanen och även slagits samman med översiktsplanens kartlager. Det har inneburit att vissa dubbelskrivningar har kunnat tas bort för att göra handlingen
mer lättillgänglig.
Översiktsplanens strategikarta har omarbetats något för att bättre illustrera grönstrukturen.
Även illustrationer och strategikartor för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda har
uppdaterats. Planbeskrivningen har framförallt kompletterats och förtydligats i kapitlet med
tematiska inriktningar samt i bilagorna Planeringsnivåer för kustzonen, samt Vägledning för
hantering av farligt gods. I relevanta avsnitt har handlingen kompletterats vad gäller äldreperspektiv och även funktionsrättsperspektiv. Geografiska inriktningar om havsområdet har
kompletterats kring miljökvalitetsnormer för havet. Avsnittet om teknisk försörjning har förtydligats framförallt utifrån synpunkter från Kretslopp- och vattennämnden. Gestaltad livsmiljö har kompletterats avseende arkeologi.
De geografiska inriktningarna för centrala Göteborg har förtydligats i kapitel om mobilitet
och infrastruktur samt samhällsservice och teknisk försörjning. Det handlar bland annat om
skrivelser kring avfallstransporter och avfallshantering. Ett förtydligande gäller att den del av
innerstadsringen som utgörs av Lindholmsförbindelsen mellan Linnéplatsen till Lindholmen
kommer att gå i tunnel i berg och under Göta älv. Inriktningarna för förskola och skola i den
täta staden har förtydligats. Skrivningen ”fler och mindre enheter” har justerats till ”anpassade enhetsstorlekar” och uttrycket ”nära” med avseende på avstånd har justerats till ”rimligt
avstånd”.
I de geografiska inriktningarna för Högsbo-Frölunda har förtydliganden gjorts gällande hantering av dagvatten och skyfall i anslutning till boulevarden och vid omvandlingen av Högsbo
industriområde. Förtydligande gällande utvecklingen vid Välens idrottsområde har gjorts.
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På markanvändningskartan har några områden för bebyggelse lagts till som hade fallit bort i
utställningshandlingen. Samtliga dessa områden har tidigare avvägts i programarbeten eller
genom positivt planbesked. Områdena som avses finns i Tuve, Biskopsgården, Kärra, Lindås
och Rösered. Även mindre gränsjusteringar har gjorts för att bättre stämma med redan pågående markanvändning i några fall.
Språkliga justeringar och korrigeringar har även gjorts i rekommendationer och objektsbeskrivningar som hör till markanvändningskartan.
Rekommendationerna för ytterhamnen har kompletterats med att det finns ett möjligt läge
för färjeterminal vid Arendal. Detta är i enlighet med fördjupningen av översiktsplanen för
västra Arendal och Torsviken.
Med anledning av en synpunkt från Fastighetsnämnden som rör svårigheten att lokalisera
nya skolor och förskolor i vissa delar av innerstaden och mellanstaden, har en komplettering
gjorts av rekommendationen för utpekade natur- och friluftsområden. Justeringen innebär
att det i undantagsfall kan vara möjligt att lokalisera skola eller förskola inom en begränsad
del av dessa områden. Översiktsplanen gör det även möjligt att pröva skola/förskola inom
mindre del av park- och idrottsområdena Ånäsfältet, Slottsskogen och Ruddalen så som de
är avgränsade på markanvändningskartan.
Markanvändningskartan har kompletterats med utredningsområde för kommunikation vid
Övre Husargatan/Sprängkullsgatan och vid Fattighusån/Ullevigatan. Syftet med dessa utredningsområden är att synliggöra att anspråk för kollektivtrafik behöver utredas med en
bredare helhetsanalys med andra stadsmiljöanspråk bland annat blågröna stråk och kulturmiljövärden.
Markanvändningen kring Ingela Gathenhielms gata i Högsbo industriområde har ändrats
från verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse. En förändrad kategorisering av kvarvarande större verksamhetsområden i Högsbo Industriområden, från Område utan större
förändring till Kompletteringsområde. Detta är ett förtydligande av områdenas framtida användning, inte förändrade förutsättningar för användningen.
Länsstyrelsen informerar i granskningsyttrandet om att arbete pågår med värdebeskrivningar
och beslut om områden för riksintresse för industriell produktion. De informerar om att det
står klart att riksintresset för Göteborgs hamn avser raffinaderierna St1, Nynäs och Preemraff
samt anläggningarnas kopplingar till kommunikationer. Översiktsplanen har kompletterats
med detta i text. När värdebeskrivning och karta finns framme kan översiktsplanen uppdateras med detta.
Länsstyrelsens granskningsyttrande bifogas översiktsplanen i sin helhet. Där Länsstyrelsen
har framfört invändningar på planförslaget framgår detta särskilt.
För översiktsplanen som helhet, liksom för inriktningarna för centrala Göteborg och
Högsbo-Frölunda har uppdateringar även gjorts i hållbarhetsbedömningarna samt i texter
om genomförande.
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SÄNDLISTA
Kommunala nämnder

Statliga

Fastighetsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Idrotts- och föreningsnämnden
Kretslopp och Vattennämnden
Kulturnämnden
Lokalnämnden
Stadsledningskontoret, lokalsekretariatet
Miljö- och klimatnämnden
Namnberedningen och GDA adresser
Park- och naturnämnden
Nämnden för funktionsstöd
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnd Nordost
Socialnämnd Centrum
Socialnämnd Hisingen
Socialnämnd Sydväst
Stadsledningskontoret
Trafiknämnden
Utbildningsnämnden

Länsstyrelsen
Trafikverket
Akademiska hus
Jernhusen AB, Region Väst
Luftfartsverket
Länsordningspolisen/Polismyndigheten VG
Lantmäterimyndigheten i Gbg
Sjöfartsverket
Svenska Kraftnät
HAV
Swedavia
Försvarsmakten Högkvarteret HKV
Statens geotekniska institut
Västarvet

Kommunala bolag
Higab
Förvaltnings AB Framtiden
Got Event AB
GREFAB
Göteborg & Co
Swedegas
Göteborgs spårvägar
Älvstranden Utveckling AB
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme)
Göteborg Energi Gasnät AB
Göteborg Energi GothNet AB
Göteborg Energi Nät AB
Göteborgs Hamn AB
Göteborgs Stads Parkerings AB
Liseberg AB
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
RENOVA AB
Gryaab AB
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Bransch- och
intresseorganisationer
Fastighetsägarna
Sveriges Byggindustrier
Västfastigheter, Distrikt Göteborg
Svensk Handel
Lantbrukarnas riksförbund LRF
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Göteborgs ornitologiska förening
”Funktionsrätt Göteborg (tidigare HSO;
Handikappfören. Samarbetsorgan)”
Västsvenska handelskammaren
Hyresgästföreningen Region Västsverige
Friluftsfrämjandet, Gbg Distriktsförbund
Ekocentrum
NTF (trafiksäkerhet)
Motormännen, Göteborg
Västra Götalands idrottsförbund
(Riksidrottsförbundet)

Grannkommuner och GR
Alingsås kommun
Borås stad
Ale kommun
Härryda kommun
Kungsbacka kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Lilla Edet kommun
Mölndals stad
Partille kommun
Skövde kommun
Stenungsunds kommun
Tjörns kommun
Trollhättans kommun
Varbergs kommun
Öckerö kommun
Göteborgsregionen

Övriga
Ellevio (eldistributör i Askim och södra skärgården)
Västra Götalandsregionen
Business Region Göteborg, BRG
Räddningstjänsten Storgöteborg
Västtrafik
Svenska kyrkan, Göteborgs Stift
Göteborgs Begravningssamfällighet
Cykelfrämjandet Göteborg
Göteborgs hembygdsförbund
Företagarföreningen i Göteborg
Högsbo-Sisjöns företagareförening
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LÄNSSTYRELSENS
YTTRANDE MED
KOMMENTARER
Länsstyrelsens yttranden återges här i sin helhet, men utan bilagor. Till Länsstyrelsens granskningsyttranden bifogades yttranden från Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten,
Luftfartsverket, Post- och telestyrelsen, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, SGI, Tillväxtverket och Trafikverket.

ÖVERSIKTSPLANEN
Inledning

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett senare planeringsskede. Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det
av yttrandet framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,1
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den antagits. Där
Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det anmärkas i översiktsplanen.
I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter
på förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Luftfartsverket, Post- och telestyrelsen, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut (SGI), Tillväxtverket
och Trafikverket.2 Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.
Parallellt med den kommunomfattande översiktsplanen ställer kommunen ut två fördjupningar av den, centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda. Länsstyrelsens skriver separata
granskningsyttranden över fördjupningarna.

Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Kommunen tar i översiktsplanen höjd för en befolkningstillväxt på 250 000 personer till år 2050,
samtidigt som kommunen visar en tydlig vilja och ambition om att växa hållbart. Länsstyrelsen står bakom översiktsplanens inriktning om en nära, sammanhållen och robust stad.
Översiktsplanen ger överlag en god vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden
ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen inte helt tillgodoses. Det gäller riksintresse
för totalförsvaret, yrkesfiske, naturvård och kommunikationer.
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås överlag medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB
följs. I efterföljande planering får det studeras mer i detalj hur vissa förslag i översiktsplanen,
till exempel förslag om ny blandad stadsbebyggelse intill vattendrag och klimatanpassningsåtgärder, kan genomföras på ett sätt så att MKN för vatten följs. Det samma gäller MKN luft
och efterföljande planering för områden som är påverkade av luftföroreningar.

1

Översiktsplanen innehåller inga förslag på LIS-områden.

2

Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Hallands län och Svenska Kraftnät har meddelat att de inte har några synpunkter
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Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår angränsande kommuner överlag samordnas på ett lämpligt sätt. Med tanke på trafiksituationen
på väg 155 krävs gemensamma överenskommelser med Öckerö kommun för hur markanvändningen ska utvecklas i kommunerna.
När det gäller människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion har en storstad som Göteborg många och komplexa planeringsförutsättningar att hantera. Utifrån underlaget i översiktsplanen kan Länsstyrelsen därför inte utesluta att det som
föreslås kommer att medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och säkerhet
eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge
Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL.

Länsstyrelsens synpunkter gällande
ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Riksintressen
Totalförsvaret (3 kap. 9 § MB) 3
Försvarsmakten är i en pågående tillväxt i enlighet med försvarsbeslut från år 2020. Skyddet
av Försvarsmaktens riksintressen måste således beaktas i ljuset av denna pågående tillväxt.
För att Försvarsmakten ska kunna ha den tillväxt som behövs så pågår även en översyn av
riksintressena för totalförsvarets militära del. Det är med hänsyn till pågående tillväxt viktigt
med en fortsatt nära dialog mellan kommunen, Försvarsmakten och Länsstyrelsen gällande
den fysiska planeringen i kommunen. Nedan följer områdesvisa och tematiska synpunkter.
Säve skjutbana
Länsstyrelsen bedömer att kommunens förslag på en framtida järnväg till hamnen via Säve
depå riskerar att påtagligt skada riksintresse för totalförsvaret vid Säve skjutbana. Kommunen
skriver att sträckningen är ungefärlig, men den sträckning som kommunen föreslår riskerar
att påtagligt skada riksintresset Säve skjutbana. Länsstyrelsen motsätter sig den föreslagna
sträckningen.
När det gäller kommunens förslag på verksamhetsområden i närheten av Säve skjutfält rekommenderar Länsstyrelsen att utbredningen av dessa justeras så att de inte innefattar riksintresseområdet. Det berör främst områden i nordöstra delen av utvecklingsområdet (närmast
skjutbanan), där tillkommande störningskänslig bebyggelse kan riskera att påtagligt skada riksintresset. I vilken utsträckning kontor, lager, logistik och annan verksamhet, som inte per definition är störningskänslig bebyggelse, kan påverka skjutbanan och riksintresset behöver utredas vidare. Även större förändringar av marknivå och topografi kan förändra bullersituationen.
Kommunen föreslår en trafikplats längs Hisingsleden vid Holmvägen. Trafikplatsen ligger delvis innanför riksintressets gräns. Länsstyrelsen förordar att trafiklösningen planeras så att den
inte riskerar ta riksintresseområdets mark 4 i anspråk.
I den geografiska inriktningen för ytterstaden beskrivs området norr om Säve skjutbana som
ett utredningsområde för bostäder. En mindre del av utredningsområdet överlappar med påver-

3

Se också Försvarsmaktens yttrande, daterat 2021-05-17

4 Dvs. Fortifikationsverkets fastighet.
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kansområde för buller eller annan risk från riksintresset Säve skjutbana. Inom detta område kan
bullernivåer från skjutbanorna överskrida riktvärden för störningskänslig bebyggelse, vilket även
innebär att störningskänslig bebyggelse i denna del riskerar att påtagligt skada riksintresset.
Göteborgs skärgårdsskjutfält
Kommunen föreslår fyra nya områden för blandad stadsbebyggelse på Styrsö inom skärsgårdsskjutfältets påverkansområde för buller och annan risk. På några av öarna i södra skärgården finns också områden inom påverkansområdet i översiktsplanen benämnda Övriga
bebyggelseområden i ytterstaden. Utifrån den detaljeringsgrad som översiktsplanen har är det
i detta skede inte möjligt att bedöma omfattningen av skadan på riksintresset. Vid eventuell
fortsatt planering av dessa områden önskar Försvarsmakten att samråd sker tidigt i processen.
Kviberg
Tillkommande bebyggelse vid Kviberg kan komma att skada riksintresset för totalförsvarets
militära del som omfattas av sekretess, men översiktsplanen är inte så detaljerad att det i
nuläget går att bedöma omfattningen av skadan på riksintresset. Inom riksintresset föreslår
kommunen också ett omvandlingsstråk. Det kan också skada riksintresset, då det är viktigt
att inte begränsa tillgängligheten till och från riksintresset. Det är viktigt att samråd sker med
Försvarsmakten inom detta område, gärna i tidigt skede.
Natur- och friluftsområden samt områdesskydd
Det är viktigt att natur- och friluftsområden eller annan störningskänslig verksamhet inte
inrättas inom, eller i närheten av skjutfälten som kan föranleda bullerkrav och på så vis försvåra och begränsa Försvarsmaktens verksamhet. Vidare kan även områdesskydd så som naturreservat, Natura 2000-områden med mera över övnings- och skjutfälten i förlängningen
begränsa Försvarsmaktens verksamhet och således riskera att påtagligt skada riksintresse för
totalförsvarets militära del. Samtliga ärenden som rör områdesskydd enligt MB 7 kap.- ska
samrådas med Försvarsmakten. 5
Kommunens förslag på nya riksintressen för totalförsvarets civila del
Översiktsplanen innehåller tre lägen för skyddsportar. Kommunen föreslår att de ska utgöra
riksintresse för totalförsvarets civila del på grund av deras betydelse för samhällets krisberedskap. Kommunen lyfter bland annat fram att portarna värnar civilbefolkningen och säkerställer viktiga samhällsfunktioner.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den nationella myndighet som
ansvarar för att identifiera riksintresseanspråk för totalförsvarets civila del. MSB ser just nu
över behovet av mark- och vattenområden av riksintresse, men skyddsportar och liknande är
inte aktuella som riksintresseanspråk i dagsläget, utan MSB har i sitt pågående arbete hittills
prioriterat områden viktiga för energiförsörjningen.
Länsstyrelsen kan konstatera att platserna som föreslås baseras på utredningar om var
skyddsportarna ger stor nytta som skydd utifrån naturgivna förutsättningar och att det där
finns konkurrerande riksintresseanspråk. För att kunna väga skyddsportar mot andra riksintressen krävs att de också är av riksintresse, eftersom andra allmänna intressen inte kan vägas
mot riksintressen om de riskerar att ge påtaglig skada på ett riksintresse.

5

Detta gäller även inom de av Fortifikationsverkets fastigheter som inte utgör riksintressen eller ligger
inom påverkansområde.
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Länsstyrelsen har, enligt förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden, möjlighet att underrätta Boverket och berörda myndigheter om Länsstyrelsen anser ett
ytterligare mark- eller vattenområde bör anges som riksintresse. Länsstyrelsen är positiv till
kommunens initiativ och väljer därför att utnyttja möjligheten att lyfta förslaget till Boverket
och MSB. Länsstyrelsen gör det i en särskild skrivelse. 6
Yrkesfiske (3 kap. 5 § MB)
I kommunen finns tre hamnar 7 som är utpekade som riksintresse för yrkesfisket. Vid en av
dem, landningshamnen Göteborg (Fiskhamnen), föreslår kommunen ett utredningsområde
för stadsbebyggelse. Kommunen anser att hamnen har mist sin betydelse som riksintresse för
yrkesfiske. Kommunen motiverar det med att endast mycket begränsad mängd fisk landas där
och att det saknas förutsättningar att detta ändras i framtiden.
Vid en annan av hamnarna, Fiskebäck, redovisar kommunen en vilja att utveckla Fiskebäck
som fiskehamn, men samtidigt också förslag på ny blandad stadsbebyggelse. Av hållbarhetsbedömningen framgår att föreslagen exploatering kan medföra framtida restriktioner för
hamnverksamhet.
Länsstyrelsen bedömer att det även fortsättningsvis är viktigt att fiskenäringens behov av
landnings- och/eller hemmahamnar kan säkerställas. Den exakta lokaliseringen för detta är
inte avgörande, men om kommunen vill utveckla hamnområdena behöver det klargöras hur
det kan göras samtidigt som områdenas funktion som landnings- och/eller hemmahamnar
säkerställs. Av översiktsplanen framgår inte hur detta ska gå till, så utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att omvandlingar i hamnområdena kan ge upphov till
påtaglig skada på riksintresset för yrkesfiske.
Naturvård (3 kap. 6 § MB) och Natura 2000-områden
Säveån 8
Säveån, som är av riksintresse för naturvård och ett Natura 2000-område på sträckan genom
kommunen, ligger i översiktsplanen inom blandad stadsbebyggelse och områden där förändrad markanvändning föreslås. Det handlar bland annat om att fortsätta utveckla en blandad stadsbebyggelse, verksamheter, klimatanpassningsåtgärder och åtgärder för att motverka
skred. Därtill önskar kommunen att förbättra allmänhetens tillgång till Säveån.
Länsstyrelsen kan konstatera att översiktsplanen sammantaget medger en utveckling som
riskerar ha negativ påverkan på Säveåns värden.9 Kommunen bedömer att utbyggnadsplanerna vid Fjällbo och Sävenäs riskerar att ge påtaglig skada på riksintresset för naturvård.
Kommunen avser att utreda hur eventuella skador ska undvikas eller minimeras i kommande
detaljplanering och projekt. På motsvarande sätt ska påverkan på Natura 2000-området utredas och prövas senare. Kommunens inriktning att senare hantera ingrepp och deras påverkan
isolerat för varje detaljplan och projekt försvårar för en uppskattning av effekterna på området
och bevarandevärdena som helhet. Särskilt komplicerat blir det att bedöma isolerade effekter
i ett system som Säveån, som sträcker sig över ett stort område och där effekter lättare kan
6 Se dnr 408-25336-2021.
7

Donsö, Fiskebäck och Göteborg (Fiskhamnen).

8 Säveån, Nääs och Öjared, NRO 14-148 och Natura 2000-område Säveån, nedre delen SE0520183.
9 Prioriterade bevarandevärden i Natura 2000-området Säveån nedre delen är det naturliga, större vattendraget och en ursprunglig stam av lax. Av värdebeskrivningen till riksintresset (NRO 14-148) framgår
att bl.a. byggande av vägar, ledningar och bebyggelse kan påverka värdet negativt
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spridas inom systemet. Ett hållbart nyttjande av Säveån säkerställs sannolikt lämpligast genom ett helhetsgrepp, vilket Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen initierar, rimligtvis
i samverkan med andra berörda kommuner.
Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att översiktsplanens förslag
för området längs Säveån kan ge upphov till påtaglig skada på riksintresset för naturvård.
Göta och Nordre älvs dalgångar 10
Inom riksintresset för naturvård, norr om Kärra alldeles väster om väg E6, föreslår kommunen ett verksamhetsområde. Kommunen avser att behandla risken för påtaglig skada på naturvärdena i kommande planering. Då kommunen i översiktsplanen inte gjort någon riktigt
bedömning av planförslagets påverkan och konsekvenser för riksintresset kan Länsstyrelsen i
detta skede inte utesluta risken för påtaglig skada på riksintresset för naturvård.
I närheten av föreslaget verksamhetsområde finns också ett Natura 2000-område. Kommunen skriver att dess värden ska beaktas i den kommande planeringen, vilket Länsstyrelsen ser
som viktigt då det utifrån nu kända förutsättningar inte heller helt kan uteslutas att strandängarna öster om väg E6 i någon mån påverkas indirekt.
Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
När det gäller riksintresse för friluftsliv skriver kommunen att de har en avvikande synpunkt
på omfattningen av det anspråk som pekats ut för Slottsskogen och Delsjön. Kommunen
anser att riksintresseområdets avgränsning kring Slottsskogen behöver fortsätta studeras i
samband med utvecklingen av närliggande områden och att riksintresseavgränsningen vid
Delsjön behöver diskuteras i samband med utökning av berört naturreservat.
Länsstyrelsen är beredd att föra en dialog med kommunen om hur värdena kan tillgodoses
i samband med utvecklingen av närliggande områden vid Slottsskogen. Samtidigt önskar
Länsstyrelsen att kommunen ändrar formuleringarna i översiktsplanen. Kommunen kan skriva att kommunen avser att mer i detalj studera hur riksintressets värden vid Slottsskogen kan
tillgodoses i samband med utveckling av närliggande områden, istället för att fokusera på att
justera avgränsningen. Riksintressen är inte en skarp gräns utan värden som ska tillgodoses.
Även om anspråket justeras något, så kan sådant som sker utanför gränsen påverka värdena.
Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen till utställningshandlingen av översiktsplanen tagit
fram ett särskilt underlag som hanterar riksintressen för kulturmiljövården och som beskriver
centrala stadens karaktärsområden. I underlaget uttrycks utöver beskrivning av riksintressets uttryck ett generellt förhållningssätt till riksintresse för kulturmiljövård och ett rekommenderat förhållningssätt till respektive riksintresseområde, samt anspråk som kan innebära
påverkan på riksintresset. Länsstyrelsen bedömer att detta underlag kan utgöra ett stöd och
indikator för hur riksintresset kan tillgodoses och hur skada på riksintresse för kulturmiljövården kan undvikas i kommande planerings- och eller bygglovssammanhang. Underlaget
indikerar också vilken typ av fördjupat planeringsunderlag som behöver tas fram i samband
med planarbete inom de olika delområdena.
Förutom det fördjupade planeringsunderlag som kan behöva tas fram vill Länsstyrelsen understryka betydelsen av att kommunen utifrån framtagna underlag också utvecklar arbetssätt
10 NRO 14-122 och Natura 2000-område Göta älv-Nordre älvs dalgång SE0520035.
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och strategier för att i tidiga skeden beakta och inkludera kulturmiljövärden och karaktärer
för en hållbar helhet och sammanvägda bedömningar. Det blir ett sätt att säkerställa att riksintressen inte påtagligt skadas och att allmänna kulturmiljövärdena värnas och att stadens
varierande karaktär fortsatt kan prägla staden.
Kommunen föreslår i översiktsplanen omfattande åtgärder vad gäller att bemöta och förhindra
klimatförändringar i form av översvämningar, skyfall och stigande havsnivåer. När det gäller
planering och anläggande av klimatanpassningsåtgärder är det, för att undvika skada på kulturmiljövärden, viktigt att de kulturhistoriska förutsättningarna inkluderas tidigt i processen.
Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Järnväg
Kommunen föreslår blandad stadsbebyggelse i ett större område i närheten av centralstationen. Förslaget påverkar områden av riksintresse för kommunikationer. Det är svårt att i detta
skede beskriva hur riksintressena påverkas av förslaget. I efterföljande planering är det viktigt
att kommunen arbetar tillsammans med Trafikverket för att nå ett genomförande som inte
påtagligt skadar riksintressena.
Vad gäller redovisning i översiktsplanen av utbyggnad av fler spår på Västra Stambanan och
uppställningsspår i Lärje se Trafikverkets yttrande. 11
Väg
Kommunen föreslår blandad stadsbebyggelse i och över Brottkärrsmotet, som är en del av
riksintresse för kommunikationer för väg 158. Som kommunen presenterar förslaget redovisas även blandad stadsbebyggelse inom vägområdet. Länsstyrelsen konstaterar att det kan
medföra påtaglig skada på riksintresset för kommunikationer.
Kommunen har en ambition i översiktsplanen om att minska barriärer i staden. Kommunen
pekar på ett antal vägar och stråk där barriärminskande åtgärder krävs. Några av dessa är utpekade som riksintressen för kommunikationer. Länsstyrelsen står, som nämnts ovan, bakom
översiktsplanens inriktning, men det är viktigt att de barriäröverbryggande åtgärderna utformas så att de inte riskerar att ge påtaglig skada på berörda riksintressen. Hur det ska göras får
kommunen i efterföljande planering studera vidare tillsammans med Trafikverket.
Även vissa metrobussanspråk kan påverka riksintresse för kommunikationer beroende på utformning. Även här krävs fortsatt dialog med Trafikverket.
Hamn
Masthuggskajen, Stigbergskajen och Majnabbekajen (innerhamnen) är utpekade som riksintresse för kommunikationer. Kommunen ifrågasätter hamnarnas riksintressestatus på sikt.
Hamnarnas riksintressestatus kan förändras först när funktionen är säkerställd på annan
plats, vilket den inte är i dagsläget. Därför kvarstår kajernas riksintresseutpekanden tills vidare. Länsstyrelsen bedömer således att översiktsplanens förslag om blandad stadsbebyggelse
riskerar att påtagligt skada riksintresse för kommunikationer.
Vad gäller riksintresse för hamn vid Torsviken hänvisar Länsstyrelsen till granskningsyttrandet över fördjupning för Torsviken. 12

11 Daterat 2021-05-17.
12 Yttrande daterat 2020-10-20, Länsstyrelsens diarienummer 401-38311-2020.
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Sjöfart
Att stärka sambanden över Göta älv och därmed minska barriäreffekten är en viktig grund för
att möjliggöra översiktsplanens intentioner. I översiktsplanen föreslår kommunen därför en
ny gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen, ett reservat för Lindholmsförbindelsen samt utredningsområden för nya framtida älvförbindelser för området
Ringön-Gullbergsvass, Lärje och Agnesberg. Samtidigt är Göta älv utpekad som riksintresse
för kommunikationer. 13
Länsstyrelsen bedömer att det föreslagna läget för en ny gång- och cykelbro mellan Hugo
Hammars kaj och Packhuskajen i förhållande till befintliga broar inte kan utgöra skada på
riksintresset. Däremot är utformning av bron och eventuella öppettider frågor som kan påverka riksintresset, men det får hanteras i kommande skeden.
Vad gäller Lindholmsförbindelsen kan Länsstyrelsen acceptera en tunnel under älven, men
om kommunen avser att göra en bro så kan Länsstyrelsen på detta underlag inte avgöra påverkan på riksintresset.14
Beträffande översiktsplanens tre utredningsområden för framtida älvförbindelser behöver de
studeras vidare för att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till de föreslagna lägena. Men så
länge nya broar inte inskränker på det fysiska område som är utpekat som riksintresse för farled bedömer Länsstyrelsen att kommunen i översiktsplanen tillgodoser riksintresset.
Industriell produktion (3 kap. 8 § MB)
Tillväxtverket har i april 2021 beslutat om en sektorsbeskrivning för riksintresse industriell
produktion. Under år 2021–2022 kommer Tillväxtverket att arbeta med värdesbeskrivningar och beslut om områden för riksintresse industriell produktion, men redan står det klart
att området i Göteborgs hamn kommer att finnas kvar som riksintresse för industriell produktion. Området omfattar tre anläggningar för raffinaderiverksamhet och anläggningarnas
kopplingar till kommunikationer. 15
Utpekat utredningsområde för skyddsportar kan påverka del av energihamnen som kommer
att omfattas av riksintresse industriell produktion, vilket kräver hänsyn, men Länsstyrelsen
bedömer att riksintresset för industriell produktion tillgodoses i översiktsplanen.
I väntan på beslut och värdebeskrivningar för området av riksintresse för industriell produktion kan kommunen i översiktsplanen markera raffinaderierna St1, Nynas och Preemraff på
karta och i text ange att riksintresset avser anläggningarnas nyttjande och kopplingar samt
användning av energihamnen och riksintresse för kommunikationer. 16
Riksintressen i havsområdet
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har kompletterat översiktsplanen med ställningstaganden gällande riksintressen och övriga allmänna intressen för havsområdet. Kommunen

13 Farled 955.
14 Se vidare Länsstyrelsens granskningsyttrande över fördjupning av översiktsplan för centrala Göteborg,
nr 401-12893-2021.
15 Industriell produktion handlar i första hand om basindustrin. Det betyder att det som beskrivs som
riksintresse industriell produktion i preciseringen för Göteborgs hamn, Riksintresset Göteborgs hamn |
Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se), inte längre stämmer.
16 Se också Tillväxtsverkets yttrande, daterat 2021-04-13.
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är tydlig med att förslaget till nationell havsplan är förenligt med kommunens planeringsintressen inom det havsområde där stat och kommun har delat ansvar. Inriktningarna för havsområdet utgör en god grund för hantering av frågorna. Beskrivningen av intressekonflikter
kan fungera vägledande för kommande avvägningar.
Kommunen skriver att det sedan tidigare finns ett dumpningsområde för rena muddermassor
i Hakefjorden, men att det är osäkert om det kan fortsätta användas. Länsstyrelsen ser det
som mindre sannolikt att Hakefjorden kommer att kunna användas som dumpningsplats.
Den har inte använts på flera år och dispenser har nekats trots att de massor som avsetts
dumpas varit rena. 17

Miljökvalitetsnormer
Vatten
När det gäller MKN för vatten välkomnar Länsstyrelsen att kommunen håller på att ta fram
riktlinjer för hantering av MKN i planeringen och att delar av dem har arbetats in i översiktsplanen. Översiktsplanen innehåller bland annat strategier och riktlinjer för gröna och
blågröna stråk. Inriktningen att värna ekologiska kantzoner är bra och verkar i rätt riktning.
Många av vattenförekomsterna i kommunen har sänkt status just för att de saknar naturliga
livsmiljöer för vattenlevande växter och djur, bland annat till följd av att strandzonerna har
hårdgjorts eller ianspråktagits så att naturmiljön gått förlorad. Det får i kommande skeden
studeras vidare hur vissa förslag i översiktsplanen, till exempel förslag om ny blandad stadsbebyggelse intill vattendrag och klimatanpassningsåtgärder, kan genomföras på ett sätt så att
MKN för vatten följs.
Länsstyrelsen ser positivt på översiktsplanens inriktningar för hur föroreningsbelastningen
via dagvattnet ska minska för att få en bättre ekologisk och kemisk status i vattenmiljöerna. I
efterföljande planering och prövning blir det viktigt att kommunens ambitioner och åtgärder
för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten förverkligas.
Miljökvalitetsnormer för havsmiljön hanteras inte i översiktsplanen. Kommunen behöver
komplettera översiktsplanen med det.18
Luft
Som framgår av översiktsplanen finns det i kommunen problem med dålig luftkvalitet. I översiktsplanen beskriver kommunen att det finns områden med så höga luftföroreningsnivåer att
de är helt olämpliga att bebygga innan nivåerna är tillräckligt låga. Vidare skriver kommunen
att det finns områden med utvecklingspotential, men där luftsituationen är så dålig att en
bebyggelse helt behöver styras utifrån att minimera människors exponering för luftföroreningarna. Dessa platser beskrivs i huvudsak vara områden nära trafikleder, större gator samt i
vissa centrala områden med hög bakgrundsnivå, liksom i anslutning till industrier med stora
luftutsläpp. Det specificeras dock inte närmre vilka områden som avses.
För att det ska bli tydligt för efterföljande planering anser Länsstyrelsen att det tydligare ska
framgå av översiktsplanen vilka områden som avses. Kartlagren som redovisar värden och
17 Länsstyrelsen vill i sammanhanget också poängtera att dumpning i havet alltid ska vara ett sistahandsalternativ. I första hand ska verksamhetsutövaren undersöka möjligheten att återanvända massorna eller
deponera dem på land.
18 Se Havs- och vattenmyndighetens yttrande, daterat 2021-05-12

24

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

hänsyn av betydelse för hälsa och säkerhet kan till exempel kompletteras med områden som
är påverkade av luftföroreningar och där speciell hänsyn behöver tas. På så sätt kan översiktsplanen ge tydligare vägledning för kommunens ambition om en planering för boendemiljöer
med en god luftkvalitet.

Mellankommunala frågor
Väg 155
Med tanke på trafiksituationen på väg 155 är det viktigt att den mellankommunala samordningen med Öckerö kommun är välplanerad och strukturerad och fungerar utifrån lång och
kort sikt. Som grund för den mellankommunala samordningen krävs gemensamma överenskommelser för hur markanvändningen ska utvecklas i kommunerna. För tillfället pågår en
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 155. Åtgärdsvalsstudien för väg 155 förväntas färdigställas
under år 2022. Utgångspunkten är att alla parter ska landa i en gemensam hållbar och långsiktig lösning. Till dess krävs samsyn mellan kommunerna vid planläggning av områden som
påverkar västra väg 155.
Kommunen redovisar ett par olika alternativ för vägbro mellan Göteborg och Öckerö kommun. Båda alternativen är i linje med de utredningsalternativ som finns i ÅVS för väg 155.
Eftersom åtgärdsvalsstudien inte är färdigställd finns det även andra alternativ som utreds
utöver redovisade markreservat.

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion
Översvämning
Kommunen har sedan samrådet kompletterat översiktsplanen med planeringsnivåer för kustzonen.19 Underlaget kompletterar tidigare tematiska tillägg till översiktsplanen för översvämningsrisker. 20 Kommunen har därmed planeringsnivåer för hela kommunen, även utanför det
föreslagna storskaliga skyddet.
Länsstyrelsen lyfte i granskningsyttrande 21 över tematiska tillägget till översiktsplanen för
översvämningsrisker behovet av att kommunen måste bedöma om SMHI:s senaste havsnivåberäkningar och Boverkets tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker 22 föranleder
att nivåer och utgångspunkter måste omprövas. Länsstyrelsen kan inte se att kommunen gjort
en sådan bedömning i samband med framtagandet av planeringsnivåer längs kusten.
Boverket rekommenderar i tillsynsvägledningen avseende översvämningsrisker att sammanhållen bebyggelse som utgångspunkt ska lokaliseras över beräknad högsta nivå för
hav eller nivån för beräknat högsta flöde i vattendrag. Boverket lyfter också att tillgängligheten generellt ska säkerställas med tillfartsvägar som klarar översvämning motsvarande den grundläggande utgångspunkten. Länsstyrelsens tolkning och utgångspunkt utifrån detta är att även vägar ska planeras på samma nivå som till exempel bostäder.23

19 Kommunen har valt en att utgå från en dimensionerande händelse år 2100 med 200 års återkomsttid,
vilket motsvarar ett vattenstånd på ca 2,4 meter (RH 2000). Olika säkerhetsmarginaler tillämpas sedan
och varierar beroende på typ av bebyggelse.
20 Antagen 2019-04-25.
21 Daterat 2018-03-09, diarienummer 401-1050-2018
22 Boverkets tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker
23 Länsstyrelsen delar samtidigt kommunens bedömning att dessa vägar kan tillåtas översvämmas med
20 cm. Det förutsätter dock att vägen klarar det utifrån till exempel bärighet.
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Länsstyrelsen önskar att kommunen ser över översiktsplanens rekommendation om att använda 200-årsnivån som utgångspunkt av planeringsnivå för utrymningsvägar och prioriterade stråk, speciellt för kustzonen.
Vidare anser Länsstyrelsen att kommunen för vattendrag, som utgångspunkt, ska tillämpa
beräknat högsta flöde (BHF) för ny sammanhållen bebyggelse. Detta i enlighet med rekommendationer i Boverkets tillsynsvägledning.
För ny sammanhållen bebyggelse i kustzonen är Länsstyrelsens utgångspunkt att planeringsnivån för zon 1 i faktabladet Stigande vatten24 används. För Göteborg/Torshamnen är planeringsnivån enligt Stigande vatten + 3,4 meter. Det som kommunen föreslår inom 10 meter
längs kusten ligger i linje med detta, men efter 10 meter sänker kommunen nivån med 0,5
meter. Länsstyrelsen önskar ta del av underlag och en fortsatt dialog kring den sänkta planeringsnivån för att avgöra lämpligheten i den.
I lista över prioriterade klasser har prioritetsklass 1 och prioritetsklass 2 fått högre säkerhetsnivå jämfört mot dem som finns i prioriteringsklass 3 och 4. Länsstyrelsen noterar att Göteborgs hamn landar på lägre planeringsnivåer jämfört mot idag. Även drivmedelsförsörjning/
bensinstationer ligger i lägre prioriteringsklass, trots att de kan orsaka stora miljöskador om
de översvämmas och därmed bör skyddas extra från att stå under vatten. I tillsynsvägledningen avseende översvämningsrisker lyfter Boverket fram att även enstaka verksamheter eller
industrier med risk för miljöpåverkan vid översvämning bör lokaliseras till områden som inte
hotas av översvämning och bör därmed som grundregel lokaliseras över beräknad högsta nivå
för hav. Då indelningen av prioriteringsklasser utgår från styrelplaneringen vill Länsstyrelsen
uppmärksamma att det kan vara så att alla perspektiv inte omhändertas utifrån risker vid
översvämning. Prioriteringslistor kan behöva förtydligas och även ses över ifall andra verksamheter som kan ha behov av ytterligare skydd ska omfattas, såsom exempelvis tillståndspliktiga verksamheter enligt MB eller viktiga infrastrukturanläggningar.
Göteborgs Stad arbetar, i samverkan med Trafikverket, med att peka ut ett högprioriterat
vägnät för framkomlighet, som ska skyddas från översvämning vid extremt väder. Länsstyrelsen välkomnar detta arbete. Det är betydelsefullt för att möjliggöra översiktsplanens inriktning om en robust stad. För att underlätta efterföljande planering och prövning är det
viktigt med samsyn i frågan om dimensionerande scenario avseende både nivåer i havet och
dimensionering för skyfall.
Geoteknik
Kommunen lyfter i översiktsplanen fram kommunens arbetssätt för att omhänderta markrelaterade säkerhetsfrågor vid planläggning och bygglovsgivning. Kommunen hänvisar bland
annat till en stabilitetskartering och förutsättningskarta för bergras i kommunens interna
kartverktyg. Länsstyrelsen har förståelse för att allt underlag inte görs tillgängligt i översiktsplanen, men Länsstyrelsen ser det som en brist att eventuella riskområden inte redovisas i
översiktsplanen. Det är tydligt att kommunen arbetar med att identifiera och hantera geotekniska risker, men att detta arbete huvudsakligen sker i detaljplaneskedet. Hur de geotekniska
förutsättningarna påverkat kommunens förslag till mark- och vattenanvändning i översiktsplanen går att inte bedöma. Geotekniska riskfaktorer kan vara avgörande för lämpligheten
och behöver därför redovisas tidigt i planprocessen. 25
24 Stigande vatten, faktablad Kusten
25 Se också yttrande från SGI, daterat 2021-05-10.
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Klimatrelaterade risker i den byggda miljön
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen i översiktsplanen redovisa kommunens syn på
risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion
som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.
Kommunen har redan mycket grundmaterial som utgångspunkt, men ett underlag som redovisar de geotekniska riskerna, som Länsstyrelsen också efterfrågar ovan, saknas i översiktsplanen. Vidare kan kommunen förtydliga vad som är kommunens ställningstaganden för att
minska de klimatrelaterade riskerna just i den byggda miljön. 26
Farligt gods
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen avser att tillämpa Länsstyrelsens riskpolicy, som
anger att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid exploatering inom 150 meter från farligt
godsled. Utpekade leder samt järnvägar är inlagda på hänsynskartan med riskhanteringsavståndet (150 meter) som visar när hänsyn till farligt gods behöver tas. Kommunen avser
också att utgå från ett bebyggelsefritt område på 30 meter. Länsstyrelsen står också bakom
det ställningstagandet. Länsstyrelsen ser gärna att det bebyggelsefria området redovisas med
ett kartlager i översiktsplanen, alternativt att rekommendationen i kartlagret för transportled
farligt gods kompletteras med denna upplysning.
Kommunen har sedan samrådet av översiktsplanen tagit fram en särskild vägledning för hantering av risker vid transporter av farligt gods. Vägledningen ligger som en bilaga till översiktsplanen. I vägledningen lyfts ett antal förslag för fortsatt arbete. Kommunen föreslår bland
annat att genomföra en kartläggning av var farligt gods transporter förkommer. Länsstyrelsen
vill i det sammanhanget påtala betydelsen av att också identifiera vägar där farligt gods går
men som inte är utpekade för detta. Hänsyn till risker ska tas oavsett om de förekommer på
en rekommenderad led eller inte. Länsstyrelsen deltar gärna i en fortsatt dialog med kommunen kring vägledningen och det som kommunen skriver och föreslår i den.
Buller
Kommunen uttrycker i översiktsplanen en vilja till att planera för goda ljudmiljöer, bland annat vid bostäder och barns utemiljöer. Trafiken är den dominerande bullerkällan i Göteborg.
Översiktligt framgår det var det är möjligt att skapa goda ljudmiljöer och var det är svårare.
För att underlätta efterföljande planering kan det tydligare framgå av översiktsplanens kartredovisning vilka områden som är utsatta för trafikbullerstörningar och var speciell hänsyn
behöver tas till trafikbullersituationen.
Förorenade områden
Kommunen har på ett bra sätt lyft problematiken med förorenade områden och identifierat
att det är en aspekt att utreda och beakta i ett tidigt skede i kommande detaljplaner. För att
göra redovisningen ännu tydligare kan kartredovisningen kompletteras med potentiellt och
konstaterat förorenade områden. 27 Översiktsplanen kan också kompletteras med en länk till
det tematiska tillägget för förorenade områden.

26 Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans tagit fram metodstödet Klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen. Där kan kommunen hämta stöd för hur kommunen kan hantera kravet om att i översiktsplanen redovisa kommunens syn på risken för skador på
den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt
på hur sådana risker kan minska eller upphöra
27 Om kommunen saknar ett sådant underlag kan kartlagret för objekten i EBH-stödet nyttjas. Det finns
att hämta i Länsstyrelsens geodatakatalog.
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Miljöfarlig verksamhet och risk för olyckor
I kommunen finns fler än 100 verksamheter/industrier som har miljötillstånd för att bedriva
miljöfarlig verksamhet enligt MB.28 Översiktsplanen saknar en tydlig strategi för hur risker
och störningar 29 från industrier och farliga verksamheter ska hanteras i planeringen. Tillräckligt skyddsavstånd till verksamheterna behöver säkerställas.
Kommunen föreslår på några ställen industri och blandad stadsbebyggelse direkt intill varandra utan något skyddsavstånd. Det kan sannolikt fungera ibland, men i vissa fall kan det
innebära en risk för de människor som ska vistas eller bo nära industrierna. Likaså kan det
innebära begränsningar för industrierna verksamhet. I närheten av områden avsedda för industri med omgivningspåverkan är det bra om översiktsplanen kompletteras med utredningszoner där risker och störningar alltid ska utredas. 30 Redovisningen kan göras på ett liknande
vis som kommunen gjort vid redovisningen av farligt godsleder.
Avloppshantering
Ryaverket har, sedan samrådet av översiktsplanen, fått ett nytt tillstånd. Tillståndet är, med
anledning av den begränsade möjligheten till åtgärder i det befintliga avloppsreningsverket
och den stora mängden tillskottsvatten, tidsbegränsat.31 Tillståndet innehåller också en begränsning i den belastning som får tas emot. I översiktsplanen framgår att ökat arealbehov
för Ryaverket på cirka tio hektar för att kunna klara den ökade belastningen till år 2070. Det
framgår också att denna mark har säkerställts i direkt anslutning till verket. Det framgår dock
inte av markanvändningskartan var expansionsytan är placerad, vilket hade varit önskvärt.
Länsstyrelsen bedömer att verket kommer att behöva byggas ut då det befintliga tillståndet
går ut. Det är först vid kommande tillståndsprövning som det klargörs om den avsatta ytan
kommer att räcka för de behov av rening som finns.

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna intressen
Strandskyddade områden
För vissa nya områden som planeras för blandad stadsbebyggelse råder det strandskydd. För
att få upphäva strandskyddet krävs särskilda skäl. En omständighet som kan utgöra särskilt
skäl är att åtgärden utgör ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Ofta behövs då en lokaliseringsutredning som motiverar att åtgärden behöver genomföras inom strandskyddat område. 32

Jordbruksmark
Översiktsplanen är tydlig med att åtgärder som försvårar eller förhindrar jordbruksverksamhet ska undvikas så långt som möjligt och att stor restriktivitet ska iakttas mot ny bebyggelse
och nya anläggningar annat än sådana som har med områdenas funktion som jordbruksområden att göra. Översiktsplanen lyfter också fram miljöbalkens krav kring gällande ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark, men i de fall översiktsplanen trots allt föreslår att
jordbruksmark tas i anspråk för andra väsentliga samhällsintressen finns ingen tydlig motive28 Ca 40 av verksamheterna/industrierna är s.k. farliga verksamheter enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor, drygt 30 av dessa är klassade som Sevesoanläggningar.
29 T.ex. lukt och buller.
30 Kommunen kan utgå ifrån Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” (1995:5). Ett annat underlag att
utgå ifrån är Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering (msb.se).
31 Tillståndet är tidsbegränsat t.o.m. 2036-12-31.
32 Länsstyrelsen vill i sammanhanget tipsa om en dom från Mark- och miljödomstolen (MÖD P 8096–19,
2021-04-15) som ger vägledning för hur lokaliseringsutredningen kan avgränsas. I den hänvisas både till
översiktsplanen och riktlinjerna för bostadsförsörjningens betydelse i sammanhanget
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ring och alternativredovisning som visar varför förutsättningarna att ta annan mark i anspråk
inte är tillfredsställande.

Beredning
Detta beslut har fattats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze efter föredragning av kulturgeograf Torbjörn Sahl. I den slutliga handläggningen har även länsarkitekten och funktionschefen Andreas Lidholm deltagit. Företrädare för landsbygdsavdelningen, miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen, samhällsavdelningen och vattenavdelningen har bidragit till
beredningen av detta yttrande.
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CENTRALA GÖTEBORG
Inledning

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett senare planeringsskede.
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Yttrandet är en del av den fördjupade översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den
antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det anmärkas i den fördjupade översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL).
I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter
på förslaget till fördjupad översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från Trafikverket, Sjöfartsverket, Statens geotekniska institut och Havs- och
vattenmyndigheten. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom. Inkomna yttranden från Tillväxtverket och Försvarsmakten har bedömts att inte beröra riksintressen inom den fördjupade översiktsplanens område varför dessa synpunkter inte återfinns i
detta yttrande. Luftfartsverket och Svenska kraftnät har yttrat sig och har inget att erinra.
Parallellt med fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg ställer kommunen ut den kommunomfattande översiktsplanen och en fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda. Länsstyrelsens skriver separata granskningsyttranden över alla tre översiktsplanerna.

Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att Göteborgs Stad tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplan för centrala Göteborg. I yttrandet kommer den fortsättningsvis att benämnas den
fördjupade översiktsplanen. Kommunen planerar för cirka 30 000 - 35 000 nya bostäder inom
den fördjupade översiktsplanens område fram till år 2050. I den fördjupade översiktsplanen
visar kommunen hur man vill skapa en nära, sammanhållen och robust stad. Kommunen vill
låta stadskärnan växa över älven och skapa fler förbindelser över den. Vidare redovisas hur olika delområden, noder och omvandlingsområden ska utvecklas. Den fördjupade översiktsplanen ger överlag en god vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen inte helt tillgodoses. Det gäller riksintresse
för yrkesfiske då Fiskhamnen är ett föreslaget område för stadsbebyggelse. Det gäller också
riksintresse för kommunikationer då innerhamnen föreslås bebyggas med blandad stadsbebyggelse utan att ny plats säkerställs för den pågående användningen av den. Vidare finns det
risk för påtaglig skada på riksintresset eftersom lösningar för barriäröverbryggande åtgärder

30

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

föreslås över väg E6, Oscarsleden och Lundbyleden liksom förbindelser över Göta älv och det
inte är tydligt hur det påverkar riksintressena. Även föreslagen utveckling i centralenområdet/
Gullbergsvass medför att hänsyn behöver tas till riksintresse för kommunikationer, hur detta
görs är oklart. Invändningar kring riksintressen gäller också riksintresset för kulturmiljövård.
Länsstyrelsen befarar att påtaglig skada kan uppstå vid Stigberget då en utveckling till kollektivtrafiknod på denna plats kan bli svårt att kombinera med riksintresset för kulturmiljövård.
Vid Haga där riksintresset redan påtagligt skadats finns små möjligheter till vidare stadsutveckling. Avseende föreslagen ny infrastruktur i Nya Allén och vid Slottsskogen behöver stor
hänsyn tas till riksintresset.
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN för luft och vatten enligt
5 kap. MB i huvudsak följs. Avseende MKN för vatten kan det i vissa delar inte uteslutas en
negativ påverkan på normerna. Det gäller exempelvis omläggning av Kvillebäcken och igenfyllnad av delar av Frihamnen. Oklarheter finns också hur ekologisk kantzon ska kunna bevaras längs Mölndalsån och Gullbergsån samtidigt som högvattenskydd ska kunna uppföras.
Vidare finns det osäkerheter hur eventuella slussportar påverkar fiskens vandring.
Det finns områden i centrala Göteborg där MKN luft överskrids idag. Hur föreslagen utveckling bidrar till boendemiljöer med god luftkvalitet är inte klarlagt i den fördjupade översiktsplanen.
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden och som angår angränsande kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
När det gäller människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion har en storstad som Göteborg många och komplexa planeringsförutsättningar att hantera. Utifrån underlaget i den fördjupade översiktsplanen kan Länsstyrelsen inte utesluta att
det som föreslås kommer att medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede
kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL.

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11
kap. 10 § PBL
Riksintressen
Yrkesfiske 3 kap 5 § MB
Vid landningshamnen Göteborg (Fiskhamnen) föreslår kommunen ett utredningsområde
för stadsbebyggelse. Kommunen anser att hamnen har mist sin betydelse som riksintresse för
yrkesfiske. Kommunen motiverar det med att endast mycket begränsad mängd fisk landas där
och att det saknas förutsättningar att detta ändras i framtiden.
Länsstyrelsen bedömer att det även fortsättningsvis är viktigt att fiskenäringens behov av
landningshamnar kan säkerställas. Den exakta lokaliseringen för detta är inte avgörande, men
om kommunen vill utveckla hamnområdena behöver det klargöras hur det kan göras samtidigt som funktionen som landningshamn säkerställs. Av den fördjupade översiktsplanen
framgår inte hur detta ska gå till, utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen därför
inte utesluta att omvandling i hamnområdet kan ge upphov till påtaglig skada på riksintresset
för yrkesfiske.
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Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
I den fördjupade översiktsplanen uttrycks att för en hållbar stadsutveckling behöver omvandling och förtätning åstadkommas med ett medvetet och hänsynsfullt förhållningssätt till
stadskärnan och dess värden och att kulturmiljövärden ska tas tillvara. I den fördjupade översiktsplanen uttrycks tydliga målsättningar för bevarande av stadens kulturmiljövärden men
också behovet av styrning av helheten för den fortsatta planeringen. Den känsliga historiska
stadskärnan gränsar till flera omvandlingsområden. För att undvika skada på riksintresse för
kulturmiljö är det av största vikt att staden tar fram arbetssätt och strategier så att viktiga vyer,
siktlinjer och siluetter som är väsentliga för förståelsen av stadens historiska framväxt inte går
förlorade i samband med byggnation. Underlaget ”Riksintressen för kulturmiljövården samt
beskrivning av centrala stadens karaktärsområden” liksom kartskiktet ”värdefull kulturlandskap och kulturmiljö” kan utgöra stöd och indikator för hur riksintresset kan tillgodoses och
hur skada på det kan undvikas i planerings- och/eller bygglovssammanhang. Länsstyrelsen
bedömer dock att informationen i kartskiktet behöver struktureras upp för att bli lättare att
ta till sig och därmed ge tillräckligt stöd för kommande processer.
Förslaget med en nod för stadsutveckling i Stigberget bör noggrant utredas så att uttrycken
för riksintresse för kulturmiljö inte påtagligt skadas. Länsstyrelsen konstaterar att det finns
en mycket begränsad möjlighet till förtätning och att samtidigt värna riksintresset i samband
med utveckling av noden. Länsstyrelsen bedömer därför att risk för påtaglig skada på riksintresset föreligger.
Vidare föreslås bland annat en ny spårväg i Nya Allén. Det är viktigt att beakta risken för
kumulativa effekter vad gäller riksintresse för kulturmiljö i Kungsparken mot bakgrund av tidigare bedömd skada på riksintresset i samband med planering och byggnation av Västlänken
och station Haga. Det medför att även noden i Haga har små möjligheter till stadsutveckling.
Där exempelvis tvärgående kopplingar i Kungsparken behöver anläggs med utgångspunkt i
den engelska parkkaraktären vilken också bör stärkas och förtydligas. Andra nya stationslägen föreslås i Bältesspännarparken och vid Linnéplatsen som båda är känsliga kulturmiljöer.
Vid Linnéplatsen avser kommunen låta Lindholmsförbindelsen att ansluta via en tunnel från
Stigberget till en hållplats ovan mark.
Området för hållplatsläget är känsligt ur kulturmiljöperspektiv. Beroende på hur tunnelmynningar och hållplatser planeras kan riksintresset påverkas i olika grad. Kommande planering
på platsen behöver ta stor hänsyn så att riksintressets värden tillgodoses och att påtaglig skada
inte uppstår. Även riksintresse för friluftsliv och dess värden är viktigt att ta hänsyn till vid
fortsatt planering på platsen.
I den fördjupade översiktsplanen föreslås omfattande åtgärder vad gäller att bemöta och förhindra klimatförändringar i form av översvämningar, skyfall och stigande havsnivåer. Länsstyrelsen betonar betydelsen av att kommunen anlitar kulturmiljökompetens i arbetet med
att ta fram klimatåtgärder så att de kulturhistoriska förutsättningarna inkluderas tidigt i planeringsprocessen.
Sammantaget anser Länsstyrelsen att det är viktigt att förtätning med noder/stationslägen i
kulturhistoriskt känsliga områden och högvattenskydd planeras med utgångspunkt i de kulturhistoriska förutsättningarna på respektive plats för att påtaglig skada inte ska uppstå på
riksintresse för kulturmiljövård.
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Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Hamn
Masthuggskajen, Stigbergskajen och Majnabbekajen (innerhamnen) är utpekade som riksintresse för kommunikationer. Kommunen ifrågasätter hamnarnas riksintressestatus på sikt.
Hamnarnas riksintressestatus kan förändras först när funktionen är säkerställd på annan
plats, vilket den inte är i dagsläget. Därför kvarstår kajernas riksintresseutpekanden tills vidare. Länsstyrelsen bedömer således att den fördjupade översiktsplanens förslag om blandad
stadsbebyggelse riskerar att påtagligt skada riksintresse för kommunikationer. 1
Sjöfart- Farled 955
Göteborgs Stad föreslår flera förbindelser över älven. Av den fördjupade översiktsplanen
framgår det att kommunen avser att uppföra en gång- och cykelbro på sträckan mellan Packhuskajen och Hugo Hammarskaj. Kommunen anger att brons exakta läge kan justeras i samband med detaljplanering. Länsstyrelsen bedömer att det föreslagna läget i förhållande till
befintliga broar inte kan utgöra skada på riksintresset. Däremot är utformning av bron och
eventuella öppettider frågor som kan påverka riksintresset, men det får hanteras i kommande
skeden.
Kommunen föreslår utöver denna GC-bro ytterligare 6 älvförbindelser för gång- och cykel.
Dessa föreslås inledningsvis vara färjor som på sikt kan resultera i nya broar enligt planbeskrivningen. Ett utredningsområde för en ej definierad framtida förbindelse mellan Ringön
och Gullbergsvass pekas också ut.
Dessa förbindelser kan Länsstyrelsen inte ta ställning till med nuvarande underlag. Länsstyrelsen anser att alla broar behöver studeras i ett sammanhang. I kommande skede behöver
kommunen göra en fördjupad studie kring möjligheterna att bygga fler GC-broar (eller andra
typer av broar) än den som är utmärkt på kartan mellan Packhuskajen och Hugo Hammarskaj. Denna studie behöver ta hänsyn till en ökad sjöfart på Göta älv.
På flera ställen i den fördjupade översiktsplanens planbeskrivning anger kommunen att Lindholmsförbindelsen är en planskildhet, det blir otydligt vad som menas med det. I planbeskrivningens konsekvensanalys är kommunen tydlig med att det är en tunnel som konsekvensbeskrivs. Likaså anges i kartan att inriktningen är en tunnel mellan Lindholmen och
Linnéplatsen.
Kommunen bör tydliggöra i hela handlingen att det är en tunnel som avses. Länsstyrelsen
kan acceptera en tunnel under älven men om kommunen avser att göra en bro så kan Länsstyrelsen på detta underlag inte avgöra påverkan på riksintresset. Brons förhållande till övriga
broar har betydelse i bedömningen av den samlade påverkan på riksintresse farled. En samlad
studie är därför nödvändig.
Det finns ett pågående samarbete mellan Göteborgs Stad, Västtrafik, Sjöfartsverket och Trafikverket avseende trafikslagsövergripande trafikledning som inkluderar Hisingsbron och
Marieholmsbroarna, vilket har sitt ursprung i miljödomen för Hisingsbron. Eventuella nya
öppningsbara broar bör tas med i en sådan överenskommelse.

1

Vad gäller riksintresse för hamn vid Torsviken hänvisar Länsstyrelsen till granskningsyttrandet över fördjupning för Torsviken. Yttrande daterat 2020-10-20, Länsstyrelsens diarienummer 401-38311-2020.
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Järnväg
Kommunen föreslår blandad stadsbebyggelse i ett större område i närheten av centralstationen. Förslaget påverkar områden av riksintresse för kommunikationer. Det är svårt att i detta
skede beskriva hur riksintressena påverkas av förslaget. I efterföljande planering är det viktigt
att kommunen arbetar tillsammans med Trafikverket för att nå ett genomförande som inte
påtagligt skadar riksintressena.
Väg-Lundbyleden/Oscarsleden/E6
Kommunen föreslår att minska barriäreffekterna av trafiklederna Oscarsleden, Lundbyleden
och delar av E6 och verka för att på lång sikt möjliggöra för att Oscarsleden och Lundbyleden
integreras i ett finmaskigt gatunät. Länsstyrelsen står bakom inriktningen men det är viktigt
att åtgärderna utformas så att de inte riskerar att ge påtaglig skada på berörda riksintressen.
Hur det ska göras får kommunen studera vidare tillsammans med Trafikverket i efterföljande
planering.
Även förslaget att skapa ett särskilt stråk för metrobussar längs dessa kommunikationsleder
kan påverka riksintresse för kommunikationer beroende på utformning. Även här krävs fortsatt dialog med Trafikverket.
Natura 2000-områden, Säveån
Länsstyrelsen kan konstatera att den fördjupade översiktsplanen sammantaget medger en
utveckling som riskerar ha negativ påverkan på värden kopplade till Säveån. Planerat uppförande av högvattenskydd i Säveåns mynning kan ha påverkan på Säveålaxen då utvandrande
smolt och uppvandrande lax har Göta älv och Säveån som vandringsstråk. Hur stor påverkan
blir är beroende av utformningen av anläggningen.
Under byggskedet finns också risk för påverkan vilken får hanteras i kommande tillståndsprocesser enligt miljöbalken.

Miljökvalitetsnormer
Vatten
Länsstyrelsen ser positivt på den övergripande strategi som kommunen har avseende hanteringen av MKN vatten. För Länsstyrelsens samlade synpunkter kring detta hänvisas till
granskningsyttrandet över den kommunomfattande översiktsplanen.
I den fördjupade översiktsplanen vill Länsstyrelsen specifikt kommentera tre åtgärder, utöver
det som också nämns i granskningsyttrandet över den kommunomfattande översiktsplanen.
Det rör åtgärder i Frihamnsområdet, längs Mölndalsån/Gullbergsån och i området vid några
av Göta älvs biflöden.
Länsstyrelsen kan utifrån nuvarande underlag inte utesluta att omläggning av Kvillebäcken
och igenfyllnad av delar av Frihamnen skulle påverka möjligheterna att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås. Hur detta ska utformas för att inte påverka MKN vatten negativt får
studeras i kommande skeden.
Vidare ser Länsstyrelsen svårigheter att kombinera högvattenskydd längs Mölndalsån och
Gullbergsån med kommunens inriktning att värna den ekologiska funktionen i Mölndalsåns
västra strandzon och ett bevarande av Gullbergsåns kantzoner. Det hade varit önskvärt att
den fördjupade översiktsplanen fördjupade sig i den frågan.
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Vid några av Göta älvs biflöden föreslår kommunen eventuellt anläggande av slussportar. Om
dessa försvårar för fiskens vandring så kan det medföra en otillåten försämring av statusen i
berörda vattenförekomster. Slussportarna måste därför utformas så att de inte försämrar fiskens vandringsmöjligheter.
Sammantaget bedömer Länsstyrelsen att det vid ovan specifikt angivna åtgärder finns risker
för att status samt möjligheterna att uppnå MKN vatten kan försämras.
Luft
Som framgår av den fördjupade översiktsplanen har Göteborg problem med dålig luftkvalitet.
Kommunen beskriver att det finns områden med så höga luftföroreningsnivåer att de är helt
olämpliga att bebygga innan nivåerna är tillräckligt låga. Vidare skriver kommunen att det
finns områden med utvecklingspotential, men där luftsituationen är så dålig att en bebyggelse
helt behöver styras utifrån att minimera människors exponering för luftföroreningarna. Dessa
platser beskrivs i huvudsak vara områden nära trafikleder, större gator samt i vissa centrala
områden med hög bakgrundsnivå, liksom i anslutning till industrier med stora luftutsläpp.
Det specificeras dock inte närmre vilka områden som avses.
För att det ska bli tydligt för efterföljande planering anser Länsstyrelsen att det ska framgå
av den fördjupade översiktsplanen vilka områden som avses, gärna i kartunderlag. Kartlagren
som redovisar värden och hänsyn av betydelse för hälsa och säkerhet kan till exempel kompletteras med områden som är påverkade av luftföroreningar och där speciell hänsyn behöver
tas. Även en strategi för utbyggnadsordning bör konkretiseras. Kommunen behöver också
tydliggöra i den fördjupade översiktsplanens hållbarhetsbedömning att inte bara årsmedelvärden utan även dygns- och timmedelvärden för MKN luft behöver uppfyllas. På så sätt
kan den fördjupade översiktsplanen ge tydligare vägledning för kommunens ambition om en
planering för boendemiljöer med en god luftkvalitet.

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som berör
andra kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion
Översvämning
I den kommunomfattande översiktsplanen anges dimensionerande planeringsnivåer för hela
kommunen genom dels nya nivåer för kustzonen dels hänvisning till planeringsnivåer/strategier i TTÖP 2 och här finns också de yttre skyddsportarna redovisade. Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter på dessa frågor hänvisas till granskningsyttrande över den kommunomfattande översiktsplanen. I den fördjupade översiktsplanen hanteras högvattenskydd.
Högvattenskydd är utmärkta längs Göta älv, kanaler och åar för att skydda Göteborg mot stigande vatten från och med år 2040. Tanken är att skapa någon typ av fristående barriär eller
att höja marknivån. Området som har reserverats är 20 meter brett. Hur höga dessa skydd
kommer behöva vara ifall det yttre skyddsportarna inte kan anläggas är i dagsläget oklart
varför de måste planeras för att vara påbyggnadsbara. Då det råder stora oklarheter kring
utformning, höjd och slutligt läge för högvattenskydden kan Länsstyrelsen i nuläget inte ta
2

Tematiskt tillägg för översvämningsrisker, Göteborgs Stad, antagen 2019-04-25
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ställning till detaljerade utformningsförslag som exempelvis ”högvattenskydd längs Skeppsbron
integrerat i spårväg”. Länsstyrelsen har stort förtroende för Göteborgs Stads arbete med att
klimatsäkra och planera för en robust stad avseende översvämning. Länsstyrelsen deltar gärna fortsättningsvis i en dialog i detta arbete. I den dialogen och i kommande detaljplaner får
detaljerade frågor om högvattenskydden avgöras.
Synpunkter avseende säkring av framkomlighet på vägarna hänvisas till Länsstyrelsens
granskningsyttrande över den kommunomfattande översiktsplanen.
Geoteknik
Längs vattendragen inom området för den fördjupade översiktsplanen finns områden där
stabilitetsförhållandena är oklara. Vid anläggande av högvattenskydd kommer stabilitetsfrågan att behöva beaktas. Länsstyrelsen anser att oklarheter kring stabilitetsförhållandena hade
kunnat preciseras tydligare i den fördjupade översiktsplanen.
För sammanfattande synpunkter kring geoteknik hänvisar Länsstyrelsen till granskningsyttrandet över den kommunomfattande översiktsplanen.
Farligt gods
Kommunen planerar förtätning av bebyggelse längs farligtgodsleder. Det är av stor vikt att
exploatering på dessa platser följer de övergripande riktlinjer för hantering av risker med
farligt gods som presenteras i den kommunomfattande översiktsplanen. Vidare vill Länsstyrelsen framföra att då Göteborgs Stad önskar överbrygga de barriärer som Oscarsleden,
Lundbyleden och väg E6 utgör så ska de utformas på ett sådant sätt att de inte uppmuntrar
till att man uppehåller sig på platsen med tanke på riskbilden.
För sammanfattande synpunkter kring farligt gods hänvisar Länsstyrelsen till granskningsyttrandet över den kommunomfattande översiktsplanen.
Buller
Kommunen uttrycker i den fördjupade översiktsplanen en vilja till att planera för goda ljudmiljöer, bland annat vid bostäder och barns utemiljöer. Trafiken är den dominerande bullerkällan i Göteborg. Stora bullerkällor är Lundbyleden, Götaleden, Oscarsleden och Hamnbanan. Även farleden i Göta älv är en bullerkälla liksom Göteborgs central med anslutandes
spår. Det medför att det kan vara besvärligt att skapa goda ljudmiljöer i omvandlingsområden
vid Frihamnen/Ringön, Lindholmen/Ramberget och längs Södra Älvstranden liksom i centralenområdet och Gullbergsvass. Även förtätning av befintliga bebyggelseområden kan vara
svårt längs de större lederna.
För att underlätta efterföljande planering anser Länsstyrelsen att det tydligt ska framgå av
den fördjupade översiktsplanen vilka områden som är utsatta för trafikbullerstörningar. Kartlagren som redovisar värden och hänsyn av betydelse för hälsa och säkerhet kan till exempel
kompletteras med områden där speciell hänsyn behöver tas till trafikbullersituationen. På så
sätt kan den fördjupade översiktsplanen ge tydligare vägledning för kommunens ambition om
en planering för goda ljudmiljöer.
Förorenade områden
Den fördjupade översiktsplanen medför bland annat stadsutveckling längs Göta älv och omvandling av platser från industri- och hamnområden till blandstad vilket medför att förore-
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nad mark behöver hanteras. Föroreningar finns säkerligen på fler platser inom centrala Göteborg. En hjälp för kommande planering hade varit att ange mer precisa uppgifter om kända
verksamheter som kan ge/har gett upphov till föroreningar. Det hade kunnat göras genom att
ett kartlager för potentiellt och konstaterat förorenade områden hade lagts till den fördjupade
översiktsplanen.
Miljöfarlig verksamhet och risk för olyckor
I området längst västerut på Norra Älvstranden, Färjenäs, planerar kommunen för blandad
stadsbebyggelse. Länsstyrelsen är tveksam till stadsutveckling på denna plats då den är nära
angränsande till bland annat Sevesoanläggningar (raffinaderiområde och lagringscisterner).
Även andra industrier och verksamheter, såsom vid Ringön, Backaplan, Lindholmen samt
Gullbergsvass kan innebära konflikter med bostäder, skolor med mera som planeras i närområdet. Risk för konflikter finns också inom områdena under omvandlingstiden.
För sammanfattande synpunkter kring miljöfarlig verksamhet och risk för olyckor hänvisar
Länsstyrelsen till granskningsyttrandet över den kommunomfattande översiktsplanen.
Avloppshantering
I den fördjupade översiktsplanen planeras många nya bostäder. Det medför anläggning av
nya anslutningar till avloppsnätet och på sikt krävs troligen en utbyggnad av reningsverket.
För Länsstyrelsens synpunkter avseende denna fråga hänvisas till yttrandet över den kommunomfattande översiktsplanen.
Klimatrelaterade risker i den byggda miljön
För Länsstyrelsens synpunkter angående detta hänvisas helt till granskningsyttrandet över
den kommunomfattande översiktsplanen.

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna intressen
Strandskyddade områden (7 kap MB)
Kommunen föreslår omvandlingsområden i Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen och Södra Älvstranden.
Samtliga omvandlingsområden längs älven, förutom huvuddelen av Frihamnen, omfattas av
gällande planer vilket medför att strandskydd antingen kommer att inträda eller återinträda beroende på när planen upprättades. Oavsett om strandskydd inträder eller återinträder
så krävs det särskilda skäl för att kunna upphäva strandskyddet. Om femte skälet3 åberopas
måste det alltid visas att syftet med åtgärden inte kan tillgodoses utanför det strandskyddade
området.

Markavvattning (11 kap MB)
Länsstyrelsen vill framföra att planerade högvattenskydd kommer att kräva dispens och tillstånd enligt markavvattningsbestämmelserna.
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) metrobuss
Det är viktigt att kommunen är medveten om att ÅVS metrobuss inte har pekat ut lämpliga
hållplatslägen. Länsstyrelsen tolkar det som att kommunen pekat ut noderna med tanke på
3

7 kapitlet 18 c § punkt 5 miljöbalken
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att de bland annat ska vara lämpliga hållplatslägen för metrobuss. Länsstyrelsen vill betona
att vidare utredningar krävs innan man kan förutsätta att dessa är lämpliga hållplatser för
metrobuss.

Beredning
Detta beslut har fattats av funktionschefen Nina Kiani Janson efter föredragning av planhandläggare Anna Hendén Wedin. Företrädare för miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen, samhällsavdelningen och vattenavdelningen har bidragit till beredningen av detta yttrande.

FÖP HÖGSBO FRÖLUNDA
Inledning

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap. 16 § plan- och bygglagen (PBL). Yttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL i ett senare planeringsskede.
Enligt 3 kap. 16 § PBL ska det av yttrandet framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken (MB),
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap. MB inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket MB,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Yttrandet är en del av den fördjupade översiktsplanen och ska därför läggas till planen då den
antagits. Där Länsstyrelsen inte har godtagit planen i viss del, ska det anmärkas i den översiktsplanen (3 kap. 20 § PBL).
I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på förslaget till fördjupad översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har inkommit från Luftfartsverket (LFV), Statens geotekniska institut (SGI) och
Trafikverket (TRV). Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom. Luftfartsverket har inget att erinra.
Parallellt med fördjupade översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden, ställer kommunen ut den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP) och en fördjupad
översiktsplan för centrala Göteborg. Länsstyrelsen skriver separata granskningsyttrandena
över fördjupningarna.

Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplan för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjölds led. Sedan samrådet har planen
bearbetats och kommunen tydliggör de strategiska utvecklingsinriktningarna som kommer
att tillämpas för området inom ramen för övergripande strategiska målen i ÖP. Planförslaget beskriver de tänkta utvecklingsinriktningarna för 17 utpekade delområden som kommunen vill förhålla sig till. Flera av de utpekade omvandlingsområdena samt även några av de
som anses utgöra kompletteringsområden, är kopplade till omdaning av Dag Hammarskjölds
Boulevard.
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FÖP förtydligar ambitionen att få en struktur i området med barriärfria kopplingar mellan
olika delområden och skapa en sammanhållen stadsdel med hållbara transportsätt. Länsstyrelsen anser det som positivt och ställer sig bakom kommunens inriktning för den framtida planeringen. Emellertid anser Länsstyrelsen att realisation av den planerade boulevarden
är starkt kopplade till omfattande infrastrukturprojekt där genomförande och konsekvenser
måste lösas regionalt med flera aktörer inblandade.
Länsstyrelsen bedömer att riksintressen för kommunikationer som berörs av planförslaget
inte är helt tillgodosedd.
Berörda riksintresse för kommunikation, Söderleden, Västerleden och väg 158 som ingår i
FÖP området har beskrivits i godtagbar utsträckning. Precis som det beskrivs är Söder- och
Västerleden en viktig del av infrastrukturstråk för transporter till och från Göteborgs hamn.
Den är också utpekad som transportled för farligt gods. Vid kommande planering som berör
dessa vägar ska framkomligheten och trafiksäkerheten på denna led prioriteras.
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås överlag medverkar till att miljökvalitetsnormer
(MKN) enligt 5 kap. miljöbalken (MB) följs. Men för att uppfylla kravet i PBL behöver FÖP
kompletteras så det framgår att samtliga gällande miljökvalitetsnormer för vatten ska följas.
Detsamma gäller även MKN för luft.
I planförslaget ges förutsättningar för en rad olika åtgärder som kommunen avser att genomföra inom FÖP området. Genomförandet av dessa skydds- och förebyggande åtgärder är en
förutsättning för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.
Länsstyrelsens bedömning i nuläget är att frågor som berör mark- och vattenområden som
angår an-gränsande kommuner kan samordnas på ett lämpligt sätt. Däremot krävs ett beslut
på regionalnivå för att hantera konsekvenserna vid omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard för trafikflödet över kommungränsen. Ett beslut som möjliggör
genomförandet av de tänkta åtgärderna som Målbild KOLL2035, Metrobusslinje och ny
spårvagnslinje; Stadsbanan.
När det gäller människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion har en storstad som Göteborg många och komplexa planeringsförutsättningar att hantera. Utifrån underlaget i den fördjupade översiktsplanen kan Länsstyrelsen inte utesluta att
det som föreslås kommer att medföra sådan negativ påverkan avseende människors hälsa och
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede
kan ge Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL.

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11
kap. 10 § PBL
Riksintressen
Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Kommunen har tydligt beskrivit ambitionen att minska barriärer och skapa friare rörelser
mellan de olika delområden samt till de centrala delar av Göteborg stad. FÖP pekar särskilt
ut ett antal punkter på Västerleden där barriärminskande åtgärder krävs. Länsstyrelsen står,
som nämnts ovan, bakom dessa intentioner, men det är viktigt att de barriäröverbryggande
åtgärderna utformas så att de inte riskerar att ge påtaglig skada på berörda riksintressen. Hur
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det ska göras får kommunen i efterföljande planering studera vidare tillsammans med Trafikverket.
Även förslaget att skapa ett särskilt stråk för metrobussar längs dessa kommunikationsleder
kan påverka riksintresse för kommunikationer beroende på utformning. Även här krävs fortsatt dialog med Trafikverket.
Kommunen bedömer att ändrade trafikföringen som en följd av den planerade omvandling
av Dag Hammarskjöldsleden till stadsboulevard, kommer genomfartstrafik i storleksordning
8000-10 000 fordon att välja Västerleden.
Det är viktigt att konsekvenser av detta inte påverkar framkomligheten och trafiksäkerheten
på denna led. Åtgärder som föreslås i FÖP får kommunen jobba vidare tillsammans med
Trafikverket.
Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
Den planerade hållplats och den framtida Lindholmsförbindelsen ovan mark vid Linnéplatsen berör även huvudentrén till Slottsskogen. Området för hållplatsläget är känsligt ur kulturmiljöperspektiv. Beroende på hur tunnelmynning och hållplats planeras och utformas kan
riksintresset för kulturmiljövård påverkas i olika grad. Kommande planering för detta område
behöver ta stor hänsyn så att riksintressets värden tillgodoses så att påtaglig skada inte ska
uppstå.
Området U1 (Linnéplatsen till Annedalsmotet) utpekas som utredningsområde i FÖP. Länsstyrelsen anser att kommunen i samband med fortsatta utredningar behöver arbeta fram ett
kulturmiljöunderlag tas fram och ett resonemang om de kulturhistoriska förutsättningarna.
Länsstyrelsen vill upplysa om att byggnation inom området kan innebära risk för påtaglig
skada på riksintresse för kulturmiljö.
Det framgår av planförslaget att bebyggelse kan prövas i randzonen på riksintresseområdet
utan att påtaglig skada uppkommer på riksintressets värden. Det behöver i FÖP:en redovisas
vilka områden som avses.
Gestaltning av de föreslagna kopplingarna mellan Botaniska trädgården och Slottsskogen
blir viktig att beakta i den fortsatta planeringen.
Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
När det gäller riksintresse för friluftsliv skriver kommunen att de har en avvikande synpunkt
på omfattningen av det anspråk som pekats ut för Slottsskogen. Kommunen anser att riksintresseområdets avgränsning kring Slottsskogen behöver fortsätta att studeras i samband med
utvecklingen av närliggande områden.
Länsstyrelsen är beredd att föra en dialog med kommunen om hur värdena kan tillgodoses i
samband med utvecklingen av närliggande områden vid Slottsskogen. Samtidigt önskar Länsstyrelsen att kommunen ändrar formuleringarna i FÖP: en. Det vore bra om det framgår att
kommunen avser att studera i detalj hur riksintressets värden vid Slottsskogen kan tillgodoses
i samband med utveckling av närliggande områden. Eftersom justering av riksintresse gränser
är inte avgörande utan det är de värden inom riksintresse områden som ska tillgodoses.
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Miljökvalitetsnormer MKN
Vatten
Kravet på att det av översiktsplaner och dess fördjupningar ska det framgå hur kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer ska följas omfattar samtliga gällande miljökvalitetsnormer.
Länsstyrelsen ser det som positivt att FÖP tar fasta på de strategier och riktlinjer som beskrivs i ÖP för gröna och blågröna stråk som riktar sig att värna ekologiska kantzoner vid
vattendrag.
Stora ån och Välenområdet
Det framgår av FÖP att kommunen har avsikt att vid kommande planering, möjliggöra för
åtgärder som skapar nya ytor och breddar och/eller omdisponerar befintliga ytor för att stärka
det blågröna stråkets ekologiska värden. Även den biologiska mångfalden i och kring vattendraget ska inkluderas och utvecklas vilket då överensstämmer med de strategier och riktlinjer
för gröna och blågröna stråk som beskrivits i ÖP. I ÖP finns också framtagna principer för
hur breda de olika kantzonerna bör vara i innerstad, mellanstad samt ytterstad som kan vara
en bra vägledning vid framtida planering.
Hur exploateringen av Välenområde kan påverka MKN vatten beskrivs inte separat i FÖP.
Länsstyrelsen förutsätter att kommunen avser att de principer för kantzoner, dagvattenhantering, blågröna stråk och sanering av förorenad mark som beskrivs, kommer att tillämpas
även i Välenområde.
Länsstyrelsen är positiv till kommunens avsikt att utveckla en parkmiljö i anslutning till Stora
ån och Välen istället för att planera bostäder eller verksamheter. Det innebär att planen bidrar
till att den ekologiska statusen i de båda vattenförekomsterna på sikt kan bli bättre.
Askims fjord
FÖP redogör att Askims fjord har måttlig ekologisk status med avseende på näringsämnen
och att kvalitetskravet, god ekologisk status ska uppnås till år 2027. En stor del av belastningen anges komma via bräddningar i avloppsnätet och dagvatten som är påkopplat. Kommunen
behöver därför arbeta med att avlasta avloppsnätet så mycket som möjligt. I första hand behöver dagvatten kopplas bort helt och hanteras lokalt och i andra hand, genom att fördröjning
sker lokalt för att minska belastningen vid flödestoppar.
Mark- och vattenanvändningskartan
I mark- och vattenanvändningskartan finns ett skikt där själva vattenförekomsterna finns
med, men hänvisning var information om respektive vattenförekomst finns bör nämnas eller
länkas till källan.
Luft
Som framgår av den kommunomfattande översiktsplanen har Göteborg problem med dålig
luftkvalitet. Särskilt utpekas områden nära trafikleder, större gator samt centrala tätbyggdområden. Länsstyrelsen ställer sig positivt till kommunens intention att områdena runt Söderleden och Västerleden främst ska ses som lämpliga för verksamheter. Miljökvalitetsnormer
behöver dock klaras även för verksamhetsområden där allmänhet har tillträde.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

41

FÖP anger att resultatet från beräkning av kvävedioxid i ett tänkt gaturum kring Dag Hammarskjölds leden, mellan Marconimotet och Flatåsmotet visar att halterna av kvävedioxid
klarar miljökvalitetsnormen även för de högsta trafikflöden. I FÖP hänvisas till detta och
slutsatsen dras att det är troligt att även halterna av övriga luftföroreningar underskrider sina
respektive miljökvalitetsnormer, då kvävedioxid är svårast att nå i Göteborg. Länsstyrelsen
instämmer i slutsatsen vad gäller nuvarande situation. Men om inte dagens trafikmängder
minskar avsevärt i det långa tidsperspektivet, med en planerad tätare stad, är det viktigt att
även undersöka halterna av partiklar som främst påverkas av antalet fordon och det slitage
som dessa orsakar.
Den digitala kartan för Värden och Hänsyn – ”Hälsa och säkerhet” behöver redovisa de områden som är påverkade av luftföroreningar och där speciell hänsyn behöver tas. Länsstyrelsen
anser att sådana områden behöver tydliggöras, exempelvis i relevanta lager för blandad stadsbebyggelse. Även i närheten av industrier med stora luftutsläpp kan luftkvaliteten behöva
beaktas.

Mellankommunala frågor
Trafikflödet
Omvandling av Dag Hammarskjölds leden till en stadsboulevard kommer att påverka trafikflödet mellan Göteborg stad och angränsande kommunerna Mölndal och Kungsbacka.
För att hantera konsekvenserna, hänvisar kommunen den avsiktsförklaringen som togs fram
i december 2020 inom ramen för den statliga utredningen: Samordning för bostadsbyggande
(Fi N 2017:08) och är undertecknad av Göteborgs Stad, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Länsstyrelsen. Den avsiktsförklaringen som nämns anger åtgärder som
är viktiga att genomföra för att hantera konsekvenserna av den planerade omvandling av Dag
Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard.
Länsstyrelsen anser att avsiktsförklaringen ska uppfattas som gemensamma intentioner avseende åtgärder som krävs för att bemöta ändrade trafikföring. Avsiktsförklaringen hanterar
inte ett genomförande av åtgärder eller mellankommunal samordning fullt ut. Därför anser
Länsstyrelsen att i FÖP ska det hänvisas till pågående parallella processer; dvs., ÅVS för Dag
Hammarskjölds boulevard, förverkligande av Målbild KOLL2035, ÅVS Metrobusslinje och
planer för en ny spårvagnslinje; Stadsbanan. Dessa processer måste även komma fram till en
finansieringsplan och tidsplan för genomförandet av de åtgärder som man gemensamt har
kommit överens om i avsiktsförklaringen.
Fördjupade översiktsplan (FÖP) för Fässbergsdalen
Det framgår av denna FÖP att när den antas, kommer fördjupade översiktsplan för Fässbergsdalen, bli inaktuell för de delarna som omfattas områdena i Göteborg stad. Länsstyrelsen har noterat att i samrådsredogörelsen anger kommunen att överenskommelsen för E6.20
Söderleden, Fässbergsdalen som Göteborg stad ingick med Mölndal stad, Västtrafik och Trafikverket år 2016 fortsätter att gälla. Detta ska framgå i den aktuella FÖP:en.
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Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion
Översvämning
I den kommunomfattande översiktsplanen anges dimensionerande planeringsnivåer för hela
kommunen genom dels nya nivåer för kustzonen dels hänvisning till planeringsnivåer/strategier i TTÖP1. Även de yttre skyddsportarna finns redovisad. För Länsstyrelsens sammanfattande synpunkter avseende dessa frågor hänvisas till granskningsyttrande för den kommunomfattande översiktsplanen.
I enlighet med rekommendation för sydvästra mellanstaden ska staden verka för en skyddsport
vid Välenviken för att skydda bebyggelsen och vägnätet; Söder och Västerleden från översvämning. FÖP föreslår en skyddsport vid Välenviken och placering av den visas även på
kartmaterial. Länsstyrelsen betonar att detta är viktigt oavsett planeringsnivå som tillämpas
för nybyggnation.
Det framgår att kommunen arbetar med att skydda det högprioriterade vägnätet från översvämningsrisker för att säkra framkomlighet vid extremt väder. Dag Hammarskjölds leden är
utpekad som högprioriterat vägnät på grund av att det är en av de viktigaste vägarna till och
från Sahlgrenska sjukhuset. Länsstyrelsen anser att vid kommande planläggning för verksamheter av större samhällsviktig betydelse eller där översvämning kan leda till särskilt stora
konsekvenser, kan det vara rimligt att beräkna och planera för betydligt kraftigare skyfall med
längre återkomsttid jämfört mot ett 100-årsregn som normalt är utgångspunkten.
I åtgärdsvalsstudien som har tagits fram för Dag Hammarskjölds boulevard lyfts vikten av
att samråd sker med räddningstjänsten gällande boulevardens fortsatta funktion som utrymningsväg. Länsstyrelsen anser att kommunen måste se över vad som är lämpligt dimensionerande scenario för boulevarden dvs., vilken återkomsttid som ska användas avseende översvämning från skyfall. Om boulevarden ska fortsatta ses som högprioriterad vägnätet, anser
Länsstyrelsen att en längre återkomsttid kan vara motiverat att använda som utgångspunkt.
Geoteknik
Längs vattendragen inom området för den fördjupade översiktsplanen finns områden där stabilitetsförhållandena är oklara. Vid anläggande av högvattenskydd vid Askims fjorden kommer stabilitetsfrågan att behöva beaktas. Länsstyrelsen anser att oklarheter kring stabilitetsförhållandena hade kunnat preciseras tydligare i den fördjupade översiktsplanen.
I avsnittet om geotekniska förutsättningar vid Dag Hammarskjöldsleden framgår att lera förekommer i området runt leden till stora djup. I kommande planering inom detta område behöver särskilt vibrationsstörningar studeras för bebyggelsen som planeras inom detta område.
För sammanfattande synpunkter kring geoteknik hänvisar Länsstyrelsen till granskningsyttrandet över den kommunomfattande översiktsplanen.
Klimatrelaterade risker i den byggda miljön
För Länsstyrelsens synpunkter berörande den befintliga byggda miljön hänvisas helt till
Länsstyrelsens granskningsyttrande över den kommunomfattande översiktsplanen.

1

Tematiskt tillägg för översvämningsrisker, Göteborgs Stad, antagen 2019-04-25
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Farligt gods
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen avser att tillämpa Länsstyrelsens riskpolicy, som anger att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid exploatering inom 150 meter från farligt godsled.
Söder- och Västerleden är utpekade leder för transportering av farligt gods och det finns ett
riskhanteringsavstånd (150 m längst med lederna) inlagt på kartan som visar att frågan om
farligt gods ska hanteras. Länsstyrelsen anser att detta samt ställningstagandet som finns med
att området närmast leden inte lämpar sig för bostäder eller stadigvarande vistelse är bra. Det
som saknas är kommunens ställningstagande om 30 m bebyggelsefritt område som utgångspunkt, vilket Länsstyrelsen anser bör finnas med på kartmaterial och i planbeskrivning.
För sammanfattande synpunkter kring farligt gods hänvisar Länsstyrelsen till granskningsyttrandet över den kommunomfattande översiktsplanen.
Buller
Kommunen uttrycker i den fördjupade översiktsplanen en vilja till att planera för goda ljudmiljöer, bland annat vid bostäder och barns utemiljöer. Trafiken är den dominerande bullerkällan i Göteborg. I FÖP beskrivs översiktligt platser där höga bullernivåer förekommer.
Länsstyrelsen anser att en FÖP behöver ge en tydlig vägledning för att underlätta den efterföljande planeringen, genom att redovisa vilka områden som är utsatta för trafikbullerstörningar och det även framgår i den digitala kartan för Värden och Hänsyn – Hälsa och säkerhet.
Särskilt för de lager som visar blandad stadsbebyggelse. På så sätt kan FÖP ge tydligare vägledning för kommunens ambition om en planering för goda ljudmiljöer ska uppnås.
Förorenade områden
FÖP lyfter fram att i stora delar av de tillkommande stadsbebyggelseområden finns risk för
föroreningar som kan vara komplicerade och dyra att sanera. Länsstyrelsen hänvisar till det
tematiska tillägget till ÖP, ”Förorenade områden i Göteborg – Komplettering av riktlinjerna
i Översiktsplan för Göteborg”. Där finns vägledning hur förorenade områden ska hanteras
i planprocessen. En hjälp för kommande planering hade varit att ange mer precisa uppgifter
om kända verksamheter som kan ge/ha gett upphov till föroreningar. Det hade kunnat göras
genom att ett kartlager för potentiellt och konstaterat förorenade områden hade lagts till FÖP.
För att på ett ännu tydligare sätt ge vägledning till efterföljande planering kan kommunen
också komplettera FÖP med en länk till det tematiska tillägget för förorenade områden.
Miljöfarlig verksamhet
Ett antal industriområden finns markerade i den digitala kartan för FÖP. Dessa är bl.a. områden kring Järnbrottsmotet, Södra Högsbo industriområde, panncentral vid Marklandsgatan
och återvinningsstation vid A Odhners gata. Samtliga industriområden angränsar direkt till
områden där blandad stadsbebyggelse planeras. Det kan sannolikt fungera ibland, men i vissa
fall kan det innebära en risk för de människor som ska vistas eller bo nära industrierna. Likaså
kan det innebära begränsningar för industriernas verksamhet.
En strategi för hur kommande planeringen ska hantera risker och störningar från industrier
och farliga verksamheter behöver belysas och hur tillräckligt skyddsavstånd till verksamheterna måste beräknas och säkerställas2. Utöver risken för olyckor och påverkan på människors
2
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För skyddsavstånd se Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” (1995:5) och MSB:s vägledning
”Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering” - Samhällsplanering
och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering (msb.se).
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hälsa/säkerhet kan områden nära industrier och verksamheter påverkas av buller, luftutsläpp,
luktstörning och risk för smittspridning som kan vara negativt för människors hälsa. Även
dessa aspekter behöver beaktas och tas hänsyn till i planeringen.
I kommande planering behöver även industrier som är kvar i området under omvandlingstiden beaktas, särskilt vid planering för att möjliggöra bostäder och skolor. Inom omvandlingsområden finns ett flertal industrier som har gjort miljöanmälan eller har miljötillstånd för sin
verksamhet. Dessa verksamheter har en rättskraft att kunna bedriva anmäld/tillståndsgiven
verksamhet. I det fall en omvandling till bostadsområde ska vara möjlig behöver andra lösningar för verksamheterna säkerställas.
Avloppshantering
I FÖP planeras för många nya bostäder. Det medför att anläggning av nya anslutningar till
avloppsnätet ökar och att det på sikt troligen krävs en utbyggnad av reningsverket. För Länsstyrelsens synpunkter avseende denna fråga hänvisas till yttrandet över den kommunomfattande översiktsplanen.

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna intressen
Strandskydd
Länsstyrelsen har noterat att FÖP belyser om att Strandskydd enligt 7 kap MB råder runt
planområdets sjöar i Ruddalen samt vid Välen och längs delar av Stora ån. Länsstyrelsen anser
att det är bra med att i FÖP tydligt beskrivs att ingen exploatering planeras inom strandskyddat område.
Kulturmiljö
Framtaget kulturmiljöprogram redovisar kulturmiljövärden för åtta olika delområden samt
förhållningssätt och rekommendationer i syfte att värna dessa värden i den fortsatta planeringen. Underlaget pekar också på att ytterligare fördjupningar kan behövas tas fram i samband med fortsatt planering. FÖP bör lyfta vikten av att utreda vilka landmärken och siluetter
inom planområdet som är väsentliga att värna om, så att viktiga siktlinjer bibehålls för att de
ska kunna få fortsätta att upplevas.
I FÖP görs bedömning att vid exploatering kommer vissa värdefulla bebyggelsehistoriska
element på den östra sidan av planområdet, som har tagits upp i kulturmiljöunderlaget, kommer att gå förlorade i samband med nybyggnation av området. Det behöver förtydligas vilka
byggnader/element som riskerar att gå förlorade. Det behöver förtydligas att kulturhistoriska
värdena ska ses som en resurs i planeringen. Det möjliggör förståelsen av områdets särskilda
karaktär och historiska framväxt.

Beredning
Detta beslut har fattats av chef för funktionen för plan och bygg, Nina Kiani Janson efter föredragning av arkitekt/planhandläggare, Nirmala Blom-Adapa. I den slutliga handläggningen har även företräder för miljöskyddsavdelningen, naturavdelningen, samhällsavdelningen
och vattenavdelningen har bidragit till beredningen av detta yttrande.
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KOMMUNENS KOMMENTARER

Formuleringen avseende gränserna för riksintresse för friluftsliv för Slottsskogen och Delsjön har
ändrats. Det framgår nu att kommunen anser att riksintressets värden samt vilka de berörda ytorna
är behöver studeras i samband med utveckling av närliggande områden.
I text har översiktsplanens avsnitt om riksintressena kompletterats med att riksintresset för industriell produktion avser raffinaderierna St1, Nynäs och Preemraff samt anläggningarnas kopplingar
till kommunikationer. När Tillväxtverket tagit fram värdebeskrivningar och tagit beslut, är avsikten att översiktsplanen uppdateras med denna information på karta. Stadsbyggnadskontoret har
inga synpunkter på riksintresset och bedömer att översiktsplanen kan tillgodose det.
Stadsbyggnadskontoret instämmer i att fortsatt dialog med Trafikverket kring val av åtgärder för
att minska barriäreffekter, samt utformningen av dessa, är viktig. Det gäller exempelvis Lundbyleden men även möjligheten att leda gods runt staden på sikt. Olika typer av barriärminskande
åtgärder kan ge olika konsekvenser, både i närområdet och i ett systemperspektiv. Det är därför
viktigt att varje åtgärd bedöms i ett helhetsperspektiv. För bedömning om huruvida åtgärderna
innebär påverkan på riksintresse för kommunikation, kommer staden att tillämpa den tolkningen av riksintresset som redovisas i översiktsplanen. Det innebär att reglerna om riksintressen rör
arealhushållning men inte effektivitet i verksamheten. Kapacitetsbrist i trafiksystemet kan därmed
inte ses som skada på riksintresset eftersom det inte är detsamma som konkurrens om visst område.
Kapacitetsfrågorna i transportsystemet måste naturligtvis beaktas i översiktsplanen, men då utanför
riksintressesystemet och Länsstyrelsens ingripandegrunder.
För de specifika synpunkterna som rör riksintresse för kommunikation vid Brottkärrsmotet samt Västerleden, behöver dessa hanteras vidare i fortsatt program- och planarbeten för att belysas mer i detalj.
Kontoret instämmer med Länsstyrelsen att dialog med Trafikverket behövs vid planeringen av
Centralstationens närområde för ett genomförande som inte påtagligt skadar riksintressena. Kontoret vill i sammanhanget även upprepa den synpunkt som kommunen framförde vid Trafikverkets
remiss om förändrade riksintresseanspråk (2021). Kommunen påpekade då att markeringen för
befintlig järnvägsanläggning i området kring Kruthusgatan i Göteborg behöver justeras för att
överensstämma med nuvarande markanvändning.
Översiktsplanen förtydligas med att Lindholmsförbindelsen ska gå i tunnel under Göta älv. Staden
kommer att verka för att i närtid få till färjeskytteltrafik i strategiska kopplingar. Dessa kan på sikt
komma att ersättas med broar när omvärldsfaktorer har förändrats, exempelvis Vänersjöfartens utveckling över tid avseende bland annat trafikering (antal fartyg) och godsvolymer.
Vägledningen kring riksintresse för kulturmiljövården har kompletterats med att det är viktigt att
beakta de kulturhistoriska förutsättningarna vid den fortsatta planeringen och utformningen av
klimatanpassningsåtgärder. Stadsbyggnadskontoret håller med om att påverkan på riksintresse kulturmiljövården behöver belysas mer i detalj i samband med fortsatt planering för Alléstråket, Lindholmsförbindelsen vid Linnéplatsen samt inom det utredningsområde som finns utpekat i fördjupningen för Högsbo-Frölunda. Programarbete pågår vid Linnéplatsen för att särskilt klarlägga hur
ett framtida hållplatsläge kan medföra minimal risk för skada på riksintresset för kulturmiljövården, liksom arbete med skyddsformer för Slottsskogen som också hanterar riksintresse för friluftsliv.
Handlingen kompletteras med en text som särskilt belyser risken för negativa kumulativa effekter av
nya spår i Nya Allén/Parkgatan. Vad gäller Stigbergstorget som nod vill kontoret förtydliga att det
inte är aktuellt med någon större stadsutveckling där.
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Förslaget om ett framtida verksamhetsområde vid Ingebäck ligger inte inom riksintresseområdet för
Göta och Nordre Älvs dalgång. Stadens bedömning är därför att det inte kommer att påverka riksintresset. Fortsatt planering behöver därför belysa frågan om möjlig påverkan på det närliggande
Natura 2000-områden.
Översiktsplanen föreslår åtgärder som kan ha betydelse för Säveån som är riksintresse för naturvård.
Vid planering av åtgärder för klimatanpassning längs med Säveån kommer Natura 2000 området
att beaktas. I dagsläget finns inga planer på högvattenskyddsport i mynningen utan högvattenskydd
planeras längs med Säveån och då med avstånd till vattendraget. Översiktsplanen lyfter även fram
Säveån som ett viktigt blågrönt stråk som kräver ett helhetsgrepp. Ett syfte med detta är att säkerställa Säveåns värden. En mellankommunal samverkan skulle vara värdefullt vid ett sådant arbete.
Stadsbyggnadskontoret noterar att Länsstyrelsen har invändningar mot föreslagen markanvändning i anslutning till Säve flygfält som de menar riskerar att skada riksintresse totalförsvaret. Invändningarna gäller i första hand föreslaget järnvägsreservat, men synpunkterna gäller även vilka
verksamheter som kan finnas i intilliggande verksamhetsområde samt möjligheten till en trafikplats
på Hisingsleden. Att området där skjutbanan ligger är markerat som verksamhetsområde är primärt för att säkerställa den pågående användningen och innebär inte att kommunen har anspråk
att förändra något där. Vad gäller verksamheter i intilliggande område kommer dialog att ske med
Försvarsmakten för att störningskänsliga verksamheter inte ska planeras där de kan påverka riksintresset negativt. Denna fråga hanteras inom pågående programarbete. Även möjligheten till en
trafikplats behöver analyseras mer i detalj med Försvarsmakten för att kunna bedöma vad som är
en godtagbar placering. Trafikverket behöver också delta i denna dialog. Vad gäller föreslaget järnvägsreservat är detta en långsiktig möjlighet som kommunen ser behov av att så långt möjligt hålla
öppet för. Läge och sträckning för reservatet är i nuläget mycket osäkert men kontoret utesluter inte
heller möjligheten att genomföra detta utan påtaglig skada på riksintresse. Reservatet kvarstår därför i översiktsplanen med tydliggörandet att såväl Länsstyrelsen som Försvarsmakten ser risk för
påtaglig skada på riksintresset.
Vad gäller riksintresse för totalförsvaret södra Skärgården så menar kontoret att översiktsplanens förslag gällande framtida bebyggelseutveckling har tagit god hänsyn till riksintresset. Försvarsmakten
har redovisat ett förtydligande kring vilka områden som är mest påverkade av bullerpåverkan från
skjutfältet och översiktsplanen har därför inte förslagit någon bebyggelseutveckling. Kontoret utgår
från att detta förtydligande är aktuellt och att länsstyrelsen endast i begränsad utsträckning kommer
att bedöma att ny bebyggelse som ligger utanför området innebär en negativ påverkan på riksintresset.
Vad gäller riksintresse för yrkesfiske Fiskhamnen så har staden fortsatt en avvikande syn på riksintresset och anser att det är svårt att uttolka vad riksintresset består av. Frågan behöver fortsatt hanteras inom ramen för det programarbete som pågår för Fiskhamnen. Området kommer fortsatt vara
utpekat som utredningsområde för blandad bebyggelse och redovisa att länsstyrelsen och kommunen
har olika uppfattning om området.
Kommunen har inga invändningar mot att riksintresset innerhamnen kvarstår tills dess att ett
alternativt läge för färjeterminal har säkerställts. I fördjupningen av översiktsplanen för Torsviken
och västra Arendal pekas ett möjligt nytt läge ut. Detta har även synliggjorts i översiktsplanen.
Det är troligen inte aktuellt i nuläget att nyttja dumpningsområde för rena muddermassor i Hakefjorden. På grund av att det är svårt att hitta platser och att miljödom kommer att krävas oavsett
för prövning av lämpligheten kommer området ändå att ligga kvar i översiktsplanen.
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Översiktsplanen kommer att kompletteras med kartredovisning av bullerutsatta områden samt av
områden som är utsatta för luftföroreningar. Dessa kommer att placeras som kartlager under Värden
och hänsyn. Eftersom detta är ett underlag som förändras över tid, kommer dessa lager att uppdateras i takt med att nya inventeringar görs. Stadsbyggnadskontoret bedömer att en sådan uppdatering
inte skulle innebära någon påverkan på ställningstaganden i översiktsplanen. För att förbättra
situationen i de mer centrala delarna av Göteborg finns det i översiktsplanen förslag om att på sikt
leda om trafik runt staden. Stadsbyggnadskontoret bedömer att det finns bättre förutsättningar att
hantera luft- och bullerpåverkan i omvandlingsområden än i befintlig bebyggelse. I Högsbo-Frölunda bedöms inte att partikelhalterna kommer att vara ett problem.
Översiktsplanen kommer inte att kompletteras med en redovisning på karta av 30 m bebyggelsefri
zon kring farligt godsleder eftersom detta skulle göra kartan svårläst.
Kartlager kring förorenade områden kommer detta inte att läggas till. Relevant kunskap och kartredovisning av detta finns hos stadsbyggnadskontoret samt hos Miljöförvaltningen. I det tematiska
tillägget för förorenade områden finns rutiner kring hur dessa frågor ska hanteras vid efterföljande
planering.
Gällande synpunkter kring geoteknik, se svar till SGI.
Frågan om risker och störningar från industrier och farliga verksamheter kan inte tas om hand fullt
ut på en översiktsplanenivå utan behöver hanteras i mer detaljerad planering. I de områdesvisa
inriktningarna i fördjupningarna för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda kommer berörda
områden kompletteras med en skrivning om att vi i gränslandet mellan verksamhetsområde och
blandstad kan behöva ta särskild hänsyn vid eventuella bostads- som verksamhetsetableringar.
Markanvändningskartans objektsbeskrivning för Ryaverket har kompletterats med att möjlighet
till utbyggnad finns i anslutning till befintlig anläggning inom verksamhetsområdet.
Länsstyrelsens synpunkter kring planeringsnivåer för översvämningsrisker i kustzonen har beaktats och texten har justerats delvis utifrån dessa synpunkter. Länsstyrelsen har fått ta del av det
kunskapsunderlag som kommunen använt vid framtagandet av planeringsnivåerna. Både Boverkets tillsynsvägledning och SMHI:s senaste havsnivåberäkningar är beaktade. Planeringsnivåer för
översvämningsrisker kommer att justeras när ny kunskap finns kring framtida havsnivåer.
För planeringsnivåer för framkomlighet i kustzonen används samma ställningstagande som i de centrala delarna av Göteborg med att Räddningstjänsten kan ta sig fram i 20 cm djupt vatten. Om vägarna skulle höjas ytterligare gentemot befintlig mark finns risk att instängda områden skapas och att
bebyggelsen då kan skadas vid kraftig nederbörd. En ytterligare upphöjning av vägarna skulle dessutom
innebära att byggnaderna skall planeras på än högre nivåer för att kunna placeras ovanför gatunivå.
I det fortsatta arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard kommer framkomligheten tas i beaktande.
Bakgrunden till val av dimensionerande händelse vid skyfall för samhällsviktig verksamhet och
framkomlighet har gjorts i samband med framtagande av det tematiska tillägget till översiktsplanens avseende översvämningsrisker. Val av dimensionerande händelse har även stämts av mot
Boverkets tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker (2018) som anger att samhällsviktig
verksamhet skall planläggas så att den årliga sannolikheten för att bebyggelse tar skada vid översvämning är mindre än 1/100. Avstämning har även gjorts gentemot Länsstyrelsen i Västra Götalands rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall (2018).
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För att framkomlighet skall finnas även vid händelse av skyfall är staden beroende av att även Trafikverkets vägar är framkomliga. För att uppnå detta behöver staden och Trafikverket gemensamt
arbeta mot detta mål.
Översiktsplanens övergripande inriktning är att undvika att ta jordbruksmark i anspråk. Inom ramen för arbetet med översiktsplanen har bedömningen dock gjorts att det är svårt att nå staden utbyggnadsbehov helt inom innerstaden och mellanstaden. En viss del av jordbruksmarken kan därför
behöva tas i anspråk för att skapa en ändamålsenlig struktur. Stadsbyggnadskontoret bedömer att
utbyggnad i ytterområden är ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Även utbyggnad av
begravningsmark kan vara ett samhällsviktigt intresse där jordbruksmark kan behöva tas i anspråk.
Områden i ytterstaden har studerats i en särskild utredning (PM Ytterstaden). För att skapa en ändamålsenlig struktur vid en utbyggnad i ytterstaden kan det bli nödvändigt att ta jordbruksmark i
anspråk. Området väster om Kärra är i översiktsplanen beskrivet som det av utredningsområdena
som troligen är lämpligast att planera för. Ett motiv till detta är att det finns mindre jordbruksmark
där. För samtliga utredningsområden krävs dock en bedömning av jordbruksmarkens värde innan
lämpligheten för utbyggnad kan avgöras. Översiktsplanen innehåller inriktningar för hur en samlad bedömning ska göras om byggande på jordbruksmark övervägs. Detta ska utgå från jordbruksmarkens produktionsvärden, natur- och kulturmiljövärden, sociala värden samt kretsloppsvärden/
miljötjänster. Denna bedömning bör göras i dialog med jordbrukaren.
Det avtal som ingicks mellan Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Västtrafik och Trafikverket år 2016
för E6.20 Söderleden, Fässbergsdalen fortsätter att gälla. Stadsbyggnadskontoret bedömer dock inte
att detta avtal bör ingå i översiktsplanen.
Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard kommer att innebära förändrade
trafikflöden. Omfattningen av denna förändring och dess konsekvenser kommer fortsatt att vara en
viktig del i arbetet med boulevarden, och kommer att ske i samverkan med bland annat Trafikverket
och Mölndals stad.
Stadsbyggnadskontoret håller med om att det behövs en gemensam och hållbar, långsiktig lösning
för trafiksituationen på väg 155. Stadsbyggnadskontoret vill påpeka att det idag saknas en samsyn
mellan kommunerna, vilket lyfts fram från Göteborgs Stad genom yttranden över detaljplaner som
Öckerö kommun har skickat på remiss. Stadsbyggnadskontoret har yttrat sig negativt över de detaljplaner på Öckerö där utbyggnaden befaras kunna leda till ökad trafik på väg 155 Hjuviksvägen.
Därför reagerar kontoret på att Länsstyrelsen yttrat sig positivt i planärendet Öckerö centrum med
ca 300 nya bostäder innan en åtgärdsplanering för trafiksituationen på väg 155 är klar.
Översiktsplanen har kompletterats kring miljökvalitetsnormer för havsmiljö under geografiska inriktningar om havsområdet. Vad gäller MKN vatten i övrigt anser kontoret att översiktsplanens
inriktningar kring fortsatt arbete med blågröna stråk är betydelsefulla. Bedömningen är att arbetet
med högvattenskydd även kan utgöra en god förutsättning med att jobba med frågan, snarare än
en risk. Vid fortsatt planering och utformning av högvattenskydd kommer MKN vatten, ekologiska
kantzoner längs med vattendragen beaktas. Vid fortsatt planering av områdena längs med Mölndalsån och Gullbergsån kommer kulturmiljö, MKN vatten och fiskens vandring och beaktas.
Stadsbyggnadskontoret instämmer i att fortsatt arbete krävs innan hållplatslägen för metrobuss kan
fastställas.
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STATLIGA OCH
REGIONALA
ORGAN

FÖRSVARSMAKTEN

Försvarsmakten är i huvudsak positiv till översiktsplanen, särskilt vad avser infrastrukturella
förändringar som ökar rörlighet eller ökad kapacitet.
Försvarsmakten har synpunkter som rör de områden runt Säve skjutbana som benämns ”Förändrad markanvändning verksamheter” samt ”Utredningsområde verksamhetsområde”. Delar
av dessa områden ligger inom det utpekade riksintresset Säve skjutbana och på Fortifikationsverkets fastighet. Försvarsmakten ställer sig frågande till vad förändrad markanvändning
inom riksintressets gränser syftar till och förordar att gränsen för förändrad markanvändning flyttas så att riksintresseområdet inte påverkas. Vidare syns i markanvändningskartan en
”Framtida järnväg” som går rakt igenom riksintresset. Försvarsmakten motsätter sig den föreslagna sträckningen då den riskerar att påtagligt skada riksintresset Säve skjutbana. Slutligen
redovisas på markanvändningskartan en ”Framtida väg – trafikplats Hisingsleden vid Holmvägen” precis söder om riksintresset, delvis innanför riksintressets gränser samt på Fortifikationsverkets fastighet. Försvarsmakten förordar i detta skede att trafiklösningen planeras så
att den inte riskerar ta riksintresseområdets mark (Fortifikationsverkets fastighet) i anspråk.
Försvarsmakten har i viss utsträckning framfört synpunkter gällande utvecklingen vid Säve
till Göteborgs stad genom en tidig dialog avseende det planprogram som planeras för Säve
flygplats. Gällande utvecklingen runt Säve skjutbana önskar Försvarsmakten att fortsatt delta
i planering och anser att det med fördel kan förtydligas i planhandlingarna för översiktsplanen att hänsyn behöver tas till riksintresset för den utpekade utveckling som nämns ovan.
I ”Geografiska inriktningar – ytterstaden” beskrivs området norr om Säve skjutbana som ett
utredningsområde för bland annat bostäder. En mindre del av utredningsområdet överlappar
med påverkansområde för buller eller annan risk från riksintresset Säve skjutbana. Inom detta
område kan bullernivåer från skjutbanorna överskrida riktvärden för störningskänslig bebyggelse, vilket i sin tur innebär att störningskänslig bebyggelse i denna del riskerar att påtagligt
skada riksintresset.
Försvarsmakten konstaterar att fyra områden på Styrsö för ”Blandad stadsbebyggelse” och
”Förändrad markanvändning ligger inom ”påverkansområde för buller eller annan risk” för
riksintresset Göteborgs skärgårdsskjutfält och störningskänslig bebyggelse kan i dessa områden riskera skada på riksintresset. De anser att planunderlaget inte är tillräckligt detaljerat för
att de ska kunna bedöma omfattningen av skadan på riksintresset. Vid fortsatt planering av
dessa områden önskas att samråd sker med Försvarsmakten, gärna i ett tidigt skede.
Vad gäller riksintresset i Kviberg, påverkansområde övrigt för totalförsvarets militära del som
omfattas av sekretess, anser Försvarsmakten att planunderlaget inte är tillräckligt detaljerat
för bedömning av omfattningen av eventuell skada på riksintresset. Försvarsmaktens synpunkter från samrådet kvarstår därför och med tillägget att det är av vikt att inte begränsa
tillgängligheten till och från riksintresset. Det är mycket viktigt att samråd vid planering
inom detta område sker med Försvarsmakten, gärna i tidigt skede.
Björlanda skjutfält på Hisingen är inget riksintresse idag men Försvarsmakten upplyser om
att i och med Försvarsmaktens tillväxt kan intresset för denna plats komma att öka igen.
Härigenom finns risk för intressekonflikter mellan Försvarsmakten uppdrag och kommunens
intressen om exempelvis nya bostadsområden uppförs i närområdet.
Försvarsmakten vill belysa att det är av stor betydelse att naturområden, friluftsområden eller
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annan störningskänslig verksamhet inte inrättas inom, eller i närheten av skjutfälten som kan
föranleda bullerkrav och på så vis försvåra och begränsa Försvarsmaktens verksamhet. Samtliga ärenden som rör områdesskydd enligt MB 7 kap (så som naturreservat, vattenskydd med
mera) ska samrådas med Försvarsmakten. Detta gäller även inom de av Fortifikationsverkets
fastigheter som inte utgör riksintressen eller ligger inom påverkansområden.
Försvarsmakten har inget att erinra i detta skede mot föreslagen utveckling av infrastruktur
under förutsättning att hänsyn tas till Försvarsmaktens tyngsta och bredaste fordon vid utformning av vägar, broar och cirkulationsplatser. Detta gäller i synnerhet för de trafikflöden
som leder till och från Göteborgs garnison. Förbindelser som knyter samman Hisingen med
fastlandet är av vikt och då främst vad avser rörlighet av större fordon.
Försvarsmakten ställer sig frågande till planens slutsats gällande havsbaserad energiproduktion som lyder ”Försvarsintresset är den främsta intressekonflikten för havsbaserad energiproduktion”. Försvarsmakten anser att skrivelsen bör utgå från planen. Särskilt när man samtidigt
i planen skriver att ”Översiktsplanen pekar inte ut några särskilt lämpliga områden för havsbaserad energiproduktion”.
Försvarsmakten ser att översiktsplanen i större utsträckning bör omhänderta frågor gällande
totalförsvar och beredskap, men hänvisar i första hand till Länsstyrelsen och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) gällande de frågorna.
Då Försvarsmakten i enlighet med försvarsbeslutet 2020 står inför en tillväxt i Göteborgsområdet så vill Försvarsmakten avslutningsvis trycka på viken av en fortsatt nära dialog mellan
kommunen, Länsstyrelsen och Försvarsmakten gällande översiktsplanens fortsatta genomförande.

Kommunens kommentar
Se Länsstyrelsens yttrande.

TRAFIKVERKET

Trafikverket ställer sig positiva till översiktsplanen och ser fram emot fortsatt dialog och arbete med våra gemensamma frågor. De informerar även om att de under 2021 arbetar med nya
utpekande av riksintressen, utifrån nya riksintressekriterier som beslutades 2020.
Järnvägsinfrastruktur
Trafikverket anser att markanvändningskartan bör redovisa utbyggnad av fler spår på Västra
Stambanan i likhet med hur det redovisas för Bohusbanan och Hamnbanan samt att Lärje
uppställningsspår bör redovisas på samma sätt som Sävenäs.
Trafikverket har inget uppdrag, och ser i dagsläget inte att det är ett statligt intresse att arbeta
med ny dragning av Hamnbanan. De ser i nuläget inga hinder för att staden lägger ett reservat för Hamnbanan i nytt läge för att eventuellt nyttja på lång sikt. Trafikverket utgår från att
Hamnbanan ligger kvar i befintligt läge till dess att eventuellt nytt nationellt beslut fattas och
finansiering finns. Fram till dess behöver staden ha kvar möjligheten att bygga ut befintlig
hamnbana till dubbelspår.
Trafikverket vill betona att de inte har ett uppdrag att vidare utreda eller anlägga järnväg längs
158:an. Vidare har det inte gjorts en komplett lokaliseringsutredning så andra, mer lämpliga
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alternativ kan finnas. Staden behöver arbeta och verka tillsammans med Västra Götalandsregionen för de framtida behoven av kapacitetsstark kollektivtrafik i stråket. Det kan inte
garanteras att anslutningspunkten mot Västlänken kan genomföras utan Trafikverket anser
att teknisk genomförbarhet i form av bland annat spårlutningar måste studeras i området.
Trafikverket noterar även att Staden förordar sträckningen för nya stambanan Göteborg Borås via Mölndal. Lokaliseringsutredningen pågår och därmed är lokaliseringen inte fastställd.
Väginfrastruktur
Trafikverket anser att det är svårt att utläsa om staden möter upp den resandeefterfrågan
som uppkommer med översiktsplanens inriktning, om föreslagna infrastruktursatsningar är
tillräckliga och om staden når målen i trafikstrategin. Särskilt utmanande är det att minska
bilresandet med de kommande exploateringarna i ytterstaden. De menar att staden bör arbeta
med styrmedel och mobilitetsåtgärder parallellt med infrastrukturåtgärder för att lyckas och
anser att en uppföljningsbar och tidsatt handlingsplan för genomförandet av stadens trafikstrategi i enlighet med TRAST är önskvärt.
Översiktsplanen anger att barriärminskande åtgärder krävs längs flera vägar och stråk. Trafikverket anser att är positivt att minska barriäreffekten av statliga vägar men att funktionen
av nationella vägar och riksintressen för kommunikationer inte får påverkas.
Samtidigt som barriärer ska överbryggas, så föreslås även kommunala gator göras om till
stadsgator och boulevarder, vilket kan innebära att trafiken ökar på de statliga lederna.
Trafikverket ser en svårighet i att överbrygga barriärerna för att få en sammanhållen stad och
samtidigt inte påverka framkomligheten i staden eller på Göta älv. I översiktsplanen föreslås
en inriktning men Trafikverket ser en i risk att frågorna inte är helt lösta och därmed kan bli
svårhanterliga i framtiden.
För Trafikverkets synpunkter på specifika barriärminskande åtgärder, se nedan under respektive fördjupning av översiktsplanen.
Trafikverket anser att eftersom lämplig utformning för Metrobuss ännu inte är specificerad
måste yta reserveras för samtliga möjliga alternativa utformningar. Främst de alternativa lösningar som kan kräva breddning av körfält eller på annat sätt ianspråktagande av ny mark bör
noteras till kommande detaljplanearbeten i närhet av dessa vägar.
Trafikverket menar att om inga åtgärder görs kommer kö- och framkomlighetsproblemen på
större leder bli värre i framtiden. Eftersom framkomligheten periodvis är begränsad så är det
viktigt att förstå innebörden av att ta kapacitet från lederna. Det behövs en fortsatt dialog
gällande framkomlighet mellan staden och Trafikverket, men även med andra aktörer såsom
kringliggande kommuner och kollektivtrafikmyndigheter.
Beträffande vägreservaten för väg 155 ska det betonas att det, eftersom åtgärdsvalsstudien
inte är färdigställd, finns ytterligare alternativ som utreds utöver redovisade markreservat. Till
dess att åtgärdsvalsstudien har färdigställts krävs att kommunerna har samsyn vid planläggning av områden som påverkar västra delen av väg 155.
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Trafikverket anser att blandad stadsbebyggelse i och över Brottkärrsmotet, som är del av väg
158, påverkar och kan medföra påtaglig skada på riksintresset för kommunikation, där man
lägger blandad stadsbebyggelse inom vägområdet.
Trafikverket anser man bör utvidga markreservatet för Gnistängstunneln för att säkerställa en
framtida effektiv Metrobuss utmed Västerleden.
Trafikverket välkomnar ett reservat för en framtida Jordfallsbro. Trafikverket avser att starta
en utredning om detta men kan inte utesluta att avsteg från reserverad yta kan behövas.
Trafikverket vill poängtera vikten av att Göteborg och Mölndal arbetar tillsammans för att
säkerställa ett sammanhängande grönstråk mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka där en
ekodukt över Söderleden ska ses som en del av grönstråket.
Trafikverket kan i dagsläget inte göra en bedömning om lämpligheten av godskörfält på de
stora lederna utan mer platsspecifika utredningar. De gör också bedömningen att juridiska
möjligheter att genomföra godskörfält saknas i dagsläget.
Sjöfartsinfrastruktur
Trafikverket ställer sig positiva till att öka sjöfarten för gods och passagerare på älven, men
saknar konkreta förslag på hur staden ska möta upp en ökad trafik på älven. För utökad användning av farled 955 för citynära logistik kan ytterligare kajer och annan infrastruktur krävas, vilket inte är specifikt utpekat i översiktsplanen.
Trafikverket anser att riksintressestatus för Masthuggskajen, Stigbergskajen och Majnabbekajen (innerhamnen) kan förändras först när funktionen finns på plats på annan plats,
vilket det inte gör i dagsläget. Därför kvarstår kajernas riksintresseutpekanden tills vidare.
Trafikverket påpekar att nya fasta eller öppningsbara broar kan komma att inskränka på det
fysiska område som farled 955 utgör i Göta älv. Trafikverket ser därför att det finns risk för att
en ytterligare bro kan påtagligt försvåra tillkomst eller utnyttjande av riksintresset för kommunikationer. Utformningen, höjden och övrig detaljprojektering är av mycket stor vikt när
det gäller förbindelser över älven.
Trafikverket konstaterar samtidigt att det finns ett allmänt intresse av ökade resor som en
ny gång- och cykelbro, och andra fasta förbindelser, kan bidra till. För att tillgodose reseefterfrågan kan flera förbindelser behövas som möjliggör gång- och cykel samt kollektivtrafik.
Sådana kan bidra till en avlastning av det statliga vägnätet, som redan idag till viss del är
kraftigt belastat.

Centrala Göteborg
Trafikverket ställer sig i stort positiva till det granskningsförslag som läggs fram för fördjupningen av översiktsplanen. Dock är det svårt att utläsa om den fördjupade översiktsplanen
möter upp den resandeefterfrågan som föreslagen markanvändning resulterar i.
Det finns en tydlig inriktning om att överbrygga barriärerna i centrala staden, där Göta älv,
de stora trafiklederna och järnvägen utgör de största barriärerna. Trafikverket ser en svårighet
i att överbrygga barriärerna för att få en sammanhållen stad och samtidigt inte påverka framkomligheten i staden eller på Göta älv. I översiktsplanen föreslås en inriktning men Trafikver-
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ket ser en i risk att frågorna inte är helt lösta och därmed kan bli svårhanterliga i framtiden.
Trafikverket vill poängtera att omvandling av området runt Gullbergsvass måste ske utan
påverkan på funktionerna station och järnväg.
Trafikverket önskar ett förtydligande av vilken utveckling staden ser i området kring Gullbergstunneln – Götatunneln som är markerat som ”förändrad markanvändning stadskärna”
och hur det i så fall påverkar den statliga infrastrukturen. Trafikverket ser fram emot en dialog
gällande stadens framtida planer för området.
Barriäröverbryggande åtgärder
För E45, Oscarsleden och för Lundbyleden anges att de på sikt ska göras till ”integrerade
stråk”. Det är inte tydligt definierat vad detta innebär men alla fysiska åtgärder inom vägområdet måste godkännas av väghållaren och Trafikverket kan inte utesluta att sådana åtgärder
påtagligt påverkar vägens funktion.
Väg E6 är utpekad som stråk där barriäröverbryggande åtgärder krävs. Trafikverket kan inte
ta ställning till förslaget utan ett förtydligande kring vad detta kan innebära. I åtgärdsvalsstudien för E6 har Trafikverket studerat frågan kring barriäröverbryggande åtgärder i ett PM,
men förordar inte att frågan drivs vidare.
Metrobuss
I förslaget för fördjupad översiktsplan är befintliga och framtida noder för stadsutveckling
utpekade. Noderna ska vara bytespunkter för kollektivtrafik där stadsutveckling har möjligheter att samlas. Vissa av dessa, såsom Pumpgatan och Ullevimotet, är belägna längs med det
statliga vägnätet och utpekat nät för Metrobuss. Trafikverket vill betona att det i åtgärdsvalsstudien för Metrobuss inte har fastställts lämpliga hållplatslägen och om dessa noder bygger
på Metrobusshållplatslägen kan dessa behöva utredas vidare.
Trafikverket anser att detta är en fråga om angöring av centrum behöver utredas innan utbyggnad av Metrobuss.
För Trafikverkets synpunkter på riksintresse för sjöfart (hamn och farled) samt broar över
Göta älv se sammanfattning under ny översiktsplan.

Högsbo-Frölunda
Trafikverket ställer sig positiva till den ambition och vilja som redovisas genom planförslaget.
Trafikverket saknar dock en effektbedömning av den tillkommande trafiken som beräknas
genereras till E6.20 Västerleden och hur den påverkar den statliga leden.
Trafikverket noterar att planhandlingarna hänvisar till Avsiktsförklaring Utveckling Högsbo – Frölunda (nedan benämnd avsiktsförklaringen) som tecknades mellan Göteborgs Stad,
Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Länsstyrelsen inom ramen för den
statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08). Trafikverket vill dock
betona att frågan om trafikalstring och andra trafikeffekter från området inte är löst. Samtliga
parter måste ha ambitioner om att genomföra alla åtgärder som finns i avsiktsförklaringen.
En boulevardisering av Dag Hammarskjöldsleden kommer att innebära en omfördelning av
trafiken som skulle kunna påverka det kommunala och statliga vägnätet. Därmed krävs det
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omsorgsfullt införande och utformning som Trafikverket önskar delta i. Ett samarbete i frågan är påbörjat genom bland annat avsiktsförklaringen och Trafikverket önskar en fortsättning på detta samarbete.
Barriäröverbryggande åtgärder
Trafikverket anser att det är positivt med passager som ger minskad barriäreffekt av Västerleden. Åtgärder inom vägområdet, eller som påverkar vägområdet, får dock inte göras utan
väghållarens tillstånd och ett avtal bör skrivas. Trafikverket kommer inte att godkänna utformningar som anses påverka vägens funktion eller säkerhet negativt. Trafikverket uppmanar
kommunen till tidig dialog i dessa frågor.
En studie för alternativ cykelpassage under Tynneredsmotet redovisas. Utformningen bör
säkerställa trafiksäkerhet även för av- och påfartsramper, som är en del av Västerleden.
Målbild Koll2035
I planförslaget beskrivs att Frölundabanan – spårväg mellan Linnéplatsen och Frölunda – inte
kommer kunna byggas enligt stadsbanestandard, enligt vad som anges i Målbild Koll2035. Vidare beskrivs i avsiktsförklaringen för Högsbo-Frölunda att uppfyllnad av Målbild Koll2035
är viktigt för att trafikförsörja området. Trafikverket anser att det är problematiskt att de båda
handlingarna inte är samstämmiga. Eftersom Målbild Koll2035 beskrivs som en viktig åtgärd, bör staden beskriva hur en ersättning för avsteg från målbilden ska hanteras.
Lämplig utformning av anspråk för framtida Metrobuss längs Västerleden planeras att studeras vidare i åtgärdsvalsstudie för Västerleden Röda Sten-Järnbrottsmotet med planerad start
2021. Tills vidare anser Trafikverket att yta måste reserveras för samtliga möjliga utformningsalternativ för att Metrobuss ska kunna vara genomförbart. Särskilt de alternativ som kan
kräva breddning av körfält eller på annat sätt ianspråktagande av ny mark bör förmedlas till
kommande detaljplanearbeten i närhet av dessa vägar.
För Trafikverkets synpunkter på spår längs väg 158 se sammanfattning ovan under översiktsplan.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkterna från Trafikverket och noterar att de i huvudsak är
positiva till granskningsförslaget.
De synpunkter som framförs för centrala Göteborg gällande att Gullbergsvass framtida utveckling
och att omvandlingen inte får påverka funktionerna station och järnväg behöver hanteras vidare i
den fortsatta planeringen för området. Gullbergsvass är tänkt för omvandling senare i planeringshorisonten av omvandlingsområdena i Älvstaden.
Lundbyleden och Oscarsleden som integrerade stråk innebär att på lång sikt verka för att dessa barriärer minskar. Åtgärder är inte färdigstuderade utan inriktningen enligt åtgärdsvalsstudien för
Lundbyleden är att på längre sikt verka för att den blir en integrerad del av det lokala gatunätet.
Trafikverket och Göteborgs stad/Stadsbyggnadskontoret behöver ha fortsatt god dialog kring fortsatta arbetet kring barriäröverbryggande åtgärder, och hållplatslägen längs det statliga vägnätet och
Gullbergsvass stadsutveckling. En viktig del i arbetet med att minska barriärerna är också att verka
för att på sikt leda om godstrafik runt staden.
Gällande avsiktsförklaringen Utveckling Högsbo - Frölunda, så är Stadsbyggnadskontorets håll-
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ning att det är en viktig handling och Göteborgs stad har för avsikt att arbeta i enlighet med den. I
översiktsplanearbetet har Målbild Koll2035 varit en utgångpunkt. Men målbildens anspråk gällande kollektivtrafik har inte avvägts gentemot andra intressen förrän nu. Restidsmålet är en av
målkonflikterna med många andra stadslivsanspråk och i centrala Göteborg respektive Högsbo-Frölunda har detta behövt prioriteras ner till förmån för stadsmiljö och trafikering i samma plan. Stadens bedömning är därför att översiktsplanen är i linje med avsiktsförklaringen, med en väl avvägd
balans medan stadsmiljökvalitéer och kollektivtrafikens framkomlighet.
Staden ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog med Trafikverket i detta arbete där vår gemensamma avsiktsförklaring utgör en bra utgångspunkt att bygga vidare på, ifråga om boulevardisering av Dag Hammarskjöldsleden och vad det kommer innebära för omfördelning av trafiken på
kommunala och statliga vägnätet.
Översiktsplanens ambition är att minska barriärverkan och störningar från de större trafiklederna
som skär igenom staden. Staden avser ha en nära dialog med Trafikverket om hur detta konkret kan
genomföras i avvägningen mellan mål om stadsmiljö, framkomlighet och ekologisk hållbarhet.
Översiktsplanens ambition är att bättre knyta ihop staden över älven. För stadslivet och miljön behöver detta ske med fokus på hållbara färdslag och en avsevärd förbättring av möjligheterna att ta
sig över älven med gång och cykel. Staden avser ha en nära dialog med de statliga aktörerna kring
hur detta kan genomföras på bästa sätt i avvägningen gentemot riksintresset kommunikation och
handelssjöfarten på Göta älv.
Staden har lagt ett reservat för ny sträckning av järnväg via norra Hisingen till Göteborgs hamn
för att hålla öppet för en möjlig framtida lösning på lång sikt. Detta utgör inget hinder för stat och
kommun att arbeta gemensamt med nödvändiga och viktiga lösningar som rör tillgängligheten till
hamnen även på kort och medellång sikt.
Västra Götalandsregionen har inom samarbetet med Göteborg, Mölndal och Partille (GMP) genomfört en studie om metrobuss angöring till centrala Göteborg. Utredning utgör tillsammans med
rapporten för åtgärdsvalsstudien för metrobuss samt den därtill kopplade avsiktsförklaringen ett
viktigt underlag för fortsatt gemensamt arbete kring genomförandet av metrobussystemet.
En bärande princip med metrobussystemet är att nyttja de befintliga kapacitetsstarka lederna i och
runt staden. Fortsatt dialog mellan staden, regionen och Trafikverket behöver föras gällande metrobuss anspråk på lederna; dvs hur kapacitet kan tilldelas metrobuss genom till exempel överlåtande av
körfält från personbilstrafiken eller på annat vis. Staden avser inte att reservera omkringliggande
mark för byggande av helt ny infrastruktur för metrobuss. Om det behovet uppkommer är vi åter
tillbaka i frågan om åtgärdsvalet metrobuss är verifierat eller om det finns annat system som bättre
svarar mot behoven sett till kostnaden.
Staden delar Trafikverkets bild i att vi behöver konkretisera hur vi ska tillgodose behovet av markytor för sjöfartsinfrastruktur i anslutning till Göta älv. Detta behov har uppmärksammats i arbetet med översiktsplanen och dialog har förts med berörda intressenter inom såväl offentlig som
privat sektor. Med dagens kunskap har det inte varit möjligt att vara mer konkret i utpekandet men
ambitionen är att fortsatt arbete och dialog i frågan ska utmynna i ett mer konkret utpekande för
dessa ändamål på markanvändningskartan. Exempel på fortsatt arbete som startas upp är arbetet
med en godsplan för Göteborg.
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Genomförda utredningar visar att det finns ett stort behov av att utveckla en kapacitetsstark och
långsiktig kollektivtrafiklösning i stråket söderut längs väg 158. Frågan aktualiseras nu ytterligare
då program för Nya Hovås 2 är under uppstart. Staden ser Trafikverket som en viktig samtalspartner och kompetens för att säkerställa att vi håller öppet för en möjlig spårutbyggnad i framtiden.
Det innebär att vi tillsammans också behöver fördjupa kunskapen för att konkretisera korridorval
och anslutningsmöjligheter.
Översiktsplanen anger inriktningar och förslag på hur transportsystemet kan utvecklas för att stödja
stadsutvecklingen. Staden behöver tillsammans med Trafikverket och andra berörda aktörer arbeta
vidare med dessa inriktningar för att fastställa hur de konkret kan genomföras och vägas av gentemot varandra. Staden har föreslagit Trafikverket att vi gemensamt behöver arbeta med systemperspektiv och framkomlighet i ett hela-staden-perspektiv där inriktningar från översiktsplanen balanseras med utredningsresultat från åtgärdsvalsstudier med mera för att syna våra lösningsförslag,
effektbedöma och klargöra vilka förslag/inriktningar som är genomförbara.
Hög tillgänglighet med kollektivtrafik och inte minst spårbunden trafik till och från Göteborg är
nödvändig för att klara utvecklingen enligt översiktsplanen. Staden värnar således funktionerna
som utgörs av centralstationen och anslutande järnvägsförbindelser.
Översiktsplanens ambition är att minska barriärverkan och störningar från de större trafiklederna
som skär igenom staden. Staden avser ha en nära dialog med Trafikverket om hur detta konkret
kan genomföras i avvägningen mellan mål om stadsmiljö, framkomlighet och hållbarhet. Samtidigt
behöver vi ta ett helhetsgrepp gemensamt på systemnivå (se ovan) för att på bästa sätt väga av olika mål och inriktningar för stadsutveckling, framkomlighet etc. Staden hänvisar även här till vår
förfrågan till Trafikverket om att gemensamt arbeta med avvägningar mellan olika mål och inriktningar i ett grepp över hela staden - systemnivån.
När det gäller åtgärdsvalsstudien för väg 155 Torslanda-Hönö innebär studiens tidplan att slutsatser kommer dras efter att Göteborgs översiktsplan är beslutad. Kommunstyrelsen i Göteborg kommer
att yttra sig över förslaget till åtgärdsvalsstudie under senhösten 2021. Staden ser fram emot en
fortsatt dialog i frågan.
Trafikverket betonar att de inte har ett uppdrag att vidare utreda eller anlägga järnväg längs väg
158. Vi är överens med Trafikverket att det krävs ytterligare utredningar för att avgöra lämplig
sträckning genom Frölunda-Högsbo och ser fram emot fortsatt samverkan och dialog i frågan.
Trafikverket efterfrågar en effektbedömning av den tillkommande trafiken som beräknas genereras
till E6.20 Västerleden i samband med att östra Högsbo omvandlas till blandad stadsbebyggelse.
Detta finns redovisat i åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds boulevard som trafikkontoret
i Göteborg tagit fram parallellt med översiktsplanen. Ytterligare utredningar kommer att behöva
göras i kommande arbeten.

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på förslagen till ny översiktsplan, fördjupning
för centrala Göteborg eller för Högsbo-Frölunda.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI)

SGI ser att deras synpunkter från tidigare yttrande generellt sett kvarstår. De konstaterar
utifrån det som framgår av översiktsplanen att det är tydligt att kommunen arbetar med att

58

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

identifiera och hantera geotekniska risker, men att detta arbete huvudsakligen sker i detaljplaneskedet. SGI vill uppmärksamma staden på att geotekniska riskfaktorer kan vara avgörande
för lämpligheten och att eventuella riskområden därför bör redovisas i redan översiktsplanen,
förslagsvis på kartor. Vidare bör en strategi kopplas till planen över hur dessa områden skall
utredas i samband med framtida planläggning och bygglovsgivning.
SGI saknar en översiktlig beskrivning av kommunens geologiska och geotekniska/bergtekniska förhållanden. De konstaterar även att det inte finns några lager som specifikt visar
exempelvis jordlager, områden med stabilitetsproblem eller erosionsrisk. För denna typ av
information hänvisas läsaren antingen till externa webbsidor (SGU:s kartredovisningar) eller
till annan information från Göteborgs Stad (till exempel stabilitetsrisker). SGI anser generellt
att det skulle förenkla för läsaren om det fanns kartlager som redovisade detta tillsammans
med övrig information i den digitala översiktsplanen.
Vad gäller planeringsunderlag för ras, skred och erosion anser SGI att det är otydligt vilken
information som kommuninvånare faktiskt kan få tillgång till, samt var man kan hitta det
och om detta är offentligt material. SGI efterfrågar en tydligare hänvisning till redovisning
av riskområden. SGI anser att det behöver förtydligas hur läsaren ska använda det material
som nås via länk från översiktsplanen till en generell startsida för SGU:s tjänst Kartvisaren.
En synpunkt SGI har på den digitala plattformen där översiktsplanen och fördjupningarna
redovisas är att det kan vara svårt att hitta önskad information. Sökfunktionen i den digitala översiktsplanen inkluderar endast ord i rubrikerna. En sökning på ordet ”geoteknik” ger
därför ingen träff, eftersom rubriken är ”Geotekniska förutsättningar”. De påpekar också att
denna rubrik inte finns för huvuddokumentet, utan enbart finns i fördjupningsbilagorna.

Centrala Göteborg
SGI ser att de geotekniska förhållandena är beskrivna i en detaljeringsgrad som är lämplig för fördjupningen av översiktsplanen för Göteborg. Liksom för den kommunomfattande
översiktsplanen, konstaterar dock SGI att den digitala kartredovisningen saknar lager som
specifikt visar exempelvis jordlager, områden med stabilitetsproblem eller erosionsrisk och att
en att en tydligare hänvisning om hur man hittar karta för jordstabilitet bör infogas i texten.
Även för bergstabiliteten anser SGI att en tydligare redovisning av riskområden kan infogas
i kapitlet.

Högsbo-Frölunda
Utöver de generella synpunkterna kring den digitala kartredovisningen har SGI endast redaktionella synpunkter på fördjupningen för Högsbo-Frölunda.

Kommunens kommentar
I översiktsplanens strategier framgår att staden ska hantera skredrisker i jord, rasrisker i berg samt
radonförande markförhållanden genom hela planeringsprocessen så att identifierade riskområden
åtgärdas och nya etableringar får betryggande och hållbar säkerhet. Skredrisker i potentiellt förorenade områden ska alltid ges hög prioritet avseende åtgärd. Tillsammans med utarbetade processer
och rutiner säkerställer detta att kommunen utreder potentiella riskområden i samband med framtida planläggning och bygglovsgivning. Riskområden presenteras bland annat i form av det nationella kunskapsunderlaget Aktsamhetsområden. Vidare, i de geografiska fördjupningarna centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda beskrivs markförhållanden och dess konsekvenser på stadsplaneringen
mer i detalj under rubriken Geotekniska förutsättningar. Här återfinns även ytterligare detaljerade
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strategier för stadens arbete med både säkerhet och genomförbarhetsfrågor. Radonkartan samt en
jordartskarta kommer att läggas till samt kort beskrivning om Göteborgs generella förhållanden.

SJÖFARTSVERKET

Sjöfartsverkets yttrande gäller förslag till ny översiktsplan samt fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg.
Sjöfartsverket ser positivt på förändringen som gjorts sedan samrådet och att de geografiska
inriktningarna nu även omfattar Havsområdet. Sjöfartsverket ser att beskrivning av sjöfart
och farleder stämmer. Sjöfartsverket noterar att inriktningen att verksamheter och anläggningar som hindrar sjöfarten ska undvikas uppfylls till viss del genom förslaget att Lindholmsförbindelsen nu planeras som tunnel. Sjöfartsverket ser även positivt på att flera nya
älvförbindelser för gång- och cykel planeras som färjeförbindelser vilket även bör vara den
långsiktiga inriktningen.
Sjöfartsverket ser att det är naturligt för Göteborgs stad att förtäta och använda tidigare
varvs- och hamnområden för stadsutveckling. Sjöfartsverket anser dock, vilket framfördes i
samrådet, att Göteborg har en närapå unik förutsättning eftersom Göta älv, som binder samman havet med Vänern, idag är fullt möjlig att trafikera med oceangående handelsfartyg såväl
som handelsfartyg för inlandssjöfart och fritidsbåtar. Sjöfartsverket saknar en strategi för hur
Göta älv ska kunna nyttjas för mer sjötrafik utan att hamna i konflikt med vägtrafik, kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.
Sjöfartsverket menar att inriktningen att undvika hinder för sjöfarten inte uppfylls genom
att ny gång- och cykelbro görs öppningsbar. Fler öppningsbara gång- och cykelbroar, både i
centrala Göteborg och uppströms, innebär negativ påverkan på tillgängligheten till farleden
och motverkar den nationella godsstrategin där avsikten är att flytta godstransporter från väg
till järnväg och sjöfart. Sjöfartsverket anser att gång- och cykelförbindelser över älven ska ske
med färja för att inte hindra sjötrafiken och för att inte bygga in framtida trafikkonflikter.
Sjöfartens inbyggda trafikledningssystem i form av sjövägsreglerna är överlägset effektiviteten
hos ett trafikledningssystem vid en öppningsbar bro när det gäller att minimera väntetider.
Sjöfartsverket anser inte att utredningsområde för skyddsportar har en bestående negativ påverkan på riksintresset farled. Sjötrafiken kommer störas under byggnationen av skyddsportarna men i driftskedet bedöms påverkan bli liten.
Sjöfartsverket anser att det finns vissa motstående intressen som inte helt tydligt är hanterade i planförslagen. Som exempel lyfter de inriktningen för maritima näringar att undvika
verksamheter och anläggningar som hindrar sjöfarten inom farleder och ankringsområden,
samtidigt som fast (öppningsbar) älvförbindelse för gång- och cykeltrafik föreslås. Ett annat
exempel är att i inriktningarna för mobilitet och infrastruktur, där målet är att säkerställa en
effektiv och hållbar infrastruktur, anges inriktningen öka användningen av Göta älv för resenärer och gods exempelvis för distribution av varor till innerstaden. Gång- och cykelbroar
över älven förbättrar möjligheten för ökad gång- och cykeltrafik men försämrar samtidigt,
och i viss mån förhindrar helt, användningen av älven för ökad passagerar- och godstrafik.
Sjöfartsverket anser att passagerarterminalerna i innerhamnen ska fortsätta ingå i riksintresset tills dess att funktionen för passagerartrafiken kan säkerställas på annan plats. De konstaterar att det pågår studier kring flytt av passagerarterminalerna till ytterhamnarna men att
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något läge inte är fastställt ännu. Då utbyggnad av nya kajer och hamndelar i Arendal och
Risholmen tar lång tid kommer det inte finnas någon färdig passagerarterminal inom överskådlig tid.
Sjöfartsverket ser en motsättning i att översiktsplanen som argument för att Fiskhamnen inte
längre behövs som landningshamn framhåller att fisk numera landas på annan ort och transporteras till Göteborg med lastbil. Samtidigt lyfts klimatpåverkan och hållbara transporter
där staden avser minska bland annat lastbilstransporter. Sjöfartsverket menar att anledningen
till att Fiskhamnen inte används som landningshamn idag är brist på underhåll av hamn och
kajer vilket lett till att fisk landas på andra orter som Skagen, Västervik och Rönnäng sedan
många år. De anser att om Fiskhamnen fortsatt ska hysa distributions- och logistikcenter för
havsbaserad föda kan sådan verksamhet ha nytta av sjötransporter.
Slutligen har Sjöfartsverket noterat ett rent faktafel där översiktsplanen hänvisar till Hisingsbrons tekniska system för att minska påverkan på älvtrafiken. Något sådant tekniskt system
finns inte.

Centrala Göteborg
Se synpunkter ovan under ny översiktsplan.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret instämmer med att det finns motstående intressen i frågan som rör farledens
nyttjande och önskan om att skapa fler förbindelser över älven för gång och cykel. I planförslaget
finns bara ett läge för gång- och cykelbro utpekat och kontoret anser att Länsstyrelsens bedömning
av att denna gång- och cykelbro inte påtagligt skadar sjöfartens intressen är en rimlig bedömning.
Staden utreder utökad färjeskytteltrafik. Färjeskytteltrafik i strategiska kopplingar kan på sikt kan
ersättas med broar när omvärldsfaktorer har förändrats, exempelvis Vänersjöfartens utveckling över
tid avseende bland annat trafikering (antal fartyg) och godsvolymer.
Översiktsplanen kommer kompletteras med utpekande av möjligt läge för färjetrafik i ytterhamnen,
såsom FÖP Torsviken anger.
Angående riksintresse för yrkesfisket se vidare Länsstyrelsens yttrande och stadsbyggnadskontorets
kommentar.
Synpunkten om att handlingen hänvisade till Hisingsbron tekniska system har justerats och hänvisningen har tagits bort.

JERNHUSEN AB, REGION VÄST
Centrala Göteborg
Jernhusen anser att fördjupningen av översiktsplanen är för precis med avseende på markanvändningen, och menar att planen föregår den demokratiska detaljplaneprocessen på ett
olyckligt sätt. De har förståelse för behovet av blå och gröna friytor i Gullbergsvass som helhet, men motsätter sig det specifika utpekandet av park på terminalområdet. De anser även
att det generella intrycket är att mycket skjuts på framtiden vad gäller Gullbergsvass. Jernhusen hänvisar till en rad fattade beslut som berör Gullbergsvass i närtid samt centrala stadens
behov av bostäder och menar att detta talar för allt annat än en senare utveckling av centrala
bostäder i Gullbergsvass. De anser att området mellan Kämpegatan och Gullbergs fäste samt
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söder om ASG terminalen kan identifieras som tidiga etapper och bör planläggas samt genomföras före 2035. Detta skulle kunna skapa ca 2000 kollektivtrafiknära bostäder centralt.
Utöver att täcka upp för bostadsbristen menar Jernhusen att det skapar ett icke försumbart
tillskott av underlag till den lokala handeln. Därtill uppstår en stadsmässig länk mellan Centralen, Partihallarna och vidare mot Gamlestaden och därefter med en omdanad depå vid
Skansen skapas även en länk mot Stampen.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkten. Ett mål i arbetet med fördjupningen av centrala Göteborg har varit att komma ett steg ytterligare i detaljeringsgrad och klargörande för att reda ut
målkonflikter. Generellt i centrala Göteborg så lyfts grönstrukturen högre utifrån den brist som redan finns idag. För framtida Gullbergsvass är det viktigt med en stadspark (minst 10 ha). Illustrationen och tillhörande objektsbeskrivning är tydlig med att avgränsningen inte har beslutats. Detta
ska kompletteras även i områdesbeskrivningen i planbeskrivningen. Prioriteringsordningen mellan
Älvstadens omvandlingsområden sker inte i översiktsplanen.

Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen (VGR) anser att översiktsplanen förmedlar en tydlig ambition
och vilja att staden ska växa hållbart. De hade gärna sett ett stycke kring Målbild Koll2035
i något av de inledande kapitlen och påpekar att en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken
bortom Målbild Koll2035 kommer att behövas på sikt. De saknar vidare en skrivning kring
behovet av strategiska bussdepåer med ändamålsenlig placering. VGR dessutom lämnat ett
antal synpunkter på specifika formuleringar kopplat till förutsättningarna för kollektivtrafikförsörjning. Dessa synpunkter gäller främst kollektivtrafik på centrala Hisingen, tågstopp i
Säve samt, Kortedalatunneln. De menar även att eventuella förändringar av bytespunkter och
målpunkter i förhållande till Målbild Koll2035, såsom Myntgatan, Bräckemotet och Rymdtorget behöver förankras med VGR och Västtrafik inom GMP-samarbetet. VGR konstaterar
också att frågan om gemensamma körfält för gods och kollektivtrafik inte är okomplicerad
och behöver utredas vidare tillsammans med övriga berörda parter.
För att motverka risken för en ökning av biltrafiken i samband med vissa större exploateringar i ytterstaden, understryker VGR vikten av tidig dialog och samråd med Västtrafik kring
tillgång till kollektivtrafik.
VGR anser att det inte framgår varför kontorslokaliseringar kräver spårbunden kollektivtrafik
och menar att busstrafik av hög standard i de flesta fall bör vara lika väl fungerande för att
tillgodose resandebehov.
VGR påpekar att kollektivtrafiken inom Västtrafiks område bedrivs idag till nära 100 % med
förnybara drivmedel såsom el, RME, HVO och biogas. Västtrafik har också som mål att all
stadstrafik i regionen ska vara eldriven till år 2030. De menar att det därmed inte är rimligt
att påstå att kollektivtrafiken primärt bidrar till luftföroreningar. Snarare skapas högre transporteffektivitet och förutsättningar för minskad bilism samt reducering av de utsläpp som är
relaterade till biltrafiken.

Centrala Göteborg
VGR framhåller att det långsiktiga behovet av planskild spårväg genom city kvarstår för att
möjliggöra 60 meter långa spårvagnar.
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VGR är positiva till att stråk för metrobuss finns utpekade längs trafikleder runt staden, men
framhåller att stationslägen inte är fastställda än och att det krävs fortsatta utredningar kring
detta. De påtalar vikten av angöring med metrobuss till city.
VGR lämnar ett antal specifika synpunkter på formuleringar som rör principer för placering
av bussdepåer, att använda begrepp och trafikkoncept som finns i Målbild Koll 2035, att erhålla god framkomlighet i innerstadsringen respektive metrobussens angöring till city och
hur detta i så fall utgör eller förstärker barriärer. De kommenterar också operalänkens redovisning i handlingen, Hjalmar Brantingsplatsens möjlighet att ansluta till stadsutvecklingen i
Backaplan och Frihamnen, samt hållbarhetsbedömningens konsekvensbeskrivning av kollektivtrafikens påverkan på befintliga och nya stadsrum.

Högsbo-Frölunda
VGR anser att översiktsplanen bör redovisa att det inte finns utrymme i kollektivtrafikreservatet längs väg 158 för både stadsbana och järnvägsspår.
VGR efterfrågar en beskrivning av stadsbanan i boulevarden i relation till riktlinjerna i Målbild Koll2035 som anger att spårvägen ska ha hög hastighet längs denna sträcka. Översiktsplanen anger en annan standard. VGR vill att översiktsplanen beskriver hur eventuella avsteg
från riktlinjerna i Målbild Koll 2035 ska hanteras och kompenseras.

Kommunens kommentar
Målbild Koll2035 har varit en utgångpunkt i översiktsplanearbetet men anspråket från kollektivtrafiken har inte avvägts med andra intressen förrän nu. Restidsmålet är en av målkonflikterna
med många andra stadslivsanspråk och i centrala Göteborg respektive Högsbo-Frölunda har detta
behövt prioriteras ner utifrån stadsmiljön och trafikering i samma plan.
Översiktsplanen har en längre tidshorisont och en utbyggnadsstrategi som delvis skiljer sig från tidigare översiktsplan och utbyggnadsplanering som exempelvis Målbild Koll2035 och Målbild tåg
2035 tar avstamp i. Detta innebär att översiktsplanen pekar på utvecklingsbehov för kollektivtrafiken som inte finns omnämnda i dessa dokument men som bedöms viktiga för att möta denna
utbyggnadsstrategi. Exempel på detta är tågstopp i Säve samt Kortedalatunneln.
Stadsbyggnadskontoret ser positivt på ett fortsatt arbete inom GMP-arbetet kring var bytespunkter
såsom Myntgatan, Vädermotet och Rymdtorget för metrobusstationer är lämpligast och kopplas ihop
med stadsutvecklingen.
Västra Götalandsregionen och Stadsbyggnadskontoret samt andra aktörer behöver fortsatt ha ett nära
samarbete med viktiga frågor kring linjetrafikering, metrobusshållplatser, bussdepålägen med mera.

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN,
FÖRVALTNINGEN FÖR KULTURUTVECKLING
Högsbo-Frölunda
VGR:s förvaltning för kulturutveckling bedömer att granskningsförslaget har förbättrats något avseende att lyfta fram kulturmiljön som en viktig faktor, men att den kan betonas ytterligare. Det är positivt att kartläggningen av de kulturhistoriska värdena över området har
utförts. Dock fattas de agrara miljöerna i nuvarande Högsbo industriområde, som särskilt
omnämns i kartläggningen. Det saknas fortfarande ett tydligt förhållningssätt till dessa mil-
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jöer. Miljöerna bör lyftas fram tydligare under rubriken Riktlinjer för struktur och bebyggelse
fram till 1930 för att öka vikten av dessa mycket få men viktiga lämningar.
De byggnader, miljöer och vägsträckningar som är särskilt värdefulla är Högsbo 7:20, Högsbo 20:13, Högsbo 757:352, Frölunda bykulle med kyrkogård samt vägsträckningarna utmed
Otto Elanders gata och Viktor Hasselblads gata.
I den tematiska inriktningen Gestaltad livsmiljö bör stadens kulturmiljö och kulturvärden
lyftas fram under rubriken Främja god arkitektur. Exempelvis rekommenderas att kulturmiljö
infogas i meningen Utveckla staden utifrån dess kulturmiljö, karaktär och identitet, både i de
stora dragen och i det lokala platsspecifika.

Kommunens kommentar
Inriktningarna för kulturmiljö i Högsbo-Frölunda har förtydligats. Texten i den tematiska inriktningen Gestaltad livsmiljö kompletteras enligt förslaget från VGR:s förvaltning för kulturutveckling.
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GRANNKOMMUNER OCH
MELLANKOMMUNALA ORGAN

ALE KOMMUN

Ale kommun missade att yttra sig i samrådsskedet och ser med anledning av detta att det
inte är rimligt att de yttrar sig i detta skede. De lämnar därför inget yttrande på utställningshandlingen.

Kommunens kommentar
Noteras

SKÖVDE KOMMUN

Skövde kommun konstaterar att synpunkterna de lämnade i samrådsskedet har bemötts och
beaktats i granskningshandlingen. Skövde kommun har inga ytterligare synpunkter på planförslaget.

Kommunens kommentar
Noteras

MÖLNDALS STAD

Mölndals stad anser att granskningsförslaget är väl genomarbetat och har ett bra upplägg
med beskrivningar och inriktningar. De noterar att Mölndals centrum markeras som en
tyngdpunkt i Göteborgs tätort i strategikartan, vilket staden ser som positivt och står bakom.
De lyfter också att en ny station i Mölndal på den nya stambanan Göteborg-Borås skapar
möjligheter för en regional utveckling där Göteborg och Mölndal tillsammans kan arbeta för
att stärka kopplingarna till övriga delar av Göteborgsregionen. De pekar också på att det är
positivt att granskningshandlingen visar metrobussens ringled, där Mölndals station markeras som en station/bytespunkt även i metrobussystemet.
Mölndals stad konstaterar att det idag inte finns några planerade åtgärder för hur riksväg 40
kan ansluta till E6 på ett bättre sätt, vilket omnämns i granskningshandlingen. De ser fram
emot en dialog mellan städerna om hur frågan kan hanteras då hela eller delar av en sådan
lösning sannolikt hamnar inom Mölndals kommun.
Mölndals anser att samarbete mellan städerna är något som behövs för att gemensamt säkerställa att riksintressena för kommunikation inte påtagligt skadas i samband med genomförande av planer i Fässbergsdalen. De anser också att det är viktigt att gemensamt verka för
att föreslagna kollektivtrafikåtgärder på Söder-/Västerleden genomförs för att kapaciteten i
trafiksystemet ska fungera framöver. För Mölndalsåns dalgång finns idag inget liknande samarbete, men det är något som kan bli aktuellt framöver. Mölndal lyfter att båda städerna arbetar utifrån en målstyrd planering med fokus på hållbara resor. De gemensamma insatserna
är avgörande för att kunna förtäta och utveckla städerna och därför är det viktigt att städerna
fortsätter med sådan strategisk samverkan tillsammans med övriga kranskommuner.
Mölndals stad noterar att grönkilen Änggårdsbergen-Sandsjöbacka tydligt visas i översiktsplanen vilket är en utveckling sedan samrådet.
Mölndal hade önskat mer tydliga konsekvensbeskrivningar och åtgärdsförslag för hur Göteborg planerar att jobba med de utmaningar som pekas ut i hållbarhetsbedömningen och
hur Göteborgs Stad kan påverka och eventuellt minska negativa konsekvenser. Det här gäller
exempelvis utmaningen med bostadsförsörjningen kopplat till bostadsbyggandet.
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Centrala Göteborg
En utveckling av Göteborgs kärna, och därmed också Göteborgsregionens kärna, är viktig
också för Mölndals stad. Det möjliggör för regionens utveckling och attraktivitet samtidigt
som delar av det som tidigare låg centralt flyttar ut till grannkommunerna. Detta gäller till
exempel för en järnvägsdepå som nu planeras att flyttas till Sandbäck i Mölndal.
I det fortsatta arbetet bör Mölndal och Göteborg mötas för att ha en dialog kring de gemensamma frågorna som bland annat rör blåa och gröna kopplingar. Stråket längs Mölndalsån är
en fråga som städerna behöver arbeta med gemensamt liksom det gröna stråket från centrala
staden genom Änggårdsbergen till Sandsjöbacka.
Mölndal konstaterar att en framtida station i Mölndal på den nya stambanan mellan Göteborg-Borås kommer att utvidga kärnans funktioner och att kopplingen till Mölndals innerstad därför blir viktig också för Göteborg. De anser att städerna bör samverka för att ge den
nya järnvägen bästa möjliga utveckling.

Högsbo-Frölunda
Mölndals stad anser att det är det svårt att utläsa hur de scenarier som presenterades i samrådet har analyserats och vilka ställningstaganden som ligger bakom det förslag som nu presenteras. De saknar ett förtydligande över hur de nya lokalvägskopplingarna, som den gemensamma fördjupade översiktsplanen (FÖP Fässbergsdalen) visar, ska genomföras. De noterar
att utvecklingen av kopplingen Lunnagårdsgatan (Mölndals stad) genom Sisjön/Askim till
väg 158 inte beskrivs tydligt i handlingen. Eftersom denna fråga är högst aktuell anser de att
Göteborgs Stads planering behöver visa hur kopplingen till Göteborgs lokala infrastruktur
ska ske över kommungräns samt hur detta kopplas samman med bland annat väg 158.
Vidare saknar Mölndal en tydlig analys som visar att planförslaget inte negativt påverkar den
överenskommelse som städerna ingått med Trafikverket och Västtrafik. Detta är också viktigt
för att inte den planerade Lunnagårdsgatan får en högre belastning än vad överenskommelsen medger. Utöver detta påpekar Mölndal att det också är viktigt att gemensamt verka för
att föreslagna kollektivtrafikåtgärder på Söder-/Västerleden, parallellt med en generell kollektivtrafikutveckling i stråket Fässbergsdalen, genomförs för att kapaciteten i trafiksystemet
ska fungera framöver och det hållbara resandet ökar.
Mölndal noterar att det i granskningshandlingen föreslås en större andel bostäder söder om
Söderleden än i nollalternativet, FÖP Fässbergsdalen. Mölndals stad planerar för verksamheter på andra sidan kommungränsen och menar att ett sådant förslag eventuellt kan hamna i
konflikt med pågående planering. De ser att det kan vara positivt med en blandning av bostäder och verksamheter i området om detta går att samordna, då det i sin tur ger bättre underlag
för metrobuss i stråket längs Söderleden. Detta behöver städerna dock studera gemensamt.
Mölndal konstaterar att de arbetar vidare med planering utifrån den gällande fördjupade
översiktsplanen för Fässbergsdalen samt överenskommelsen mellan Göteborg och Mölndal
för infrastrukturåtgärder för genomförandet av denna FÖP.
Mölndal noterar att planförslaget har utvecklats sedan samrådet vad gäller till exempel den
gröna kilen Änggårdsbergen-Sandsjöbacka, Stora ån och grönstruktur vilket hänger ihop
med bland annat dagvatten- och skyfallshantering. De ser avslutningsvis mycket positivt på
den dialog som genomfördes mellan städerna inför samrådet av den fördjupade översiktsplanen och ser gärna att denna dialog fortsätter framöver.
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Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret instämmer med Mölndals stad kring en mängd gemensamma frågor som
kommunerna behöver arbeta vidare med tillsammans. Det gäller såväl funktioner för att kärnan
ska fungera och avlastas, blågröna stråk som kommunikationer över kommungränsen. Trafiklederna
som går genom båda kommunerna har hög belastning och stadsbyggnadskontoret ser liksom Mölndal ett fortsatt behov av mellankommunalt samarbete för en större andel hållbara transporter och
resor. Det gäller också för det lokala vägnätet. FÖP Högsbo-Frölunda har i allt väsentligt samma
inriktning jämfört med fördjupningen för Göteborgs del i Fässbergsdalen, så det ändrar inte något
för den överenskommelse som Göteborg och Mölndal har med Västtrafik och Trafikverket angående trafikbelastningen på Söder-/Västerleden. Stadsbyggnadskontoret har minskat utbredningen av
blandad stadsbyggelse till förmån för mer verksamhetsområden söder om Söderleden, jämfört med
FÖP Fässbergsdalen.

KUNGÄLVS KOMMUN

Under samrådet yttrade Kungälvs kommun sig över några mellankommunala frågor där samarbetet borde kunna utvecklas, gällande mobilitet, infrastruktur, natur och kultur. Kungälvs
bedömning är att Göteborgs kommun tagit till sig av synpunkterna även om inga precisa
kommentarer lämnats i den tematiska samrådsredogörelsen. Kungälv tolkar att de områden
som ligger närmast Kungälv geografiskt inte är prioriterade områden i Göteborgs utveckling.
Kungälv vill inte stänga dörrar helt för järnvägsreservat genom Kungälvs tätort och som ansluter mot norra Hisingen). Kungälv vill kunna vara öppna för framtida lösningar bland annat
med hänsyn till den pågående förstudie för alternativ sträckning av höghastighetsbana mellan
Göteborg och Oslo som Konsortiet Skagerrakbanan arbetar med.

Kommunens kommentar
Kontoret noterar att Kungälv inte helt vill stänga dörren för ett järnvägsreservat mot Kungälv
tätort men håller kvar vid bedömningen att inte ha kvar reservatet i översiktsplanen.

STENUNGSUNDS KOMMUN
Centrala Göteborg
Stenungsunds kommun har tagit del av utställningshandlingarna och har inget att erinra utan
stödjer framtaget förslag.

Kommunens kommentar
Noteras

LERUMS KOMMUN
Centrala Göteborg
Lerums kommun avstår att svara på remissen.

Kommunens kommentar
Noteras
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VARBERGS KOMMUN
Centrala Göteborg
Varbergs kommun har framfört sina synpunkter under samrådet och avstår från att lämna
synpunkter i utställningsskedet.

Kommunens kommentar
Noteras

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

Räddningstjänsten Storgöteborg efterfrågar en formulering där det tydligt framgår att vid
förtätning av staden som innebär en försämrad framkomlighet, ska behovet av att avsätta
mark till ny lokalisering av brandstation beaktas.
Räddningstjänsten har skickat med ett antal konkreta synpunkter på de PM om riskhantering farligt gods som tillhör förslaget till översiktsplanen. De efterfrågar att sjöfartens farleder
syns i kartlagret transportled med farligt gods. De anser även att en tematisk fördjupning för
riskhantering, utöver det PM som nu har tagits fram inom ramen för översiktsplanen, behövs
för att ersätta den tidigare fördjupningen kring transporter av farligt gods.
Räddningstjänsten är angelägna om att arbetet med det prioriterade vägnätet fortskrider för
att säkerställa ett vägnät som är robust men även effektivt. De påpekar vidare att kommunen
måste ta fram en brandvattenplan i enlighet med Svenskt vattens riktlinjer för att hantera
förvaltningars särintresse.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret har sett över PM om riskhantering farligt gods utifrån de synpunkter som
Räddningstjänsten lämnat. Ett flertal av dessa synpunkter har kunnat tillgodoses.

GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND (GR)

GR anser att granskningsförslaget är väl genomarbetat och mer preciserat än samrådsversionen. Översiktsplanen belyser regionala perspektiv på ett tydligt sätt. Stadens roll som regionkärna lyfts fram, liksom det ansvar som följer av den rollen, såsom avvägningar mellan lokala
stadsbyggnadsintressen och regional tillgänglighet. Inriktningen mot en tätare och utvidgad
innerstad hänger väl samman med den regionala överenskommelsen att stärka regionkärnan.
Däremot hade stadens inriktning för de fem huvudstråken kunnat förtydligas. GR hade också gärna sett kopplingar till Hållbar tillväxt som är en politisk överenskommelse.
Generellt är GR positiva till översiktsplanen och fördjupningarnas inriktningar gällande
infrastruktur och mobilitet. De anser att förutsättningar skapas för att genomföra Målbild
Koll2035 och att inriktningen om utvidgad innerstad och stärkta tyngdpunkter, som konkretiseras i FÖP:arna, harmonierar med idéerna i Målbild Koll2035 om att gå från en radielltill en nätstruktur. GR välkomnar särskilt inriktningen om att utreda nya spårrelationer till
Västlänken (tematisk inriktning för mobilitet och infrastruktur) och noterar dessutom att
Göteborg och Kungsbacka delar intentioner om att utveckla kollektivtrafiken längs väg 158
vilket är mycket positivt för den regionala samordningen.
GR bedömer att granskningshandlingen är konkretare vad gäller såväl fasta förbindelser som
färjor över Göta älv men att flera av dem ligger långt fram i tid och saknar finansiering (sär-
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skilt nya spårvägar). Det är därför en regional angelägenhet att Målbild Koll2035 finansieras
och kan genomföras enligt plan. GR utvecklar resonemangen om infrastruktur och mobilitet
i yttrandena över FÖP:arna.
GR vill understryka vikten av att samordna åtgärder för väg 155 som möjliggör en hållbar
tillväxt för både Göteborg och Öckerö.
GR understryker Hamnbanans betydelse för godstransporter på järnväg till och från hamnen. Med tanke på Hamnbanans regionala och nationella betydelse, samt att dess befintliga
sträckning är ny, bör kostnaden av en flytt ställas mot stadsutvecklingsnyttan. GR delar bilden av Hamnbanans barriäreffekt för innerstadens utveckling, men anser att en flytt behöver
vägas mot alternativa åtgärder som överdäckning eller planskilda passager. Förslagsvis kan
staden ta fram en tidshorisont för innerstadens utvidgning som förtydligar Hamnbanans
konsekvenser över tid och när en eventuell flytt kan aktualiseras.
GR välkomnar att kust- och havsområdet har fått större utrymme i granskningshandlingen
och välkomnar att översiktsplanen i flera delar lutar sig mot de gemensamma överenskommelserna och beskrivningarna av strukturerande element i Fördjupad strukturbild för kustzonen i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla (GR 2019). Dock ställer GR sig frågande
till att elementet transportstråk inte anses relevant och ser gärna att kommunen förtydligar
varför dessa delar inte anses relevanta för Göteborg.
GR vill poängtera vikten av kontinuerligt god kännedom om de maritima näringarnas behov,
att ha markberedskap i strandnära lägen och att underlätta för samnyttjande av ytor. De lyfter
även bland annat att den utarbetade bilagan PM Planeringsnivåer för kustzon är ett värdefullt
dokument som kan utgöra underlag för planeringen i alla kustkommuner inom GR.
GR stödjer intentionen att säkerställa mark för renodlade industriområden inom stadens
gräns men vill lyfta det regionala perspektivet, och att omlokalisering av verksamheter med
fördel kan samordnas mellan kommuner. GR stöttar gärna i det långsiktiga arbetet.
I samrådet välkomnade GR att Strukturbild för Göteborgsregionen placerats i strategikartans bakgrund. I granskningsförslaget är strukturbilden borttagen vilket GR anser försvagar
den visuella kopplingen till de regionala överenskommelserna.
I granskningsförslagets strategikarta har det gröna sambandet mellan Sandsjöbacka och Änggårdsbergen lyfts fram och det är positivt att illustrationen beskriver hur grönområdet löper
över kommungränserna. Samtidigt är den nya kartan mer schematisk och svårare att avläsa
geografiskt. GR påpekar att samordning med Mölndal och Kungsbacka är en förutsättning
för att värna den gröna kilen enligt strukturbildens intentioner.
Det är glädjande att Göteborg nu presenterar ett helt digitalt förslag. Det underlättar mellankommunal och regional samordning. GR bedömer avslutningsvis att de sociala hållbarhetsperspektiven generellt är väl beskrivna och integrerade i planförslaget. Inom GR pågår
ett arbete med att belysa regionala bilder av segregation, vilket kan utgöra stöd i kommunens
fortsatta planering.

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

71

Centrala Göteborg
GR välkomnar valet av utvecklingsalternativet att stadskärnan växer över älven samt att
planförslaget innefattar viktiga regionala knutpunkter som Centralstationen, Korsvägen och
Haga. Att låta stadskärnan växa över älven stärker förutsättningarna för en utveckling av regionkärnans funktion som är viktig både ur mobilitetsperspektiv och som en regional målpunkt
för handel och arbetsplatser. GR ser särskilt positivt på att Korsvägen inkluderats i planområdet, till skillnad från alternativet i samrådshandlingen.
GR är positiva till de illustrationer som presenteras i förslaget. De är enkla att förstå och visar
en tydlig viljeriktning om vad staden önskar uppnå.
Planförslaget anger att potentialen för noder och stråk ska omhändertas, vilket GR är positiv
till. De lyfter bland annat att Brunnsbo station stärker bytesmöjligheterna för resenärer på
Bohusbanan och ökar nåbarheten till stora arbetsplatser på Hisingen. Detta är viktigt ur ett
regionalt studie- och arbetsmarknadsperspektiv.
Innerstadens utvidgning över älven gör att stadslivet tangerar fler regionala målpunkter, och
utvecklingen är tydligt knuten till Målbild Kolls idéer om en innerstadsring för kollektivtrafik. På så vis är stadsbyggandet tydligt integrerat med kollektivtrafiken. GR bedömer också
att planförslaget stöttar nyttjandet av Västlänken genom att stärka underlaget för de tre stationerna.
Samverkan med Västra Götalandsregionen, grannkommuner och inom ramarna för Västsvenska paketet är av vikt för att möjliggöra ett genomförande av målbilderna och för att
uppnå planens ambitioner och potential.
Granskningshandlingen föreslår flera nya förbindelser, såväl fasta som med färja, vilket GR
anser är positivt. GR understryker att älvförbindelser har regional betydelse för såväl cykelsom kollektivtrafik och uppmuntrar till regionala perspektiv på cykel, gärna med avstamp i
Cykelplan för Göteborgsregionen (2020).
Angående Hamnbanan se yttrandet över den kommunövergripande översiktsplanen.
GR konstaterar att klimatanpassningsfrågorna är väl beskrivna i granskningshandlingen. De
vill samtidigt understryka vikten av att arbeta aktivt med klimatanpassningsåtgärder över tid,
gärna med en regional utblick och lång tidshorisont.

Högsbo-Frölunda
GR bedömer att granskningsförslaget och det nu valda utvecklingsalternativet går i linje med
överenskommelsen i strukturbilden.
GR ser positivt på att kollektivtrafiken här ses ur ett helhetsperspektiv och att bebyggelseplaneringen stöttar intentionerna i Målbild Koll2035. De lyfter förslaget om ny spårväg
Linnéplatsen-Radiotorget-Järnbrott längs Dag Hammarskjöldsleden med ändhållplats öster
eller sydost om Radiomotet vilket möjliggör en knutpunkt där spårväg, lokalbuss, expressbuss
och eventuellt metrobuss kan mötas. Det är en viktig inriktning för att möjliggöra byten mellan regional och lokal trafik samt avlasta centrala Göteborg.
I GR:s svar på Trafikverkets åtgärdsvalsstudie Göteborg-Kungsbacka lyfts förslaget med ny
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järnväg från Kungsbacka till Haga station som intressant. Det kan öppna upp för nya trafikeringsmöjligheter för pendel- och regiontåg söderifrån att nå de västra delarna av Göteborg
samt avlasta Västkustbanan. Det skulle också öka nyttjandet av Västlänken genom att öppna
upp för nya anslutningar. Planeringen för en sådan lösning måste påbörjas redan nu, dels ur
systemperspektiv, dels i samverkan mellan lokala, regionala och nationella aktörer. GR välkomnar därför att Göteborgs stad i planförslaget lyfter behovet av att fortsätta utreda nya
pendeltågskoncept. Det är en bra grund att FÖP:ens förslag till stadsutveckling är samordnat
med, och kan stärka underlaget för, en ny järnväg. GR ser positivt på fördjupade utredningar
och vill understryka vikten av att hitta lokaliseringar och utformningar som knyter ihop lokal
och regional trafik. GR ser att FÖP:ens intentioner stöttar genomförandet av Cykelplan för
Göteborgsregionen då cykelpendling söderifrån kan gynnas, särskilt ur mellankommunalt
perspektiv.
Planförslaget lyfter kapacitetsbristen i Högsbo återvinningscentral och att det pågår lokaliseringsutredning av en ny anläggning för att möta behovet. I Göteborgsregionens regionala
avfallsplan betonas vikten av fastighetsnära möjlighet till avfallsinsamling. Eftersom området
ligger nära kommungränsen är det särskilt viktigt ur mellankommunalt perspektiv att hitta
lösningar på avfallshanteringen. GR vill med hänvisning till avfallsplanen uppmärksamma
möjligheten att hitta innovativa lösningar för avfallshantering, exempelvis genom tjänster,
som kan spara utrymme och öka användarvänligheten.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar att synpunkterna till största delen är positiva till utställningsförslaget. Stadsbyggnadskontoret är medvetet om sin roll i regionen och det krävs fortsatt samarbete med
grannkommuner och regionorgan för att transporter, bebyggelse och samhällsfunktioner ska utvecklas hållbart ur social, ekonomisk och ekologisk dimension. För att kunna svara på GR:s frågor krävs
fortsatt arbete med finansiering av kollektivtrafiken samt hur Hamnbanan på sikt kan hanteras i
dess befintliga läge eller i ett alternativt läge över centrala Hisingen. Strategikartan kommer inte
bearbetas igen för att lägga GR:s strukturbild i bakgrunden.
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KOMMUNALA
NÄMNDER

FASTIGHETSNÄMNDEN

Fastighetsnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Fastighetsnämnden framför i sitt yttrande att förslaget till ny översiktsplan för Göteborg
sammantaget är bra och bör tillstyrkas. De har dock några konkreta synpunkter med utgångspunkt i nämndens ansvar för bostadsförsörjningsplanering, strategisk markförsörjning samt
utveckling och förvaltning av stadens mark och byggnader.
Fastighetsnämnden anser att de tre prioriterade strategierna är viktiga ledord för en mängd
olika beslut inom stadsbyggnadsområdet och att det även finns med vid planeringen för ytterstaden.
Översiktsplanens inriktningar och strategier kan bidra till en befolkningsökning med ytterligare 250 000 invånare. Fastighetsnämnden påtalar att det är ett medelscenario och där
befolkningstillväxten kan ske i högre eller lägre takt. I arbetet med att bedöma utbyggnadspotentialen ser fastighetsnämnden att det finns stora utmaningar i att nå de volymer av bostäder,
utifrån svårigheten att i tillräcklig omfattning identifiera platser för ytkrävande samhällsservice.
Fastighetsnämnden är positiv till att översiktsplanens utbyggnadsstrategi förändrats något
sedan samråden, genom att ett större fokus nu ligger på stadsutveckling i ytterstaden. Förändringen ökar möjligheterna för att långsiktigt kunna hålla en hög takt i bostadsbyggandet.
Fastighetsnämnden är positiv till att Björlanda/Låssby, Säve och Väster om Kärra i utställningshandlingen numera redovisas som utredningsområden och att området Väster om Kärra
som prioriteras för ett fördjupat planeringsarbete.
Fastighetsnämnden bedömer att det även kan planeras för småhusbebyggelse i relativ närtid
i andra utredningsområden såsom Torslanda-Bua och Gunnilse, delar av Björlanda/Låssby
och Säve men detta behöver hanteras i ett fördjupat planeringsarbete.
Fastighetsnämnden framför att det finns betydande utmaningar och risker som behöver hanteras för att den utveckling som översiktsplanen tar sikte på ska kunna bli verklighet. Utmaningarna består bland annat i att klara nödvändig utbyggnad av infrastruktur för transporter,
inte minst kollektivtrafik, klimatanpassning med bland annat högvattenskydd och skyfallsåtgärder. Lösningar behöver också tas fram för att inrymma ytkrävande samhällsservice i den
täta staden. Det finns även stora behov av att vända utvecklingen i de socioekonomiska svaga
områdena och därigenom minska segregationen i staden, vilket också innebär stora utmaningar.
Det finns ett behov av en ökad övergripande styrning och samordning när det gäller utgifter
och finansiering. Fastighetsnämnden anser att det är angeläget att systematiskt och strukturerat arbeta vidare med dessa frågor och delar av dem bör hanteras i form av en utbyggnadsplanering.
Fastighetsnämnden anser att finansieringslösningar via nya ”paket” tillsammans med Staten,
regionen och andra kommuner kan behövas för en del stora infrastrukturpaket.
Fastighetsnämnden ser kollektivtrafikutbyggnaden som en kritisk faktor för att kunna tillskapa den utbyggnad av bostäder och arbetsplatser som översiktsplanen föreslår, enligt den
kapacitetsutredning som Trafikkontoret tagit fram.
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Fastighetskontoret håller med översiktsplanen om att det är positivt och viktigt att bevara
och utveckla parker och naturområden, men understryker att det finns risker med alltför stor
restriktivitet mot mindre intrång i parker och grönområden. Fastighetsnämnden anser att
översiktsplanen behöver kunna visa att det i vissa fall kan det vara möjligt att tillskapa viktig
samhällsservice, framförallt förskola och skola på platser där inga andra rimliga lösningar gått
att finna.
Fastighetsnämnden framför även synpunkter för att ändra användning i markanvändningskartan för Ånäsfältet i Bagaregården, Önnereds brygga, Tuve – område sydost om Gunnestorps bygata, Dalens idrottsplats vid Margretebergsgatan/Slottsskogen, Skansberget –
södra delen.

Centrala Göteborg
Fastighetsnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Fastighetsnämnden framför i sitt yttrande att förslaget till fördjupningen för centrala Göteborg är väl genomarbetat och skapar goda förutsättningar för att i framtiden uppnå en hållbar
utveckling.
Fastighetsnämnden påtalar sambandet och beroendet mellan att kunna säkerställa tillräckliga
ytor för kommunal service för att kunna uppnå den potentiella bostadsvolymen för centrala
Göteborgs komplettering- och omvandlingsområden. Redan idag är det svårt att finna tillräckliga ytor för kommunal service. Fastighetsnämnden anser att det är viktig att bevara och
utveckla parker och naturområden men att det kan i vissa fall behöva vara möjligt att göra
intrång där det inte går att finna andra rimliga lösningar. Detta behöver i sådana särskilda fall
ställas höga krav på motiveringar för intrång.
Fastighetsnämnden framför att FÖP centrala Göteborg skapar förutsättningar för ett varierat
och rikt utbud som bidrar till en levande stadskärna.
Fastighetsnämnden lyfter ett antal faktorer, både värdeskapande och kostnadsdrivande, som
har betydelse för genomförande av översiktsplanen. De lyfter även vikten av att beakta underjordisk infrastruktur och infrastruktur för elektrifiering när konkurrensen om marken är
stor i centrala Göteborg.
Fastighetsnämnden anser att FÖP centrala Göteborg ger en grund för ett aktivt markägande
för att kunna skapa ytor för bostäder, samhällsservice och näringsliv och även skapa en ekonomi i balans där strategiska inköp kombineras med en klok stadsutveckling som genererar
värdeskapande kvaliteter och försäljningar.
Fastighetsnämnden framhåller att frågor som gäller övergripande trafikstrukturer och behöver utredas vidare. Dessa typer av investeringar innebär stora kostnader och det gäller att investeringarna används rätt och är kopplade till exploateringsintäkter. De föreslår att ett sådant
fortsatt arbete ska ske inom kommande utbyggnadsplanering. Nämnden anser att trafikfrågorna behöver hanteras på en systemnivå över hela kommunen och regionen
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Högsbo-Frölunda
Fastighetsnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Fastighetsnämnden framför i sitt yttrande att förslaget till fördjupning för Högsbo-Frölunda
är bra och bidrar till en strategisk markanvändning utifrån inriktningen om en nära, sammanhållen och robust stad. Den anses kunna utgöra en grund för staden att fatta inriktningsbeslut
för att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till boulevard och synliggör större systemfrågor
och beroenden.
Fastighetsnämnden ser att planhandlingen möjliggör för en hög bostadsutbyggnad men att
denna starkt hänger samman med kollektivtrafikkapaciteten både inom och utanför planområdet. Bostadstyper beskrivs inte men nämnden lyfter småhus som viktigt och lämpligt inom
området. Vidare redogörs i yttrandet även för behovet av kommunal service och näringsliv
som nya bostäder för med sig. Nämnden anser att när det gäller behovet av förskolor och
skolor bör det framgå av handlingen att det i undantagsfall ska vara möjligt att tillskapa friyta
för förskola och skola genom att ianspråkta grönområden samt att samnyttjandet av ytor ökar.
Önskemål finns att redovisa lägen för stora ytkrävande skolenheter.
Fastighetsnämnden framför synpunkter på olika tyngdpunkter och stråk gällande innehåll
och täthet. Arbetsplatser, handel och service bör beaktas vid Frölunda torg samt mellan Linnéplatsen och Marklandsgatan. Järnbrott anses även kunna föreslås som ny tyngdpunkt med
utvecklingspotential för arbetsplatser, handel och service i framtiden liksom att Sisjöns potential fortsatt behöver utredas för detta.
Fastighetsnämnden anser att Högsboleden på sikt behöver möjliggöras för omvandling till
stadsgata för att skapa bättre förutsättningar för den förtätning kring leden som sker idag, och
som kan komma i framtiden.
Nämnden framför att behovet av investeringar inom infrastruktur och samhällsbyggnad inom
och utanför området kommer att vara mycket stort de kommande årtiondena, samtidigt som
investeringsutrymmet är begränsat. Det är viktigt att Göteborgs stad tar fram en utbyggnadsplanering som ger underlag för prioritering av åtgärder och investeringar, och som redovisar lämplig utbyggnadsordning med mera. Beroenden och förutsättningar för utbyggnad ses
dels i planskild kollektivtrafik inom centrala Göteborg genom fortsatt utbyggnad av järnväg
söderut, dels i spårväg i Dag Hammarskjölds boulevard och en utbyggnad av metrobussnät.
Särskilt lyfts behov av att ta ställning till reservatet för järnväg ur ett markägarperspektiv och
här förordar nämnden att pröva att järnväg korsar Söder- och Västerleden under mark.
Nämnden framhåller även att det är viktigt att eftersträva så yteffektiva lösningar som möjligt
för dagvatten och skyfall, handlingen bör därför visa på en större flexibilitet när det gäller ytor
och lösningar. Inom Högsbo industriområde, där andelen kommunägd mark är liten, förordas en tydligt mångfunktionell markanvändning där dagvattenlösningar utförs integrerade i
gatu- och parkmiljöer.
Fastighetsnämnden pekar på att stora skolenheter innebär tröskelinvesteringar som tidigt
behöver planeras in i omvandlingen.
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Fastighetsnämnden skickar med särskilda kommentarer på markanvändningskarta gällande
några särskilda platser:
• Karlsrofältet
• Dalens idrottsplats (pröva om platsen skulle kunna inrymma en stor grundskola.)
• Norr om Högsboleden (bör ges stöd för att i detaljplan pröva blandad stadsbebyggelse
och skola)
• Norr om Stora Åvägen (bör ges stöd för att i detaljplan pröva blandad stadsbebyggelse)
• Sydöstra delen av Victor Hasselblads gata, söder om Otto Elanders gata (bör ges stöd
för att pröva företagsområde)

Kommunens kommentar
Den ökande konkurrensen om mark är en av de utmaningar som identifierats som viktig att hantera
inom arbetet med översiktsplanen. Det handlar bland annat om behovet av att säkerställa grönområden i form av parker och naturområden samtidigt som fler ytor tas i anspråk för bebyggelse. Stadsbyggnadskontoret håller fast vid att inriktningen i första hand bör vara att planera ny bebyggelse
på redan ianspråktagen mark. Fokus i översiktsplanen har legat på att peka ut lämpade ytor för, och
säkerställa parker och naturområden som både till kvalitet och storlek möter behovet i en växande
stad och där ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Kontoret är därför tveksamt till att tillåta intrång
i dessa ytor, framförallt i de parker som pekas ut. Samtidigt instämmer kontoret i utmaningen att
hitta lämpliga lokaliseringar för skolor och förskolor, särskilt i vissa stadsdelar och ser även att det
finns möjligheter till olika former av samnyttjande mellan dessa funktioner och park/naturområden. Översiktsplanen har därför kompletterats med en skrivning som innebär att visst intrång i
naturområden kan göras förutsatt att andra lokaliseringar för skola/förskola har bedömts omöjliga.
Även några av de specifika platser som fastighetsnämnden lyfter i sitt yttrande har kompletterats
med möjlighet att pröva skola eller förskola. Detta gäller Skansberget, Slottsskogen och Ånäsfältet.
Justering har även gjorts i markanvändningskartan vad gäller Tuve/Gunnestorps bygata samt ett
flertal av de mindre synpunkter som lämnats. Vad gäller Önnereds brygga kvarstår kontorets tidigare bedömning och områdena redovisas även fortsatt som hamn.
Stadsbyggnadskontoret instämmer med behovet av att systematiskt och strukturerat arbeta vidare
med frågor som rör prioritering, val av åtgärder samt investeringar och bedömer att delar av detta
kommer att kunna hanteras inom ramen för en kommande utbyggnadsplanering. Synpunkten har
även framförts för centrala Göteborg.
Stadsbyggnadskontoret instämmer med att den övergripande trafikstrukturen behöver utredas vidare tillsammans med berörda parter.
Vad gäller önskemålet om att peka ut platser för större skolenheter i Högsbo-Frölunda på markanvändningskartan är kontorets bedömning att detta inte är möjligt. En komplettering i text har däremot gjorts som anger att för större, kommunalt ägda fastigheter bör i första hand en användning
för skoländamål prövas vid en framtida förändrad markanvändning.
Järnbrott beskrivs i handlingen som viktig nod för stadsutveckling, för fler verksamheter och kollektivtrafik. (Se även kommentar på trafiknämndens yttrande.) Texterna har förtydligats något ytterligare
när det gäller potentialen för stadsutveckling vid Järnbrott. Detsamma gäller för Marklandsgatan.
Kontoret delar inte fastighetsnämndens syn på Sisjön och bedömningen av lämplig markanvändning norr om Stora Åvägen kvarstår. Bedömningen är att det är olämpligt med en smal bostads-
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remsa med trafik på ena sidan och verksamheter på andra. Detsamma gäller Victor Hasselblads gata
- Otto Elanders gata där det inte bedöms lämpligt att dela upp industriområdet utan istället behålla
det intakt. Någon ytterligare gång- och cykelkoppling över väg 158 kommer inte heller att pekas ut.
Omvandlingsstråk som har pekats ut är stråk som idag utgör en barriär och där en omvandling
skulle bidra med att bättre knyta ihop områden. Utmed stråken finns även exploateringsmöjligheter
som kan frigöras vid en omvandling. Eftersom en omvandling av denna typ kan vara relativt utmanande att genomföra har en prioritering gjorts mellan potentiella stråk. Det är dessa som pekas
ut i översiktsplanen. Högsboleden utgör en barriär men utbyggnadspotentialen längs leden bedöms
förhållandevis låg.
Kontoret instämmer med att det är eftersträvansvärt med mångfunktionalitet vad gäller lösningar
för dagvatten och skyfall inom Högsbo-Frölunda men konstaterar samtidigt att avvägning mellan
intressen, till exempel behov av gator och parker behöver göras.

NÄMNDEN FÖR FUNKTIONSSTÖD

Nämnden för funktionsstöd har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget
yttrande.
Nämnden för funktionsstöd ser positivt på förslaget till ny översiktsplan men har några synpunkter och medskick. De anser att handlingen borde ses över med utgångspunkt i Socialstyrelsens rekommendationer vad gäller begrepp kring tillgänglighet och funktionsnedsättning.
Nämnden saknar vidare kopplingar till Programmet för full delaktighet och önskar att översiktsplanen gör en översyn i hur detta styrande dokument kan förstärka visionen om en nära,
sammanhållen och robust stad.
Nämnden lyfter även att kapitlet om gestaltad livsmiljö borde addera ytterligare ett avsnitt
kring Tillgänglighet och universell utformning utifrån riksdagens mål för gestaltad livsmiljö
om att miljöer ska gestaltas för att vara tillgängliga för alla. De saknar tillgänglighetsperspektivet i översiktsplanens texter om offentliga rum och specifikt mötesplatserna. Nämnden betonar vikten av att dessa skapas utifrån principer om tillgänglighet, delaktighet och användbarhet ur ett funktionsrättsperspektiv.
Nämnden för funktionsstöd ser positivt på inriktningen att park eller naturområde ska finnas
inom 300 meter från bostäder, skolor och arbetsplatser. Kompletteringen med plan parkmark
är positivt för nämndens målgrupp. Nämnden är vidare positiv till en utbyggd kollektivtrafik
samt att stadens struktur ska gå från enkärnig till flerkärnig där fler vardagliga mål lokaliseras
i inom gång och cykelavstånd. Nämnden efterfrågar dock ett tydligare funktionsrättsperspektiv i avsnittet om mobilitet och infrastruktur.
Nämnden påpekar att frågan om samnyttjande av samhällsservice som översiktsplanen beskriver, är komplex för personer med funktionsnedsättningar. De anser att det vore bra om
översiktsplanen problematiserar kring målkonflikter såsom det är gjort kring barnperspektivet.
Nämnden för funktionsstöd framhåller vikten av att goda ljudmiljöer och god luftkvalitet i
centrala och tillgängliga delar av staden eftersträvas för återhämtning och stresslindring. De
påpekar att de större naturområden i ytterstaden som översiktsplanen lyfter fram kan vara
perifera och svårtillgängliga platser.
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Nämnden för funktionsstöd anser att personer med funktionsnedsättning bör benämnas som
en grupp som påverkas särskilt av bostadsbristens konsekvenser kopplat till ekonomiska förutsättningar. För många personer med funktionsnedsättning är tillgängligheten i och kring
bostaden dessutom av särskild vikt. Planen bör därför ta upp fler aspekter att ta hänsyn till
än den ekonomiska för att hitta en passande bostad. Nämnden anser även att den sociala
konsekvensanalysen kan utvecklas genom en problematisering av den sociala infrastrukturen
och risk för utträngning vid bebyggelseutveckling. Nämndens målgrupp påverkas särskilt av
bostadsbristens konsekvenser.

Centrala Göteborg
Nämnden för funktionsstöd har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget
yttrande.
Nämnden för funktionsstöd anser att förslaget är väl bearbetat, att utvecklingsstrategin är
genomtänkt samt att det i stort fångar de utmaningar och utvecklingspotential som finns
i centrala Göteborg. Främst rör nämndens synpunkter bristen på funktionsrättsperspektiv.
Nämnden anser att dokumentets normerande effekt inte ska underskattas och att text och
bildval därmed ska ses över tillsammans med begrepp som berör funktionshinderområdet.
Vidare lyfter de tillgänglighet för alla till den historiska stadskärnan, konflikten med kulturhistoriska miljöer samt behov av släta stråk. Nämnden önskar att ett mer intersektionellt
perspektiv kopplat till ålder och funktionalitet tillförs förslaget. De efterfrågar ett tillägg i
form av funktionshinderperspektivet vad gäller inriktning om att gångtrafik ska prioriteras.
Generellt efterfrågas fler ställningstaganden och resonemang kring hur personer med funktionsnedsättning ska få en bättre upplevelse av de centrala trafikmiljöerna.
Nämnden för funktionsstöd lyfter att det finns ett behov av bostäder med särskild service
(BmSS) i hela staden och att tillgången till BmSS är minst i centrala staden. De lyfter även
bristen på tillräckligt utrymme för idrott och fysisk aktivitet utifrån sin målgrupp, och framhåller att det är viktigt med principer om universell utformning.

Högsbo-Frölunda
Nämnden för funktionsstöd har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget
yttrande.
Nämnden för funktionsstöd uppmärksammar att personer med funktionsnedsättningar endast omnämns vid tre tillfällen. Denna grupp utgör en femtedel av befolkningen och dokumentets normerande effekt för stadsutveckling inte ska underskattas.
Nämnden anser att texter om den ökade andelen resenärer i kollektivtrafiken som följd av
stadsutveckling bör kompletteras med att det även ställer krav på ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Nämnden ser positivt på en stadsomvandling som gynnar
gångtrafiken genom att utveckla ett gent vägnät med fler potentiella vägval. Här anses målgruppen kunna synliggöras bättre då personer med funktionsnedsättning i hög grad är berörda av detta. Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till trafikblandat stråk är positivt
men kan medföra svårigheter för målgruppen som bör uppmärksammas.
Nämnden för funktionsstöd ser risker med samnyttjande och kluster utifrån ett funktionsnedsättningsperspektiv. Önskemål finns om att i handlingen utveckla, synliggöra och proble-

80

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

matisera målkonflikter med samnyttjande utifrån funktionsrättsperspektivet. I texten om tillgängliga grönytor och idrottsplatser önskas även funktionsrättsperspektivet uppmärksammas
gällande tillgänglighet till idrottsplatser. I övrigt ser nämnden positivt på den grönstruktur
som föreslås i planhandlingen.

Kommunens kommentar
En översyn har gjorts vad gäller hur olika begrepp används och en hänvisning till Program för full
delaktighet har lagts till. Översiktsplanens kapitel som gäller Gestaltad livsmiljö har kompletterats
kring universell utformning och även i konsekvensbedömningen har det kompletterats med funktionsrättsperspektiv. Vad gäller avsnittet om Mobilitet och infrastruktur bedömer kontoret att funktionsrättsperspektivet är väl belyst.
För Centrala Göteborg har inriktningen om att möjliggöra framkomlighet för olika trafikslag på
begränsad yta kompletteras med funktionshinderperspektivet.
För Frölunda Högsbo har texten om boulevarden setts över gällande olika gruppers möjligheter att
använda boulevarden/spårvägen.

FÖRSKOLENÄMNDEN

Förskolenämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Ledamöterna från (D) lämnade följande protokollsanteckning: Demokraterna gör en samlad och
sammanvägd bedömning av ÖP och FÖP i byggnadsnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Förskolenämnden framför att det vore bra att dela in avsnittet Samhällsservice i de rubriker
som det faktiskt avser – bibliotek, förskolor, vård och så vidare. De är viktiga samhällsfunktioner med olika behov och förutsättningar.
Nämnden menar att samlokalisering beskrivs i ganska svepande ordalag och att det behöver
förtydligas kring vilka verksamheter planen anser kunna samlokaliseras. Det skulle också vara
bra om planen kan specificera vad vinsterna förväntas att bli.
Förskolenämnden anser att det är av största vikt att översiktsplanen tydligt dels pekar ut
platser för förskola, dels beskriver den prioriteringsordning som ska användas. Översiktsplanen behöver tydliggöra prioriteringar mellan olika verksamheters behov om det stora antalet
prognostiserade förskolor ska bli verklighet. Förskolor tar stor plats och behöver prioriteras
tidigt i detaljplaneskedet för att få tillräckligt stora ytor. Nämnden ser även att det vore bra att
koppla ihop planen med stadsledningskontorets lokalplanering där samnyttjande, nyckeltal
samt när staden ska äga eller hyra ingår som delprojekt.
Förskolenämnden ser positivt på att arbetet med översiktsplanen involverat många barn och
unga i processen men hade gärna sett mer av resultatet i handlingen.

Centrala Göteborg
Förskolenämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Ledamöterna från (D) lämnade följande protokollsanteckning: Demokraterna gör en samlad och
sammanvägd bedömning av ÖP och FÖP i byggnadsnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Förskolenämnden noterar att översiktsplanen har tagit omhand synpunkter som nämnden
översände i samrådet. Nämnden påpekar att samnyttjande inte fungerar och riskerar att bli
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verkningslöst om inte förskolor planeras och placeras innan bostäderna, när det är ont om
plats. Nämnden har även synpunkter på skrivningar i FÖP Centrala Göteborg kring verksamhetsstorlek, då små enheter inte är möjliga ur ett verksamhetsperspektiv.
I FÖP Centrala Göteborg föreslås utbildningskvarter för skoländamål. Förskolenämnden
önskar att denna skrivning även omfattar förskola tillsammans med skola, istället för att förskolor placeras tillsammans med bostäder. Förskolenämnden påpekar att förskolor har svårt
att samnyttja parkeringsplatser, gator och torg som det står i handlingen och önskar tydligare
beskrivning av vad som avses.
Förskolenämnden efterfrågar även en tydligare prioriteringsordning samt att platser som är
lämpliga för placering av förskolor pekas ut, för att de ambitioner som planen presenterar ska
kunna förverkligas.

Högsbo-Frölunda
Förskolenämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Förskolenämnden uppmärksammar att planen tagit hänsyn till nämndens yttrande i samrådsskedet. Nämnden anser att det vore bra om planen tydligare pekar ut platser för förskola
samt lägger till en prioriteringsordning mellan olika intressen, för att undvika svårigheter
med prioriteringar i detaljplaneskedet. Området beskrivs stå inför ett underskott av förskoleplatser och det är viktigt att kunna säkra permanenta förskoleplatser med tillräcklig stor friyta
tidigt i detaljplaneskedet.

Kommunens kommentar
Kontoret anser inte att specifika platser för förskolor bör pekas ut i översiktsplanen. Det skulle riskera
att låsa markanvändningen på ett sätt som inte vore lämpligt. Översiktsplanen förtydligar dock att
plats för förskolor är prioriterat i efterföljande arbete med detaljplan.

GRUNDSKOLENÄMNDEN

Grundskolenämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Ledamöterna från (D) lämnade följande protokollsanteckning: Demokraterna gör en samlad och
sammanvägd bedömning av ÖP och FÖP i byggnadsnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Grundskolenämnden gör bedömningen att de har fått visst gehör för sina önskemål från
samrådet, dock inte fullt ut. Nämndens anser att översiktsplanen måste bli tydligare beträffande prioritering av ytor, anläggningar och andra parametrar som hänger ihop med kommunal service innan vidare exploatering kan ske. Sedan samrådet har grundskolenämnden
genomfört en skolenhetsutredning och tagit beslut utifrån den rapporten. En av de viktigaste
punkterna gäller enheternas storlek som en förutsättning för att skapa bärkraftiga skolenheter. Skolorna kräver ofta 15 000–20 000 kvadratmeter tomtarea. Därför behövs strategiska
placeringar för skola identifieras i ett tidigt skede.
Hur olika behov ska prioriteras eller samnyttjas när ytan inte räcker till så att behovs- och
målkonflikter uppstår finns inte beskrivet i översiktsplanen. Gällande samnyttjande så föreslår Grundskolenämnden att istället för att skolan ska ses som en belastning för parker så
borde resonemanget vändas. Att låta en tilltagen, kuperad och grönskande friyta på skola eller
förskola även fungera som grönyta och park när verksamheten inte pågår. Grundskolenämnden menar att det kan bli svårt att uppnå Park- och naturförvaltningens önskemål om att
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undvika samnyttjande och samtidigt uppnå tillräcklig egen friyta för grundskolan, inte minst
i centrala Göteborg.
Grundskolenämnden har även lämnat med detaljerade synpunkter på valda delar av handlingen, framförallt detaljer eller delar som har bäring på nämndens verksamhet. Dessa synpunkter sammanfattas inte här utan behöver läsas i sin helhet i yttrandet.

Centrala Göteborg
Grundskolenämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Ledamöterna från (D) lämnade följande protokollsanteckning: Demokraterna gör en samlad och
sammanvägd bedömning av ÖP och FÖP i byggnadsnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Grundskolenämnden konstaterar att de fått visst gehör för sina önskemål men anser samtidigt att förslaget inte i tillräcklig omfattning har tillvaratagit barnens behov. Grundskolenämndens slutsats är att FÖP centrala Göteborg måste bli tydligare dels beträffande barnperspektivet, dels beträffande prioritering av ytor, anläggningar och andra parametrar som
hänger ihop med kommunal service innan vidare exploatering kan ske. De anser att det är
ytterst viktigt att fördjupningen är tydlig och inte leder till onödiga tolkningsdiskussioner.
Grundskolenämnden vänder sig mot skrivningen om att staden ska bygga många men små
enheter som en lösning på utmaningen med brist på tillgängliga ytor för kommunal service.
Nämnden hänvisar till ekonomiska och pedagogiska skäl i enlighet med skolenhetsutredning.
Gällande samnyttjande så har Grundskolenämnden synpunkter liknande de som framförs
till översiktsplanen. Nämnden anser att det kan bli svårt att uppnå park- och naturförvaltningens önskemål om att undvika samnyttjande och samtidig uppnå egen tillräcklig friyta för
grundskolan, särskilt i centrala Göteborg. Det är angeläget att Packhuskajen och Kanaltorget
ges möjlighet att hantera Centralenområdets behov av social infrastruktur, och att det är ett
underskott av skolplatser i de centrala delarna av staden.
Grundskolenämnden har lämnat synpunkter på valda delar, och då framförallt detaljer eller
delar som har bäring på nämndens verksamhet.
Grundskolenämnden är kritisk till att fördjupningen inte presenterar var och hur skolor och
förskolor ska lösas i den centrala staden, och vänder sig emot att fördjupningen öppnar för
många men små enheter.

Högsbo-Frölunda
Grundskolenämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Ledamöterna från (D) lämnade följande protokollsanteckning: Demokraterna gör en samlad och
sammanvägd bedömning av ÖP och FÖP i byggnadsnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Grundskolenämnden gör bedömningen att de har fått visst gehör för sina önskemål men inte
fullt ut. Nämnden ser att behoven och vikten av kommunal service omnämns och beskrivs på
flera ställen i handlingen, men i svepande och ofta till intet förpliktigande ordalag. Här anser
nämnden att tillgången till plats för skola och förskola samt övrig kommunal service måste
få en högre prioritet i planen.
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Grundskolenämndens slutsats om förslaget till fördjupad översiktsplan är att den rimligen
måste bli tydligare beträffande prioritering av ytor, anläggningar och andra parametrar som
hänger ihop med kommunal service innan vidare exploatering kan ske. Nämnden ser inte att
den fördjupade översiktsplanen presenterar hur och var kommunal service kan lösas vilket behöver omhändertas i denna plan eller i planprogram. I flera av delområdena som beskrivs ser
nämnden inte en tillräckligt tydlig beskrivning av hur och var skolor och annan kommunal
service ska kunna tillgodoses vid en ökning av delområdets invånarantal. I övrigt är formuleringarna avseende att stadsplaneringen ska utgå från barnperspektivet bra och tydliga.
Nämnden vänder sig mot formuleringar som föreslår att en av lösningarna på brist på tillgängliga ytor för staden skulle vara att bygga många men små enheter, eftersom nämnden
fattat beslut som pekar på behov av en viss storlek för långsiktigt bärkraftiga enheter.
Grundskolenämnden delar planens uppfattning om att kommunala fysiska resurser ska
samnyttjas i så hög grad som möjligt. Här behöver handlingen tydligare beskriva vikten av att
skolan och förskolan måste tillåtas att samnyttja parker och andra grönytor för att kommunen
ska kunna tillgodose kravet på tillräcklig friyta för dessa verksamheter.
Nämnden har gett specifika synpunkter och kommentarer på respektive kapitel i granskningshandlingen. Dessa redovisas och kan läsas i sin helhet i yttrandet.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret instämmer med vikten av att säkra plats för skolor så tidigt som möjligt. Att
göra detta i en översiktsplan bedömer dock kontoret inte vara en rimlig konkretiseringsnivå. Detta
riskerar att låsa markanvändningen på ett sätt som inte är lämpligt. Plats för grundskola är prioriterat i efterföljande arbete med detaljplaner. För Högsbo-Frölunda har handlingen justerats genom
att kommentera några platser som har tillräckligt stor yta för att rymma en skola.
Kontoret konstaterar att samnyttjande är en lösning för att hantera målkonflikter som inte handlar
om att någon funktion ska prioriteras före den andra. Det kan däremot innebära vissa kompromisser från alla håll. Kontoret är positiva till förslaget om att vända på resonemanget om samnyttjande
mellan friyta till skola och park.
Skrivningarna kring skolenheternas storlek har justerats.

IDROTTS- OCH FÖRENINGSNÄMNDEN

Idrotts- och föreningsnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens
eget yttrande.
Idrotts- och föreningsnämnden noterar att flera av nämndens förslag från samrådet har omhändertagits i planen till utställningen. Idrottsanläggningar är inkluderade i markanvändningskartan och beskrivningar av idrotts- och föreningslivets betydelse för fysisk aktivitet
och en aktiv fritid och som mötesplats är bra. För att säkerställa funktioner för idrott inom
motionsområden och möjliggöra framtida utveckling behöver även dessa områden markeras
som idrott och rekreationsområden.
Nämnden konstaterar att i innerstaden och mellanstaden är det särskilt viktigt att bevara
och utveckla befintliga ytor för idrott, fysisk aktivitet och föreningsliv eftersom även mindre
områden är svåra att ersätta. Idrotts- och föreningsnämndens ytor bör förtätas med fler funk-
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tioner för idrott och rekreation för att möta upp behovet när antalet invånare ökar. Behov för
framtiden och dagens behov behöver säkerställas tidigt i program och planer.
Idrotts- och föreningsnämnden lyfter att vissa utredningsområden sammanfaller med utpekade idrotts- och rekreationsanläggningar. De framhåller att dessa idrotts- och rekreationsanläggningar inte ska tas i anspråk för annan användning inom utredningsområden.
Nämnden anser att samnyttjande framförallt bör vara en metod för att öka göteborgarnas
möjlighet till att idrotta och ha en aktiv fritid när befolkningen ökar. Samnyttjande ska bedömas utifrån barnperspektivet och barns villkor.
Idrotts- och föreningsnämnden lyfter att ridsporten beskrivs väl i planbeskrivningen men att
utpekanden i markanvändningskartan behöver synkas med plan för ridsport samt att framtida områden för ridsport bör pekas ut.

Centrala Göteborg
Idrotts- och föreningsnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens
eget yttrande.
Idrotts- och föreningsnämnden anser att planförslaget utgör en bra grund för fortsatt arbete
med analyser och underlag till planer, program och strategier inom förvaltningen. Nämnden
noterar att i centrala Göteborg kommer flera av de större tillkommande idrottsanläggningarna att lokaliseras i omvandlingsområdena. Nämnden ser behov av idrottshall i Frihamnen
och bad- och simanläggning i Majorna-Linnéområdet och önskar att detta tillförs i planens
delområdesbeskrivningar. Dessutom är behov av ett nytt centralbad identifierat. Nämnden
är positiva till att Heden i framtida utveckling bör bevaras och utvecklas som mötesplats för
hela staden.
Idrotts- och föreningsnämnden anser att samnyttjande kan ge konsekvenser som begränsad
tillgång, ökat slitage och kan leda till minskade ytor totalt sett om samnyttjande med skyfallsytor och skolgårdar ökas.
Nämnden framhåller att det är positivt att planen anger en hög ambitionsnivå för gående och
cyklister med tanke på vardagsmotionens betydelse för unga och vuxnas hälsa, rörelsefrihet
och tillgänglighet.
Idrott- och föreningsnämnden framhåller att med en växande befolkning så behöver fler få
tillgång till mer yta för möten och aktiviteter. För den efterföljande planeringen och i dess tidiga skeden är det viktigt för nämnden att tillräckliga ytor ska kunna reserveras för idrottsliga
miljöer och ytor för fysisk aktivitet, och det gäller särskilt i omvandlingsområden. Barnperspektiven och de sociala perspektiven behöver i ökad utsträckning följa med och tas omhand
från tidig planering till genomförande och drift.
Nämnden föreslår att jämställda och hälsofrämjande miljöer för fysisk aktivitet och sociala
sammanhang kan komma in naturligt i målsättningarna för gestaltad livsmiljö. Idrotts- och
aktivitetsmiljöer kan utvecklas så att de i ökad grad blir en attraktiv och därmed befolkad och
trygg plats som lockar alla åldrar över flera timmar på dygnet.
Idrotts- och föreningsnämnden lyfter att det är viktigt att aktivitetsytors och idrottsanläggningars funktionalitet vidmakthålls då de tillförs skyfallsfunktioner.
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Högsbo-Frölunda
Idrotts- och föreningsnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens
eget yttrande.
Idrotts- och föreningsnämnden beskriver att de synpunkter nämnden lämnade i samrådet har
omhändertagits i granskningshandling. Bland annat att mark och resurser behöver avsättas
för investeringar i omvandlingsområden, att mindre bostadsnära ytor för spontanidrott och
aktiv fritid ska bevaras och att värna föreningsdrivna anläggningar. Nämnden ser att planeringsinriktningarna för att tillgängliggöra idrott är bra utgångspunkter för fortsatt planering.
Nämnden ställer sig positiv till att Långeberga Ridklubb ligger i delområde utan större förändring. Hänsyn behöver tas till ridverksamhetens behov när gång- och cykelkopplingar utvecklas. Beskrivningar av Slottsskogsvallen och Ruddalen som viktiga målpunkter för idrott
och rekreation, är i linje med nämndens målsättningar. Behov finns att inkludera Dalen i
Slottsskogsvallens idrott- och rekreationsområde.
Idrotts- och föreningsnämnden saknar beskrivning av Välens idrottsområde och behov finns
att uppdatera objekts- och delområdesbeskrivning samt att beskriva idrotts- och föreningslivets funktioner och värden. Vidare behöver planen kompletteras i fördjupningskartor med
fler idrottsanläggningar samt framtida planerade idrottsanläggningar.

Kommunens kommentar
Översiktsplanen har justerats utifrån några av nämndens synpunkter. Bland annat har Skatås motionsområde markerats på kartan. För centrala Göteborg har delområdestexterna kompletterats med
behov av idrottshall samt bad- och simanläggning i Frihamnen och i Majorna. Handlingen har
även kompletterats kring att jämställda och hälsofrämjande miljöer för fysisk aktivitet och sociala
sammanhang i avsnittet kring gestaltad livsmiljö.
Vad gäller idrotts- och rekreationsanläggningar som ligger inom Utredningsområde konstaterar
stadsbyggnadskontoret att detta rör få anläggningar. Översiktsplanens inriktningar för dessa innebär vidare att om de påverkas till följd av utveckling i ett utredningsområde bör möjligheten till
omlokalisering diskuteras.
Framtida ridanläggningar kommer inte att pekats ut i översiktsplanen. Ingen lokaliseringsstudie
för detta ändamål har gjorts och behöver därför hanteras i fortsatt arbete.
Kontoret bedömer att vikten av att tillräckliga ytor för idrottsliga miljöer reserveras finns belyst
vad gäller centrala Göteborg. För omvandlingsområden gäller att behov av parkytor och ytor för lek,
idrott och rekreation samt annan samhällsservice ska tillgodoses när områden omvandlas. Befintliga
park- och naturområden ska värnas och nya tillskapas. Andelen bostäder i varje delområde ska vara
dimensionerande för hur stora ytor som krävs för detta.
Välens idrottsområde med dess funktioner ska finnas kvar men dess slutgiltiga placering i förhållande till planerade bostäder avgörs i kommande detaljplanearbete.
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KRETSLOPP OCH VATTENNÄMNDEN

Kretslopp och vattennämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens
eget yttrande.
Kretslopp och vattennämnden anser att förslaget till översiktsplan inklusive fördjupningarna i huvudsak är bra och att nämndens synpunkter från samrådet har inarbetats. Nämnden
anser att översiktsplanen kan komma att bidra till en hållbar stadsutveckling för Göteborg,
men vissa av Kretslopp och vattens frågor hade kunnat arbetats in ytterligare för att fullt ut
uppfylla Plan- och bygglagen. Problem och ambitioner beskrivs, men vissa lösningar saknas.
Kretslopp och vatten lyfter vikten av att ta hänsyn till möjligheten att ordna dricksvattenförsörjning och avloppshantering inklusive dagvatten- och skyfallshantering såväl som avfallshantering. Nämnden anser därför att tillgängliga ytor över och under mark behöver säkras i
översiktsplaneringen. De lyfter särskilt att anläggningar för dricksvattenförsörjning, avloppsförsörjning och större avfallsanläggningar behöver visas på markanvändningskartan och beskrivas i texter och illustrationer.
Nämnden ser inte att översiktsplanen fullt ut uppfyller Plan- och bygglagens krav på hänsyn
till möjligheter att ordna avfallshantering och hänvisar till Boverket gällande att avfallshanteringens infrastruktur och transportbehov bör säkerställas i översiktsplaneringen. Sorteringsmöjligheter för förpackningsavfall och infrastruktur för dessa anses vagt beskrivet.
Kretslopp och vatten ser en risk i att översiktsplanens tre huvudstrategier (nära, sammanhållen, robust) inte kommer att vara möjliga att följa utan konflikter. De menar att planen ger
ett svagt stöd för framtida beslut och hur de olika inriktningarna ska prioriteras. Nämnden
menar också att det är svårt att utläsa hur vissa av planens ambitioner ska förverkligas.
Nämnden ser positivt på att fördjupningen avseende förorenade områden fortsatt ska vara
aktuell och anser att även Vatten, så klart! fortsatt ska vara en aktuell fördjupning och att den
uppdateras fortlöpande.
Kretslopp och vatten har förslag på nya formuleringar och ändringar i text, framförallt i planbeskrivningens avsnitt som rör dricksvatten och avlopp, dagvatten och skyfall, vattenprojekt
samt avfall. Detta gäller även fördjupningarnas motsvarande avsnitt. Dessa särskilda synpunkter och förslag till texter sammanfattas inte här utan läses i sin helhet i yttrandet.

Centrala Göteborg
Kretslopp och vattennämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens
eget yttrande.
Kretslopp och vatten uppmärksammar att det i centrala staden finns ett gammalt VA-system
med stort förnyelsebehov. Planbeskrivningen bör kompletteras med de särskilda förutsättningar som råder här. Om hänsyn inte tas till VA-systemet i ett tidigt skede kan det påverka
exploateringsekonomin. Eftersom det är trångt och komplext, blir det dyrt att flytta infrastruktur för vatten och avlopp.
Kretslopp och vatten lyfter att beskrivningen av avfallshanteringens utmaningar är bra, men
att inriktningen för lösningarna inte är lika tydligt beskrivna. Det saknas återvinningscentraler i centrala staden och soprummen är små vilket gör att behovet av allmänna sorteringsmöj-

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

87

ligheter ökar än mer. Det är positivt att planen beskriver eventuellt behov av omlastningsstationer om större avfallsfordon inte kan användas.
Kretslopp och vatten anser att viktiga synpunkter gällande dagvattenrening och beskrivning
av kombinerat avloppssystem finns med samt att det behöver separeras för minskad bräddning. De ser potential i att tydligare presentera separeringens anspråk på plats under mark
samt att det får en positiv miljö- och vattenmiljöaspekt.

Högsbo-Frölunda
Kretslopp och vattennämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens
eget yttrande.
Kretslopp och vatten anser att fördjupningen för Högsbo-Frölunda belyser problematiken
gällande dagvatten och skyfall bra och tydliggör att hänsyn till detta måste tas i framtida planläggning. De anser att även VA- och avfallsfrågorna tagits om hand på ett bra sätt.
Nämnden saknar kart- eller illustrationsmaterial avseende befintliga och framtida lägen för
dricksvatten- och avloppssystem, inklusive dagvattenhantering och återvinningsstationer.
Kretslopp och vatten tycker att kapitlet Vatten och klimat är väl genomarbetat och att det
speglar nämndens syn på krav och utmaningar. De tillägger att anpassningar kommer att
krävas genom alla planskeden, och fram till färdiga exploateringar för att nå lagens krav. De
önskar även en tydligare formulering av avloppsbegreppen då både spillvatten och dagvatten
är avloppsvatten.
Kretslopp och vatten konstaterar att stora förstärkningar på huvudvattenledningsnätet behöver genomföras och att det inom planområdet finns ett utbyggt VA-system med förnyelsebehov. Hänsyn behöver tas tidigt i planering till VA-systemet och hur detta kan påverka
exploateringsekonomin i utvecklingen av en tät blandstad.
Nämnden ser det som mycket positivt att möjligheten att tillhandahålla en kretsloppspark i
Högsbo delvis har inkluderats, så att göteborgarna ges möjligheten att enkelt återanvända och
återvinna sitt grovavfall.

Kommunens kommentar
Nämnden för kretslopp och vattens synpunkter på särskilda textavsnitt har i stor utsträckning kunnat tillgodoses i den mån det inte innebär en justering av upplägget i handlingarna. De anläggningar som Kretslopp och vatten nämner i sitt yttrande finns i huvudsak redan omnämnda i text
och ett urval av anläggningarna finns även redovisade på markanvändningskartan. Vilka som kan
och bör redovisas på karta har stämts av med Kretslopp och vatten under arbetets gång. Vad gäller
lägen för framtida anläggningar har detta varit möjligt att redovisa i de fall det finns en lokaliseringsutredning gjord. Kontoret bedömer dock att det inte är en lämplig konkretiseringsnivå för
översiktsplanen, att redovisa samtliga de kartunderlag som efterfrågas i yttrandet.
Stadsbyggnadskontoret anser att handlingen är tydlig i frågor som rör dricksvatten, avlopp, dagvatten och avfall på en nivå som är rimlig för en översiktsplan och därmed tillräcklig för att uppfylla
PBL. Bedömningen gäller även detaljeringsnivån i fördjupningarna.
De tre huvudstrategierna är viktiga såväl var och en som tillsammans. Målkonflikter kan komma
att uppstå i enskilda planeringssituationer och kompromisser kan bli nödvändiga, men stadsbygg-
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nadskontoret bedömer att de kompletterar varandra och bör eftersträvas i så stor utsträckning som
möjligt för att nå en hållbar utveckling.
Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att det tematiska tillägget Vatten så klart är inaktuell och till stora delar har ersatts av andra dokument, mål eller liknande. I vissa delar är det som
framgår av tillägget även genomfört. Med den komplexa situation som idag råder inom vattenområdet i staden är det oklart om det verkligen finns ett behov av en fördjupning/tematiskt tillägg eller
om det är andra arbetsverktyg som staden mer behöver.
Centrala Göteborg har förtydligats vad gäller behovet av separering av det kombinerade avloppsledningsnätet för att undvika bräddning vid Ryaverket. Detta behöver tas med tidigt i planering
och utrymmesbehovet under mark beaktas.
Genomförandeavsnittet för Högsbo-Frölunda har kompletterats med att hänsyn behöver tas tidigt
i planering till VA-systemet och hur detta kan påverka exploateringsekonomin i utvecklingen av en
tät blandstad. Formuleringar kring att avloppsbegreppen inkluderar både spillvatten och dagvatten
har förtydligats.

KULTURNÄMNDEN

Kulturnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Kulturnämnden har följt upp sina synpunkter i samrådet och yttrat sig över granskningsförslaget utifrån ett brett kulturperspektiv som bygger på kulturplaneringens fem värden: kulturmiljö, identitet, kulturella mötesplatser, kreativa verksamheter samt konst. Sammanfattningsvis ser nämnden att dessa värden har inarbetats i mycket högre grad i granskningshandlingen
jämfört med samrådet och att översiktsplanen nu har en tydligare kulturprofil som bedöms
kunna ge stöd för att stärka kulturens roll i stadsutvecklingen.
Nämnden ser att förhållningssättet till kulturmiljön i granskningshandlingen är mer aktivt då
inriktningen är att ta tillvara och bygga vidare på, snarare än att värna och visa hänsyn, men
framhåller gällande arkeologi att det finns saker som kan förtydligas i planen. Exempelvis
saknas lagskyddade fornlämningar i den digitala lösningen och beskrivning av Kulturmiljölagens juridiska skydd av såväl identifierade som okända fornlämningar.
Kulturnämnden är positiva till den mer fördjupade beskrivningen av Göteborgs karaktär samt
att de tre framtagna utvecklingsstrategierna innehåller kulturens bidrag till hållbarhet. I samrådet efterfrågade nämnden ett fylligare underlag kring kulturvärden kopplat till geografiska inriktningar. Detta bedöms ha omhändertagits i granskningshandlingen på ett bra och tydligt sätt.
Kulturnämnden lyfter kapitlet kring Gestaltad livsmiljö som särskilt viktigt ur ett kulturperspektiv. De saknar strategier inom temat Näringsliv och handel som omhändertar målkonflikten mellan kontorisering i centrala lägen och det småskaliga kulturlivet. De anser vidare
att temat Mobilitet och infrastruktur saknar ett aktivt förhållningsätt till de kulturmiljöer
som kommer att påverkas av planerade förändringar.
Kulturnämnden ser positivt på att granskningshandlingen innehåller ett aktivt förhållningssätt till riksintresset för kulturmiljövården och strategier kring hur det kan förstärkas. De anser att underlaget som är framtaget kan vara användbart även utanför översiktsplanearbetet.
Nämnden saknar i underlaget beskrivning av de anspråk som högvattenskydd och stora in-
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frastruktursatsningar kommer att ställa på flera av områdena av riksintresse. Kulturnämnden
tycker att hållbarhetsbedömningen tar upp många frågor som är viktiga ur kulturförvaltningens perspektiv. De anser dock att hållbarhetsbedömningen innehåller otydliga och begränsade beskrivningar av översiktsplanens konsekvenser på kulturmiljövärden. Att kulturplanering
lyfts som ett sätt för staden att främja delaktighet och engagemang från göteborgarnas sida
är positivt.
Kulturnämnden har även mer detaljerade synpunkter och förslag på ändringar i bilaga till
tjänsteutlåtande. Dessa särskilda synpunkter och förslag till texter sammanfattas inte här utan
läses i sin helhet i bilagan till yttrandet.

Centrala Göteborg
Kulturnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Generellt anser Kulturnämnden att det underlag som kulturförvaltningen har bidragit med,
har arbetats in mycket väl i granskningshandlingen. Förhållningssättet till kulturvärdena är
tydligare och speglar bättre hur dessa ger kraft åt stadsutvecklingen. De två områden som
fortfarande inte har någon stor synlighet i handlingen är konst och arkeologi.
Efter samråd har FÖP centrala Göteborg landat i utbyggnadsstrategin där innerstaden ska
växa över älven vilket Kulturnämnden förespråkade och fortsatt framhåller som en mycket
god strategi för att bibehålla och stärka Göteborgs identitet.
Kulturnämnden är generellt positiv till planeringen där staden successivt skall återfå kontakten med vattnet. En utveckling där Göteborgs historiska kärna får utvecklas utifrån sina unika värden och där stadens centrum växer ut i Älvstaden på ett sätt som tar till vara det unikt
göteborgska i Älvrummet är enligt kulturförvaltningen en mycket god strategi. Nämnden är
positiv till beskrivningar och rekommendationer i de särskilda områdesvisa inriktningarna i
FÖP Centrala Göteborg.
Kulturnämnden anser att stadens kulturella infrastruktur behöver få större utrymme och beskrivas i genomförandekapitel.
Kulturnämnden har även mer detaljerade synpunkter och förslag på ändringar i bilaga till
tjänsteutlåtande. Dessa särskilda synpunkter och förslag till texter sammanfattas inte här utan
läses i sin helhet i bilagan till yttrandet.

Högsbo-Frölunda
Kulturnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Kulturnämnden delar till stora delar fördjupningens valda inriktning för det geografiska området. Nämnden anser särskilt att en uppdelning av den framtida boulevardens karaktär i tre
delområden är ett viktigt och välavvägt ställningstagande.
Kulturnämnden ser positivt på det utrymme och den verkan som den byggda kulturmiljön
har givits i granskningsförslagets olika delar, men saknar förhållningssätt och ställningstaganden utifrån kulturmiljö i form av fornlämningar och det förhistoriska landskapet. De
tematiska inriktningarna för kulturmiljö behöver tillfogas skrivelser och riktlinjer kring dessa.
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Fördjupningens målsättning i text om bevarande av särskilda byggnadskategorier och miljöskapande omland behöver synas såväl på karta som i text. Bortsett från den byggda kulturmiljön anser nämnden att ett kulturellt perspektiv i fördjupningens granskningshandling till
stor del saknas. Kulturnämnden anser även att det saknas uttalade inriktningar kring stadsrummens önskade roll som exempelvis mötesplatser, det framtida områdets identitet och arkitektur, offentlig konst samt kreativa verksamheter. Fördjupningens tematiska inriktningar
behöver kompletteras med riktlinjer och förhållningssätt som förhåller sig till kulturvärdena
kulturella mötesplatser, identitet, konst och kreativa verksamheter.
Kulturnämnden saknar även Göteborgs Stads kulturprogram i fördjupningen som helhet och
ser att fördjupningen bör innehålla en länk till stadens kulturprogram.
Kulturnämnden beskrivet dess kartläggning av kommunens platser för konstnärliga och kreativa verksamheter, vilket berör fördjupningens geografiska område. Nämnden anser att dessas
förutsättningar och värdeskapande funktion behöver inarbetas och adresseras i granskningshandlingen gällande Frölunda som tyngdpunkt och att delvis bibehålla Högsbo industriområde.

Kommunens kommentar
Översiktsplanens avsnitt om Gestaltad livsmiljö har kompletterats med en text om arkeologi samt
hänvisning till Kulturmiljölagens juridiska skydd. Vad gäller fornlämningar på karta så finns dessa
tillgänglig under Hänsyn och värden i den digitala plattformen. Texterna om möjlig påverkan på
riksintressen för kulturmiljövården har kompletterats med att detta även kan gälla infrastruktursatsningar och högvattenskydd. Många av kulturnämndens mer detaljerade synpunkter på text har
kunnat tillgodoses.
Genomförandekapitlet har kompletterats i den mån att kulturella mötesplatser lyfts fram tillsammans med samhällsservice i övrigt, parker och friytor.
Målsättning för Högsbo-Frölunda om bevarande av särskilda byggnadskategorier och miljöskapande omland beskrivs i översiktsplanens inriktning för gestaltad livsmiljö. Detsamma gäller förutsättningar för kulturella och kreativa verksamheter.

LOKALNÄMNDEN

Lokalnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Lokalnämnden önskar att fördjupningen redovisar en starkare koppling mellan exploateringsgrad av bostäder och behovet av kommunal service. De påpekar även att behovet av skola och förskola påverkar behovet av markyta för utomhusvistelse, vilket behöver säkerställas
tidigt i planprocessen och bör styra möjlig exploatering av bostäder.
Lokalnämnden är positiv till att de tematiska inriktningarna i översiktsplanen innehåller inriktningar om att reservera plats för ytkrävande kommunal service tidigt i planprocess och
säkra barns tillgång till goda utemiljöer utifrån ett barnperspektiv och barns eget perspektiv.
De menar att detta utgör en förändring utifrån hur planeringsarbetet bedrivs idag och anser
inriktningarna behöver förstärkas ytterligare både i översiktsplanen och de två fördjupningarna.
Vidare anser nämnden att de som ansvarar för fysisk planering behöver ansvara för att tillräcklig friyta för grundskola och förskola kan tillskapas och att intilliggande parker inte nyttjas som alternativ till egen gård. Lokalnämnden beskriver att det behövs en förändring av

ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

91

rådande synsätt på de mer ytkrävande anläggningarna för kommunal service vilka de menar
upplevs som en belastning och behandlas styvmoderligt.

Centrala Göteborg
Lokalnämnden har lämnar likartade synpunkter på fördjupningen som på översiktsplanen,
se ovan.

Högsbo-Frölunda
Lokalnämnden har lämnar likartade synpunkter på fördjupningen som på översiktsplanen,
se ovan.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna. Vad gäller att säkerställa tillräcklig friyta för
grundskola och förskola har översiktsplanens inriktningar förtydligats enligt följande:
Tillkommande samhällsservice ska, liksom all annan ny bebyggelse, i första hand lokaliseras på redan ianspråktagen mark. Ändrad användning av befintliga byggnader samt om- och tillbyggnader
ska alltid övervägas. I vissa delar av staden kan det vara svårt att hitta lämpliga platser för skola
och förskola där tillräckligt stora friytor kan säkerställas. I undantagsfall kan därför skola och förskola prövas inom begränsade delar av områden som i översiktsplanen pekats ut som värdefulla naturoch friluftsområden. Om detta blir aktuellt, ska en lokaliseringsstudie alltid tas fram som visar på
att alternativa platser har utretts med bedömda konsekvenserna för dessa. Det är också viktigt att
följa upp och säkerställa att det endast sker i den begränsade omfattning som avses, såväl för respektive område som sammantaget för hela staden. Kompensationsåtgärder för intrång i naturområden
ska alltid övervägas.

MILJÖ- OCH KLIMATNÄMNDEN

Miljö- och klimatnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget
yttrande.
Miljö- och klimatnämnden ser att översiktsplanen har utvecklats mycket sedan samrådet och
många av deras synpunkter har tagits omhand på ett bra sätt. Nämnden anser att översiktsplanen innehåller inriktningar och strategier som behövs för att nå hållbar utveckling i staden.
Nämnden har dock några övergripande synpunkter som de anser behöver förtydligas i den
beskrivande texten till planen.
Koppling till Miljö- och klimatprogrammet för Göteborgs Stad 2021–2030 behöver utvecklas i översiktsplanen och planen behöver stämmas av mot miljömålen i programmet. Miljö- och klimatnämnden saknar också en beskrivning av de avvägningar som gjorts kring
markanvändningen. Vidare saknar nämnden på vissa ställen en koppling mellan rekommendationerna i det geografiska kapitlet och de tematiska inriktningarna. Miljö- och klimatnämnden saknar även i vissa fall prioriteringar mellan de olika frågorna och en beskrivning av
hur målkonflikter i markanvändningen ska lösas.
Miljö- och klimatnämndens viktigaste synpunkter finns sammanfattade under nedanstående
rubriker.
Ljudmiljö: Nämnden saknar en problematisering av att staden planerar för nya bostäder i
mera bullerutsatta lägen. Det bör framgå hur de goda ljudmiljöerna som har kartlagts ska
bevaras och skyddas.
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Naturmiljö: Texten i översiktsplanen bör tydligare lyfta fram värden för biologisk mångfald
och kompletteras med rekommendationer och beskrivningar för ekologiskt känsliga områden. Nämnden efterfrågar också tydligare beskrivning av ”ekologisk kantzon” och anser att
översiktsplanen behöver kompletteras med inriktningar för havsmiljön.
Jordbruksmark: Miljö- och klimatnämnden anser att jordbruksmark och dess brukande har
stora värden som borde få större genomslag i översiktsplanens inriktning. Nämnden ifrågasätter den omfattande exploatering som föreslås på brukningsvärd jordbruksmark, särskilt i
ytterstaden.
Förorenade områden: Platser för dumpning av muddermassor behöver förtydligas och en
lokaliseringsutredning behöver göras för mellanlagring av massor.
Störande verksamheter: Översiktsplanen belyser inte de risker och svårigheter som finns med
placering av störande verksamheter i staden idag eller hur omplacering av störande verksamheter ska ske från områden som ska utvecklas till bostadsområden.
Dagvatten: Det behöver bli tydligare i översiktsplanen hur tillräckligt stora ytor för dagvattenhantering i planeringen ska avsättas.
Energiförsörjning och klimat: Energiförsörjningens betydelse för Göteborgs klimatpåverkan
behöver lyftas tydligare i texten till översiktsplanen.
Näringsliv: Nämnden anser att översiktsplanen bör belysa behovet av kontorslokaler, landbaserat vattenbruk/fiskodling, materialförsörjning och industriell symbios.
Geografiska områden: Miljö- och klimatnämnden saknar specifika rekommendationer för
respektive område kring dagvattenhantering. De anser även att texter om buller även bör
ta upp bullerstörningar från verksamheter. Översiktsplanen bör beskriva tydligare hur den
ytterstadens grönstruktur ska tas tillvara. För havsområdet anser nämnden bland annat att
beskrivningen av båtlivet nyanseras i översiktsplanen.
Miljö- och klimatmål och hållbarhetsbedömning: Hållbarhetsbedömningen har utvecklats
sedan samrådet, nämnden anser dock fortsatt att det är svårt att förstå hur bedömningen angående miljömålen har gjorts då det inte finns tydligt beskrivet.

Centrala Göteborg
Miljö- och klimatnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget
yttrande.
Miljö- och klimatnämnden ser att många synpunkter har tagits omhand och att fler inriktningar samt en mer detaljerad planering har tillkommit sedan samrådet. Nämnden anser att
det behövs en tydligare koppling mellan text och de avvägningar som gjorts i markanvändningskartan samt en starkare koppling mellan planeringsinriktningar och rekommendationer
i de områdesvisa inriktningarna.
Miljö- och klimatnämnden framför ett antal övergripande synpunkter som sammanfattas
medan samtliga synpunkter finns att läsa i yttrandet som helhet.
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Gällande luftkvalitet behövs vissa förtydliganden i texten och för ljudmiljön behöver det särskilt förtydligas vilken målnivå som finns för acceptabla ljudnivåer för barns utemiljöer där
nationella riktvärden är viktiga. Värden för biologisk mångfald bör lyftas fram tydligare för
grönytor och parker och inte enbart fokusera på rekreativa värden. Synpunkter från samrådet
angående miljökvalitetsnormen för vatten för Göta Älv kvarstår till stor del och nämnden
anser generellt att stadsplaneringen i högre utsträckning behöver utgå från vad som krävs för
att uppnå en bättre miljö i stadens vattendrag. En miljörisk som bör uppmärksammas och
belysas när Älvstaden ska byggas ut relaterar till klimatutsläpp (och kostnader) som kopplar
till tillgången på rena massor att tillföra den kraftigt förorenade marken i Älvstaden.
Gällande dagvatten anser nämnden att fördjupningen för centrala staden bör kompletteras med samma typ av inriktningar som för fördjupningen för Högsbo-Frölunda. Nämnden
önskar ett förtydligande kring vad som menas med att samlad fördröjning av dagvatten ska
prioriteras. Även skrivningen om dagvattenhantering på kvartersmark är otydlig.
Nämnden saknar en tydlig motivering till varför hållbarhetsbedömningen har avgränsats till
att bara omfatta delar av fördjupningsområdet och enbart vissa hållbarhetsaspekter. De saknar miljöperspektiven vattenmiljö, biologisk mångfald och klimat. Innehållet i fördjupningen
behöver även bedömas utefter de nya miljö- och klimatmålen innan antagande.

Högsbo-Frölunda
Miljö- och klimatnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget
yttrande.
Miljö- och klimatnämnden framför ett antal övergripande synpunkter som sammanfattas.
Samtliga synpunkter finns att läsa i yttrandet som helhet.
Miljö- och klimatnämnden anser att hållbarhetsbedömningens avstämning mot miljömålen
behöver uppdateras utifrån det nya miljö- och klimatprogrammet innan planen antas. Nämnden anser att definitionen för god ljudmiljö bör kompletteras med ett riktvärde. De anser
även att värden knutna till biologisk mångfald bör förtydligas och att ekosystemtjänster och
biologisk mångfald bör arbetas in i rekommendationerna för delområdena.
Miljö- och klimatnämnden påpekar att kostnader för sanering kan göra exploateringsprojekt
svåra att genomföra vilket bör framgå i planen. Välenviken och Stora ån är områden där det är
viktigt att i ett tidigt skede beakta föroreningssituationen vid kommande planering. Nämnden anser att det behöver förtydligas vad som menas med att samlad fördröjning av dagvatten
ska prioriteras. Formuleringen om vad som är ett grundkrav vid genomförandet av utvecklingen av området behöver revideras, då det krävs att utvecklingen för området som helhet
leder till minskad föroreningsbelastning i recipienterna, inte enbart att belastningen inte ska
öka. Skrivningen om dagvattenhantering på kvartersmark bör förtydligas.
Nämnden anser att fördjupningen bör kompletteras med ett resonemang kring befintliga
störande verksamheters betydelse för utbyggnadsordningen samt ett förtydligande eller utvecklat resonemang om omlokalisering av störande verksamheter.

Kommunens kommentar
Kontoret instämmer i flertalet av Miljö- och klimatnämndens synpunkter. Vissa synpunkter på text
har kunnat tillgodoses men flera synpunkter bedömer stadsbyggnadskontoret inte föranleder några
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ändringar i handlingen. Stadsbyggnadskontoret bedömer exempelvis att de geografiska inriktningarna i översiktsplanen har en rimlig detaljeringsnivå vad gäller de aspekter Miljö- och klimatnämnden
lyfter.
Stadens nya Miljö- och klimatprogram har tagits fram parallellt med översiktsplanen. En fullständig inarbetning av inriktningarna i programmet har därför inte kunnat göras i översiktsplanen. Programmet har dock varit en viktig utgångspunkt för översiktsplanen vilket även framgår
av handlingen. Kopplingen till Miljö- och klimatprogrammet har efter granskningsskedet stärkts
genom att översiktsplanen har stämts av mot programmets mål och inriktningar i hållbarhetsbedömningen. Detta gäller även hållbarhetsbedömningarna för de båda fördjupningarna. Centrala
Göteborg har även kompletterats vad gäller luftkvalitet.
De värdefulla natur- och friluftsområden som finns utpekade i markanvändningskartan har kompletterats med beskrivningar och namn. Handlingen har även utvecklats med fler länkar mellan
geografiska rekommendationer och tematiska inriktningar för att underlätta användandet av översiktsplanen. Texten i kapitlet om utmaningar har kompletterats med biologisk mångfald. Rekommendation för ESKO har lagts till efter utställning. Texten om energiförsörjning har uppdaterats
med avseende på betydelsen för klimatpåverkan.
Vad gäller havsområdet så har stadsbyggnadskontoret valt att samla allt som rör havsområdet i ett särskilt kapitel. I övriga delar saknas därför havet. Länkar har lagts till för att tydliggöra dessa kopplingar.
Vad gäller den problematik som miljöförvaltningen lyfter kring att bygga i verksamhetsområden så
vill kontoret påpeka att översiktsplanen generellt är mycket restriktiv till blandad stadsbebyggelse i
befintliga verksamhetsområden. Därför pekas såväl industriområden som verksamhetsområden ut
för att säkerställas.
Vad gäller jordbruksmarkens betydelse och värden instämmer stadsbyggnadskontoret. Inriktningen
är att undvika att ta jordbruksmark i anspråk för andra ändamål. Som Miljö- och klimatnämnden
noterar finns det dock jordbruksmark inom några av de utpekade utredningsområdena för blandad
bebyggelse samt för verksamheter. Kontoret har gjort bedömningen att det är svårt att nå stadens
utbyggnadsbehov helt inom innerstaden och mellanstaden. För att skapa en ändamålsenlig struktur
vid en utbyggnad i ytterstaden kan det bli nödvändigt att ta jordbruksmark i anspråk. Området
väster om Kärra är i översiktsplanen beskrivet som det område som troligen är lämpligast att planera för av utredningsområden. Ett motiv till detta är att det finns mindre jordbruksmark där än
i några av de andra utredningsområdena. För samtliga utredningsområde krävs dock en bedömning av jordbruksmarkens värde innan lämpligheten för utbyggnad kan avgöras. Översiktsplanen
innehåller inriktningar för hur en samlad bedömning ska göras om byggande på jordbruksmark övervägs. Detta ska utgå från jordbruksmarkens produktionsvärden, natur- och kulturvärden, sociala
värden samt kretsloppsvärden/miljötjänster. Denna bedömning bör göras i dialog med jordbrukaren.
Lagret med mellanlager för massor har utgått eftersom platserna redan är ianspråktagna. Nya platser bör i första hand lokaliseras inom befintliga verksamhetsområden.
Både för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda har förtydligande gjorts kring vad som menas
med att samlad fördröjning av dagvatten ska prioriteras.
Översiktsplanen har förtydligats med att inriktningar kring dagvatten, skyfall och högt vatten för
Innerstaden och Högsbo-Frölunda även kan fungera som utgångspunkt i arbetet med dessa frågor
även i övriga delar av staden.
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PARK- OCH NATURNÄMNDEN

Park- och naturnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget
yttrande. Ledamöterna från (D) lämnade följande protokollsanteckning: Demokraterna gör
en samlad och sammanvägd bedömning av ÖP och FÖP i byggnadsnämnd, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.
Park- och naturnämnden är positiv till förslaget för ny översiktsplan och bedömer att en stor
del av nämndens synpunkter från samrådet har arbetats in. I översiktsplanen införlivas även
berörda delar av stadens Grönstrategi, vilket nämnden ser som angeläget och positivt.
Nämnden anser att strategikartans redovisning av grönstruktur behöver bli mer balanserad
och att de olika strukturerna som redogörs för redovisas på samma nivå. De önskar att det
som beskrivs i text bättre återspeglas i kartbild. De önskar även att redovisningen av blågröna
stråk i markanvändningskartan bättre speglar det generella ytanspråket.
Park- och naturnämnden anser inte att det finns skäl att redovisa en avvikande åsikt gällande
gränser för riksintresse för friluftsliv Slottsskogen och Delsjön och önskar att skrivningarna
om riksintresse för friluftsliv justeras i förslaget till ny översiktsplan.
Nämnden menar att Målbild Koll2035 kommer att behöva kalibreras mot mål och inriktningar i översiktsplanen. Målbild Koll2035 behöver också konsekvensbeskrivas, avvägas och
utvecklas, då målsättningarna avseende restid och hastighet i Målbild Koll2035 kan stå i
motsättning till målsättningarna för attraktiva stadsmiljöer.
Park- och naturnämnden är positiv till att stads- och stadsdelsparkers markanspråk är avvägda i markanvändningskartan. De påpekar samtidigt att nämnden inte delar bedömningen
som görs i utställningshandlingen gällande några stadsparker och stadsdelsparker. Detta gäller Röda Sten-Sjöbergen som de anser behöver landa i ett tydligare ytanspråk, utredningsområde som påverkar natur- och friluftsområdet Ganlet, Änggårdsbergens randzoner som i sin
helhet behöver justeras samt Slottsskogens gränser.
Park- och naturnämnden tycker det är positivt att befintliga ridanläggningar behandlas i
översiktsplanen men bedömer att det i markanvändningskartan finns konflikter för vissa av
anläggningarna, exempelvis Klareberg i Kärra och Storås i Angered som påverkas av framtida
utredningsområden för blandad stadsbebyggelse.
Nämnden beskriver i yttrandet att vid fortsatt bebyggelseutveckling i ytterstaden och mellanstadens randzoner, är det viktigt att säkerställa de gröna kilarna och dess värden. Detsamma
gäller förutsättningarna för god tillgång till parker och naturområden. Det är positivt att
värdet av ekosystemtjänster framhålls i översiktsplanen, dock ser nämnden att frågan om
ekosystemtjänster hade kunnat synliggöras bättre i handlingen.
Park- och naturnämnden framhåller att begrepp som samnyttjande och mångfunktionalitet
inte bara handlar om friytor, till exempel att skolgårdar kan nyttjas av allmänheten utanför
verksamhetstid. Det bör även innefatta samnyttjande av byggnader och trafikrum. Samnyttjande som innebär att för verksamheter måste använda allmänna parker ska endast vara en
lösning i undantagsfall. Nämnden kommenterar att inriktningen om lägesbaserad planering
är positiv men framhåller att arbetet behöver fördjupas och definieras gällande vad tillgänglig
offentlig friyta innebär.
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Nämnden lyfter att det är av stor betydelse att det fortsatt utvecklas stadengemensamma arbetssätt och finansieringsmodeller för genomförande av de investeringar som beskrivs i översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna. Det handlar om investeringar som berör
många olika aktörer, spänner över ett större geografiskt område, och som av ytmässiga eller
ekonomiska skäl inte kan hanteras inom en och samma detaljplan.

Centrala Göteborg
Park- och naturnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget
yttrande. Ledamöterna från (D) lämnade följande protokollsanteckning: Demokraterna gör
en samlad och sammanvägd bedömning av ÖP och FÖP i byggnadsnämnd, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige. (SD) lämnade in följande yttrande till park- och naturnämnden: Sverigedemokraterna kommer att skriva ett genomarbetat yrkande i detta ärende när det kommer upp
i KS. En översiktsplan – fördjupad för centrala Göteborg är mycket omfattande och viktig för hur
den centrala staden ska planeras. SD har bland annat haft flera invändningar mot höghusen vid
centralen och planeringen av cykelstråk. Vi har även motionerat om ett grönt stråk mellan älven och
Skansen Lejonet. Vi kommer även att skriva ett omfattande strategidokument om stadens arkitektur. Sverigedemokraterna kommer därför inte delta i dagens beslut i PON, men kommer att återge
sin vision om den centrala staden når ärendet kommer upp i KS.
Park- och naturnämnden bedömer att förslaget för centrala Göteborg i sin helhet är mycket
bra och att en stor del av nämndens synpunkter från samrådet har omhändertagits. Nämnden
har synpunkter på de områdesvisa inriktningarna och uppmärksammar att det råder oenighet
kring redovisning av Södra Guldhedsdalen. De önskar också att i beskrivningarna till olika delområdena lyfta fram gröna och blågröna stråk som utgör strukturerande element i stadsbilden.
Nämnden bedömer att ett genomförande av Målbild Koll2035 kan få stora konsekvenser för
hela centrala Göteborg, då nya barriärer riskerar att skapas. Det kan orsaka sekundäreffekter i
form av anspråk som motverkar eller rentav omöjliggör andra viktiga trafik- och stadsutvecklingsanspråk. Allélänken lyfts och beskrivs som ett exempel på detta i relation till bland annat
Kungsparken. Nämnden saknar en bedömning av nyttorna med Målbild Koll2035 på systemnivå. Målbilden är varken konsekvensbedömd eller avvägd med hänsyn till andra trafik- och
stadsmiljöanspråk. Nämnden bedömer att fördjupningen för centrala Göteborg om möjligt
behöver bli tydligare med vilka förslag i målbilden som bedöms vara möjliga och vilka som
kräver fördjupade utredningar. Målbild Koll2035 behöver kalibreras mot mål och inriktningar
i fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg samt konsekvensbeskrivas och avvägas.
Park- och naturnämnden bedömer att mångfunktionella lösningar där skyfall hanteras i parker och naturområden ofta kan vara möjligt att hantera, men att omhänderta dagvatten på
samma ytor innebär stora utmaningar. Det kan innebära oförenliga anspråk om tillräckliga
ytor inte finns att tillgå. Nämnden anser att detta perspektiv behöver tillföras och förtydligas.
Likaså behöver det uppmärksammas att platser som pekas ut för dagvattenhantering inte
heller är avvägda mot andra anspråk.
Nämnden har synpunkter på begrepp som samnyttjande och mångfunktionalitet och vill
även betona behovet av att i den täta staden prata om stadsrum istället för trafikrum för att
kunna förverkliga utställningsförslagets strategier och inriktningar.
Planerad spårväg mellan Lindholmen och Linnéplatsen (Lindholmsförbindelsen) kan innebära att en tunnelmynning tillkommer i berget nedanför Naturhistoriska museet för att kun-
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na angöra Linnéplatsen i markplan. Park- och naturnämnden menar att det är av största betydelse att Slottsskogens huvudentré och riksintresset som helhet inte påverkas negativt samt
att parkens historiska utbredning värnas och på sikt kan återskapas. Nämnden framhåller det
som önskvärt att olika utformningsalternativ för ett hållplatsläge på Linnéplatsen studeras,
och att hållplatsläget inte låses fast till ovan eller under mark. Vidare anser de att texten gällande Lindholmsförbindelsens påverkan på riksintresse för friluftsliv behöver utvecklas.
Nämnden framhåller att trafikanspråk i anslutning till vattendrag i centrala Göteborg, exempelvis längs Ullevigatan, behöver studeras, utformas och avvägas i samverkan med planering
för utpekad utveckling av blågröna stråk. Nämnden anser att det i förslaget kan vara viktigt
att förmedla att god tillgång till bostadsnära parker behöver säkerställas i fortsatt planering, i
ett tidigt skede och på en mer övergripande nivå.
Slutligen redogörs i yttrandet för ett antal redaktionella synpunkter på förslaget som bland
annat berör redovisning av särskilda bostadsnära parker, gröna stråk med flera. Dessa synpunkter läses i sin helhet i yttrandet.

Högsbo-Frölunda
Park- och naturnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget
yttrande. Ledamöterna från (D) lämnade följande protokollsanteckning: Demokraterna gör
en samlad och sammanvägd bedömning av ÖP och FÖP i byggnadsnämnd, kommunstyrelse och
kommunfullmäktige. (SD) i park- och naturnämnden lämnade in följande yttrande: Sverigedemokraterna kommer att skriva ett genomarbetat yrkande i detta ärende när det kommer upp i KS.
Generellt sett är SD emot en boulevard. Vi anser att man ska behålla funktionen för både planskild
spårväg och biltrafik. För att överbrygga barriäreffekten vill SD bygga ekoviadukter mellan Slottsskogen och Botaniska samt mellan Slottsskogen och naturreservatet i Änggårdsbergen. Sverigedemokraterna kommer därför inte delta i dagens beslut i PON, men kommer att återge sin vision om
Högsbo-Frölunda når ärendet kommer upp i KS.
Park- och naturnämnden bedömer att förslaget för Högsbo-Frölunda i sin helhet är positivt
och att merparten av nämndens synpunkter från samrådet har blivit omhändertagna. Nämnden ser mycket positivt på att både befintliga och framtida bostadsnära parker redovisas i
markanvändningskartan och den nåbarhetsanalys som ligger till grund för utpekandet av
dessa. De betonar att utvecklingen av tillgängliga parker inte ska ske på bekostnad av naturmark samt att förtätning bör ske på ett sådant sätt att det skapas en god balans mellan offentliga friytor, resmönster och kommunal service.
Park- och naturnämnden framhåller Slottsskogen som en viktig och värdefull stadspark för
hela Göteborg och bedömer att arbetet med att bilda ett kommunalt kulturreservat för Slottsskogen måste landa i frågan om Slottsskogens gränser innan andra anspråk kan hanteras.
Vidare anser de att de tre utpekade bostadsnära park- och naturområdena inom Slottsskogsvallen ska redovisas som del av stadsparken Slottsskogen och därmed ingå i översiktsplanens
lager Parker i markanvändningskartan. I yttrandet betonas även att byggnation inom Slottsskogen för annat än parkändamål inte kan accepteras. I utredningsområdet mellan Slottsskogen och Annedal bör fortsatt planering invänta arbetet med planprogram för Linnéplatsen.
Nämnden redogör även för att de förordar det västliga läget av den framtida boulevardens två
alternativa dragningar på sträckan utmed Slottsskogen och Änggården.
Nämnden understryker att det är av största betydelse att Slottsskogens huvudentré och riks-
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intresset som helhet inte påverkas negativt samt att parkens historiska utbredning värnas och
på sikt kan återskapas. Önskemål finns därför om att Lindholmsförbindelsens hållplatsläge
vid Linnéplatsen i detta skede inte låses fast till ovan eller under mark utan att utformning
först studeras. Förvaltningen bedömer att skrivningen gällande Lindholmsförbindelsens påverkan på riksintresse för friluftsliv behöver utvecklas så att det blir möjligt att få en uppfattning om vilka konsekvenser det kan medföra.
Nämnden anser att det är positivt att entréer till Änggårdsbergen synliggörs i stadsmiljön
men att området samtidigt inte är tillgängligt för alla och därför inte kan räknas som ett tillgängligt naturområde. Tillräcklig tillgång till offentliga friytor i enlighet med riktvärdena i
stadens Grönstrategi och förslaget till ny översiktsplan behöver därför tillgodoses inom planområdet i den fortsatta planeringen. Nämnden bedömer att utpekad bostadsnära park och
natur som utgör Änggårdsbergens randzoner behöver justeras på markanvändningskartan så
att detta ingår i värdefulla natur och friluftsområden. De bedömer att området helt saknar
förutsättningar att fungera som bostadsnära park och natur inom Högsbo verksamhetsområde då området är mycket kuperat och därmed otillgängligt för många människor.
Park- och naturnämnden anser att det är värdefullt att planeringsinriktningarna pekar på att
möjligheterna till mångfunktionella lösningar för att exempelvis omhänderta skyfall finns i
hårdgjorda ytor lika väl som gröna ytor. Bedömningen är att mångfunktionella lösningar där
skyfall och dagvatten hanteras i parker och naturområden inte är oproblematiska och dessa
utmaningar behöver tillföras och förtydligas i handlingen.
Park- och naturnämnden anser att de eventuella nyttorna med Södra centrumförbindelsen
behöver studeras och tydliggöras i handlingen. De betonar att förbindelsen inte får medföra
negativ påverkan på naturreservatet Änggårdsbergen, genom exempelvis en tunnelmynning.
Nämnden bedömer att den förlängning av Stora Åvägen som pekas ut inte bör ta område för
utveckling av ekologisk kantzon längs med Stora ån i anspråk.
Nämnden ser positivt på förslaget att utveckla och etablera en stadspark i Välenområdet men
betonar vikten av att pågående planering bidrar med finansiering till utbyggnad av stadsparken. Vidare betonar nämnden vikten av att fortsatt utreda frågan gällande markägarskap,
främst inom Högsbo verksamhetsområde där mycket mark idag är privatägd och behov av
nya parker tillkommer vid byggnation.

Kommunens kommentar
Strategikartan har i dialog med Park- och naturförvaltningen bearbetas efter utställning. Vad gäller
redovisningen av blågröna stråk i markanvändningskartan bedömer stadsbyggnadskontoret att de
är redovisade på en detaljeringsgrad som är rimlig utifrån kunskapsläget kring dessa stråk. Formuleringarna om riksintresse för friluftsliv för Slottsskogen och Delsjön har justerats. Formuleringen
innebär att avgränsningen behöver specificeras vid pågående respektive reservatarbete. Markanvändningskartan har justerats något vad gäller ridanläggningen Clareberg. Oklarheterna kring
södra Guldhedsdalen har justerats. Parken ingår i ett grönt stråk och utgör en stadsdelspark.
Stadsbyggnadskontoret har uppdrag från byggnadsnämnden att ta fram områdesbestämmelser för
Sjöbergen efter det att översiktsplanen har antagits. Kontorets bedömning är att det är lämpligt att
inom ramen för ett sådan arbete även definiera vilka ytor som ska ingå i en framtida stadsdelspark.
Stadsbyggnadskontoret instämmer med synpunkten att samnyttjande behöver ses i ett bredare perspektiv och att det kan även tillämpas mellan andra funktioner än friytor.
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Delområdesbeskrivningarna i innerstaden har inte kompletterats med gröna och blågröna stråk specifikt. De finns med på markanvändningskartan och står omnämnt i tematiska kapitel för Innerstaden.
Efter utställningen har ett särskilt arbete gjorts inom ramen för översiktsplanen med avsikt att
komma ett steg vidare med att beskriva konsekvenser och behov av avvägningar vad gäller kollektivtrafik i centrala Göteborg. Flera kollektivtrafikobjekt som har olika anspråk på samma plats
har identifierats. Översiktsplanen för centrala Göteborg har kompletterats med medskick att fortsatt
arbete krävs. Nyttor och konsekvenser behöver tydliggöras. Särskilt gäller detta Kungsparken och
Alléstråket. Begreppet trafikrum har ändrats till mobilitet och infrastruktur i rubrik och vissa justeringar har gjorts i texten, där ordet trafikrum ändrats till stadsrum.
Förtydliganden har gjorts för både centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda angående utmaning
att omhänderta dagvatten på samma ytor som skyfall.
Änggårdsbergen räknas inte som tillgänglig offentlig friyta i handlingen på grund av de topografiska förhållandena. Formuleringar för att förtydliga innebörden har setts över. Bostadsnära parker
pekas ut enligt önskemål i Slottsskogsvallen.
Området kring Linnéplatsen studeras vidare i ett pågående programarbete. Några kompletterande
skrivningar har därför inte gjorts i översiktsplanen. Kontoret bedömer att det inte är möjligt att
återskapa den historiska utbredningen på grund av spårvagnstrafiken.
Ytterligare mindre justeringar har gjorts i handlingen för att tillgodose Park- och naturnämndens
synpunkter gällande Högsbo-Frölunda. Synpunkter som gäller södra centrumförbindelsen samt
stadsdelsparken Välen hanteras i kommande planering.
Angående riksintresset och Lindholmsförbindelsen se kommentar på Länsstyrelsens yttrande.

SOCIALNÄMND CENTRUM

Socialnämnd Centrum har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Socialnämnd Centrum ser positivt på den utveckling som skett i planhandlingen sedan samrådet och anser att förslaget till ny översiktsplan är en gedigen plan, med mycket goda ambitioner som skapar förutsättningar för kommande planering och byggande. De synpunkter Socialnämnd Centrum lyfter handlar bland annat om strategikartans läsbarhet, platserna
inom den utvidgade innerstaden samt kommentarer på avsnittet för östra mellanstaden.
Den nya strategikartan i granskningsversionen av översiktsplanen är delvis svårläst, typografin är svår att hålla isär och tyngdpunkterna svåra att urskilja. Särskilt lyfts att det är svårt att
utläsa var staden behöver bli mer sammanhållen. Nämnden efterfrågar därför en kompletterande bild till strategikartan utifrån inriktningen om sammanhållen stad. Vidare efterfrågar
nämnden även en tydligare koppling mellan de geografiska inriktningarna och de tematiska
delarna i den digitala plattformen.
Nämnden betonar att arbete med en framtida utbyggnadsstrategi, som finns beskrivet i förslaget, behöver ta fram en prioriteringsordning. Texten kring lägesbaserad planering behöver
förtydligas avseende fördelningen mellan kvarters- och gatumark samt offentlig friyta.
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Exploateringsgrad för utvidgad innerstad behöver förtydligas och nämnden lyfter att områdena inom utvidgad innerstad som ligger i gränsområdena till de fördjupade översiktsplanerna riskerar få tendenser av ”baksidor” ifall de inte inkluderas i beskrivning av utvecklingen.
Socialnämnd Centrum lyfter att beskrivningen av behovsbilden för östra mellanstaden om
brist på samhällsservice stämmer väl, men anser att detta även behöver synliggöras i rekommendationerna. Förtydliganden om vad potential för 13 000–15 000 nya bostäder innefattar
behöver beskrivas. Nämnden anser även att det kan behöva tydliggöras åtminstone på en
generell nivå vad som gäller för platserna inom övriga mellanstaden såsom Björkekärr, Torpa
med flera som inte omnämns i texten. Vidare anses även Delsjöområdet behöva synliggöras
tydligare i handlingen.
Nämnden ser positivt på det arbete med barn och unga som gjorts i översiktsplan men saknar
en tydligare koppling i planhandlingen till den rapport som samlat resultatet från dialogerna
och bilagt till samrådsredogörelsen. Gällande markanvändningskartan finns synpunkter på
att flera grönområden, bostadsnära parker och idrottsanläggningar i östra mellanstaden behöver tas med i kartan. Vilka dessa är kan läsas i yttrandet.

Centrala Göteborg
Socialnämnd Centrum har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Socialnämnd Centrum ser positivt på utvecklingsalternativet att Göteborgs innerstad ska
växa över älven. Nämnden vill se ett konkretiserande per delområde vad det innebär att låta
samhällsservice, parker och friytor vara dimensionerande för kommande stadsutveckling.
Nämnden anser att FÖP centrala Göteborg i sin nuvarande form inte fullt ut fungerar som
ett tillräckligt bra stöd i dessa frågor för kommande planeringsskeden. Det är fortsatt angeläget att specifika platser för samhällsservice pekas ut i vissa delar.
Nämnden konstaterar att samtliga grönområden inte finns med i kartlagren i markanvändningskartan, vilket gör det svårt att veta om de inkluderas i inriktningen om att de ska värnas
eller inte. Kartbilden som visar brist på park inom planområdet är bra men behöver förtydligas.
Socialnämnd Centrum har synpunkter på omvandlingsområdena Gullbergsvass och Centralenområdet samt beskrivningen av Älvrummet. Även särskilda noder och kompletteringsområden lyfts och kommenteras i yttrandet såsom Fiskhamnen, Linnéplatsen, Järntorget/
Järnvågen, Ullevimotet och Svingeln samt karaktärsområdena Över bergen i söder och Stenstaden. Strukturen i kapitlet med områdesvisa inriktningar behöver förtydligas liksom redovisningen av olika områden och noder i relation till den illustrativa kartan. Vidare framhålls
att den föreslagna utvecklingen av Linnéplatsen riskerar att hamna i gränslandet mellan de
två fördjupningarna och att det leder till oklarheter. Fler sådana platser finns, exempelvis
Majvallen.
Nämnden ser också att det behöver problematiseras kring vilka konsekvenser som kan uppstå
om studentbostäder ytterligare koncentreras till vissa kompletteringsområden, där redan en
stor andel av stadens studentbostäder finns. Vidare framhålls att hållbarhetsbedömningen
tydligare behöver belysa konsekvenserna av förslaget även utanför omvandlingsområdena.
Hållbarhetsbedömningen upplevs som svår att ta till sig och nämnden föreslår att strukturen
ska ses över och att samhällsekonomiska konsekvenser blir tydligare belysta. Vidare saknar
förvaltningen en konsekvensbeskrivning för boendemiljöerna i stadens kärna. Förvaltningen
delar inte helt hållbarhetsbedömningens skrivningar, särskilt gällande centralen området.
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Högsbo-Frölunda
Socialnämnd Centrum har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Socialnämnd Centrum ser positivt på förslagets hantering av samhällsservice och grönstruktur som dimensionerande för kommande stadsutveckling, förbättrade gång- och cykelkopplingar över boulevarden, grön passage mellan Slottsskogen och Botaniska, minskade barriäreffekter av leden samt en ny placering av Botaniskas spårvagnshållplats.
Nämnden ser att beskrivningens avsteg från inriktningen om lokalisering av förskolor och
skolor i de tätbebyggda delarna längs boulevarden behöver preciseras. Planbeskrivningen bör
särskilt skilja på service som i första hand är boendeformer (vård- och omsorgsboenden, bostäder med särskild service) och service som är besöksmål (bibliotek, vårdcentraler med mera).
Socialnämnden framhåller synpunkter på särskilda områden som presenteras i de områdesvisa inriktningarna. Förslaget att behålla Slottsskogens gröna gräns mot boulevarden och
spårvägen och istället frigöra ytor på boulevardens östra sidor ses som positivt samtidigt som
framtida cykelkopplingar genom Slottsskogen skulle kunna synliggöras i markanvändningskartan.
Nämnden delar bedömningen att en förläggning av boulevarden i det västra läget är mest
fördelaktig. Utvecklingen som föreslås för Karlsrofältet behöver analyseras ytterligare och
platsens befintliga funktion som mötesplats och bostadsnära vistelseyta för boende i Änggården bör beaktas. Socialnämnd Centrum är i huvudsak positiva till föreslagna förändringar för
Marklandsplatsen med närområde, Högsbo-Flatås samt Högsbohöjd och Kaverös. Nämnden
anser att inriktningar om att överbrygga Högsboledens fysiska barriär inte är tillräckligt tydliga. Vidare framhålls att den föreslagna utvecklingen av Linnéplatsen riskerar att hamna i
gränslandet mellan de två fördjupningarna och att det leder till oklarheter. Det även finns fler
sådana platser, exempelvis Majvallen.
Hållbarhetsbedömningen hanterar sociala aspekter på ett bra sätt, men det saknas en beskrivning av den fysiska barriären Högsboleden.

Kommunens kommentar
Gällande avsaknaden av prioriterings- och utbyggnadsordning noterar kontoret betydelsen av detta
och bedömer att det kommer att kunna hanteras i en kommande utbyggnadsplanering i större utsträckning än vad det har gjorts i översiktsplanen. Ett förtydligande avseende fördelningen mellan
kvarters- och gatumark samt offentlig friyta har gjorts. Förbättringar har också gjorts kring kopplingen i dokumentet mellan de geografiska och tematiska delarna.
Potentiell bebyggelseutveckling för de delar inom stadsområde centrum som räknas till utvidgad innerstad ingår i bedömningen för östra mellanstaden (Olskroken, Lunden) samt i centrala Göteborg
(Majorna). Vad gäller den bedömda utbyggnadspotentialen i östra mellanstaden så inkluderar dessa
siffror även nu pågående planer samt eventuella planer som är antagna men ännu inte utbyggda.
Den största andelen av denna potential finns i Gamlestaden, Kortedala och Bergsjön.
I rapporten som hanterar barns perspektiv på översiktsplanen finns en beskrivning av hur synpunkter som kommit fram i dialog med barn och unga har påverkat handlingen. I själva översiktsplanen
har bedömningen varit att det är viktigare att baka ihop detta med andra perspektiv, snarare än
att redovisa dem särskilt.
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Bostadsnära parker och mer lokala idrottsanläggningar har inte pekats ut annat än i de fördjupade
delarna för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda. För andra delar, såsom delar av östra mellanstaden, behöver detta hanteras i mer detaljerad planering. Inte heller alla grönområden finns utpekade, utan bara de med särskilt värdefull natur. Andra grönområden ingår i bebyggelseområdena.
Specifika platser för samhällsservice kommer inte heller pekas ut på karta i översiktsplanen. Kontoret
bedömer inte att dessa åtgärder är en rimlig konkretiseringsnivå. Det riskerar att låsa markanvändningen på ett sätt som inte vore lämpligt.
Översiktsplanen kommer inte ange på delområdesnivå för Innerstaden vad det innebär att låta
samhällsservice, parker och friytor vara dimensionerande för kommande stadsutveckling.
Handlingarna har setts över för att säkerställa att till exempel Linnéplatsen beskrivs på ett likvärdigt sätt i de olika delarna. Kontoret håller med om att det är positivt att ett planprogram för
Linnéplatsen har startat som tar planeringen ett steg vidare.
Hållbarhetsbedömningen för centrala Göteborg har setts över och kortats ner för att bli enklare att
ta till sig.
Kontoret håller med om att Högsboleden utgör en barriär i området. Skälet till att Högsboleden inte
prioriteras för omvandling eller överbryggande åtgärder är att det saknas potential för utbyggnad i
dess närområde. Utveckling av befintliga kopplingar kan naturligtvis ändå ske.

SOCIALNÄMND SYDVÄST

Socialnämnd Sydväst har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande. Företrädarna för (V), (MP) och (FI) antecknar följande till protokollet: Vi rödgrönrosa
vet att det är ett statligt ansvarsområde men tycker att det är en orimligt stor del av Södra skärgården som reserveras för militär verksamhet. Det är några av stadens finaste rekreationsytor som går
förlorade på det sättet. Vi känner viss tveksamhet inför om förtätningsstrategin är förenlig med att
bygga bort den stora bostadsbrist som präglar vår stad och bidrar till många av de sociala problem
som Socialnämnderna sedan får hantera. Tidigare översiktsplaner, som baserats på förtätningsstrategin, har snarare lett till en förvärrad bostadsbrist i staden. Göteborg i allmänhet och Sydväst i
synnerhet präglas av en kraftig segregation och uppdelning i rika och fattiga områden. Vi hade gärna
sett skrivningar som kraftigare adresserade just detta problem. Marcus Lüthje (SD) anmälde att
han ej deltar i beslutet.
Socialnämnd Sydväst är positiv till den målbild och strategier för utveckling som föreslås,
men har synpunkter på förslaget för att ytterligare stärka möjligheterna att uppnå målbilden.
Det handlar om tydligare rekommendationer för mellanstaden och ytterstadens utveckling,
utifrån de geografiska skillnader som finns inom respektive område. Nämnden lyfter att förslag för idrott, kollektivtrafik och för att överbrygga fysiska barriärer behöver stärkas ytterligare för att nå en mer sammanhållen stad. För ett genomförande av översiktsplanen ser
nämnden vidare behov av en tydlig lokalkunskap utifrån olika delar av staden. De anser att
det inte tydligt framgår av översiktsplanen hur staden ska prioritera i en utbyggnadsordning.
Nämnden lyfter även förändrade resmönster med hänsyn till pandemin och arbete hemifrån.
Bedömningen är att de synpunkter som lyftes i samrådet av före detta stadsdelsnämnderna
Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg beaktas i nuvarande förslag.
Socialnämnd Sydväst har särskilda synpunkter på de geografiska inriktningarna för sydvästra
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mellanstaden. Nämnden saknar en beskrivning av brister i området som bland annat handlar
om ytor för föreningsliv i de mer centrala delarna, bristande tvärförbindelser med kollektivtrafik inom stadsområdet, områden som upplevs otrygga och utmaningar med kustbandet
som målpunkt främst under sommaren. För Marklandsgatan behöver det bli tydligt hur det
ska bli en del av en utvidgad innerstad och för Frölunda torg saknas en beskrivning av närliggande områden.
Socialnämnd Sydväst lyfter det som positivt att stärka och tillgängliggöra det kustnära läget
men ser behov av en rekommendation som värnar de rekreationsvärden och de kustspecifika berglandskap som utgör en unik kvalitet för Göteborg. Ytterligare en fråga som behöver
beskrivas tydligare är hur en stadspark ska harmonisera med och inte riskera att skada syftet med Välens naturreservat. Vidare ses rekommendationer för fiskehamn i Fiskebäck och
skyddsportar vid Välen som för övergripande för att beskrivas som specifika rekommendationer. Mer specifika rekommendationer önskas också kring mobilitet samt hur bebyggelseutveckling och boendekvalitet för de olika delarna av den sydvästra mellanstaden ska stärkas.
Nämnden framhåller även att Grimmered är ett viktigt stationsläge för att uppnå metrobussens
syften, det är en viktig målpunkt med många besökare till park och arbetsplatser. I beskrivningen av sydvästra mellanstaden saknas omnämnanden av Opalparken, Positivparken och Ganlet, vilka alla ses som viktiga att beskriva. Nämnden ser även att gång- och cykelstråket från
Välen till Röda sten lyfts som en prioriterad rekommendation för hela mellanstaden samt att
Tynnered-Frölunda läggs till i texten som exempel på områden där trafikleder utgör barriärer.
Socialnämnd Sydväst ser att översiktsplanen behöver förtydligas med strategier för hur kusten ska utvecklas för att värna kvaliteter för naturmiljön som gör området attraktivt. Särskilt
lyfts södra delarna av stadsdelens kustremsa i väster med bland, annat Askimsviken, naturreservatet Stora Amundön och Billdals skärgård som viktiga att värna. Billdals Park borde utvecklas än mer med tanke på att Nya Hovås växer fram. Brottkärrsmotets utveckling behöver
förtydligas och väg 158 behöver snarast utredas gällande ett kapacitetsstarkt kollektivtrafikresande för fortsatt utveckling av Norra Hovås.
Södra skärgårdens rådande utmaningar beskrivs väl men gällande bland annat bebyggelse,
trafik och service ytterligare behöver planen stärkas ytterligare. Nämnden föreslår att det i
översiktsplanen skrivs in att i och med att de nuvarande fördjupade översiktsplanerna bli
inaktuella bör ett arbete påbörjas omgående för att ta fram en ny FÖP för hela Södra Skärgården. Vidare föreslås att rubriken ”Förutsättningar för en levande skärgård” ändras till ”Rekommendationer/inriktningar för Södra Skärgården” och att rekommendationerna även ska
ta upp hur ytor för samhällsservice ska säkras. Översiktsplanen behöver vara tydligare i sitt
ställningstagande för att skärgårdens förutsättningar ska förbättras, bland annat handlar det
om parkeringstal och förhållningsätt till olika riksintressen, särskilt de som berör Försvarsmakten. Hur både ”året runt-” och säsongsnäringar i Södra skärgården kan utvecklas kan
beskrivas ytterligare. Nämnden önskar även ett förtydligande av näringslivets betydelse för
en levande skärgård. Gällande beskrivningen av industri-, kunskap-och besöksstaden anser
nämnden att Södra skärgården är en del av besöksstaden. Nämnden saknar en beskrivning
för skärgården gällande sammanhållen stad, här ses identifierade brister kring mobilitet och
kollektivtrafik som också handlar om att överbrygga havet som fysisk barriär mellan öarna
och till fastlandet.
Socialnämnd Sydväst noterar att det finns beskrivet att tillgängligheten till badplatser behöver utvecklas, men hur den ska stärkas behöver förtydligas. Även alternativ som kapaci-
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tetsstarka pendelparkeringar för bil och cykel i kollektivstrategiska lägen behöver beskrivas
tydligare. Vidare saknar nämnden mer specifika beskrivningar kring behov av bostäder med
särskild service (BmSS) och hur planen motverkar hemlöshet. För att inkludera alla samhällsgrupper i översiktsplanen anses en skrivning behövas kring de utmaningar som finns gällande hemlöshet. Nämnden har ett antal synpunkter på markvändningskartan och föreslagen
markanvändning, detta gäller bland annat för Apelsinplan, Ganlet, Saltholmen, Brännö samt
Västerleden (inkluderat Fiskebäcksmotet).

Centrala Göteborg
Nämnden avstår från att yttra sig i ärendet.

Högsbo-Frölunda
Socialnämnd Sydväst har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Socialnämnd sydväst ställer sig i stort positiv till förslaget men har synpunkter till förbättring
utifrån att uppnå målbilden för en hållbar stad. Utifrån nämndens uppdrag kring boende och
hemlöshet ser förvaltningen att frågor kring strategier för hemlöshet kan belysas bättre inom
fördjupningens strategier.
I inledningen och i huvuddragen för den övergripande markanvändningen saknar nämnden en mer utvecklad beskrivning som klargör att markanvändningen ska stödja en hållbar
utveckling och bidra till en mer jämlik stad. Nämnden föreslår att lägga till en mening som
förtydligar de positiva effekter som kompletterande bebyggelse kan bidra med utifrån bland
annat trygghet, gestaltning och funktion, om de placeras på lämplig plats.
Socialnämnd Sydväst är positiva till att hänsyn tagits till plats för kommunal service och
friyta när andelen bostäder beräknas, men undrar om idrottsområden har inkluderats i denna
bedömning av ytbehov. Det behöver annars räknas in. Välen pekas ut som stadsdelspark och
nämnden vill lyfta utmaningar kring hur en stadspark ska förhålla sig till och inte negativt påverka det befintliga naturreservatet, men även för att potentiella ytor för idrott inte byggs bort.
Nämnden önskar rekommendationer om hur förslaget avser att förändra andelen resor genom planområdet som kommer att använda den trafikinfrastruktur som pekas ut. Socialnämnd Sydväst är i stort positiv till inriktningarna för de 17 delområdena men ser behov av
förändringar som berör rekommendationerna för kompletteringsområdena. Förutom bostäder bör även företag, handel eller mindre verksamheter kunna kompletteras i delar av områdena. Vissa befintliga skogsområden kan även behöva utvecklas med högre kvalitet och
tillgänglighet för att möta en befolkningsökning.
Socialnämnd sydväst är positiva till utpekande av kopplingar. Hur kopplingar och stråk ska
stärkas beskrivs på ett bra sätt men kan tydliggöras ytterligare. Kopplingar över lederna och
Tynneredsstråket kan förbättras ytterligare, genom att kopplas samman med både Välen och
upp mot Påvelund. Det saknas utpekanden för flera befintliga viktiga kopplingar, bland annat
mellan Tynneredsmotet och Gnistängstunneln, som skulle bidra till bättre överbryggning av
ledernas barriäreffekter. Samma gäller för några kopplingar från Frölundamotet mot Sisjöområdet. Nämnden ser möjligheter att området längs med Västerleden utvecklas med arbetsplatser för att på så vis få en bättre markanvändning där det inte går att bygga nya bostäder.
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Nämnden har synpunkter på beskrivningar av de olika delområdena. Bland annat anses
Grimmered kunna stärkas genom fler kopplingar och Frölunda torg kompletteras med rekommendationer för kollektivtrafikens utveckling. Befintliga verksamheter i Högsbo industriområde kan beskrivas bättre samt hur en omvandling påverkar arbetstillfällena i området.
En djupare analys av den förändring som påverkar industrin i Högsbo vid en omvandling
till blandstad och undanträngning av flera tusen arbetsplatser önskas i handlingen. Gällande
Tynnered saknas en beskrivning för Ängåsberget/Tynneredshöjden, som förstärker att platsen är prioriterad och lyder under rekommendationerna för att uppnå ett tryggare område.
Inom Sisjöns företagsområde driver staden en verksamhet för hemlösa och här ses behov av
att denna typ av boenden behöver integreras bättre med närmiljön. Utmaningar kring detta
behöver beskrivas tydligare i handlingen.
Socialnämnd Sydväst ser att vissa inriktningar för de olika tematiska områdena behöver nyanseras och tydligare beskriva de platser som behöver prioriteras såsom Tynnered och Frölunda torg.
Nämnden önskar en djupare beskrivning och analys önskas av hur Välen ska utvecklas och
hur en stadspark ska förhålla sig till naturreservatet samt ett omnämnande av Bergkristallparken. Vidare saknas ett utpekande av station vid Grimmered för metrobussystemet inom
ramen för Målbild Koll2035.
Socialnämnd Sydväst anser att pendlingscykelstråket i den framtida boulevarden behöver
ligga utanför boulevarden, där de kan ges en högre prioritet mot korsande trafik.
Nämnden är positiv till strategiskt placerade parkeringshubbar, som kan fungera som pendelparkeringar och ser att flera platser utmed Väster- och Söderleden bör studeras för detta.
Att finansieringsfrågan inte är löst påverkar genomförbarheten i förslaget. Den ekonomiska
genomförbarheten behöver ses utifrån ett långsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv och inte
bara inom en genomförandeekonomi för att uppnå önskad utveckling kring trygghet och
sammanhållen stad.
Socialnämnd Sydväst instämmer i övrigt i de analyser som görs och vill specifikt lyfta för den
fortsatta planeringen att den upplevda tryggheten är väsentlig att beakta för hur väl området
kommer kunna förbättras.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna som bygger på god lokalkännedom om området.
Handlingen har i delar som gäller socialnämndens geografiska ansvarsområde kunnat kompletteras
med kunskaps som framförs i yttrandet. Bland annat har utbyggnadsstrategin kompletterats med en
skrivning om vikten av att värna de unika kvaliteterna i kustområdet. Flera av de önskemål om
fördjupade skrivningar och rekommendationer har dock inte kunnat tillgodoses i det här skedet av
översiktsplanens framtagande utan behöver hanteras i efterföljande planering.
Gällande avsaknaden av prioriteringsordning noterar kontoret betydelsen av detta och bedömer att
det kommer att kunna hanteras i en kommande utbyggnadsplanering i större utsträckningen än vad
det har gjorts i översiktsplanen.
Den fördjupade delen för Högsbo-Frölunda har setts över utifrån socialnämndens önskemål om fördjupade och nyanserade skrivningar om Tynnered, Frölunda torg och Välen.
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Behovet av idrottsområden har beaktats på en övergripande nivå i det fördjupade arbetet med Högsbo-Frölunda.
Inriktningen är att kompletteringsområden ska kunna kompletteras med det som saknas. Detta inkluderar såväl företag och handel som mindre verksamheter.
Vad gäller kopplingar över lederna har en prioritering gjorts där de viktigaste pekas ut i markanvändningskartan. I texten framgår att alla kopplingar behöver ses över.
Omvandlingen av Högsbo industriområde kommer ske långsamt och under lång tid vilket innebär
att det finns gott om tid för omställning. En successiv förändring av östra Högsbo skulle skett även
med gällande planer, men skulle lett till en mindre blandad bebyggelse med bibehållna trafikbarriärer. Gällande planer, fördjupningen för Fässbergsdalen och planprogram för området innebär
samma mängd ytor för verksamhetsområde som i föreliggande handling.
Angående framtida hållplatslägen för metrobuss är dessa inte fastlagda. Översiktsplanen pekar ut
särskilt systemviktiga bytespunkter, där metrobuss i några av fallen kan vara ett av de ingående
trafikslagen.
Det nya pendlingscykelstråket ska göras så att cyklister kan ta sig fram så snabbt och gent som möjligt. Men att förlägga det utanför boulevarden skulle innebära ännu fler korsningar och sämre möjligheter att skapa prioritet för cykel.
Översiktsplanen är en långsiktig målbild vilket bland annat innebär att finansiering av utbyggnad löses i kommande planerings- och utbyggnadsskeden. En god samhällsekonomi är en del av det.

SOCIALNÄMND HISINGEN

Socialnämnd Hisingen har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Socialnämnd Hisingen delar i stort bedömningen av den valda utvecklingsinriktningen, om
en nära, sammanhållen och robust stad, och att nyexploatering primärt bör ske i inner- och
mellanstaden. Samtidigt noterar nämnden att planen öppnar upp för ett storskaligt byggande i vissa delar av ytterstaden för att säkerställa tillräckligt hög utbyggnadstakt och målen i
bostadsförsörjningen. Nämnden menar att detta kan få väldigt olika konsekvenser beroende
på vad som prioriteras och turordning för olika utbyggnadsalternativ. Översiktsplanens ökade
betoning på byggnation i ytterstaden anses ha gjort den mindre tydlig och delvis ambivalent
i sin syn på hur staden skall kunna utvecklas socialt hållbart. Socialnämnd Hisingen bedömer
att en negativ effekt av översiktsplanens inriktning och utbyggnadsstrategi är att ojämlikheten mellan stad och land i vissa avseenden kan komma att öka.
Nämnden beskriver att större utpekade utbyggnadsområden behöver analyseras i sin helhet
och tillsammans med sin omgivning med avseende på till exempel bostäder, service, infrastruktur och kopplingar. Idag finns risker med projekt på Hisingen som inte tar hänsyn till
områdets sociala förutsättningar och samband. Nämnden ser att det är viktigt att staden, vid
eventuell exploatering i ytterstaden, geografiskt håller sig inom översiktsplanens utpekade
områden, som är beslutade, utredda och hållbarhetsbedömda.
Nämnden lyfter behov av att en utbyggnadsordning behöver tas fram i ett senare skede med
en tydlig ambition att minska skillnader i livsvillkor och öka jämlikheten. Vidare uppmärk-
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sammas markanvisningar som ett viktigt medel för att uppnå hög kvalitet i stadsbyggnadsprojekt men att dessa i högre grad än idag bör användas för att styra mot ökad social hållbarhet.
Socialnämnd Hisingen vill framhålla att staden i pågående planer och utbyggnadsprogram
behöver bli bättre på att planera för eget ägande och/eller småskaliga flerfamiljshus i marknära boende, som bland annat kan tillfredsställa boendepreferenser hos till exempel barnfamiljer, i mellanstadens områden. Som exempel på områden på Hisingen nämns Tuve och Backa.
Nämnden delar i stort beskrivning, förslag och konsekvensanalys kring centrala Hisingen
och Ytterstaden. Däremot betonas särskilt vikten av att staden i översiktsplanen ger förutsättningar för bra kopplingar, starka stråk och god kollektivtrafik från Biskopsgården, både mot
centrala Hisingen och västerut till arbetsplatser i verksamhetsområdena på västra Hisingen.
Vidare uppmärksammas frågor som anses hamnat i ”mellanrummet” mellan FÖP centrala
Göteborg och den kommunövergripande översiktsplanen som Wieselgrensplatsen och Hjalmar Brantingsgatans utveckling. Särskilt lyfts Wieselgrensplatsen – dess utveckling samt det
kvarstående behovet av att koppla ihop platsen med fler delar av staden, särskilt efter nedläggningen av linbaneprojektet.
När det gäller mobilitet och infrastruktur framhåller Socialnämnd Hisingen resande med
cykel (i olika former) och fler cykelkopplingar som positivt. Dock ser nämnden att denna
förstärkning i sig inte räcker för att koppla samman områden, och att det inte inkluderar alla
målgrupper. Avseende trafiksituationen i Torslanda delar nämnden bedömningen att det behövs förbättringsåtgärder, men att dessa åtgärder framförallt behöver inriktas på nya gång-,
cykel- och kollektivtrafikförbindelser. Vad gäller kollektivtrafikkopplingar som behöver utvecklas efterfrågar nämnden ett fokus på centrala Lundby som på sikt säkerställer kopplingar
mellan Wieselgrensplatsen, Campus Lundby och centrala staden. Nämnden ser även att barriärminskande åtgärder mellan Rambergsstaden och Lindholmen och vidare söder om älven
behöver säkerställas för att inte motverka den utveckling som just sker i centrala Lundby.
Socialnämnd Hisingen delar bedömningen att Lundbyleden på lång sikt behöver förändras för att dess barriäreffekter skall minska. Staden skall kunna växa samman över Göta älv
genom att staden på sikt ska verka för att den genomgående godstrafiken leds runt staden.
Nämnden ser dessa åtgärder som nödvändiga för att områden som ligger i anslutning till
dessa riksintressen skall kunna länkas samman både med övriga staden och mer centrala områden på Hisingen.
Nämnden pekar slutligen på att det regionala perspektivet på bostadsförsörjningsfrågan specifikt skulle behöva belysas mer ingående i planen.

Centrala Göteborg
Socialnämnd Hisingen har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Sammantaget ställer sig Socialnämnd Hisingen positiv till planförslaget. De sociala konsekvenserna av olika utbyggnadsalternativ är väl genomarbetade vilket de ser som en styrka.
Handlingens svaghet ligger i dess generella ställningstaganden kopplat till sociala aspekter
och att den geografiska färdriktningen är oklar, vilket de anser kan få stora återverkningar för
resterande områden i staden.
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Socialnämnd Hisingen instämmer med FÖP centrala Göteborg att det är viktigt med fler
kopplingar för att överbrygga barriärer inom området. De lyfter att det därutöver behövs fler
kopplingar från planområdet mot bland annat Brunnsbo och Wieselgrensplatsen, det vill
säga från planområdet och vidare mot målpunkter i närområdet. En utveckling av kopplingen från Hjalmar Brantingsplatsen mot Wieselgrensplatsen behövs för att stärka sambanden
mellan områdena och upplevelsen av Wieselgrensplatsen som en del av centrala Göteborg.
Hjalmar Brantingsgatan skär igenom centrala Lundby och bildar en fysisk och social barriär
i området. Det är viktigt att gatan integreras i ett finmaskigt gatunät för att skapa bättre tillgänglighet. Plangränsen går i Hjalmar Brantingsgatan och det finns därför en risk att gatan
inte tas om hand, att det bildas ett slags ingenmansland i stråket som ingen tar ansvar för i
kommande planeringsskeden. För att skapa en sammanhållen stad behöver denna gränsproblematik omhändertas tydligare i planförslaget, anser Socialnämnd Hisingen.
Nämnden lyfter också fram att för att skapa en stadskärna som är till för alla och där alla
känner sig välkomna behöver målpunkter och mötesplatser skapas som är tillgängliga oavsett
ekonomiska, sociala och fysiska förutsättningar. Jubileumsparkens verksamhet i Frihamnen
lyfts fram som ett gott exempel på en verksamhet som skapar möten och minskar sociala och
mentala barriärer.
Socialnämnd Hisingen ser positivt på fler kopplingar över älven. De påpekar att nya broar och
älvskyttlar kommer göra nytta även för de som bor och verkar i mellanstaden, det vill säga i de
områden som gränsar till centrala Göteborg.
Nämnden lyfter särskilt vikten av barriäröverbryggande åtgärder på kort sikt, särskilt när det
gäller Lundbyleden, för att stärka kopplingarna och minska de sociala barriärerna.
Socialnämnd Hisingen saknar i planförslaget beskrivningar av hur boendesituationen och
-miljön är grundläggande för människors trygghet samt hur planförslaget kan bidra i frågan.
Nämnden välkomnar att planhandlingen lyfter fram att det behövs bostäder i olika storlekar
och upplåtelseformer som passar människor i olika skeden av livet. Med fler större lägenheter
i centrala Göteborg följer ett förstärkt behov av förskolor och skolor eftersom fler familjer
kan välja att bo kvar.
För området runt Ramberget, som hamnar i skärningspunkten mellan den nya innerstaden och
den befintliga mellanstaden, ser nämnden en risk för gentrifiering och undanträngning. Här
finns områden där flera socioekonomiska riskfaktorer sammanfaller med grupper som idag har
råd att bo i detta centrala område men som på sikt kan tvingas att flytta till följd av högre hyror.
Socialnämnd Hisingen understryker vikten av att det finns balans mellan dag- och nattbefolkning i de områden där bostadsbeståndet bedöms bli lägre i förhållande till arbetsplatser
och andra målpunkter. De lyfter särskilt fram Lindholmen som länge brottats med problematiken hög andel dagbefolkning vilket lett till att området upplevs som otryggt när skolor och
arbetsplatser stängt för dagen. Här finns stora behov av att tillföra fler bostäder till exempel.
Socialnämnd Hisingen ser positivt på att planhandlingen beskriver hur planering av service
ska ske i förhållande till långsiktiga samhällsekonomiska perspektiv. De vill att avsteg från
planeringsriktlinjer för service både bör barnkonsekvensbeskrivas och följas av åtgärder som
minskar de negativa konsekvenserna för barn.
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Nämnden välkomnar förslaget om att en hållbar lokaliseringsstrategi för skola och förskola
behöver tas fram och tillägger att den behöver innehålla fler aspekter än friytekrav och verksamhetens behov. Skolan som byggnad och mötesplats bör lyftas fram i stadsplaneringen särskilt som det fria skolvalet i kombination med innerstadens attraktivitet skapar möjligheter
för barn från stadens olika delar att mötas i dessa skolor.
Socialnämnd Hisingen anser att planförslagets kreativa zoner kan medverka till att dessa
platser upplevs mer trygga medan utveckling av platsen pågår. Nämnden ser gärna att de
verksamheter som nyttjar dessa tillfälliga kreativa zoner på sikt ska kunna integreras permanent på platsen. Särskilt då kulturella och kreativa verksamheter riskerar att trängas undan vid
utveckling och upprustning av ett område till följd av exempelvis höjda hyror.
När det gäller rekommendationen att utveckla Kvillebäcken till ett blågrönt stråk vill nämnden att stråket ska förlängas med en gång- och cykelkoppling norrut, mot Skogome och Tuve.
Socialnämnd Hisingen lyfter fram Myntgatan som har potential att binda samman regional
och lokal trafik samt säkerställa en god kollektivtrafik då gatan kopplar an till alla tre omvandlingsområden på Hisingen. De ser dock att det finns risk för att gentrifieringseffekter om
utvecklingen i omvandlingsområdena spiller över på Kvillebäcken och Brämaregården och
därmed tränger undan boende och verksamheter. Därför ser nämnden att gentrifiering och
undanträngning måste beaktas och utvecklingen ske varsamt.
Till de fyra punkter som anger utbyggnadsinriktning i centrala Göteborg vill nämnden lägga
till en punkt som berör barriärer. De utpekade omvandlingsområdena Backaplan, Frihamnen
och Lindholmen omgärdas av barriärer, både byggda sådana som Lundbyleden och Hamnbanan, samt naturliga såsom Göta älv och Ramberget.
Socialnämnd Hisingen efterfrågar ett större fokus på centrala Lundby i översiktsplanen,
med Wieselgrensplatsens betydelse som tyngdpunkt för möten, service och kollektivtrafik.
Stadsdelsnämnden lyfte områdets betydelse i sitt yttrande i samrådet 2019 men Socialnämnden kan inte se att Wieselgrensplatsen och dess omgivningar blivit bättre omhändertagna i
granskningshandlingen. De ser risk för att området inte
Vad gäller kollektivtrafikkopplingar som behöver utvecklas efterfrågar Socialnämnd Hisingen ett fokus på centrala Lundby som på sikt säkerställer kollektivtrafikkopplingar mellan
Wieselgrensplatsen, Campus Lundby och centrala staden. Den planerade utvecklingen i området som nu pågår har delvis skett med linbanans kapacitet och sträckning i åtanke, och
nämnden efterfrågar alternativ som kan fylla dess funktion.
När det gäller hållbarhetsbedömningen och avsnittet En stadskärna för alla, anser Socialnämnd Hisingen att nuläges- och konsekvensbeskrivningarna av områdena på Hisingen är
mycket bristfälliga och missvisande. De anser bland annat att översiktsplanen borde beskriva
följderna av gentrifiering på ett mer nyanserat sätt.
Under Bedömning av social dimension, uttrycker Socialnämnd Hisingen en önskan om att
ett kapitel i FÖP centrala Göteborg hade vikts till barns perspektiv, barnperspektivet och vilka konsekvenser planförslaget har för barn och ungdomar.
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Kommunens kommentar
Gällande avsaknaden av utbyggnadsordning noterar kontoret betydelsen av detta och bedömer att
det i större utsträckningen än vad det har gjorts i översiktsplanen, kommer att kunna hanteras i en
kommande utbyggnadsplanering.
Några justeringar har gjorts i handlingen för att minska den brist nämnden bedömer uppstått i ”gränsen” mellan översiktsplanen och den tidigare fördjupningen för centrala Göteborg. Wieselgrensplatsen finns exempelvis omnämnt både i avsnittet om centrala staden och i avsnittet om mellanstaden.
Stadsbyggnadskontoret instämmer med behovet av att en utveckling av kopplingen från Hjalmar
Brantingsplatsen mot Wieselgrensplatsen behövs för att stärka sambanden mellan områdena. Wieselgrensplatsen har stor potential att fortsätta utvecklas till en tyngdpunkt i den utvidgade innerstaden.
Synpunkter om markanvisningar har vidarebefordrats till fastighetskontoret som ansvarar för dessa.
Åtgärder för att minska upplevda barriären som Lundbyleden utgör beräknas tillkomma inom de
närmaste åren enligt åtgärdsvalsstudie Lundbyleden, i form av gång och cykelbroar.
Handlingen kommer kompletteras i områdesbeskrivningen för ”runt Ramberget” med den risk för gentrifiering och undanträngning av boende och verksamheter som finns när Myntgatan blir den stadsutvecklingsnod som den har potential för. Detta behöver beaktas och utvecklingen ske med varsamhet.
Gällande FÖP centrala Göteborg har hållbarhetsbedömningens nulägesbeskrivningar kompletterats
och texterna justerats något beträffande gentrifiering.

SOCIALNÄMND NORDOST

Socialnämnden Nordost översänder förvaltningens tjänsteutlåtande samt ett gemensamt yttrande som nämndens eget yttrande.
Yttrande från (M), (L), (V), (MP), (D), (S) och (SD)
För en positiv utveckling i stadsområde Nordost ser Socialnämnden Nordost följande frågor som
extra väsentliga att uppmärksamma inför stadens fortsatta utbyggnadsplanering.
Bostäder och bebyggelse: Göteborg är en segregerad stad. Områden i nordost utpekas ofta som extra
segregerade. Endast Insatser inom nordost kan inte förändra situationen. En hel del kan ändå åstadkommas med en genomtänkt utbyggnadsplanering för nordost. Genom blandad bebyggelse, både med
avseende på bostadstyper och på upplåtelseformer, ökar möjligheten för invånarna att göra boendekarriär inom det egna närområdet. De flesta trivs i sitt område och att kunna bo kvar även när ens
omständigheter förändras kan bidra till ökad stabilitet och minskad social oro i våra områden.
För att åstadkomma en blandad bostadsbebyggelse, med överkomliga prisnivåer för dagens invånare, så behöver rimliga markpriser erbjudas för intresserade byggherrar.
Fler kan vilja flytta till nordost om de stora naturvärden som finns i området lyfts fram tydligare.
Närhet och tillgång till naturen är idag attraktivt för många människor när de väljer var de vill
bosätta sig. I nordost finns skog, sjöar, vandringsleder, bär och svamp utanför husknuten. Mest kända
är områdena Vättlefjäll och Lärjeåns dalgång, men här finns även andra attraktiva naturområden.
Kollektivtrafik: Den fysiska segregationen i staden behöver motverkas, inte minst genom sammanbindande lösningar med kollektivtrafik över staden, där minskad restid mellan bostadsområden i
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nordost och centrala staden är viktigt. En stor andel av invånarna i nordost är beroende av kollektivtrafiken för att ta sig till arbete och utbildning och för att utföra vardagsärenden.
Försörjning med god kollektivtrafik till alla delar av stadsområde nordost är nödvändigt. Vid framtida förtätning är det viktigt att byggande och områdesutveckling sker i en sammanhållen process
där god kollektivtrafik finns på plats från början.
Extra viktigt är att höja kapaciteten i den kollektivtrafik som trafikerar nordost. Trängseln för passagerarna i fordonen blev extra tydlig under 2020–2021 med pågående pandemi med Covid-19.
Även innan var trängseln ofta påtaglig och den lär inte minska när resandet återgår till normal nivå.
Barnperspektivet behöver stärkas: Göteborg ska vara en jämlik stad där särskilt barn och ungdomar
ska ges en god start i livet och goda uppväxtvillkor. För många barn i nordost är utmaningarna att
nå ett gott liv extra stora. Därför är det en väsentlig uppgift för staden att lägga särskild kraft på
att skapa goda förutsättningar för barn och unga i nordost, med stimulerande, trygga och trivsamma bostadsområden och miljöer utomhus och där det finns god tillgång till offentlig och kommersiell
service, fritidsaktiviteter, kultur med mera.
Arbetstillfällen och samhällsnärvaro: I nordost finns utmaningar för att uppnå ökad integration och
minskad arbetslöshet. Staden behöver verka för att få fler företag att etablera sig i nordost och öka
antalet arbetstillfällen i området. Insatser bör även göras för att statliga och kommunala myndigheter och institutioner ska lokaliseras till nordost i högre utsträckning än nu. Samhällets serviceutbud
behöver också bli synligare och mer lätt tillgängligt genom ökad fysisk närvaro i området.
Socialnämnd Nordost tillstyrker fortsatt arbete med förslag till ny översiktsplan för Göteborg
och ser att synpunkter i samrådet från de tidigare stadsdelsnämnderna delvis har tillgodosetts.
De ställer sig positiva till att den presenteras digitalt men ser att resultatet ibland är svårt att
orientera sig i.
Nämnden önskar att barn och ungas synpunkter hade lyfts ännu tydligare i översiktsplanens texter. De anser även att en utveckling och investeringar som är väsentliga för nordost
behöver lyftas tydligare i förhållande till utbyggnad i andra delar av staden. Då översiktsplanen inte innehåller en prioriteringsordning bidrar det till att utfallet av förslaget blir svårt
att förutse. Målkonflikter lämnas även i hög grad obehandlade i planen och nämnden ser
det som önskvärt att planen tydligare hade bidragit med rekommendationer inför framtida
ställningstaganden. Nämnden lyfter till exempel konflikten mellan att bevara grönområden
kontra behovet av att bygga fler bostäder. Att beslut om avvägningar lämnas till senare skeden
i planeringsprocessen är naturligt, men nämnden önskar att planen tydligare hade bidragit
med rekommendationer inför framtida ställningstaganden.
Socialnämnd Nordost ser det som problematiskt hur Östra mellanstaden har avgränsats geografiskt och menar att det blir otydligt hur rekommendationer påverkar olika delar inom
området. För Östra mellanstaden är det svårt att se hur konsekvenserna blir då området beskrivs svepande och få geografiska platser anges. Exempelvis viktiga platser som till exempel
Olskroken anses ”försvinna” då de sägs ingå i ”innerstaden”.
Att Gunnilse i ytterområdet har tillkommit som utredningsområde för bebyggelse, ses som
positivt utifrån ett socialt perspektiv.
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Nämnden önskar att klassningen som sekundärled för farligt gods tas bort för norra delen av
Angered Storåsväg och Korpvägens anslutning till Angeredsleden.

Kommunens kommentar
En generell prioritering mellan exempelvis behovet av att bevara grönytor och att bygga fler bostäder bedömer kontoret inte vara lämpligt då båda målsättningarna bör eftersträvas. När det gäller
just denna potentiella målkonflikt har det varit en fråga som varit viktig att hantera i översiktsplanen. I markanvändningskartan görs därför ställningstaganden kring viktiga parker och naturområden som ska säkerställas och där bebyggelse inte ska prövas. Även behovet av nya eller framtida
parker har pekats ut på karta för att synliggöra det anspråket. Utöver detta innehåller översiktsplanen rekommendation kring närhet och tillgång till park och friyta. Samtliga dessa inriktningar och
rekommendationer syftar till att hantera den nämnda målkonflikten, dels genom tydlig prioritering
för vissa ytor, dels genom inriktningar för hur avvägningar kan göras i senare planeringsskeden.
I rapporten som hanterar barns perspektiv på översiktsplanen finns en beskrivning av hur synpunkter som kommit fram i dialog med barn och unga har påverkat handlingen. I själva översiktsplanen
har bedömningen varit att det är viktigare att baka ihop detta med andra perspektiv, snarare än
att redovisa dem särskilt.
I en utbyggnadsplanering som följer på översiktsplanen kommer att utbyggnadsordning kunna hanteras i större utsträckningen än vad som gjorts i översiktsplanen.
Avsnittet om Östra mellanstaden har kompletterats avseende Olskroken som fungerar som en viktig
tyngdpunkt för stora delar av området.

TRAFIKNÄMNDEN

Trafiknämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Trafiknämnden står bakom den markanvändning som översiktsplanen pekar ut. Genomförandet bedöms medföra höga investeringskostnader. Intäkter från exploateringsavgifter och
kommunbidrag kan utgöra en viktig del av en sådan finansiering, men normalt krävs andra
betydande ekonomiska tillskott. Vidare är det tveksamt om det är möjligt att rent praktiskt
genomföra alla projekt inom planens tidsrymd. Trafiknämnden menar att det saknas lösningar för den utökade markanvändningen som översiktsplanen medger fram till 2050, särskilt
med beaktande av de nytillkomna satsningarna i ytterstaden. Trafiknämnden har som grundinställning att utveckla befintligt trafiksystem i takt med att staden växer. Översiktsplanens
höga utbyggnadstakt och geografiska spridning av nya områden gör trafiknämndens del i
utbyggnaden till 2050 svår att hantera, både tekniskt och ekonomiskt. Sammantaget innebär
detta att nämnden ser mycket stora utmaningar med att genomföra översiktsplanen i sin helhet under planperioden.
Trafiknämnden påpekar att en av samhällets, Göteborgs och översiktsplanens största utmaningar är att klara det viktiga 1,5-graders målet och att trafiken har en viktig roll i denna
fråga. Nämnden anser därför det viktigt att värna stadens stora infrastrukturanläggningar,
särskilt de som används för hållbara färdmedel. Nämnden bedömer att översiktsplanens utbyggnadsstrategi, som ökar möjligheterna att bebygga ytterstaden, försämrar möjligheterna
att nå 1,5-graders målet. Alla delar av Göteborgs stads strategiska planering behöver samverka i riktning mot mål att effektivisera och minska trafiken, samt den yta som den tar i anspråk
för att närma oss 1,5-graders målet.
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Trafiknämnden anser att utbyggnadsstrategin samt förändrad inriktning för ytterstaden är
stora utmaningar. De undrar över hur föreslagna områden i ytterstaden i framtiden ska kunna
trafikförsörjas på ett hållbart sätt, vilken infrastruktur som behöver utvecklas för att understödja dessa områden samt vilken systempåverkan detta har för resterande Göteborg. De
anser att dessa frågor behöver bemötas i förslaget till översiktsplan och konsekvensbeskrivas.
Trafiknämnden önskar tydligare utredningar och analyser som visar på att utökad bebyggelse
i ytterstaden i ett regionalt perspektiv leder till ökat bilresande och ökat transportbehov.
Trafiknämnden påpekar att skyddsportarna som anges i översiktsplanen för att skydda staden och att fortsätta bebygga de mest centrala delarna av Göteborg, innebär stora investeringskostnader. Dessutom medför dessa åtgärder också stora årliga framtida driftskostnader.
Nämnden noterar att tidigare synpunkter kring hantering av dagvatten är mer genomarbetade i granskningshandlingen. De önskar att det tydligt ska framgå att samordnade lösningar
för dagvatten förespråkas, att avsteg ska motiveras samt att begreppet skyfallsled definieras
och förtydligas.
Trafiknämnden delar bedömningen att överdimensionerande stråk eller gator kan omvandlas
för annat ändamål men lyfter att vid genomförandet av sådan omvandling behöver exploateringen själva bära merparten av kostnaderna som uppstår. Detta behöver tydliggöras i översiktsplanen och inför efterföljande planering och genomförande. Trafiknämnden påpekar att
om kapacitetsstarka stråk förändras så att trafik flyttas över till ett så kallat stadsutvecklingsstråk kan det innebära att omvandling av stadsutvecklingsstråket inte blir möjlig eller lämplig.
Trafiknämnden står bakom inriktningen att godstrafik i större utsträckning ska ledas runt
staden på Norrleden och Söderleden men ser att det finns stora svårigheter att hitta åtgärder
och styrmedel som fullt ut möjliggör en sådan inriktning. Nämnden påpekar att det idag inte
finns juridiska eller praktiska möjligheter att styra trafik på det sätt som skulle krävas för att
flytta trafik från exempelvis Lundbyleden till Norrleden. De påpekar även att det flesta lederna är statlig infrastruktur där staden har begränsad påverkansmöjlighet. Trafiknämnden
framhåller att det övergripande trafiksystemet är en viktig del av stadens robusthet och vill
särskilt framhålla vikten av att Målbild Koll2035 realiseras för att staden ska kunna byggas ut.
Det kommer även bli nödvändigt med ytterligare kompletteringar på området.
Trafiknämnden är överens med översiktsplanens inriktning om att på sikt genomföra barriäröverbryggande åtgärder över de största och mest centrala trafiklederna är rätt väg att gå.
Nämnden är dock kritisk till förslaget i att omvandla Lundbyleden och saknar utredningar
på systemnivå och av lösningar för detta. De menar vidare att det är fördelaktigt att så långt
som möjligt samla trafiken på de större trafiklederna istället för att sprida ut den på flera gator.
Trafiknämnden har deltagit i att ta fram och översiktligt utvärdera infrastrukturobjekt som
i översiktsplanen bedöms viktiga för att säkerställa markåtkomst. De konstaterar att flera av
objekten behöver utredas vidare. Trafiknämnden efterfrågar en genomförandeplan som hjälper till att förstå när i tid olika åtgärder behöver genomföras.

Centrala Göteborg
Trafiknämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande med ändringar enligt yrkande
från (S), (D), (MP) och (V) som nämndens yttrande. Yrkande från (S), (D), (MP) och (V):
”Sträckan mellan Stenpiren och Hisingsbron brukar benämnas Operalänken. Operalänken pekas
ut som framtida spårväg mellan Stenpiren och Operan. Från Operan och österut via Gullbergsvass
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mot Gamlestaden föreslår FÖP C ett utredningsområde för kommunikation. Operalänken är inte
prioriterad i Målbild Koll2035. Sträckning kan ändå ha nettonyttor som innebär att dragningen
ändå kan motiveras inom ramen för andra infrastruktursatsningar. Operalänken kan även koppla mot Hisingen genom Hisingsbron. Det är därför viktigt att säkerställa Operalänkens möjliga
sträckning mellan Stenpiren och Operan med fortsättning österut via Gullbergsvass och Olskroken.”
(D) lämnade in följande yttrande till trafiknämnden: Demokraterna instämmer övergripande i
FÖP:ens utvecklingsinriktningar men konstaterar samtidigt att den nuvarande trafikstrategin inte
är hållbar eller genomförbar, framförallt gällande ambitionsnivån för kollektivtrafikens utveckling.
Vidare finns det anledning att ifrågasätta FÖP:en ur social dimension. Enorma infrastrukturinvesteringar planeras att göras i de mest centrala delarna av Göteborg för att öka framkomligheten
där. En naturlig följdfråga är vilka medel som blir kvar för stadens eftersatta ytterområden. Förmodligen högst begränsade. Risken för en ytterligare ökad segregation är uppenbar.
FÖP:en för Centrala staden behöver arbetas om utifrån en realistisk trafikstrategi och tillhörande
ambitionsnivå för kollektivtrafikens utveckling.
Trafiknämnden står bakom förslaget i granskningshandlingen men har synpunkter och reflektioner över innehållet i handlingen.
Nämnden ser att inriktningen om att sprida ut flödet av kollektivtrafik och att skapa fler
bytespunkter för att avlasta delar av den centrala staden är nödvändig för den bebyggelseutveckling som planen föreslår. Dock lyfter nämnden att inriktningen är komplex och att en
utmaning ligger i kollektivtrafiksresenärernas behov av effektiva byten. Särskilt lyfts situationen i området kring Centralstationen och Brunnsparken som svår utifrån inriktningen. Trafiknämnden önskar en tydligare beskrivning av de konsekvenser som Bangårdsförbindelsen,
Allélänken och Åkareplatsen kan komma att ha på Centralenområdet. De konstaterar vidare
att noden Myntgatan/Lindholmsallén får en tydlig inriktning som en strategiskt viktig plats
för stadsutveckling och kollektivtrafik.
Trafiknämnden delar bilden av de problem som trafiklederna skapar i staden, framförallt i
form av barriäreffekter. Samtidigt lyfter de svårigheten med att integrera trafiklederna Oscarsleden och Lundbyleden i stadens gatunät som en barriärminskad åtgärd. De stora utmaningarna och svårigheterna motiveras bland annat av luftmiljö, buller och omfördelning
av trafik i vägnätet. Utmaningarna med att integrera Oscarsleden och Lundbyleden ses som
betydligt större än vid en överdäckning av E6.
Trafiknämnden delar bilden av att kollektivtrafiken behöver anpassas till de miljöer vi har
i staden men vill också nyansera bilden av våra gaturum, som har olika förutsättningar för
stadsliv. På vissa gator anses fortsatt behov finnas för god framkomlighet för kollektivtrafik,
vilket ses som möjligt utan att nya kraftiga barriärer skapas. Nämnden påpekar att det även
fortsättningsvis kommer finnas ett stort behov av att angöra stadskärnan med både buss och
stadsbana i markplan och framhåller gällande planskild kollektivtrafik bland annat reservat
för ny järnväg från Haga till Kungsbacka.
Trafiknämnden kommenterar några särskilda reservat för spårväg och utredningsområden
för framtida kommunikation. De påpekar att en ny spårvägslänk mellan Linnéplatsen och
Allélänken via Övre Husargatan ej finns utpekad. Den är under utredning och anses kunna ha
en nytta i det framtida spårvägsnätet. För utredningsområdet som benämns Operalänken, dvs
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framtida spårväg mellan Stenpiren och Operan. Från Operan och österut via Gullbergsvass
mot Gamlestaden föreslår FÖP C ett utredningsområde för kommunikation. Operalänken
är inte prioriterad i Målbild Koll2035. Sträckningen kan ändå ha nettonyttor som innebär
att dragningen ändå kan motiveras inom ramen för andra infrastruktursatsningar. Operalänken kan även koppla mot Hisingen genom Hisingsbron. Det är därför viktigt att säkerställa
Operalänkens möjliga sträckning mellan Stenpiren och Operan med fortsättning österut via
Gullbergsvass och Olskroken. Pågående planering för bebyggelse och infrastruktur kan försvåras av utredningsområdet. Inriktningen för Lindholmsförbindelsen bedöms vara i linje
med trafikkontorets pågående arbete och trafiknämndens beslut om att arbeta vidare med
Lindholmsförbindelsen som tunnel. Fortsatt samverkan är viktig för att minska påverkan på
riksintressen och genomföra Lindholmsförbindelsen.
Trafiknämnden påpekar att många gator och miljöer i centrala staden är behäftade med flera
olika behov och anspråk. De anser att det behöver tydliggöras att det inte alltid är möjligt att
ge fotgängare högsta prioritet utan att de olika anspråken behöver vägas samman. Nämnden
vill belysa att det i flera av de utpekade stadslivsstråken finns starka anspråk på framkomlighet och att det behöver framgå tydligare av handlingen hur olika trafikala anspråk vägts in i
utpekandet. Ett exempel som lyfts är Skånegatan där både pendlingscykelstråk och stadsbana
finns som ställer höga krav på framkomlighet.
Trafiknämnden är positiv till de inriktningar och förslag som främjar cykling som positivt.
De konstaterar dock att markanvändningskartan saknar flera länkar och stråk skulle kunna
pekas ut.
Inriktning om blågröna stråk ses som positiv men nämnden lyfter även risken att det kan
skapa konflikter mellan cyklisters behov av framkomlighet och de rekreativa parkvärdena som
de blågröna stråken har. Exempel som lyfts är Norra Hamngatan.
Nämnden ser att de angelägna parkeringsfrågorna för centrala Göteborg har fångats men
framhåller att det fortsatt är viktigt att samverka med omkringliggande kommuner kring parkeringsfrågan. De ser att det är önskvärt att frågan om plats för laddinfrastruktur förtydligas.
Utifrån ett genomförandeperspektiv lyfter nämnden att den utvidgade stadskärnan gör att
anspråken på att minska barriäreffekten kommer öka. Det i sin tur medför stora åtgärder
förenade med höga kostnader och långa genomförandetider. Vidare beskrivs även att inriktningen för tillkommande bebyggelseutveckling om ca 30 000 - 35 000 nya bostäder på många
sätt är beroende av att staden lyckas identifiera och genomföra åtgärder som styr mot den
resandeutveckling som trafikstrategin anger.

Högsbo-Frölunda
Trafiknämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
(D) i trafiknämnden lämnade följande yttrande: Det är mycket bra att Trafikkontoret i sitt
tjänsteutlåtande lyfter att FÖP:en inte är finansiellt realistisk. ” Det kommer också att krävas medfinansiering från andra offentliga aktörer för att möjliggöra planerad utbyggnad.”
Med andra ord: den enorma utbyggnaden runt den planerade Dag Hammarskjöldsboulevarden
måste alltså betalas av andra än de som skall bygga bostäder och kontor där. Oklart vilka dessa är.
Risken är stor att investeringar i andra delar av Göteborg, exempelvis i våra eftersatta miljonpro-
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gramsområden, riskerar att hamna på vänt, för att finansiera Dag Hammarskjöldsboulevarden.
Detta är knappast rimligt ur social dimension.
Vi ställer oss däremot tveksamma till Trafikkontorets bedömning att ”Sammantaget ger en förtätning i det här området ett mindre ekologiskt fotavtryck än det skulle ge i till exempel ett mer perifert
beläget område med sämre förutsättningar till kollektivtrafikresande.” I en teoretisk modell är detta
korrekt, men de människor och familjer som önskar boende i småhus, eller radhus blir ju då hänvisade till bostadsområden i andra kommuner, med risk för ännu högra trafikalstring. Det är därför av
yttersta vikt att Göteborgs utbyggnadsplaner i stort harmonierar med människors boendeönskemål.
På andra sidan kommungränsen vid Dag Hammarskjöldsleden har Mölndals kommun valt en annan väg i bostadsstrukturen.
På grund av de höga kostnaderna behövs en inriktning av FÖP:en som till stor del tillvaratar de
fungerande trafiklösningar som finns idag för pendelcykelstråk, biltrafik och kollektivtrafik. Troligen
innebär detta att ambitionerna i mängden bostäder får dras ner.
Bebyggelseutvecklingen bör inriktas på att stärka noder som Marklandsgatan och Järnbrottsmotet,
kombinerat med viss utveckling längs stråken. Men vi i Demokraterna står inte bakom att boulevardisera Dag Hammarskjöldsleden utan att fullgoda alternativ säkerställs för samtliga trafikslag.
Demokraterna avstyrker därför det nu presenterade förslaget till trafiklösning och anser att denna
FÖP behöver arbetas om.
(M), (L) och (C) i trafiknämnden lämnade följande yttrande: Vi delar överlag förvaltningens
yttrande och ser positivt på mycket av den stadsutveckling som skall ske inom detta område. Precis
som förvaltningen säger så är det dagsläget en remis ute angående åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard. Vi ser dock ett antal farhågor här och det är om den nu tilltänkta lösningen
faktiskt klarar lösa framkomligheten och kollektivtrafiken för det direkta området. Att den riskerar
att försvåra för de som kommer söder ifrån och skall in mot stan. Samt hur det är tänkt att lösa den
ökande kapaciteten in mot och genom centrum.
Trafiknämnden anser att omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard är positiv och de står bakom den fördjupade översiktsplanens inriktning för Högsbo-Frölunda som
helhet. De anser dock att för att en boulevardomvandling och stadsutveckling ska vara möjlig
krävs åtgärder som skapar förutsättningar för dess genomförande. Några av dessa åtgärder
ligger utanför planens geografiska avgränsning. Den enskilt viktigaste åtgärden är ett genomförande av Målbild Koll2035, menar trafiknämnden.
Trafiknämnden konstaterar att ett ställningstagande för översiktsplanen i kommunfullmäktige betyder att förutsättningarna finns på plats för en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard.
De konstaterar att ett genomförande av fördjupningen för Högsbo-Frölunda kommer att
kräva investeringar både av staden, av Västra Götalandsregionen och av staten. Det kommer
dessutom att krävas investeringar utanför planområdet för att möjliggöra den förändring av
biltrafiksystemet som boulevarden medför.
Trafiknämnden anser att fördjupningen behöver förtydliga att den nya spårvägslösningen
inte kommer vara tillräcklig som kollektivtrafiklösning om Högsbo-Frölunda byggs ut med
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hela den bostadspotential som översiktsplanen redovisar. Denna begränsning får betydelse för
kommande utbyggnadsordning.
Trafiknämnden anser att ny järnväg för pendeltågstrafik mellan Haga station och Kungsbacka, med stopp i detta område innebär en stor potential för stadsutveckling inom Högsbo-Frölunda men också för staden och regionen som helhet. Trafiknämnden bedömer att
den fulla utvecklingen i detta område sannolikt kommer vara svårare att genomföra utan
järnvägen och att den kan vara nyckeln till en fortsatt stadsutveckling bortom år 2035.
Trafiknämnden anser att planförslaget i högre grad behöver synliggöra den stads- och regionutvecklingspotential som en ny järnväg med stopp i Högsbo-Frölunda skulle kunna ge. De
vill också att en utredning startar så snart som möjligt för att komma fram till vilken sträckning som är den mest lämpliga och att man behöver undersöka sträckningen via Frölunda
torg vid ett fortsatt utredningsarbete. I översiktsplanen redovisas en möjlighet att järnvägen
kan dras i markplan, mitt i boulevarden. Trafiknämnden ser inte att det är en utformning som
är förenlig varken med planens föreslagna stadsutveckling eller dess målsättningar, och inte
heller med förslaget till boulevardutformning i åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds
boulevard och att det därför bör utgå ur översiktsplanen.
Trafiknämnden ser att fördjupningen fokuserar på fler bostäder, men saknar inriktningar för
fler arbetsplatser i området. Trafiknämnden vill gärna att fördjupningen för Högsbo-Frölunda ytterligare betonar vikten av att skapa förutsättningar för fler arbetsplatser inom området,
gärna vid tyngdpunkten Frölunda torg. Det skulle ge bättre förutsättningar för ett dubbelriktat resande, där resandeströmmarna i staden inte går i en riktning på morgonen och i den
andra på eftermiddagen. Det ger också bättre förutsättningar för en högre andel av de boende
att arbeta i sitt närområde.
Trafiknämnden ser behov av mer fördjupad kunskap kring hur stor potential för stadsutveckling som finns för de omvandlingsgator som pekas ut. De har sinsemellan mycket olika förutsättningar. Ett mer fördjupat kunskapsunderlag behövs också för de utpekade kopplingarna
över Söder-/Västerleden för att kunna precisera hur stora stadsutvecklingsmöjligheterna är.
Trafiknämnden ser mycket positivt på att planförslaget innehåller flera förbättrade cykelvägar
både väster och öster om den nya Dag Hammarskjölds boulevard, utöver förslaget till pendelcykelbana längs boulevarden. De ser ett behov av att arbeta vidare med de cykelstråk som
föreslås. De vill gärna att det till antagandehandlingen blir tydligare hur de olika cykelstråken
har olika funktion och potential.
Trafiknämnden anser att dagens överlastade trafiksituation som handeln medför i Sisjön är
problematisk och är positiva till att översiktsplanens inriktning är att avsätta mindre mark för
handel och mer mark för bostäder i området.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret håller med om bedömningen att risken finns att det blir svårare att nå 1,5
graders-målet och välkomnar ett gemensamt strategiskt arbete för att möta denna utmaning. Kontoret instämmer även med att fortsatt arbete behövs för att föreslagna områden i ytterstaden i framtiden ska kunna trafikförsörjas på ett hållbart sätt. Kontoret vill i sammanhanget även påpeka att
genomförandet av översiktsplanen hänger starkt ihop med utbyggnaden av kollektivtrafiken. Både
översiktsplanen och de fördjupade delarna för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda visar på
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potentialen för utbyggnad i respektive område/delområde, där begränsningarna eller trösklar i kollektivtrafiken i flera fall ligger utanför delområdet. Det är en viktig fråga att fortsatt utreda vidare
och planera för, exempelvis inom ett uppdrag om utbyggnadsplanering. Kollektivtrafiken är grundläggande för stadsutvecklingen. Kontoret ser ett stort behov av att framöver hantera utbyggnaden i
innerstaden, mellanstaden och ytterstaden ur ett systemperspektiv. Fortsatt arbete med utbyggnadsplanering bör exempelvis även hantera infrastruktur och kollektivtrafikförsörjning.
Vad gäller finansieringen av omvandlingsstråk går det inte att generellt ange att exploateringen ska
bekosta detta. Det behöver bedömas från fall till fall.
Efter utställningen har ett särskilt arbete gjorts för att studera konsekvenser och förutsättningar för
kollektivtrafik i centrala staden och hur det stödjer en utvidgad stadskärna. Detta rör till exempel
Bangårdsförbindelsen, Allélänken och Åkareplatsen. Handlingen har kompletterats med slutsatser
från detta arbete och det finns även medskick kring frågor som behöver hanteras på en strategisk
nivå i den fortsatta planeringen. Relationen Allélänken och Operalänken har analyserats med fler
anspråk än bara trafikala och analysen visar att dessa länkar kan komplettera varandra. Övre Husargatan och Ullevigatan som inte redovisas i Målbild Koll2035 läggs in som utredningsområden
och behöver utredas utifrån en bredare helhetsbild, genom att väga in stadsbyggnadsaspekter som
exempelvis Fattighusån som blågrönt stråk och riksintresse för kulturmiljö.
Inriktningen att tung trafik på sikt ska ledas runt staden samt att arbeta för att minska biltrafiken generellt är angelägen för att Lundby- och Oscarsleden ska kunna bli integrerade större gator i framtiden.
Angående utpekade stadslivsstråk så beskrivs var och en av dessa i objektsbeskrivningarna kopplade till
kartan. Där framgår hur trafiken relaterar till det som eftersträvas att utvecklas för att stödja stadslivet.
Längs de blågröna stråken i innerstaden är det i första hand fotgängarnas behov som ska tillgodoses.
Cykelstråk bör i första hand lokaliseras utanför det blågröna stråket. Norra Hamngatan är inget
utpekat blågrönt stråk.
Kartlagret för pendlingscykelstråk har uppdaterats i dialog med trafikkontoret och kompletterats med
befintligt cykelnät för hela staden.
För Högsbo-Frölunda har handlingen förtydligats något för att synliggöra att den nya spårvägslösningen inte kommer vara tillräcklig som kollektivtrafiklösning för att tillgodose hela utbyggnadspotentialen i
Högsbo-Frölunda och att denna begränsning kan få betydelse för kommande utbyggnadsordning.
Handlingen har justerats så att kommunikationsreservatet för järnväg längs Dag Hammarskjöldsleden endast avser att möjliggöra en framtida sträckning under mark.

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Utbildningsnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Utbildningsnämnden anser att förslaget till ny översiktsplan ger en övergripande beskrivning av strategier för att nå målet om en hållbar stad. De bedömningen att de inriktningar
som presenteras är positiva för de verksamheter som utbildningsförvaltningen ansvarar för.
Planen föreslår ett antal prioriterade inriktningar där vissa kan vara av särskild betydelse för
förvaltningen. Dels en utveckling mot en snabbare och mer pålitlig kollektivtrafik, dels fokus
på andra hållbara transporter som gång och cykel vilket en stor del av ungdomar och elever
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inom förvaltningens områden nyttjar dagligen. Utbildningsnämnden är positiva till inriktningar som pekar mot att skapa fler tillgängliga parker och naturområden samt mötesplatser
och offentliga rum då elever och ungdomar från förvaltningens verksamheter är rörliga och
nyttjar stora delar av stadsrummet.

Högsbo-Frölunda
Utbildningsnämnden har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som nämndens eget yttrande.
Utbildningsnämnden bedömer att de utvecklingsinriktningar som förslaget pekar på är positiva samtidigt som det kommer att påverka långsiktigheten för den verksamhet som förvaltningen har inom ett av de utpekade omvandlingsområdena. Det gäller Motorbranschens
tekniska gymnasium i delområde 11 som kommer behöva ersättningslokaler i samband med
omvandlingen.

Kommunens kommentar
Utbildningsnämndens synpunkter noteras.

ÄLDRE SAMT, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Äldre samt vård- och omsorgsnämndens har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som
nämndens eget yttrande.
Äldre samt vård- och omsorgsnämndens samlade bedömning är att förslaget till ny översiktsplan för Göteborg är väl genomarbetat och på ett adekvat sätt visar på stadens utvecklingsinriktning, men också på vilka prioriteringar som är önskvärda och stadsbyggnadsdilemman.
Nämnden ser däremot att det saknas ett äldreperspektiv i underlaget och önskar själva bidra
med detta. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden startade 1 januari 2021 och har därför inte
varit med som remissinstans i samrådsskedet. Frågor som nämnden anser behöver belysas ur
ett äldreperspektiv är bland annat hur Göteborg kan vara en bra plats att åldras på, hur staden
genom strategisk planering kan tillgodose olika behov som uppkommer under en livstid samt
hur kollektivtrafik, hållplatser och parker och natur i stort kan fungera bättre för äldre.
Nämnden ser att det är positivt att översiktsplanen slår fast att stadsplaneringsprocesser ska
präglas av öppenhet och delaktighet och lyfter att äldre invånare i större utsträckning än idag
behöver inkluderas och engageras i stadsplaneringsprocesser. Vidare anser nämnden att beskrivning och identifiering av samhällsviktiga funktioner och verksamheter i staden behöver
förtydligas och överensstämma med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps definition av samhällsviktig verksamhet, som myndigheten beslutade om 27 oktober 2020.

Centrala Göteborg
Äldre samt vård- och omsorgsnämndens har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som
nämndens eget yttrande.
Äldre samt vård- och omsorgsnämndens samlade bedömning är att FÖP centrala Göteborg
är ett adekvat och nödvändigt planeringsinstrument för fortsatt planering och utveckling
av den centrala staden. Nämnden anser att det skulle behöva bli tydligare, och mer i detalj
beskrivas och förklaras i planen, hur hög täthet, exploateringsgrad och förtätning av centrala
Göteborg enligt förslaget leder till (social) hållbarhet. Var höga hus kan byggas och vilken
skala och utbredning som kan tillåtas.
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Förslaget bör kompletteras med beskrivning om planering ur ett äldreperspektiv och i hållbarhetsbedömningen beskriva vilka konsekvenser förslaget kan få för äldre människor. I det
fortsatta arbetet kan förvaltningen användas som en resurs, kunskapskälla och samverkanspartner för att nå och inkludera äldre personer redan i tidiga skeden

Högsbo-Frölunda
Äldre samt vård- och omsorgsnämndens har översänt förvaltningens tjänsteutlåtande som
nämndens eget yttrande.
Äldre samt vård- och omsorgsnämndens samlade bedömning är att förslaget är väl genomarbetat men att äldreperspektivet saknas och att framförallt trafiksäkerheten måste studeras
vidare då boulevarden längs stora sträckor föreslås korsas av gående och cyklande i plan, samtidigt som spårvagnstrafiken behöver vara snabb och kapacitetsstark.
Nämnden framhåller att det är mycket positivt att den västra och östra delen av området vid
Dag Hammarskjöldsleden kan bilda ett sammanhängande bebyggelsestråk som skapar bättre
tillgänglighet till fler platser, vilket gynnar äldre. Längs den mittersta och södra sträckan av
boulevarden beskrivs att den kommer korsas i plan. För äldre lyfter nämnden fram att det är
viktigt med trafiksäkerheten och tillgängligheten. Planskildhet för spårväg kan vara avgörande.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tackar för synpunkter och instämmer i flertalet av synpunkterna. Kontoret
har efter utställningen fått ett underlag från Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och delar
av detta underlag har arbetats in i planförslaget. Även det som inte har arbetats in är värdefullt som
kunskapsunderlag för stadsbyggnadskontoret i kommande planeringsprocesser.
Samhällsviktiga funktioner som redovisas på markanvändningskartan är ett urval baserat på att
de är särskilt svårlokaliserade. Översiktsplanen innehåller ingen egen definition av dessa funktioner
utan utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps definition.
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KOMMUNALA
BOLAG

HIGAB
Högsbo-Frölunda
Higab ser att resonemangen kring ”företagsområden” på ett övergripande plan stämmer väl
överens med Grimmereds industribys befintliga verksamheter och planerade utveckling. Higab har genomfört en marknads- och omvärldsanalys för Grimmereds industriby där framtida utveckling utreds och lämpliga verksamheter i området analyseras. Flera av dessa innehåller handel i olika omfattning och form, och som en följd ser Higab att möjligheten till handel
kan förtydligas och förstärkas i översiktsplanen. Vidare har förfrågningar gällande livsmedelshandel förekommit, vilket skulle kunna vara en möjlighet då området ligger i närheten av
bostäder och i viss mån även kollektivtrafik. Bolaget menar att översiktsplanen inte bör utesluta sådant innehåll då det inom vissa företagsområden skulle kunna vara passande.

Kommunens kommentar
Inriktningen för handel beskrivs under avsnittet Näringsliv och handel. Där anges bland annat att
planering för handel bör ske på platser som har potential att fånga upp störst flöden av människor
och som blir tillgängliga både på lokal och regional nivå eller hela staden-nivå. I området Mellanstaden Högsbo-Frölunda markeras dessa områden också i markanvändningskartan som ”centrum,
service och allmänt ändamål”. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att Grimmered inte
bör prioriteras för etablering av handel eftersom det inte stöttar ett hållbart resande tillräckligt väl.

Förvaltnings AB Framtiden
Framtidenkoncernens styrelse översände bolagets synpunkter som sitt eget. (MP) antecknade
ett eget yttrande till protokollet med följande lydelse: Det är positivt att Kärra centrum anges
som tyngdpunkt eftersom stadsdelen behöver förtätas för både större blandning av bostäder, mer
folkliv och bättre underlag för handel och kollektivtrafik. Utredningsområde väster om Kärra, mellan Skogome och Kärra bör strykas som utredningsområde. I Framtidens förslag anges att Oklandsåsen bör vara ett utbyggnadsområde. Detta anser inte MP eftersom bland annat jordbruksmark tas
i anspråk.
På en övergripande nivå ställer sig Framtidenkoncernen positiv till förslaget till översiktsplan.
Framtiden efterfrågar mer tydliga och långtgående arbetsinsatser för att samordna behov,
samt planera och resurssätta utbyggnaden av samhällsservice i utsatta områden. Framtiden
uppmärksammar vidare vikten av transparens kring förutsättningar för långsiktig planering
och prioriteringar. När stadens resurser är begränsade anser de att det behövs tydlighet i var
investeringar gör störst nytta. De menar att det kan vara utmanande att göra dessa prioriteringar när det byggs och planeras på många olika ställen parallellt, men att exploateringsekonomi bör sättas i relation till långsiktig samhällsnytta.
Framtidenkoncernen lyfter fram att stadsutveckling i socioekonomiskt svagare områden kräver kraftfulla, breda och uthålliga satsningar på en mängd områden. Nya bostäder räcker inte.
Med den stora trångboddhet och stora omflyttning som råder är de mark- och bostadspolitiska verktyg som staden har i kombination med den fysiska planeringen viktiga att använda.
Att prioritera planering i socioekonomiskt svaga områden kan vara en av flera viktiga metoder som krävs för att vända utvecklingen i socioekonomiskt svagare områden.
Framtiden efterlyser generellt ökad tydlighet i prioritering av övergripande investeringar i
infrastruktur och kollektivtrafik kopplat till stråken. Det är av stor vikt att återstående frågor
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avseende finansiering av utbyggnad av kollektivtrafiken kan lösas för att möjliggöra översiktsplanens genomförande. Nya infrastruktursatsningar behöver samordnas med bebyggelseutvecklingen och ett utvecklat stomnät i linje med Målbild Koll2035 är väsentligt för den
stadsutveckling som planeras i innerstaden och mellanstaden. Kollektivtrafikutbyggnad behöver planeras i samverkan med kommande planarbeten och finnas på plats innan den första
boende flyttar in. AB Framtiden menar samtidigt att det är mycket som pekar på att åtgärderna i Målbild Koll2035 inte är tillräckliga för att klara den trafikering som förtätningen och
expansionen av bebyggelsen i staden har behov av.
Förutsättningarna för att omvandla Framtidenkoncernens parkeringsytor till bostäder med
mera beror av en fungerande och utökad kollektivtrafik. De ser att mobilitets- och parkeringsfrågan är ett viktigt arbetsområde och att deras insatser med att främja hållbara mobilitetsval för hyresgästerna kommer medföra nöjdhet i boendet, bättre markanvändning och fler
bostäder till rimlig kostnad på ytor som idag enbart är befintliga bilparkeringsytor. Utvecklingen mot ett mer hållbart resande är beroende av såväl en stark kollektivtrafikutbyggnad
som förstärkta cykel- och gångstråk.
AB Framtiden lyfter också att mycket av det som sker inom mobilitetsområdet har en snabb
utveckling där delande, digitalisering och elektrifiering kommer starkt. Dessutom sker en utveckling av förarlösa fordon. Till detta kan förändringar i resandet ske även efter pandemin
med betydligt mer distansarbete än innan. En flexibilitet inför ändrade behov är därmed viktig.
Framtidenkoncernen ser mycket positivt på tillgången till den digitala markanvändningskartan. Eftersom flera kartlager hänvisar till pågående utredningar önskar de att markanvändningskartan ska kunna uppdateras efterhand som ny kunskap adderas. Framtiden gör
också bedömningen att material som idag finns att tillgå i underlagsrapporter (exempelvis
kunskapsunderlag ytterstadens utredningsområden, ekonomisk konsekvensanalys samt barn
och ungas perspektiv på ÖP) med fördel kan kopplas till den digitala plattformen framgent.
Underlagen utgör viktiga planeringsförutsättningar som påverkar pågående områdes- och
projektutveckling inom Framtidenkoncernen.
En ökad andel småhus i rätt lägen i dessa områden är också ett av sätten att bidra och Framtiden anser att det är positivt att det uppmärksammas i översiktsplanen. Det ger fler stora bostäder och ökar kvarboendet i området. Åtkomst till mark för större planer inriktade
mot småhus är av stor betydelse och Framtidenkoncernen har uppmärksammat områden
som borde vara föremål för utredning för framtida bebyggelse och har även gjort tidiga projektskisser för en rad andra områden i nordöstra Göteborg, till exempel norr om Ljusårsvägen
och i flera områden söder om Lövgärdet.
Framtidenkoncernen förordar, på samma sätt som vid samrådet, att ett område väster om
Kärra (Oklandsåsen) prioriteras för att kunna tas i anspråk för bebyggelse på kort sikt.
AB Framtiden önskar att Grevegårdsvägen i Tynnered och Ljusårsvägen i Bergsjön, som pekades ut som omvandlingsstråk i samrådsversionen, åter ges plats i översiktsplanen. De skulle
kunna bidra till strategierna om en mer nära och sammanhållen stad respektive mer blandade
upplåtelseformer menar de.
AB Framtiden har även ett antal synpunkter som gäller angiven markanvändning i kartan
som de menar är fel och bör ändras.
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Centrala Göteborg
Framtidenkoncernen har inga särskilda synpunkter som berör FÖP centrala Göteborg.

Högsbo-Frölunda
För fördjupningen över Högsbo-Frölunda efterlyser AB Framtiden en särskild plan för handeln i hela området jämte synpunkter på ett par planerade etableringar av handel i området.
• Järnvägsreservat i Järnbrott. Framtidenkoncernen önskar kontinuerlig information om
utredningsläget.
• Grevegårdsvägen ska vara omvandlingsstråk (beläget strax utanför FÖP-området)
• Marklandsplatsen har stor potential att göras mer livlig och inramad och borde ges
tydligare inriktning i strategierna.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret instämmer med att det behövs mer insatser vad gäller tydlighet och prioriteringar utöver det som översiktsplanen bidrar med. Ambitionen är att följa upp översiktsplanen
med en utbyggnadsplanering där dessa frågor i större utsträckning kan vara i fokus. Stadsbyggnadskontoret instämmer även med vikten av att prioritera planering i socioekonomiskt svaga områden.
Vad gäller önskemålet om att kunna uppdatera markanvändningskartan efterhand ser även stadsbyggnadskontoret en potential med detta. Alla ändringar av översiktsplanen förutsätter dock att
detta processas i enlighet med PBL, vilket gör att alla uppdateringar kommer att behöva göras på
ett strukturerat sätt även framöver. Vad gäller underlagsrapporter så finns dessa tillgängliga som
pdf-dokument länkade till den digitala plattformen.
Det finns potential för utveckling i anslutning till såväl Grevegårdsgatan som Ljusårsvägen som
kan vara positivt att dra nytta av på en lokal nivå. I arbetet med översiktsplanen har dock bedömningen gjorts att dessa två gator inte ska pekas ut som just omvandlingsstråk, bland annat på grund
av att de inte har samma potential att knyta ihop olika områden som övriga utpekade omvandlingsstråk.
Några av de synpunkter Framtidskoncernen har på markanvändningskartan har inneburit justeringar i kartan, men flertalet medför ingen ändring. Kontoret anser att det krävs mer detaljerade
studier för att bedöma dessa och hänvisar istället till prövning av dessa utvecklingsförslag i planbesked.
Inriktningen för handel i Högsbo-Frölunda beskrivs under avsnittet Näringsliv och handel. Där
anges bland annat att planering för handel bör ske på platser som har potential att fånga upp störst
flöden av människor och som blir tillgängliga både på lokal och regional nivå eller hela staden-nivå.
I området Mellanstaden Högsbo-Frölunda markeras dessa områden också i markanvändningskartan som ”centrum, service och allmänt ändamål”.
Det har gjorts vissa justeringar av formuleringarna gällande Marklandsplatsen för att tydliggöra
platsens potential.

GOT EVENT AB
Centrala Göteborg
Got Event önskar att ytan närmast Ullevi får samma rekommendation som de övriga anlägg-
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ningarna i området det vill säga att värna idrotts- och evenemangsområde för rekreation och
event. De menar att ytan är nödvändig för att kunna genomföra stora evenemang på Ullevi
och anser att föreslagen markanvändning Blandad bebyggelse, ger öppning för en hårdare
exploatering av området.

Kommunens kommentar
Markanvändningskartans lager Evenemangsområde, kommer flyttas norrut och användning Stadskärna tydliggörs närmare Valhallagatan, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen
2021-02-10. Särskilt arbete pågår för Arenaområdet som djupare utreder platsen.

GÖTEBORG & CO

Göteborg & Co bedömer att de nya förslagen till översiktsplan samt fördjupade översiktsplaner på ett övergripande plan omhändertar besöksnäringens perspektiv. Bolaget bedömer dock
att perspektivet ytterligare kan och bör synliggöras och breddas genom ett antal åtgärder.
Rubriken på den tematiska inriktningen Näringsliv och handel, bör enligt Göteborg & Co
döpas om till Näringsliv handel och besöksnäring, i syfte att synliggöra och tydligt hänvisa
till den del av översiktsplanen som särskilt omhändertar besöksnäringens perspektiv. I figuren
Näringslivets lokaliseringar, anser de att besöksstadens geografiska inriktning bör breddas
utanför innerstaden. Ordet hotellrum bytas ut mot boendeanläggningar för att bredda perspektivet mot ett varierat utbud av boendeformer på destinationen.

Centrala Göteborg
Göteborg & Co anser att är det angeläget att förutsättningar för en utveckling av arenaområdet, det så kallade evenemangsstråket mellan Svenska Mässan och Ullevi, är inbyggda i
resonemangen. För att säkerställa detta bedömer Göteborg & Co att en rekommendation
bör läggas till i avsnittet Kompletteringsområden, Längs Mölndalsån. Rekommendationen
bör stödja målsättningen som lyder ”för evenemangsområdet är målsättningen att skapa en
väl integrerad stadsdel där evenemang och vardagsliv får bästa möjliga förutsättningar att
utvecklas och samverka”.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret kommer inte ändra rubriken enligt Göteborg & Co:s önskemål. Besöksnäringen finns väl omhändertagen i avsnittet och bedöms inte behöva förtydligas i rubriken. Figuren ”Näringslivets lokaliseringar” har däremot justerats. Likaså har ordet hotellrum
bytts ut mot boendeanläggningar.
I översiktsplanens del om centrala Göteborg har inriktningspunkt kompletterats så att även”
där evenemang och vardagsliv ges möjlighet att utvecklas och samverka” ingår.

GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR

Göteborgs spårvägar anser att nya spårkopplingar som bättre fördelar trafikflöden behöver
anläggas och är positiva till förslaget om ny spårvägslänk i tunnel mellan Kortedala och Nylöse. De anser vidare att alla kapacitetsberäkningar bör ta hänsyn till möjligheten att trafikera
med 45- eller 60-meter spårvagn Göteborgs spårvägar.
Göteborgs spårvägar har kommenterat översiktsplanens skrivning om att spårvagnstrafik från
Angered behöver kompletteras med fler bussträckningar. De framhåller att det inte finns
behov av att parallellköra buss med spårvagn mellan samma start och slut. De lyfter istället
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fram behovet av komplement i mellanstadsringen och att göra spårvagnstrafiken mer robust
genom exempelvis utbyggnad av spår. Göteborgs spårvägar ifrågasätter även förslaget om att
anlägga en bussgata väster om bebyggelse i Länsmansgården/Biskopsgården.
Göteborgs spårvägar anser att kollektivtrafik bör undantas från anpassning av det lokala gatunätet till cykelfart inte bara där kollektivtrafiken har prioritet. Omdisponering av ytor i omvandlingsstråk får inte ske på bekostnad av framkomlighet för gång, cykel och kollektivtrafik.

Centrala Göteborg
Göteborgs spårvägar anser att anpassning till gående i stadskärnan inte bör ske på bekostnad
av beslutade restidsmål för kollektivtrafiken i Målbild Koll2035. De konstaterar att alla spårvagnslinjer även i framtiden kommer att passera det som i fördjupningen anges som stadskärna. De anser även att det är viktigt att skilja på den fysiska och upplevda barriären som spår i
gata alternativt grönområde innebär jämfört med den som flera körfält för vägtrafik innebär.
Göteborgs spårvägar påpekar att det är viktigt att verka för en ökad robusthet för kollektivtrafiken och att säkerställa att vändningsmöjligheter inte byggs bort. Beslut om korsningsintervall för gång- och cykeltrafikanter över spår bör utredas ur ett helhetsperspektiv för att inte
försämra spårvagnars framkomlighet.
Göteborgs spårvägar påpekar att många kollektivtrafikresenärer använder gång som första
och sista trafikslaget på sin resa och att förändringar i infrastrukturen kan vara positiva ur ett
gångperspektiv men kan också påverka hela resans restid negativt, vilket bör tas i beaktande.
De anser att översiktsplanen behöver förtydliga att en nedprioritering av privatbilism är nödvändig för att kunna prioritera gång, cykel och kollektivtrafik.
Göteborgs spårvägar förespråkar att befintliga spårvagnsdepåer får vara kvar i befintliga lägen
i centrala Göteborg. De påpekar även att det är viktigt att framtida skyfallsleder för avledning
av vatten inte utgörs av gator där buss eller spårvagn trafikerar.

Högsbo-Frölunda
Göteborgs spårvägar är positiva till att hållplatsen Botaniska trädgården flyttas till den planerade gröna passagen vid Botaniska trädgården. De är också positiva till att den befintliga
spårvagnsverkstaden vid Margretebergsmotet föreslås ligga kvar under överskådlig tid.
Göteborgs spårvägar framhåller att vid utformningen av hållplatsområden vid Marklandsgatan bör hänsyn tas till effektiva byten för resenärer samt vänd- och uppställningsmöjligheter
för buss och spårvagn. De menar att det skulle innebära oerhört försämrade förutsättningar
för busstrafiken om uppställningsplatser tas bort. De framhåller även att det är av stor vikt att
hållplatsområdet vid Radiomotet utformas så att alla kollektivtrafikslag ska kunna angöra vid
samma område och att effektiva byten för resenärer främjas.
Göteborgs spårvägar påpekar att åtgärder kring spårvagnsinfrastruktur måste ske på sträckan
mellan Frölunda torg och centrum för att målet i Målbild Koll2035 ska uppnås. De anser
också att antalet gatukopplingar längs Dag Hammarskjöldsleden bör optimeras för att öka
framkomligheten för spårvagn på sträckan. Göteborgs spårvägar föreslår att man behåller det
första förslaget beskrivet i åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds boulevard om att det
ska vara 300–500 meter mellan korsningspunkter.
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Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna och vill förtydliga att kompletterande busstrafik kring
Angered är tänkt att utgöra komplement till spårvagnstrafiken. Kontoret vill även understryka
vikten av olika reserelationer för att koppla samman staden än mer.
I Länsmansgården och Biskopsgården föreslås en kompletterande bussgata just utifrån att öka närheten till kollektivtrafiken för de som bor med relativt långt avstånd till dagens hållplatslägen och
att detta komplement kan skapa en robusthet i området. Förslaget är framtaget inom pågående program för Biskopsgården.
I översiktsplanearbetet har Målbild Koll2035 varit en utgångpunkt i arbetet men anspråket från
kollektivtrafiken har inte avvägts med andra intressen förrän nu. Restidsmålet i Koll2035 utgör en
av målkonflikterna med många andra stadslivsanspråk och i centrala Göteborg och i Högsbo-Frölunda har detta inneburit att kontoret i vissa fall behövt prioritera ner restidsmålet till förmån för
god stadsmiljö och trafikering i samma plan. Översiktsplanen är tydlig med att privatbilismen får
stå tillbaka till förmån för hållbara trafikslag såsom gång, cykel och kollektivtrafik.
Kontoret instämmer i att det är svårt att kombinera spårväg och skyfallsled. Men det kan bli svårt
att undvika att vissa gator som trafikeras av bussar kommer behöva vara skyfallsleder. Behov av
skyfallsleder kommer behöva hanteras i den framtida planeringen och aspekter beaktas så att busstrafik inte omöjliggörs.
Slutgiltig utformning av området kring Marklandsgatans hållplats kommer att hanteras i kommande planering. Utgångspunkten är dock att området så långt som möjlig bör användas för en
blandad stadsbebyggelse med så små uppställningsytor för kollektivtrafik som möjligt utan att ge
alltför negativa effekter på kollektivtrafiken.
I arbetet med ny översiktsplan för Mellanstaden Högsbo-Frölunda har stadsbyggnadskontoret haft
kontinuerlig samverkan med trafikkontorets arbete med åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds
boulevard. Hur framkomligheten för spårvagn ska avvägas för att också åstadkomma en god stadsmiljö har skett gemensamt förvaltningarna emellan. Den redovisade utformningen är en avvägning mellan spårvägens hastighet och möjligheterna till en sammanhållen blandad stadsbebyggelse.
Förslaget i översiktsplanen är detsamma som redovisas som huvudalternativ i åtgärdsvalsstudien
för Dag Hammarskjölds boulevard.

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB
Generella synpunkter
Älvstranden Utveckling ställer sig positiva till förslaget till ny ÖP, men saknar den prioritering och kraftsamling i dokumentet som vägleder stadens aktörer åt ett och samma håll och
som bottnar i en tydlighet om kommunens intentioner, vad kommunen vill och vart Göteborg är på väg.
För att kunna ta en ställning som ett vägledande, strategiskt viktigt verktyg behöver ÖP tydliggöra en strategi runt övergripande prioriteringar som bottnar i en extrem tydlighet kring
det ekonomiska perspektivet eftersom investeringsutrymmet är begränsat och behovet kommer inom överskådlig tid att vara stort.
Utmaningar, som efterfrågad strategi på ett systematiskt och strukturerat sätt behöver hante-
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ra utifrån en helhet, rör sig om övergripande strukturella frågor runt klimatanpassning med
bland annat högvattenskydd och åtgärder för skyfallshantering, nödvändiga infrastruktursatsningar med fler kopplingar över älven och överbryggande av barriärer. Men även frågor som
att i den täta staden hitta lösningar för ytkrävande samhällsservice, plats för samlastningsstationer för hantering av gods och hubbar för delningstjänster. Staden har även stora socioekonomiska utmaningar där boendesegregationen måste motverkas och där ÖP:n behöver
visa väg.
Utgångspunkter
Bolaget ställer sig positiv till den bild över hållbar utveckling av Göteborg som förslaget till
ny översiktsplan pekar ut.
Översiktsplanen behöver lyfta fram en strategi på övergripande nivå som bidrar till att lösgöra
knutarna som beskrivna stadsbyggnadsdilemman skapar och möjliggöra för en hantering på
rätt nivå. Förslaget till ny översiktsplan har förtjänstfullt kopplat den fysiska utvecklingen av
Göteborg till FN:s globala mål för hållbar utveckling. ÖP:n skulle tjäna på att även inkludera
mål 10 – Minskad ojämlikhet och mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna, eftersom mål
10, 11 och 13 tillsammans kopplar an mycket tydligare till de utmaningar som Göteborg står
inför. Vår bedömning är att mål 11 är alltför snävt för den utveckling som ÖP:n framhåller
som den väg som Göteborg måste gå för att utvecklas hållbart.
Utvecklingsinriktning
Älvstranden Utveckling håller med om att en fortsatt utbyggnad inom Älvstaden är nödvändig eftersom området är en nyckel för att binda samman Göteborg över älven, skapa en större
sammanhängande innerstad som bygger på närhet och för att säkerställa bostadsförsörjningen och en tillväxt av näringslivet. Denna utbyggnad behöver prioriteras eftersom det gynnar
staden som helhet.
För att nå målet med en sammanhållen stad krävs att staden tar ställning när det gäller de
fysiska barriärer som finns i Göteborg dag och som hindrar utvecklingen av en sammanhållen stad. Till exempel Hamnbanan, Lundbyleden och Oscarsleden. Översiktsplanen behöver
ännu tydligare beskriva vilka barriärer staden har samt vilka barriärer staden prioriterar att
överbrygga och när.
Älvstranden konstaterar att översiktsplanen inte innehåller någon analys av i vilken ordning
som olika åtgärder behöver genomföras, det vill säga vilka beroenden som finns dem emellan.
Planen saknar även en inbördes prioritering av åtgärder. Älvstranden Utveckling ser mycket
positivt på kommande utbyggnadsplanering så att en prioritering kan komma till stånd, men
de vill se att en övergripande strategi för utbyggnadsordning finns med redan i underlaget till
översiktsplanen för att ge förutsättningar för genomförande. Planen bör även kompletteras
med budgetbeslut på KF-nivå.
Älvstranden Utveckling är eniga med att det behövs en snabb och pålitlig kollektivtrafik som
binder ihop staden. De tror också på ett utökat nätverk med cykelbanor där cykelns framfart
prioriteras, samt att det måste göras plats för delade tjänster på strategiska platser runt om i
hela staden.
Gällande utvecklingsinriktning ser Älvstranden Utveckling att ÖP missar viktiga källor för
klimatpåverkan när det gäller att begränsa klimatpåverkan och hantera klimatförändringarna.
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Fokus bör ligga på de utsläpp som en byggnad genererar under hela sin livscykel, menar Älvstranden utveckling. Det är också viktigt att förstå planeringens påverkan på det som byggs
samt förutsättningarna för att minska utsläppen.
Geografiska inriktningar
Älvstranden Utveckling ser mycket positivt på att innerstaden föreslås växa över älven, att
Lindholmen och Frihamnen ingår i innerstaden, samt att massor som uppkommer vid
muddring av havsbotten ska kunna nyttiggöras för andra ändamål såsom det planeras för utfyllnad av Lundbyhamnen. De skriver också att rekommendationen att utveckla Kvillebäcken
till ett rekreativt och tillgängligt blågrönt stråk ligger väl i linje med bolagets planerade omledning av bäcken.
I kapitlet för tematiska inriktningar har Älvstranden framfört att Gestaltad livsmiljö tydligare
bör lyfta fram betydelsen av universell utformning så att staden utformas för så många som
möjligt utan särlösningar.
Utifrån Mobilitet och infrastruktur så framför Älvstranden att utredningsområdet för Gropegårdslänken inte får innebära inskränkningar för transportmöjligheter till och från hamnen.
Älvstranden Utveckling poängterar vikten av att planera så att nya områden är välförsörjda
med kollektivtrafik, mobilitetstjänster och goda gång- och cykelförbindelser i tidigt skede.
Älvstranden Utveckling vill komplettera texten med att centralt belägna mobilitetshubbar
(det vill säga plats för delade fordon, bilpool, hyrcyklar med mera) nära bostäder och arbetsplatser bidrar till bättre förutsättningar för att kunna leva och verka utan att äga egen bil och
är ett komplement till kollektivtrafik.
Älvstranden utveckling konstaterar att Lundbyleden och Hamnbanan i sin nuvarande form
hindrar möjligheterna att utveckla en nära, sammanhängande och attraktiv stad samt att innerstaden kan växa över älven i enlighet med Vision Älvstaden. De understryker att ju tidigare ett beslut fattas kring större strukturella förändringar, som exempelvis flytt av Hamnbanan,
desto bättre blir förutsättningarna för planering av de områden som ligger nära Hamnbanan
idag. Tidiga beslut av denna dignitet kan sannolikt också bidra till ökad exploaterbar yta och
ge bättre förutsättningar för en eventuell extern, statlig, finansiering.
Älvstranden utveckling anser att det är en prioriterad fråga att, som översiktsplanens inriktning anger, reservera mark i halvcentrala lägen för om- och samlastning för transporter till
och från centrala Göteborg.
Bostäder, samhällsservice och teknisk försörjning
För avsnittet om bostäder, samhällsservice och teknisk försörjning framför Älvstranden utveckling att översiktsplanen tydligare behöver betona vikten av att kommande bostadsplanering aktivt ska motverka boendesegregation i staden. Under punkten inriktning för långsiktig utveckling av bostadsbeståndet bör det stå att staden i sitt bostadsutvecklande aktivt ska
arbeta för att motverka boendesegregationen och sträva efter en socialt blandad befolkning i
alla stadsdelar och i alla delar av staden. Samma avsnitt bör även peka ut att staden i sin bostadsplanering ska sträva efter att möjliggöra boende för dem som har svårt att hitta bostad i
alla delar av staden, även i nyproducerade förtätningsområden.
Översiktsplanen anger att samhällsservice ska reserveras tidigt i program och planprocess.
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Älvstranden efterfrågar en långsiktig strategisk planering för samhällsservice som även möjliggör en följsamhet/flexibilitet till utvecklingen.
Bolaget betonar vikten av att koppla ihop planering under mark med översiktsplaneringen
för att åstadkomma en helhet. Då kan synergier och möjligheter tillvaratas och hantera de
utmaningar som skapas när de hanteras separat. Älvstranden ser i dag bortträngning av exempelvis öppen dagvattenhantering på grund av att undermarksplaneringen inte tagit hänsyn
till detta i tidigare skeden.
Älvstranden utveckling anser att tillgången till återvinningscentraler. Lyckade försök har gjorts
med en återvinningspråm vilket ställer krav på bland annat angöringsplatser längs älven.
Älvstranden utveckling lyfter fram det unika med näringslivet i Lindholmen och vikten av att
Göteborg ger dem bästa möjliga förutsättningar. De anser att för att dessa företag ska kunna
stanna kvar och utvecklas behöver stadsutvecklingen och staden vara följsam för deras behov
och erbjuda både en beredskap och flexibilitet inför framtiden.
Rörande kapitlet om riksintressen, specifikt riksintresse för kulturmiljövården, ställer sig Älvstranden utveckling mycket positiv till att staden har tagit fram strategin och vägledningen
för riksintresse för kulturmiljövård i centrala Göteborg som ger svar på en rad ständigt aktuella frågor. De saknar dock en generell diskussion med staten rörande dessa områdens otydliga gränsdragning, vilken skapar tolkningsproblem. Detta bör tydliggöras.
För riksintresse för kommunikation anser Älvstranden Utveckling att kopplingen mellan
Lindholmen och Volvo Lundby måste utvecklas och säkras. Förbättrade kommunikationer
över Lundbyleden och Hamnbanan minskar avstånden mellan de olika stadsdelarna norrut
och skapar på så sätt bättre förutsättningar för mer hållbara resalternativ. Därför är översiktsplanens föreslagna utredningsområde för kommunikation, som avser ett järnvägsreservat i
en sträckning via Säve, viktigt eftersom det kan möjliggöra att Hamnbanans barriäreffekt
minskar och samtidigt ge positiva effekter för transportmöjligheter via järnväg. Dessa frågor
behöver det arbetas vidare med.
Gällande hållbarhetsbedömningen är Älvstranden Utveckling positiva till att det finns höga
hållbarhetsambitioner i översiktsplanen vilket är i linje med Vision Älvstaden. Dock är det
tydligt när det kommer till sociala konsekvenser att detta är komplext, och att planförslaget
öppnar för många olika scenarier. Målkonflikterna riskerar att skjutas på framtiden och hanteras i en mycket mer detaljerad kontext där det är svårt att göra en helhetsbedömning. Risken blir då att prioriteringarna inte får önskad effekt, eller skapar den största nyttan för staden
som helhet utan bara optimerar situationen i ett mindre avgränsat område.
I miljöbedömningen anser Älvstranden Utveckling att översiktsplanen missar byggandets
hela livscykel i analysen kring begränsad klimatpåverkan. Att enbart fokusera på energifrågan
när det kommer till byggandet är att missa den potential som planeringen har att minska utsläppen. Energifrågan är en fråga som hanterats under lång tid, och i linje med stadens miljöoch klimatprogram måste vi nu fokusera på en byggnad och anläggnings hela livscykel om vi
ska nå den omställning som är nödvändig.
Översiktsplanen anger att kommunen har möjligheter att få råd med att skapa bättre jämlikhet, men att det finns en osäkerhet kring om planen kan skapa boende för demografiska
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grupper där lägre hyra eller kostnad krävs. Bolaget vill skicka med att det hyressättningssystem som gäller idag har svårt att hantera dessa frågor, då de ligger utanför det gällande
bruksvärdessystemet.
Älvstranden Utveckling instämmer i resonemanget i den ekonomiska hållbarhetsbedömningen att kostnaderna för omvandling av hamnområden kan vara så höga att intäkterna inte
täcker alla utgifter. En prioritering av dessa områden behöver då ses i ljuset av investeringsviljan och att det i stor utsträckning bidrar till stadens generella attraktionskraft att tillgängliggöra och utveckla dessa centrala delar.

Centrala Göteborg
Generella synpunkter
Då FÖP centrala Göteborg ska vara den tydliga målbild vi tillsammans styr mot, efterfrågar
Älvstranden Utveckling en tydligare uttryckt viljeinriktning som är mindre generell och som
utgår från den helhetsstrategi som anges i översiktsplanen (se synpunkter i remissvar, ÖP).
De önskar en tydlig strategi som likt en röd tråd kan följas och fördjupas genom planeringsskedena och som även utgör stöd genom möjlig härledning tillbaka till källan för avstämning.
På så sätt kan fortsatt utveckling alltid kan styras med helheten som utgångspunkt. Frågorna
behöver lyftas till en övergripande systemnivå där utmaningarna, exempelvis stora investeringar, hanteras utifrån ett helhetsperspektiv och en tydlighet runt framtida kostnader och
intäkter. Översiktsplanen för centrala Göteborg behöver även kompletteras med en text om
vad som händer om dessa investeringar uteblir. Att inte vidta de åtgärder som behövs för att
innerstaden ska kunna bereda plats för bostäder och näringsliv är att missa potentialen i utökad skattebas och allt det ett växande näringsliv ger. Bolaget anser att utgångspunkten för en
FÖP bör vara tydligare framåtriktad.
Staden behöver även arbeta vidare med strategier för utveckling av den befintliga innerstaden
för att undvika att stadsliv sker i kransen av innerstaden och lämnar kärnan med en otrygg
miljö och fallande värden.
Kajer och älvkanters underhåll är eftersatt genom flera decennier. Den centrala marken är en
tillgång för göteborgarna som måste underhållas för att inte falla i värde. Att kombinera underhåll med utveckling är ett hållbart och smart sätt att skapa en bättre kvalitet på tillgångar
samtidigt som det ger snabbare avkastning. I förslaget problematiseras de höga kostnaderna
för underhåll av tillgångar, vilket är ett reaktivt sätt att se på problemet.
I granskningsförslaget har mycket av Älvstranden Utvecklings synpunkter gällande hållbarhet i samrådsskedet omhändertagits. Till exempel betydelsen av mångfunktionalitet och
samnyttjande. FÖP:en lyfter även betydelsen av att använda Älvstaden som testbädd när det
kommer till vattenrelaterade frågor. Dock ser bolaget att Älvstaden skulle kunna fungera som
testbädd för betydligt fler utmaningar där nya typer av lösningar är nödvändiga.
Utgångspunkter
Älvstranden Utveckling ser positivt på att Vision Älvstaden är ett viktigt underlag för
FÖP:en och ser det även angeläget att målbilden hanteras på ett strategiskt och systematiskt
sätt gällande utmaningar, risker och prioriteringar för att kunna genomföras. Älvstranden
Utveckling anser att det är bra att FÖP:en lyfter centrala Göteborg i ett lokalt och regionalt
perspektiv, men belyser att utvecklingen inom Älvstranden också är viktig ur nationellt och
internationellt intresse.
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Planeringsinriktningar
Älvstranden Utveckling ser mycket positivt på att innerstaden föreslås växa över älven och
att Frihamnen och Lindholmen ingår i innerstaden och betraktas som viktiga pusselbitar för
att möjliggöra efterfrågad utökning. Positivt är även att älven inte bara är en barriär utan en
kvalitet i innerstaden. Älvstranden Utveckling är även positiv till definierade noder och stråk
men anser att noden knutpunkt Hjalmar är otydlig liksom dess koppling till stadsutvecklingsområdena Backaplan och Frihamnen.
Älvstranden Utveckling framför ett resonemang kring vikten av att det blir goda förbindelser
mellan Frihamnen och Lindholmen för att det planerade läget för gång- och cykelbro även
ska kunna ge nytta för Frihamnen. De framför även att det redan pågår arbete med att få till
färjeförbindelser mellan Keillers kaj och Stenpiren.
Älvstranden Utveckling uttrycker en önskan om ökad tydlighet kring Södra Älvstranden
och Oscarsledens minskade barriäreffekt när vi passerar 2035. Dels kring hur en integrering
möjliggörs och dels för att förbättra luftkvaliteterna i området, men också att riksintresset
kan omprövas.
Älvstranden Utveckling är positiva till den tydliga inriktningen i bedömningen att stärka kollektivtrafik och förutsättningarna för gång och cykel i syfte att minska behoven för boende
och verksamma att äga egen bil.
Älvstranden Utveckling saknar en tydlig inriktning för gods- och avfallshanteringen för att
minska påverkan på luft och buller i stadsmiljön. Det behöver pekas ut platser för samlastning
i tidigt skede i planeringen för dessa funktioner för att det ska kunna genomföras.
Älvstranden Utveckling framhåller att kapitlet kring bebyggelse behöver förtydligas gällande
inriktningen att staden i sitt bostadsutvecklande aktivt ska arbeta för att motverka boendesegregation och sträva efter en socialt blandad befolkning i alla stadsdelar och i alla delar av
staden. Förslagsvis genom att lyfta bostäder som motverkar boendesegregation som ett särskilt innovationsområde.
Älvstranden Utveckling ser det som mycket positivt att bolagets synpunkter från samrådsskedet beaktats gällande samnyttjande som ett viktigt verktyg för utvecklingen av en hållbar
stad, och samnyttjande bör alltid ses som ett lämpligt alternativ initialt och får inte avskrivas
utan fördjupad analys. Hur ytor ska nyttjas i en tät stad kräver tidig, noggrann och strategisk
planering. All planering måste förhålla sig till samnyttjande och pröva alla dess former i alla
processer där det inom planeringen krävs en flexibilitet för att kunna möta samnyttjande. Ett
arbete som synliggör vad som är möjligt ger också möjlighet att beskriva den kvalitet den täta
staden kan erbjuda.
Som komplement till planerad stärkt infrastruktur för kollektivtrafik, gång och cykel vill Älvstranden Utveckling belysa vikten av att tillskapa ytor för delade funktioner och resetjänster
(bil- o cykelpool mm) på strategiska platser i staden.
Det är positivt att planförslaget möjliggör för det mångdimensionella värdeskapande som kan
uppstå genom tillfällig användning och kreativa zoner, i avvaktan på permanent utveckling.
Det är också positivt att förslaget pekar på vikten av en bredare användning i tidiga skeden
för att understödja utveckling och markanvändning som till exempel mobilitetsåtgärder, ytor
för idrott och rörelse
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Älvstranden Utveckling är positiva till att vattenfrågan i utvecklingen av centrala staden fått
ett eget avsnitt och att Älvstaden pekas ut som möjlig testbädd. De ställer sig helt bakom ambitionen med mångfunktionella lösningar för olika vattenrelaterade problemställningar och
som kan skapa nya värden i staden, bland annat genom öppen dagvattenhantering
Älvstranden Utveckling önskar att även den psykiska hälsan förs in under FÖP:ens tematiska inriktningar om Hälsa, risker och säkerhet, då utformningen av staden kan bidra till att
möjliggöra för människor att bryta sin isolering, hittar ett socialt sammanhang och känner
sig inkluderade i samhället.
Älvstranden Utveckling vill betona vikten av planering under mark i delkapitlet Teknisk försörjning. Önskvärt hade varit att koppla ihop den planeringen med planeringen ovan mark
för att få en enda helhet, en fördjupad över- och undersiktsplan för centrala Göteborg, för
att ta vara på synergier, möjligheter och hantera de utmaningar som skapas när de hanteras
separat. Detta då det finns beroenden mellan det som sker under och ovan mark, som kan
bli strukturbildande för det enda eller andra. Vi ser i dag bortträngning av exempelvis öppen
dagvattenhantering på grund av att planeringen under mark inte tagit hänsyn till detta i tidigt
skede. Här krävs ett överordnat arbete med ledningssamordning som utgår från en helhet,
frågorna som inte kan hänskjutas till ett planområde.
Områdesvisa inriktningar
Bolaget ställer sig helt bakom förslagets inriktning att områden som Ringön, Gullbergsvass,
Masthugget etapp 2 och Frihamnens yttre pirar får anstå till förmån för att genomföra de inre
delarna av Frihamnen, Masthuggskajen, Centralen, Backaplan och delar av Lindholmen. Det
är angeläget att prioritering sker för dessa områden i förhållande till andra områden i staden.
Älvstranden Utveckling står även bakom beskrivna rekommendationer för omvandlingsområden, men saknar en tydlighet och i vilka anläggningar som föreslås bevaras, vilka utfyllnader
som åsyftas med mera.
Gällande de olika delområdena så har Älvstranden Utveckling några platsspecifika synpunkter. För att ta del av dem i sin helhet så hänvisas till yttrandet.
Älvstranden Utveckling står bakom merparten av de rekommendationer som anges för Frihamnen, men skickar med följande synpunkter; beskrivningen och läget för skyddsporten vid
Kvillebäcken behöver justeras, utfyllnad av Lundbyhamnen är inte påbörjad utan tänkt på sikt
– nu pågår tillståndsansökningar, hur bebyggelse och skyddsåtgärder beskrivs längs Hamnbanan, att en koppling (sociodukt) mellan Frihamnen mot Brämaregården är viktig, samt att
Lundbyhamnens utfyllnad inte är korrekt i en del illustrationer.
Älvstranden Utveckling står bakom de rekommendationer som anges för Gullbergsvass. Värt
att ha med sig är att Gullbergsvass med detta resonemang tidsmässigt kommer att ligga längre fram än intilliggande områden inom Älvstaden, vilket gör det extra angeläget att övriga
delområden inte skjuter över ansvaret till Gullbergsvass att lösa funktioner som inte inrymts
i andra områden, till exempel yta för grönska, rekreation och social infrastruktur.
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Älvstranden Utveckling är mycket positiva till att beteckningen stadskärna numera inkluderar hela delområde Lindholmen och står även bakom de rekommendationer som anges för
området men skickar med följande synpunkter:
• Lindholmen gärna kan beskrivas ännu mer som internationell innovationsarena, och
för näringslivet som en ”axel” mellan Volvo Lundby – Lindholmen – City som behöver
ges förutsättningar att utvecklas.
• Utvecklingen på Lindholmen är helt beroende av effektiva systemlösningar rörande
högvatten och skyfall.
• Södra delen av fastigheten Lundbyvassen 4:6 ska vara markerat som företagsområde
och att utpekat stadslivsstråk förbi fastigheten inte är möjligt.
• Parkens utpekade läge och avgränsning är för detaljerat i detta övergripande planeringsskede. Läget kan komma att påverkas av kommande Gropegårdsförbindelse.
Älvstranden Utveckling står bakom rekommendationerna men önskar en tydlighet kring flytt
av färjetrafiken och att integrera Oscarsleden.
I kapitlet Genomförande ser Älvstranden utveckling positivt på att planförslaget beskriver att
det i vissa omvandlingsområden kan vara bra att avvakta med att bebygga marken tills staden
har råd att ta de kostnader som ger platsen dess fulla potential. Som inriktning för utbyggnad
för centrala Göteborg bör omvandlingsområden prioriteras som möjliggör att stadskärnan
växer över älven, här nämns första etappen av Frihamnen som prioriterad och framför att få
till det riskskydd längs Hamnbanan som krävs för bebyggelsen längre in i området. Hjalmarstråket behöver byggas om till stadsgata mellan Hisingsbron och Hamnbanan.
Hållbarhetsbedömning
Älvstranden Utveckling är positiva till att det gjorts en omfattande hållbarhetsbedömning
av FÖP centrala Göteborg. Många av de aspekter som lyfts är frågor som även är utpekade i
Vision Älvstaden och viktiga för stora delar av den stadsutveckling som ska se i längs älven.
Bedömningen blir dock i vissa fall lite vag, och detta beror på att planförslaget inte är tydligt
exempelvis när det gäller barriärer som behöver omvandlas eller flyttas.
Hållbarhetsbedömningen är tydligt avgränsad att hantera de aspekter som är betydelsefulla
inom centrala Göteborg, medan översiktsplanen hanterar fler hållbarhetsaspekter på ett mer
övergripande plan. Älvstranden Utveckling tycker det är gedigen analys som gjorts men ser
gärna att några fler aspekter hade inkluderats i hållbarhetsbedömningen.
Älvstranden Utveckling ser en risk med att planförslaget och hållbarhetsbedömningen inte är
tydliga vid avvägningar och målkonflikter och lämnar frågor öppna till fortsatt planering och
därmed svårare att hantera i en mindre geografi.
Älvstranden utveckling är positiv till att hållbarhetsbedömningen tar upp värdet av att bevara
byggnader som kan erbjuda billiga lokaler för kulturella och kreativa verksamheter. De lyfter
och efterfrågar även andra aspekter som momsaspekter när det krävs upprustningar, likaså
potentialen av samnyttjande av lokaler, och slutligen värdet av bevarandet av befintliga byggnader i relation till andra faktorer såsom skydd för högt vatten eller skyfallslösningar.
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Kommunens kommentar
Älvstranden utveckling AB har lämnat ett ganska omfattande remissvar med många synpunkter.
Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att översiktsplanearbetet inte kan svara upp mot den detaljeringsnivå som efterfrågas.
Handlingens beskrivning av utgångspunkter har kompletterats med flera av de globala målen.
Stadsbyggnadskontoret konstaterar att Älvstranden i stort ser positivt på fördjupade delen av centrala Göteborg samt de ändringar som gjorts efter samrådet, men framför frågeställningar som de
anser hade behövt en högre detaljeringsgrad.
Översiktsplanearbetet har inriktningen att leda godstrafiken runt staden för att på sikt kunna integrera Lundbyleden och Oscarsleden i det lokala gatunätet. Syftet med detta är att minska barriäreffekterna kring dessa leder. Arbetet med vilka andra barriäröverbryggande åtgärder som behövs
får drivas vidare i kommande planering. En långsiktig inriktning för Lundbyleden är att den ska
integreras i ett lokalt gatunät. Utredningsområde för ny järnväg till hamnen över Hisingen på lång
sikt. Stadsbyggnadskontoret instämmer med att barriärerna motverkar/försvårar inriktningarna
i översiktsplanen. Trafikverket och Göteborgs Stad/Stadsbyggnadskontoret behöver ha fortsatt god
dialog kring fortsatta arbetet kring barriäröverbryggande åtgärder.
Stadsbyggnadskontoret anser att synpunkterna kring otydlighet av noden Knutpunkt Hjalmar är
omhändertaget i handlingen. Platsen är viktig för Hjalmar Brantingsstråket och det är inte främst
på denna plats som ett stort bebyggelsetillskott ska ske. Men den behöver vara väl gestaltad och utformad för att omhänderta stora flöden av människor.
Om- och samlastning av transporter ska i första hand lokaliseras till befintliga företags och verksamhetsområden. Att mer konkret peka ut och reservera mark för särskilda anspråk har inte varit
lämpligt på den övergripande detaljnivån som översiktsplanen hanterat. Detta kräver ett fortsatt
arbete med berörda parter. Även utpekande av samhällsservice och särskilt ytkrävande såsom förskolor och skolor. Handlingen förblir oförändrad inom omvandlingsområdena i Älvstaden kvarstår
att behovet av samhällsservice ska lösas med framtagna riktlinjer i planeringen och det behöver
säkerställas tidigt i planeringen. Gods och avfallshanteringen har kompletterats i kapitlet om Teknisk
försörjning på en övergripande nivå.
Stadsbyggnadskontoret instämmer med Älvstranden Utvecklings AB om vikten av planering under
mark. Såsom det är beskrivet i handlingen på övergripande nivå i Innerstadens kapitel om Teknisk
försörjning är så långt vi har kommit i arbete nu. Det kräver ett eget arbete eller arbetssätt för att
synka planeringsfrågorna över och under mark på något större områden än enskilda detaljplaner.
Områdesbeskrivningen för Frihamnen har justerats gällande läge för skyddsporten och att det är
tillståndsansökan som pågår för att på sikt kunna göra utfyllnad av Lundbyhamnen. Sociodukten
inbegrips i det blågröna stråket där gång och cykelstråk är viktiga delar. Illustrationen där Lundbyhamnen syns har justerats.
För Lindholmen så är parkens läge inte beslutad. Detta redovisas till illustrationernas bildtexter och
till objektsbeskrivningarna. Men tas med i plankarta och illustration utifrån att detta är en brist
i området och behöver lösas i tillräcklig storlek. Utredningsområde för Gropegårdsförbindelsen kan
komma att påverka en framtida park.
Utbyggnadsplaneringen kommer bli ett fortsatt arbete efter översiktsplanen.
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GÖTEBORG ENERGI

Göteborg Energi har lämnat förslag till omformulering av det avsnitt som hanterar energiförsörjning i översiktsplanen. Framförallt handlar det om att de vill stärka kopplingen till
stadens miljö- och klimatprogram och målsättningarna i Klimatkontrakt 2030 som innebär
ett ökat behov av hållbar energi i Göteborg. För att uppnå dessa miljö- och klimatmål krävs
försörjning för en fördubblad elanvändning samt 100% förnybar och återvunnen fjärrvärme.
Göteborg Energi konstaterar att marktillgång ovan och under mark för befintliga och nya
anläggningar är en förutsättning i energisystemet. De lyfter bland annat tillgång till mark för
nya stam- och regionnätsledningar in till Göteborg. Utredning av 2–3 nya eller breddade ledningsgator primärt från öster och norr behöver påbörjas omgående tillsammans med Svenska
Kraftnät, Vattenfall, Göteborg Energi, omkringliggande kommuner och Västra Götalandsregionen för att kunna möta omställningsbehoven i samhället.

Centrala Göteborg
Göteborg Energi Nät AB (GENAB) har många befintliga anläggningar inom stadens gator
och torg både ledningar och transformatorstationer. Den stora förtätningen och exploateringen av centrala delarna av staden, i synnerhet då byggnadernas fasader ligger i fastighetsgräns, skapar problem för GENAB och exploatörerna. Konflikter med GENAB:s ledningar
uppkommer till exempel vid byggnationen och spontning, men även när byggnaderna är på
plats eftersom ledningar då inte kan läggas nära fastighetsgränsen i och med huskropparna.
Med andra ord så blir det bara mindre och mindre utrymme för alla ledningar som ska finnas i gator samt gång- och cykelvägar. Nya exploateringar medför också ännu fler ledningar.

Högsbo-Frölunda
GENAB har inget speciellt att erinra mot fördjupningen förutom att återigen påpeka att utrymme för GENAB:s befintliga och tillkommande anläggningar. Inom planområdet har de
befintliga ledningar med spänningsnivåer på 10kV, 0.4 kV, 130kV samt styrkabel.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret har tagit emot Göteborg Energis förslag på omformuleringar i avsnittet om
energiförsörjning och kommer justera handlingen utefter detta. Bedömningen är att det tydliggör
frågeställningen som redan är omnämnd i handlingen.
Fortsatt arbete krävs med många parter för att möjliggöra den ökade energiförsörjningen till Göteborg. Till efterföljande planering med förtätning av staden är det av stor vikt att samordna olika
anspråk under mark tidigt i processen.

GÖTEBORGS HAMN AB

Göteborgs Hamn AB (GHAB) konstaterar att de två viktigaste infrastrukturstråken på land
till ytterhamnarna, det vill säga Lundbyleden och Hamnbanan, kommer att påverkas om
stadskärnan ska växa över älven. De saknar samtidigt analyser/utredningar som beskriver
konsekvenserna av att leda om godstrafiken runt Göteborg och vilka åtgärder som behövs för
att lyckas med detta. GHAB anser därför att det är viktigt att kapaciteten på det övergripande
vägnätet säkerställs. De efterlyser att Göteborgs Stad tar större grepp på den övergripande
trafiken tillsammans med Trafikverket.
De lyfter bland annat att omfattande ombyggnad av Norrleden med fler körfält och planskildheter kommer att krävas. Troligen behövs även en ny förbindelse mellan väg 40 och E6
Söder för att avlasta Lundbyleden från genomfartstrafik. Att koppla ihop Götatunneln/-le-
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den med Lundbytunneln med en tunnel under Göta älv anser GHAB är en åtgärd som behöver utredas för att se vilken effekt den skulle få för avlastning av Lundbyleden och Oscarsleden. Bolaget är även oroade för hur kapaciteten på Älvsborgsbron kommer att påverkas om
godstrafiken ska gå runt Göteborg samtidigt som körfält för kollektivtrafiken (Metrobuss)
ska reserveras på bron.
GHAB anser att det är viktigt att etappen Kvillebangården-Eriksberg på Hamnbanan byggs
ut till dubbelspår för att säkerställa kapaciteten på Hamnbanan. Tidigare lämnade synpunkter
om att det inte är rimligt att flytta Hamnbanan under överskådlig tid kvarstår. De påpekar
även att Hamnbanereservat hindrar utveckling av delar av Halvorsäng. Bolaget är negativa till
att nyttja nuvarande Hamnbanan även för kollektivtrafik. Det skulle få stora negativa konsekvenser för godstrafiken om spåren kommer att samutnyttjas.
GHAB anser att förslaget till ny översiktsplan behöver kompletteras med lämpliga ersättningslägen för färjeverksamheterna i innerhamnarna i enlighet med förslaget till fördjupningen av översiktsplanen för Västra Arendal och Torsviken. De hänvisar till sitt remissvar
gällande granskningen av denna fördjupning bland annat vad gäller avvägning av riksintresse
för kommunikation, hamn och Natura 2000-området i Torsviken.
Gällande nya älvförbindelser påpekar GHAB att sjöfartens behov för att säkerställa riksintresset för kommunikation, sjöfart på Göta älv, behöver beaktas. Bolaget framför också återigen ett önskemål om att överväga att ha med ett utredningsområde för skyddsportar längre
väster ut, mellan Nötö, Rivö och Saltholmen för att skydda ytterhamnarna.
Avslutningsvis efterlyser GHAB en objektsbeskrivning för ytterhamnarna i markanvändningskartan som övergripande beskriver hamnverksamheten.

Centrala Göteborg
Se synpunkter ovan under ny översiktsplan.

Högsbo-Frölunda
Om lastbilstrafiken genom den centrala staden ska minska kommer Söder- och Västerleden
att få en än viktigare betydelse för transporter till och från Göteborgs hamn. Det krävs dock
åtgärder för att Söder- och Västerleden ska kännas som den naturliga vägen att välja för flöden som kommer E6 söderifrån och väg 40 mot Göteborgs hamn. GHAB konstaterar att
exploatering och förtätning i områden runt om Söder- och Västerleden kommer att innebära
konsekvenser för trafiken på leden. Exploateringen i närområdena till leden får inte medföra
att framkomligheten för godstransporterna till/från Göteborgs hamn begränsas eller försvåras. Säkerställandet av godstransporternas framkomlighet måste lösas innan den planerade
exploateringen genomförs, annars finns det en risk att Göteborgs hamns möjligheter till utveckling äventyras.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret instämmer med Göteborgs Hamn om vikten av det övergripande trafiknätet
och att det behöver ske en total överblick av systemet för att på lång sikt leda om tung trafik runt staden för att möjliggöra en mer sammanhängande stad och för att minska barriärerna Lundbyleden
och Oscarsleden. Göteborgs hamns förslag om en tunnel under Göta älv för att binda ihop de redan
planskilda anläggningarna Lundbytunneln och Götatunneln har framförts av stadsbyggnadskontoret i Trafikverkets arbete med Åtgärdsvalsstudien Lundbyleden. Stadsbyggnadskontoret anser att
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idén kan ge nyttor med redan gjorda investeringar. Förslaget förkastades i åtgärdsvalsstudien.
Stadsbyggnadskontoret förstår Göteborgs Hamns önskemål och inställning till befintlig Hamnbana,
men håller fast vid att Hamnbanan är ett stort bekymmer i innerstaden då den begränsar Lindholmens och Frihamnens potential för stadsutveckling. Kontoret bedömer därför att reservatet som
möjliggör en flytt av hamnbanan till ett annat läge över Hisingen ska finnas kvar i översiktsplanen.
Översiktsplanen kommer kompletteras med utpekande av ersättningsläge för färjetrafik i ytterhamnen, såsom FÖP Torsviken anger.
Synpunkten om att flytta utredningsområdet för skyddsportar längre västerut har inte bedömts
lämpligt och området ligger fast.
Markanvändningskartan kommer att kompletteras med en objektsbeskrivning för ytterhamnarna.
Framkomligheten till Göteborgs Hamn är prioriterad. Trafikmängderna på Söderleden och Västerleden påverkas av såväl utbyggnad inom Högsbo-Frölundaområdet, som av all annan stadsutveckling som sker såväl i övriga Göteborg som i grannkommunerna. För att behålla god framkomlighet
kommer åtgärder att behöva genomföras både inom trafiksystemet och med en förändrad färdmedelsfördelning, både lokalt och i ett större omland.

GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB

Göteborgs Stads Parkerings AB (Parkeringsbolaget) har deltagit i arbetet med de olika översiktsplanerna. De anser att arbetet har bedrivits i konstruktiv anda och ser mycket positivt på
att det i remisshandlingarna har inarbetats beskrivningar och resonemang kring många av de
frågor om tillgänglighet till staden med bil och hanteringen av parkering som bolaget bidragit
med i diskussionerna under samrådsskedet.
Parkeringsbolagets yttrar sig utifrån perspektiven att parkering på olika sätt påverkar människors möjligheter att få tillgång till stadens och regionens resurser, att parkering är en viktig
förutsättning för stadens handel och besöksnäring samt att lokalisering och funktioner hos
ytor för parkering kan främja hållbart resande.
Parkeringsbolaget delar översiktsplanens uppfattning att parkering är en viktig strategisk mobilitetsfråga och ett viktigt verktyg för att kunna styra flöden och skapa god tillgänglighet.
Bolaget delar även uppfattningen att en medveten placering och utformning av parkeringsanläggningar är ett viktigt verktyg för att minska bilbelastningen i stadskärnan och att parkeringshubbar i strategiska lägen bidrar till god tillgänglighet och ett hållbart resande.
Parkeringsbolaget delar de tre översiktsplanedelarnas syn när det gäller mobilitet och parkering, men de önskar en ökad tydlighet i planhandlingarna kring var de strategiska lägen för
parkeringsanläggningar och -hubbar ska vara belägna. Enligt bolagets uppfattning kommer
det underlätta i den framtida planeringen om inriktningen för och lokaliseringen av strategiska besöksparkeringar, målpunkts- eller infartsparkeringar samt ytor för parkering av delade
fordon och andra mobilitetstjänster, tydliggörs i översiktsplaneförslagen.
Parkeringsbolaget framhåller att så länge kollektivtrafiken ännu inte kan erbjuda tillräcklig
åtkomst till alla målpunkter behöver planeringen av den ”Nära storstaden” även inkludera
strategiskt belägen parkering.
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Parkeringsbolaget vill att översiktsplanen blir tydligare när det gäller parkeringsstrategier i
stadens planeringsarbete och lyfter fram skrivningar i Trafikkontorets remissversion av åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds boulevard som ett gott exempel på detta. Bolaget
understryker betydelsen av att en parkeringsstrategi tas fram i mycket tidiga planeringsskeden för att bidra till att säkerställa lokalisering och genomförande av målpunktsparkering och
optimala parkerings- eller mobilitetshubbar. De anser att ju tidigare frågor kring mobilitet
och parkering hanteras i planeringsarbetet, desto större är möjligheterna att samverka kring
gemensamma lösningar. De efterlyser också ett tydligare beskrivet tillvägagångssätt gällande
framtagande av översiktliga parkeringsstrategier, på olika nivåer i stadsplaneringen, så att ytor
för strategisk parkering tidigt kan identifieras och förutsättningar för god tillgänglighet och
hållbart resande kan skapas.
Parkeringsbolaget delar översiktsplanens inriktning att utbud och prissättning av parkering
kan användas som verktyg för att uppmuntra fler att välja alternativa färdsätt till bilen, men de
skulle önska en tydligare beskriven helhetssyn över hur parkering som funktion och dess lokalisering kan bidra till genomförandet av översiktsplanens intentioner om minskat bilresande.

Centrala Göteborg
Parkeringsbolaget menar att en parkeringsstrategi, likt den som föreslås i åtgärdsvalsstudien
för Dag Hammarskjölds boulevard, skulle kunna tydliggöra den framtida parkeringsinriktningen för centrala staden, vilket kommer underlätta arbetet med framtida planering.
När det gäller resande till och från centrala Göteborg anser bolaget att det är mycket väsentligt att fortsatt utreda och utveckla lämpliga ytor för infartsparkeringar. I kombination med
ytor för mobilitetstjänster, skulle infartsparkeringar bidra till god tillgänglighet för de resenärer som inte kan eller vill fortsätta hela resan med samma fordon.
Se också synpunkter ovan under ny översiktsplan.

Högsbo-Frölunda
Se synpunkter ovan under ny översiktsplan.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkterna och frågan att peka ut platser för strategiska lägen för
parkeringar och mobilitetshubbar i markanvändningskartan. I arbetet med Högsbo-Frölunda har
parallellt arbetats fram en åtgärdsvalsstudie som berör frågan om parkeringsstrategi för området. I
centrala Göteborg har ingen motsvarande studie gjorts. Stadsbyggnadskontoret bedömer inte att det
är möjligt att arbeta fram en parkeringsstrategi på översiktsplanenivå. Stadsbyggnadskontoret delar
uppfattningen om att det är väsentligt att fortsätta utreda platser och principer för infartsparkeringar tillsammans med Parkeringsbolaget.

GRYAAB AB

Såvitt Gryaab kan bedöma är deras synpunkter från samrådsyttrandet väl omhändertagna
och till största del beaktade i nuvarande granskningshandling av Göteborgs översiktsplan
samt fördjupningarna för centrala Göteborg och Högsbo-Frölunda. Även behov av markområden för eventuell framtida utbyggnad av Ryaverket är omhändertaget. Gryaab har inga
ytterligare synpunkter att tillföra.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.
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PRIVATPERSONER

PRIVATPERSON 110

Personen anser att staden ska planera för att Lövgärdet och Gårdsten ska växa ihop med Surte, samt att Kärra ska byggas ut norrut upp till Ale och Kungälv.

Kommunens kommentar
Översiktsplanen redovisar möjlig framtida koppling från Lövgärdet mot Surte. Vad gäller att knyta
Kärra mot Kungälv med bebyggelse kan det först bli aktuellt på lång sikt och hanteras inte i denna
översiktsplan.

PRIVATPERSON 111

Personen föreslår att översiktsplanen kompletteras med spår- eller järnvägsreservat till Torslanda samt längs E:6 norrut mot Kungälv. Personen anser att det bör framgå tydligare att
målsättningen är att vissa barriärer ska överbyggas eller omvandlas till stadsgator och att
körfält innanför Vallgraven ska stängas av och göras till en del av parken. Personen anser även
att översiktsplanen bör möjliggöra stadsutveckling på Heden och evenemangsstråket norr om
Valhallagatan.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. Översiktsplanens huvudsakliga inriktning avser att
främja ett hållbart resande.

PRIVATPERSON 113

Personen har planer på att bygga bostäder/lägenheter för barnfamiljer på sin fastighet på
Styrsö.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar att ny byggnation inom fastigheten inte är förenlig med förslaget till
översiktsplan.

PRIVATPERSON 114

Personen anser att förbättringar behöver ske i trafiken och kollektivtrafiken i Torslanda.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.

PRIVATPERSON 115/116

Personen har en rad konkreta förslag på åtgärder kopplat till kollektivtrafik och anser att
åtgärder för att lösa upp trafikknuten Drottningtorget/Brunnsparken bör prioriteras. Åtgärderna som föreslås inkluderar bland annat att bygga en stadsbanetunnel under centrum för
linjen Angered-Frölunda och en pelarbana i centrum för linjen Länsmansgården-Mölndal.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten och förmedlar vidare idéerna till trafikkontorets arbete
med kollektivtrafik.
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PRIVATPERSON 117

Personen påpekar att föreslagen markanvändning öster om Ivar Wikers väg i Brottkärr är
motstridig detaljplanen, avstyckad tomt samt givet bygglov.

Kommunens kommentar
Markanvändningskartan justeras så att det överensstämmer med gällande markanvändning.

PRIVATPERSON 118

Gällande och föreslagen översiktsplan anger att delar av personens nyligen avstyckade tomt i
Andalen omfattas av grön- och rekreationsområde. Personen ber om att i den nya översiktsplanen ange hela den privata tomten som byggbar.

Kommunens kommentar
Fastigheten ligger inom användningen landsbygd i förslag till ny översiktsplan vilket innebär att
enstaka lokaliseringsprövningar för ny bebyggelse är möjlig.

PRIVATPERSON 119

Personen menar att det ska satsas på gemensamhetsfrämjande bostäder för äldre. Personen
påpekar att ”Carinhuset på Heden” är ett förslag som bör tas tillvara på och hänvisar till en
bifogad fil.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.

PRIVATPERSON 120/135
Yttrandet avser en fastighet i Kvillehed. Personen påpekar att fastigheten har klassats om till
att ej längre vara jordbruksmark och därför bör ändras i översiktsplanen.

Kommunens kommentar
Jordbruksmark i mark- och vattenanvändningskartan baseras på Jordbruksverkets blockdatabas.
Kartinformationen har uppdaterats efter utställningen.

PRIVATPERSON 121

Personen har synpunkter på att pendlarstråket från Säve via Kornhalls färja till Kungälvs
kommun är hårt belastat och anser att en fast broförbindelse eller att ny älvförbindelse bör
byggas närmare Ytterby.
Personen har även synpunkter som rör genomfartsleder med fokus på behovet av förbifart.
Personen ger förslag på förändringar på kort och lång sikt, samt ger räkneexempel på hur det
ska finansieras. En rad förslag på kortsiktiga åtgärder konkretiseras i yttrandet. Personen har
även bifogat skisser på två alternativ för långsiktiga åtgärder för förbifart Göteborg.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tackar för synpunkterna och tar emot idéerna.

PRIVATPERSON 122

Personen önskar mer klassisk arkitektur, där nybyggnationer är anpassade till stadens klassiska kvarter.
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Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.

157 PRIVATPERSONER BOENDE I TORSLANDA

Sammanlagt 157 identiska eller likalydande yttranden har inkommit från privatpersoner, boende i Torslanda som samtliga anser att vägreservatet mellan Hästevik och Tumlehed ska tas
bort. Många anser även att området ska ges någon form av naturskydd för att undvika vägar
och exploatering i framtiden. Flera föreslår att naturreservat ska skapas. Som motiv anges framförallt att naturområdet är viktigt för friluftsliv, kulturminnen, rekreation, biologisk
mångfald, samt att här finns flera skyddsvärda och rödlistade arter. En person lyfter att förslaget inte gynnar dem som påverkas av förslaget då de röstat för fortsatt färjetrafik i två omgångar. En annan person anser att projektet att bygga bro ska läggas ner och att pengarna istället ska läggas på att förbättra sjukvård, skolor, äldre och minska kriminaliteten i Göteborg.
Gemensamt för de flesta av de 157 skrivelserna är att de är särskilt kritiska till en väg enligt
alternativ UA3C och UA3D i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för väg 155 som de menar skulle innebära barriäreffekter, nya bullerstörningar och vägfragmentering av hela området. Några
personer anser att en hög bro kommer sprida trafikbuller över större delen av skärgården och
ifrågasätter varför trafiken ska lyftas så högt. Personen undrar också om broarna behövs och
om befolkningen på öarna förväntas mångdubblas. Ytterligare ett motiv som lyfts är att en
tunnel skulle bidra med avgasskorstenar med fläktljud och utflöde av avgaser samt höga halter av radon från bergets radonstråk. UA3A lyfts fram som ett mer lämpligt alternativ med
motivet att det är mer hållbart att nyttja och förbättra det vägnät som redan finns för att ta
sig ut i norra skärgården samt att översiktsplanen anger att exploatering i Torslanda och övrig
ytterstad främst ska ske i redan etablerade områden.
Det förekommer även andra synpunkter kring de olika alternativen i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Två personer anser att förslag UA3D är att föredra om det ska vara fast förbindelse
i form av bro mellan Torslanda och Öckerö och om färjorna ska vara kvar att alternativ UA3B
är mest skonsamt för naturen. En annan person anser att de enda tänkbara alternativen från

Alternativ enligt Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie för väg 155.
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åtgärdsvalsstudien är UA3A eller UA3D. En person anser att samtliga UA3-förslag är ohållbara och att ett A-traktorförbud på väg 155 borde diskuteras och installeras istället. Enligt en
person skulle förslag UA3A eller UA3B kunna gå.
En person anser att UA3C skulle påverka boende negativt av en väg förlagd i närheten av sina
bostäder. Personen anser det beklagansvärt då närheten till naturområdet var en anledning till
att de bosatte sig där. Personen förväntar sig att stor hänsyn tas till naturvärden, miljöpåverkan och de boende som blir berörda av beslut som fattas.
Några yttranden lyfter även fram alternativa lösningar. En person uppmanar till att införa
tågpendling från Sörred, skapa färjetrafik mellan öarna och centrala Göteborg eller Lindholmen. Personen tycker att vägfokus ska läggas på Kongahällavägen, då det problemet ej löses
via vatten. En annan person har föreslagit att lägga två sänktunnlar från Varholmen/Björkö/
Öckerö. Ytterligare en person uppmanar till att bygga snabbspårvagn runt Hisingen med en
anslutning till Lilla Varholmen. Personen anser det vara bättre än bilbro, då en snabbspårvagn
kan försörja en mängd stationssamhällen längs linjen.
Ytterligare synpunkter som gäller naturområdet förekommer. En person föreslår att Sillviks
naturreservat utökas för att även omfatta Tumlehed och att djur- och växtliv bör inventeras
i Hästevik och Tumlehed. En person tillägger att det i översiktsplanen står att tillräckligt
stora grönytor per person ska säkerställas vid förtätning och nybyggnation. Personen menar
att vägreservatet går emot den skrivningen. En person uppmanar till att göra området mer
tillgängligt med parkeringar intill, belysta motionsslingor eller med en motionscentral likt
Skatås. Om och när militärområdet mellan Hällsvik och Hjuvik planeras, bör området göras
grönt med möjlighet för motion och lek att finnas kvar.

Kommunens kommentar
Trafikverket har tagit fram ett förslag till en åtgärdsvalsstudie för väg 155 mellan Torslanda och
Hönö. Syftet med studien är att finna en långsiktigt hållbar lösning för tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 155. Studiens tidplan innebär att slutsatser
kommer dras efter att översiktsplanen är beslutad. Kommunstyrelsen i Göteborg kommer att yttra
sig över förslaget till åtgärdsvalsstudie under senhösten 2021.

PRIVATPERSON 164

Personen efterfrågar beskrivande textdokument motsvarande de som finns till ÖP09, till exempel ”Riksintressen, miljö och riskfaktorer” och ”Användning av mark och vatten”. Personen
undrar om detta är något som kommer att presenteras i ett senare skede eller om det går att
hitta någon annanstans på hemsidan.

Kommunens kommentar
Motsvarande skrivningar finns i den nya översiktsplanen, framförallt kopplat till kartan.

PRIVATPERSON 169

Personen anser att det är viktigt att etablera en ny fast förbindelse mellan Torslanda och
Öckerö. Därför vill personen att vägreservatet mellan Hästevik, Tumlehed och Amhult ska
finnas kvar.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.
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PRIVATPERSON 171

Personen uppmanar till att använda befintlig vägstruktur och att inte exploatera fina naturområden som används av många människor för rekreation och motion dagligen.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.

11 PRIVATPERSONER

Elva personer håller med Askims fältrittklubbs yttrande, se under rubriken Övriga. En person tillägger att det finns passande mark i Sisjön, mellan Göteborg och Mölndal, för Askims
ridskola att flytta till. I området finns befintliga ridvägar och det finns möjlighet till en större
ridskola.

Kommunens kommentar
Se kommentar Askims fältrittklubb.

PRIVATPERSON 195

Två personer, som är markägare av ett markområde i Nolvik, Björlanda har synpunkter på
förslag på utvecklingsområden för framtida bebyggelse. Personerna föreslår att Nolvik ska
inkluderas som utredningsområde för framtida bebyggelse i den nya översiktsplanen. De motiverar med att de utpekade utvecklingsområdena, Björlanda-Låssby och Säve, till stor del
består av jordbruksmark, vilket kan fördröja bebyggelseprocessen. Dessutom finns det god
potential för ytterligare bebyggelse i Nolvik och det finns en stor efterfrågan.

Kommunens kommentar
Utredningsområden är områden där större sammanhängande utbyggnad kan prövas. Kontoret bedömer inte att Nolvik är ett sådant område. Den aktuella fastigheten ligger inom områden där enstaka kompletteringar kan prövas.

PRIVATPERSON 216

Personerna är positiva till att stadens parker markeras ut tydligt, då dessa är viktiga för stadens
invånare. De välkomnar att förslaget tydligt markerar att Hisingsparkens nuvarande utbredning ska gälla.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.

PRIVATPERSON 218

Personen har synpunkter på översiktsplanen samt de fördjupade delarna angående trafikens
klimatpåverkan och hur viktig cykeln är för att uppnå hållbar trafik. Personen hänvisar till
olika bakgrundsinformation och forskning som rör detta.
Personen anser att översiktsplanen i högre grad behöver försvara möjligheten att bygga ett
konkurrenskraftigt pendlingscykelnät. Personen lyfter ”milperspektiven” baserat på att det är
rimligt att vardagscykla 5–7 km.
Personen är för en funktionsblandad stad, med flera noder/tyngdpunkter istället för ett centrum och anser att dessa tyngdpunkter borde planeras som centra för attraktiva cykelförbindelser med egna milperspektiv. Begreppet cykelavstånd hänger intimt ihop med genhet och
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framkomlighet. Personen anser att det är egenskaper som översiktsplanen vill ge kollektivtrafik, men att cyklisterna är ännu mer känsliga för det.
Personen påpekar att översiktsplanen som nu är baserad på 2-gradersmålet måste skärpas för
att nå det klubbade 1,5-gradersmålet, samt ta höjd för ökade krav under kommande år. Vidare
har personen detaljanmärkningar på översiktsplanen, bland annat vad som redovisas på karta
kopplat till pendlingscykelnät.

Högsbo-Frölunda
Personen poängterar att Dag Hammarskjöldsleden idag fungerar bra för cykelpendling med
få stopp men med förslaget att göra om den till boulevard skulle innebära många korsningar
och därmed sänka cykelns framkomlighet. Personen anser att det är nödvändigt att kollektivtrafiken ersätter bilresandet men att det inte får ske på bekostnad av cykelmöjligheterna.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret instämmer i synpunkterna om behovet av att stärka cykeln som transportslag. Översiktsplanen innehåller inriktningar som innebär att skapa sammanhängande cykelinfrastruktur separerad från fotgängare. Grundläggande faktorer som komfort, orienterbarhet och igenkänning, genhet, trafiksäkerhet och trygghet är då också viktiga att beakta.
Vad gäller Högsbo-Frölunda föreslår fördjupningen att cykelvägnätet kommer utvecklas ytterligare
väster om Dag Hammarskjöldsleden för att öka utbudet av cykelvägar och möjliggöra för fler att cykla.

PRIVATPERSON 240 OCH 248

Två identiska yttranden har inkommit som önskar att översiktsplanen ändras så att hela fastigheten Fiskebäck 8:1 endast får användas för verksamheter kopplade till hamnens verksamhet samt att minsta möjliga exploatering sker av Dansholmen och Sjöbacka. Ett av yttrandena är undertecknat av 85 fastighetsägare/boende i närområdet. De anser bland annat att
byggnation på fastigheten skulle innebära stora inskränkningar för allmänhetens tillgång till
strandområdet.

Kommunens kommentar
Detaljplan pågår för det aktuella området. Synpunkter har därför vidarebefordrats till stadsbyggnadskontorets planavdelning.

PRIVATPERSON 249

Privatpersonen har synpunkter på högvattenskydd runt lågt liggande områden. Personen
uppmuntrar till att inte bygga dammar runt Göteborgs låglänta områden, då det är att jobba
mot naturen. Istället bör staden flyttas upp mot högre höjder.
Personen anser att den organisation som ska genomföra och förvalta fördämningarna (översvämningsskydd) måste vara mycket tekniskt kompetent och ges mandat att underkänna
fysisk planering, bygglov eller andra aktiviteter som kan leda till att anläggningarna skadas.
Personen lyfter bland annat även att organisationen ska vara skyddad från politisk påverkan
och kontinuerligt kontrollera samt underhålla hela sträckningen.
Personen anser det olyckligt att staden fattat beslut om att fokusera på ”försvar” då det är det
dyraste, mest komplicerade och riskfyllda alternativet. Personen rekommenderar att staden
istället ska fokusera på ”reträtt” och i andrahand ”attack”. Personen kommer med ett flertal
idéer på stadsutveckling. Exempelvis att låta andravåningarna i en byggnad bli entrévåning
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och utnyttja förstavåningarna till verksamheter som kan översvämmas eller evakueras efter
varsel utfärdat av SMHI.
Personen föreslår att det tillsätts en nationell kommission med ett brett spektrum av kompetenser för att vägleda Göteborg och andra kustnära kommuner i frågor om klimatpåverkan.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna.

PRIVATPERSON 252
Centrala Göteborg
Tre personer som är djurgårdsinnehavare i kringlan (Rödastensmotet) skriver angående förslaget att göra delar av Sjöbergen till park. Personerna vill att även ”kringlan” bevaras och ingå
i parkområdet. De påpekar att platsen är uppskattad av många, såväl boende i Sjöbergen som
av allmänheten. Bifogat i yttrandet är en bild på den utsikten, bild på en lapp som lämnades
av en person vars liv räddades, samt en ljudinspelning på fågelsången med brusande trafik i
bakgrunden.

Kommunens kommentar
Lämplig utformning och vilka ytor som bör ingå i en stadspark vid Röda sten och Sjöbergen föreslås
utredas i ett fortsatt arbete. Byggnadsnämnden har beslutat att områdesbestämmelser ska upprättas
för odlingsområdet och del av angränsande natur och skogsmark efter det att den nya översiktsplanen
är antagen.

PRIVATPERSON 261

Personen anser att det är viktigt att ha alla typer av bostadsområden i kommunen och att det
saknas vanliga villakvarter. Det är nödvändigt med renodlade villakvarter för att attrahera
kvalificerade personer och barnfamiljer så att dessa inte flyttar till grannkommunerna eller
andra städer. Personen anser att det tydligt ska anges i översiktsplanen att blandstad bara är
aktuellt i de mest centrala delarna och att i övriga delar ska tomterna vara minst 1 000 kvadratmeter och endast tillåtas tvåvåningshus.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret anser att ett brett bostadsutbud bidrar till stadens och regionens dragningskraft och är en viktig faktor för näringslivet och arbetsmarknadens utveckling. Variation i bostadsutbud och i offentliga rum, med såväl småhus som flerbostadshus, bidrar också till att skapa en mer
upplevelserik och attraktiv närmiljö. Hur denna variation, eller blandning, ser ut kan variera mellan olika delar av staden.

PRIVATPERSON 266

Personen är mycket kritisk till förslaget på ny översiktsplan och vill därför att förslaget omarbetas. Personen anser att förslaget kommer att driva tillbaka Göteborg till en segregerad stad.
Personen menar att översiktsplanen endast gynnar cityborna medan de som bor utanför behöver spendera mycket tid på pendelresor och pengar på exempelvis tullavgift för att komma
åt den urbana servicen.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna.
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PRIVATPERSON 275

Personen anser att Göteborg ska satsa på medborgarinitiativ. Det har exempelvis gjort Göteborg till en enastående musikstad. Personen ger förslag på ändringar som behöver göras i
stadsutvecklingen, för att skapa ett mer tilldragande Göteborg. Bland annat lyfter personen
behovet av att tillåta luckor i staden som skyddas från ekonomisk exploatering samt att säkerställa att gamla eller slitna lokaler får stå kvar. Personen anser även att man bör bygga
enligt beprövad erfarenhet med slutna kvarter, blandade upplåtelseformer, blandade funktioner, raka gator i rutnät, mikrotorg, pocketparker, gatuparkering och blandade fordonsslag
på gatorna. Vidare har personen förslag som rör Heden, behovet av ett kulturellt nav, utökad
spårvagnstrafik samt att Göteborg borde planera enligt den modell man just nu gör i Paris:
15-minutersstaden.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret instämmer med flera av synpunkterna. Fördjupningen för centrala Göteborg
innehåller bl a inriktningar om kreativa zoner som även finns markerade på markanvändningskartan. Översiktsplanen syftar även till att stärka kollektivtrafiken bland annat spårvägstrafiken.
Vad gäller Paris modell om en 15-minutersstad har kontoret gjort bedömningen att denna modell
inte är lämplig att applicera på Göteborg, bland annat på grund av skillnaden i storlek mellan de
båda städerna.

PRIVATPERSON 288

Personerna önskar att obrutna och säkra ridvägar mellan och i anslutning till ridanläggningarna i Bua-området, Torslanda, redovisas på kartan. De önskar även att hänsyn tas till behov
av befintlig och utökad betesmark med lämpliga förhållanden för hästhållning och att befintliga fyra anläggningar kvarstår med möjlighet till expansion. De menar att om Torslanda ska
växa behöver hästhållningen bevaras intakt och expandera.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. Att redovisa ridvägar har bedömts som för detaljerat
för översiktsplanen. Däremot framgår det av översiktsplanens inriktningar att hänsyn ska tas till
och bevara befintliga ridvägar i stadsutvecklingen. Framtida behov av utökad verksamhet eller nya
anläggningar har inte studerats i denna översiktsplan utan får göras i fortsatt arbete.

9 PRIVATPERSONER

Nio privatpersoner har skickat in yttrande att de håller med Yimby Göteborgs yttrande, se
sammanfattning och kommentar till Yimbys yttrande under Övriga.

PRIVATPERSON 300

Personen anser att Göteborg måste utvecklas mer i storstadsriktning för att överleva på sikt
och tycker om utvecklingen de senaste åren. Personen tycker om föreslagna och pågående
projekt som Masthuggskajen, Karlastaden och Wallenstams förslag på Heden. Personen har
idéer kring Heden, Skanstorget, Gullbergsvass, Frihamnen och några enskilda byggnader. Vidare hoppas personen att det kommer byggas tunnelbaserad spårväg mellan Lindholmen och
fastlandet. Personen tycker även om småhus i ytterkantsområden och nya hållbara industri/
logistikprojekt.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret har noterat synpunkterna.
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PRIVATPERSON 310

Personen motsätter sig förslaget att lägga framtida Hamnbanan genom Svarte Mosse. Det är
ett fantastiskt naturområde för frilufts- och fågelliv, med viktiga kulturvärden.
Personen önskar att översiktsplanen ännu tydligare understryker vikten av att motverka de
barriärer samt luft- och bullerproblem som de statliga lederna för med sig för Göteborg. Det
är viktigt att översiktsplanen verkar för att Norrleden används i högre utsträckning för att
avlasta tung trafik genom staden och att Lundby- och Oscarsleden omvandlas till mer stadsmässiga boulevarder i framtiden. Hastigheterna på samtliga centrala motorleder eller leder
i närheten av bostäder bör sänkas för att öka stadsmässighet runtom i Göteborg och för att
minska buller och skadorna på luftkvalitet de medför.

Kommunens kommentar
Järnvägsreservatet som berör Svarte mosse är tänkt som tunnel. Översiktsplanen lyfter att inriktningen på lång sikt är att godstrafik framförallt ska ledas runt staden, bland annat på Norrleden.

PRIVATPERSON 312

Personen anser att staden borde förtätas på redan bebyggda områden och bevara de naturområden som finns. Personen exemplifierar med Sjöbergen och påpekar att om det byggs där
går det inte att återställa sedan. Personen anser att utan naturområdena blir Göteborg inte
den fina stad det är nu och uppmanar till att låta andra värden än de ekonomiska styra och att
tänka långsiktigt – för framtiden, barn och barnbarn. Naturen behövs för biologisk mångfald,
klimatet och människors rekreation.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret har noterat synpunkterna.

PRIVATPERSON 315

Personen anser att skrivningarna om Skansberget i underlagsrapporten Riksintressen för kulturmiljövården samt beskrivning av centrala stadens karaktärsområden bör harmoniseras med
den av Byggnadsnämnden godkänd planansökan.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret ser ingen motsättning med att underlagsrapporten kring Riksintresset anger
att Skanstorget är en unik kulturmiljö och den planansökan som är under behandling.

PRIVATPERSON 316
Centrala Göteborg
Personen anser att Sjöbergen måste bevaras intakt och få en ”Bevarandeprogram-stämpel”.
Personen lyfter att naturområdet är viktigt för människor, rödlistade djur och insekter. Personen skriver att Sjöbergen fungerar som en stadslunga dit man kan fly för frisk luft. Därför är
det oerhört viktigt att området bevaras.

Kommunens kommentar
Byggnadsnämnden har beslutat att områdesbestämmelser ska upprättas för odlingsområdet och del
av angränsande natur och skogsmark efter det att den nya översiktsplanen är antagen.
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PRIVATPERSON 317

Två personer önskar att färjetrafiken byggs ut mer istället för att anlägga fast förbindelse mellan Amhult, Tumlehed och Hästevik. De vill fortsätta använda dessa naturområden för bland
annat rekreation. Dessutom önskar personerna att stall kring Buaområdet (Buastall, Bulycke
ridskola med flera) ses över. De anser att staden bör trygga mark för hästbete/stall, samt säkra
ridvägar för ridande, då det är många som rider i Torslanda.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten. Att redovisa ridvägar har bedömts som för detaljerat
för översiktsplanen. Däremot framgår det av översiktsplanens inriktningar att hänsyn ska tas till
och bevara befintliga ridvägar i stadsutvecklingen. Framtida behov av utökad verksamhet eller nya
anläggningar har inte studerats i denna översiktsplan utan får göras i fortsatt arbete.

PRIVATPERSON 325

Personen har synpunkter på hur en fastighet i Brottkärr redovisas på markanvändningskartan.
Större delen av fastigheten har beteckningen ”bebyggelseområde i ytterstaden” och en del av
fastigheten beteckningen ”naturområde”. Personen önskar att hela fastigheten får beteckningen ”Bebyggelseområde”.

Kommunens kommentar
Synpunkten innebär ingen justering av markanvändningskartan.

PRIVATPERSON CENTRALA GÖTEBORG 13

Personen uppmanar till att bevara Sjöbergen med dess koloni- och djurgårdsområde och att
inte bygga rondellen.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.

PRIVATPERSON CENTRALA GÖTEBORG 14

Personen tycker att det är bra om Sjöbergen och kringliggande område blir en park som är
tillgänglig för alla.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.

PRIVATPERSON CENTRALA GÖTEBORG 15

Personen uttrycker glädje över att Sjöbergens koloniområde ska skyddas och bevaras. Personen önskar att området behålls i nuvarande form och inte görs om till att likna andra parker.
En av de stora kvaliteterna i området är att det är orört, dynamiskt, oordnat och bjuder in till
eget skapande.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.
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PRIVATPERSON CENTRALA GÖTEBORG 16

Sjöbergen är en diamant eftersom det inte är tillrättalagt, anser personen. Sjöbergen ska skyddas som ett kultur- och naturområde som inte ska ändras. Området är värdesatt av många olika människor. Träden som finns i Sjöbergen ska bevaras då de hjälper staden att skapa bättre
luft och därmed livsvillkor.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.

PRIVATPERSON HÖGSBO-FRÖLUNDA 61

Personen uppmanar till att binda ihop större naturområden genom gröna korridorer och
därmed bidra med biologisk mångfald och ökad livskvalitet. Till yttrandet finns en bifogad
fil som beskriver området runt Nymilsgatans olika delar, vilka djur och växter som lever i
området, frågeställningar och förslag. Personen anser det nödvändigt att alla intressenter (till
exempel växter och djur) inkluderas innan planerna fortskrider. Förslag med illustrationer ges
på hur gröna passager kan koppla ihop Änggårdsbergen med Ruddalen. Detta projekt skulle
gå att finansiera genom att höja trängselskatten med en krona.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tackar för synpunkten.

PRIVATPERSON HÖGSBO-FRÖLUNDA 62/64

Avseende åtgärdsvalsstudien för Dag Hammarskjölds boulevard föreslår privatpersonen följande:
Flytta på sikt tillbaka hållplats Botaniska till nuvarande läge, där det då kompletteras med
förbigångspår för att möjliggöra att vissa vagnar kan passera utan att stanna.
Ersätt föreslagna spår i Marconigatan med spår i A Odhners gata, öster om Marconimotet.
Skapa ett reservat för en eventuell järnväg från Västlänkens Station Haga mot Järnbrott och
vidare söderut, som kan trafikeras på sträckan Järnbrott – Hovås som stadsbana i en första fas.
Angående den tredje punkten tillägger personen att det finns möjlighet att starta spårvägstrafik på sträckan Marklandsgatan – Järnbrott – Nya Hovås som stadsbana först, som senare
konverteras till järnväg.
I trafikkontorets åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard finns ett alternativ Grön
via Dag Hammarskjöldsleden (avsnitt 8.3.2). Personen föreslår att detta alternativ med en
betongtunnel under leden väljs, precis som tidigare visats i en FÖP-illustration.
Privatpersonen har bifogat detaljerade beskrivningar av förslagen. Dels ett som visar förslag
på järnväg Mölndal – Järnbrott – Frölunda och ett som visar sträckan Marklandsgatan –
Askim. Dessa är framtagna av Spårvägssällskapet Ringlinjen.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna.
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PRIVATPERSON HÖGSBO-FRÖLUNDA 69

Två personer uttrycker att det är viktigt att nya bostäder i Järnbrott och södra Järnbrott byggs
i samklang med befintliga bostäder. Om höga lägenhetshus byggs här kommer området förlora sin prägel. Om bostäder planeras vid Järnbrottsskogen på Gnistgatan försvinner ännu mer
grönska, vilket det behövs mer av. Om en överfart placeras till östra sidan vid norra delen av
Sändaregatan kommer personernas gata att inramas av trafik på alla håll och störas av ökad
trafik. Vid planeringen av byggnationen måste det beaktas att husen står på lera och reagerar
på små grävare så att huset skakar. Personerna skriver att de behöver en dräglig boendemiljö
även under byggprocessen.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.

PRIVATPERSON HÖGSBO-FRÖLUNDA 66
Personen önskar att Sjöbergen får vara ifred.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.

PRIVATPERSON HÖGSBO-FRÖLUNDA 67/68

Personerna ställer sig generellt negativt till att grönområden, träddungar och gräsmattor
byggs bort till förmån för byggnader, verksamheter eller hårdgjorda ytor. Personerna uttrycker
oro för de tänkta nybyggnationerna runt deras hus på Sändaregatan. Alla grönområden runtomkring som ingår i delområde 8 och 11 är tänkta att genomgå stora förändringar. Om hus
skulle byggas på gräsplättarna här skulle det resultera i ständig skugga i personernas trädgård,
mer insyn från grannar, samt en förändring av karaktären på bostadsområdet. Personerna anser vidare att om det lilla grönområdet precis söder om deras hus (söder om Radiotorget) tas
bort kommer deras boendekvalitet att minska då deras hus hamnar längre ifrån ett grönområde. De uttrycker en oro om minskat värde på huset med dessa planer.
Personerna ställer sig negativa till att göra om Dag Hammarskjöldsleden till boulevard. Idag
fungerar cykelpendlingen in till stan snabbt och smidigt, men med boulevarden hade det tillkommit många korsningar, vilket skulle leda till att det inte är lika smidigt och därför minska
deras benägenhet att cykla i framtiden. De uttrycker även att de anser det oansvarigt att inte
ha finansiering färdigt för alla planer.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten.
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ÖVRIGA

NORDION ENERGI/SWEDEGAS AB

Inom det område som omfattas av översiktsplanen har Swedegas högtrycksledningar för
energigas. Gasledningar är underkastade Naturgasanvisningar (NGSA) som bland annat
innebär ett minsta skyddsavstånd till andra ledningar och byggnader samt närmaste gräns
för område med förväntade grävningsaktiviteter. Högtrycksledningar omgärdas av MSBFS
2009:7 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling) som handläggs
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Högtrycksledningar omfattas även av tillstånd för brandfarlig vara. Vid byggnation, förändrad markanvändning med mera granskas
ett 1600 meter långt och 400 meter brett område med gasledningen i centrum (zonklassningsenhet enligt MSBFS 3 kap. 1 §). Minsta tillåtna avstånd mellan mät- och reglerstation,
mätstation, linjeventilstation eller rensdons-station och vissa andra objekt gäller ett minsta
tillåtna avstånd om 50 m i förhållande till grupp av bostadsbyggnader, annan byggnad eller
område som avses i 3 kap. (enligt MSBFS 4 kap. 3 §). Förändringar i bebyggelse och markanvändning medför särskilda försiktighetsmått. Åtgärder som byggnation, sprängning, schaktning eller åtgärder som kan skada ledningen ska alltid föregås av samråd med Swedegas inom
ett 50 meter brett område med ledningen som mittlinje. Swedegas behöver information för
att utreda möjligheter för byggnation samt eventuellt åtgärder som kan krävas för detta.

Centrala Göteborg
Inom det område som omfattas av den fördjupade översiktsplanen har Swedegas en högtrycksledning för energigas, som markerats i en bifogad karta.

Högsbo-Frölunda
Inom det område som omfattas av den fördjupade översiktsplanen har Swedegas en högtrycksledning för energigas, som markerats i en bifogad karta.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna,

ELLEVIO

Inom delar av området för översiktsplan finns elanläggningar, tillhörande Ellevio. Ellevio gör
medskick kring vilken hänsyn som ska tas och hur markanvändningen i och i anslutning till
ledningsgatorna ska hanteras i efterföljande planering.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna,

FASTIGHETSÄGARNA GFR

Fastighetsägarna GFR delar åsikten att det behövs en strategi för privat och offentlig samverkan och finansiering. Fastighetsägarna anser att för att marknadens aktörer ska våga göra
större investeringar i Göteborg krävs förutsägbarhet i hur kommunen avser att utveckla staden, med en prioriteringsordning och tidshorisont. De menar att detta kan förbättras i översiktsplanen, liksom i stadens befintliga arbete. Fastighetsägarna anser att avsnittet Genomförande av översiktsplanen, bör kompletteras med en övergripande analys av om, när och hur
översiktsplanen kan omsättas till praktik och hur genomförandet av visionen om en tät stad
är förenligt med stadens olika riktlinjer och stadens budget.
Fastighetsägarna menar att översiktsplanen behöver hantera målkonflikter på ett tydligare sätt och anser att ställningstaganden i stort sett saknas i översiktsplanen. Viktiga beslut
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och svåra avvägningar hänskjuts till efterföljande planering och utredning i planprogram,
fördjupning eller detaljplan. Fastighetsägarna önskar att fler målkonflikter hanteras redan i
översiktsplanen genom fler prioriteringar på områdesnivå.
Fastighetsägarna framför att istället för att beteckna hela områden med ”befintlig användning” bör utveckling tillåtas. Texten för den geografiska inriktningen Utvidgad innerstad i
markanvändningskartan bör ändras till ”hög exploateringsgrad med hög andel bostadsinnehåll och verksamhet i noder” för att planens intentioner ska kunna införlivas och den hållbara
blandstaden byggas.
Översiktsplanen bör ta hänsyn till pandemin och den påskyndade strukturomvandlingens
bestående effekter på hur människor bor, arbetar och utövar sin fritid. Det är av största betydelse att översiktsplanen tillåter en omprövning av strategier syftande till att nå målen om
framtidens hållbara stad.
För att bättre möta inriktningen och växa hållbart bör en större fördelning av bostadsutbyggnaden ske i innerstaden och mellanstaden. Potentiella omvandlingsområden i anslutning till
den historiska stadskärnan bör pekas ut. Ensidiga kontorsområden bör undvikas och tillföras
bostadsinslag.
Analysen över utflyttningen av barnfamiljer är otillfredsställande. Det finns sannolikt fler
orsaker än att det byggs småhus i grannkommunerna. Den ansträngda situationen med stor
konkurrens om bostäderna i kommunen kan avhjälpas genom ett fortsatt ambitiöst bostadsbyggande och en mer inkluderande stadsutveckling, i god samverkan med näringslivet.

Centrala Göteborg
Fastighetsägarna gör en genomgång kring nuläget i centrala staden, kring bland annat antalet
arbetsplatser och antalet boende. Därefter följer ett antal rekommendationer:
Utökad bostadsutveckling: Fastighetsägarna GFR uppmanar Stadsbyggnadskontoret att til�låta en större bostadsutveckling i och anslutning till den historiska stadskärnan. Deras bedömning är att det behöver tillskapas minst 10 000 bostäder utöver plan, inom ovan nämnd
avgränsning, till senast år 2031.
Vision, målbild och handlingsplan för stadskärnan: Den fördjupade översiktsplanen bör ge
tydligare svar på hur city ska utvecklas. Fastighetsägarna GFR efterfrågar en vision, målbild
och handlingsplan för hur stadskärnan kan utvecklas med en större densitet och högre kvalitet samt ett hållbart bostadsunderlag.
Högt bostadsinnehåll i hela den centrala staden: Ett högt bostadsinnehåll bör vara målsättningen för alla delar av den centrala staden. I delar där ny bebyggelse inte är möjlig kan befintlig bebyggelse kompletteras med påbyggnader för att nå en högre boendetäthet.
Uppdatera avgränsningen för FÖP centrala Göteborg: Den fördjupade översiktsplanen för
centrala staden omfattar ett mycket stort och olikartat område. Likaså är stadskärnan otydligt avgränsad. Stadsbyggnadskontoret uppmanas att se över fördjupningsområdet och att citykärnan får sitt eget aktuella delområde. Med det kan hela den centrala staden, och det som
kan kallas stadsdelen city, bättre utvecklas till att vara nära, sammanhållet och robust.
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Framtidens stadskärna behöver inte avlastas: Skrivelsen ”nuvarande stadskärnan kan avlastas”
bör strykas eftersom den utgår från utdaterade antaganden om mobilitet och stadskärnans
funktion. Den utelämnar att bostadsnära handel och service utvecklas i andra delar av den
nära staden samt att stadskärnan framåt nu fylls av ett mer diversifierat utbud, för att vara attraktivt för såväl boende som inpendlande och besökare. En ny dynamik är i framväxt, vilken
ÖP och FÖP bör inkludera i sina antaganden.
Samverkan för utveckling av kommunal service: För utbyggnad av förskolor, skolor och rekreationsytor, vill Fastighetsägarna se mer förutsägbara samarbete mellan staden och fastighetsägare, syftande till att gemensamt finna såväl angelägna som ekonomisk hållbara lösningar.
Fastighetsägarna föreslår att Göteborgs Stad tillsammans med intresserade bolag initierar ett
samarbete inspirerat av BoStad2021, BoCity2031, för 10 000 bostäder till senast 2031. Syftet
är att skapa en nära, tät och hållbar stadskärna.

Högsbo-Frölunda
Fastighetsägarna uppskattar ambitionerna om att förtäta mellanstaden med blandad stadsbebyggelse. De skulle gärna se ett högre tempo och att utvecklingsstrategierna om en nära,
sammanhållen och robust stad gavs tydligare avtryck tillsammans med sina 13 punkter. För
att nå stadsmässighet längs boulevarden anser de att det behövs möjlighet att skapa tvärgående och parallella gator som också har innerstadskvaliteter. De anser att alltför stora delar
av FÖP-området är utpekat som områden utan större förändring och att förslaget andas lite
tillbakahållande försiktighet.
Fastighetsägarna anser att behovet av företagsområden som Norra Högsbo och Grimmered
överskattas i FÖP Högsbo-Frölunda. De saknar en uppdaterad och genomarbetad argumentation och anser att FÖP Högsbo-Frölunda behöver tillåta utveckling inom dessa områden
och inte låsa dem i ”befintlig användning”.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret har tagit emot synpunkterna. Översiktsplanen ska fungera över lång tid.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att aspekter som efterfrågas till exempel när och hur översiktsplanen
ska genomföras inte bör finnas i översiktsplan utan att detta behöver hanteras i fortsatt arbete med
utbyggnadsplanering i någon form.
Översiktsplanen innehåller en rad ställningstaganden och inriktningar för hur målkonflikter och
frågor ska hanteras i kommande planering. Ibland uppstår målkonflikter mellan olika inriktningar.
Stadsbyggnadskontoret har i arbetet med ny översiktsplan arbetat aktivt med att identifiera vilka de
viktigaste och vanligaste målkonflikterna är och försökt hantera dessa. Vissa målkonflikter kan dock
fortfarande uppstå i efterföljande planering.
Stadsbyggnadskontoret vill förtydliga att översiktsplanens användning Blandad stadsbebyggelse,
befintlig användning, innebär att utveckling förordas. Sett till staden som helhet kommer större
delen av utvecklingen att ske inom dessa områden.
Gällande synpunkten kring noder och andel bostadsinnehåll så vidhåller stadsbyggnadskontoret,
med stöd i lägesbaserad planering, att fördelningen i noder bör innebära en lägre andel bostäder än
verksamheter för att kunna dra nytta av läget och flödet av människor på platsen. Gällande hänsyn
till pandemin så har vi begränsad vetskap om vilka de bestående effekterna är. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att översiktsplanens strategier är robusta och kan hantera även de förändringar
som pandemin kan medföra.
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Utbyggnadsstrategin för översiktsplanen innebär att minst 80 % av bostadsutbyggnaden sker i innerstaden och mellanstaden vilket kontoret bedömer vara en stor andel. Omvandlingsområden vid
Södra älvstranden och Gullbergsvass ligger i direkt anslutning till stadskärnan. Frihamnen, Lindholmen och Backaplan ingår i den utvidgade stadskärnan.
I begreppet att ”stadskärnan kan avlastas” ligger förhållningssätt för kollektivtrafiken för att skapa bättre förutsättningar att utveckla och stärka kollektivtrafiken. Begreppet innebär även att det
bostadstillskott som planeras i de stora omvandlingsområdena kan tillräknas stadskärnan och ökar
nattbefolkningen. Omvandlingsområdena kommer möjliggöra långt mer än 10 000 bostäder till
innerstaden i framtiden. I översiktsplanen så ska även kommunal service kunna försörja de tillkommande bostäderna. Redan i dagsläget har vi utmaningar med lokalisering av samhällsservice i
centrala Göteborg.
Avgränsningen av centrala Göteborg grundar sig i en vilja att koppla ett helhetsgrepp om befintlig
stadskärna/innerstad samt vad den utökade innerstaden kan bidra med till utvecklingen och stadslivet både för bostäder, näringsliv och besökare.
Översiktsplanen förordar en utveckling med tvärgående och parallella gator i omvandlingen av
östra Högsbo och Dag Hammarskjölds led, vilket ska bidra till att ge området innerstadskvaliteter.
Den omvandling som planeras i östra Högsbo och kring Dag Hammarskjöldsleden är omfattande.
Att behålla delar av dagens industriområden som företagsområden är en avvägning som gjorts för
att skapa förutsättningar för att behålla arbetsplatser i området.

YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är positiva till att planen konkret pekar ut bland annat barriärer, målkonflikter och stråk med potential för att skapa stadsliv. De är negativa till att planen kompletterats
med områden som ska möjliggöra utbyggnad av fler småhus i ytterstaden än tidigare. De
menar att småhusbebyggelse i nya områden leder till stora kostnader för ny bilinfrastruktur,
då det är svårt att skapa tillräckligt attraktiv kollektivtrafik. Detta går emot principer och
målbilden som slås fast i Målbild Koll2035. Yimby anser också att det är tråkigt att översiktsplanen inte tydligare värnar stadsnära skogs- och jordbruksmarker i ytterstaden.
Yimby saknar en entydig definition på vad som är en eftersträvansvärd hög och låg täthet,
samt vad som ligger bakom definitionen för en tyngdpunkt där en eftersträvansvärd täthet
är 10 000–12 000 boende och arbetande inom en kilometer. De har framförallt svårt att se
kopplingen mellan utvecklingsinriktningens 13 punkter och den genomgång som följer under Utbyggnadsstrategi där områden ska utredas vidare med syfte att möjliggöra bebyggelse.
Detta gäller ett större område väster om Kärra, samt mindre områden i anslutning till Björlanda, Säve och Gunnilse.
Yimby anser att största antalet bostäder ska byggas i innerstaden och att en större andel av
bostäderna byggs i mellanstaden än i ytterstaden. Rena kontorsområden måste undvikas. De
är för blandad bebyggelse i fler delar av staden. Exempelvis en hybrid mellan Majorna och
Änggården. Med fördel kan man planera gatorna som gångfartsgator för lek och vistelse inspirerade av nederländska Woonerf.
De anser också att framtidens Heden har plats för fotboll, spårvagn och bostäder. Yimby har
lanserat ”Nya Heden” med kvartersstad norr om Vasagatans förlängning medan den södra
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ytan reserveras för evenemang och aktiviteter. Stråket mellan Vasagatan och Bohusgatan blir
ett starkt och tryggt stråk, samtidigt som aktivitetsytan blir större än idag. Förslaget följer intentionerna i översiktsplanen. De är emot ett renodlat evenemangsområde och anser att det
finns möjlighet att skapa ett nytt Linnéstaden. De vill se en arenautredning som bland annat
tar sin utgångspunkt i lokala och globala stadsbyggnadseffekter, möjligheten att öka integration och möten mellan människor. Vidare anser de att en ny evenemangsarena ska placeras
mellan järnvägen och E45 vid Slakthusmotet, då det är snabbt och enkelt att ta sig hit genom
kollektivtrafik.
Yimby vill att erfarenheterna från projektet ”Göteborgs utvidgade innerstad” tas bättre i beaktande. Här finns bland annat genomgångar färdiga för hur bebyggelse kan utformas i områden som Norra Masthugget, Lindholmen och Lundby.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna.

CYKELFRÄMJANDET

Cykelfrämjandet är positiva till översiktsplanens målsättning att främja hållbar mobilitet men
anser att cykelperspektivet behöver stärkas och förtydligas ytterligare för klimatets, miljöns
och hälsans skull, samt för att värna om barnperspektivet. De tar upp att fler göteborgare vill
cykla och enligt Cykelprogrammet är bil det vanligaste färdmedlet på sträcker 2–5 km. Översiktsplanen behöver garantera helhetsperspektivet för cykelinfrastrukturen och dess utveckling i hela staden. Flera projekt hanterar pendlingscykelstråk med kvartersperspektiv snarare
än milperspektiv. Ju fler och ju längre resor som kan göras med cykel, desto mer minskar
stadens klimat- och miljöbelastning. Mer biltrafik på det lokala gatunätet skulle göra cykling
osäkrare samt medföra sämre luftkvalitet. De nämner också att Trafikkontorets utvärdering
av Göteborgs stads trafikstrategi föreslår att plats ska tas från bilvägar till förmån för cykel.
Cykelfrämjandet har i yttrandet skrivit en punktlista med förslag på förändringar. Till exempel att behovet av snabba och gena cykelresor ska lyftas i översiktsplanen och att viktiga
cykelstråk bör skyddas. Cykelvägar av god kvalitet ska få en given plats vid planering av bebyggelse.

Kommunens kommentar
Översiktsplanen prioriterar cykeln som transportslag högst tillsammans med gång. Kartan kommer
att tydliggöras ytterligare kring pendlingscykelstråk och befintligt cykelnät.

FUNKTIONSRÄTT GÖTEBORG

Funktionsrätt Göteborg (FRG) är en paraplyorganisation för 51 funktionshinderföreningar
i Göteborg som arbetar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
De lämnar ett gemensamt yttrande som gäller förslag till ny översiktsplan samt de båda fördjupningarna. FRG anser att ett tillgänglighets- och delaktighetsperspektiv för personer med
funktionsnedsättning saknas i handlingarna. De nämner också att det saknas koppling till
Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–
2026. Samtliga översiktsplaner behöver därmed en avsevärd förbättring inom detta område.
FRG påpekar att ett tydligt funktionsrättsperspektiv i stadens översiktsplaner är helt nödvändigt för att staden ska kunna uppnå en hållbar utveckling, vara en stad för alla och bli mer
jämlik. Funktionsrätt Göteborg anser att det är anmärkningsvärt att även planernas sociala
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konsekvensanalyser saknar ett funktionsrättsperspektiv. I översiktsplanerna är termen tillgänglighet väldigt vanligt förekommande, men näst intill aldrig i betydelsen tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning. FRG är positiva till barnperspektivet i översiktsplanen
och vill påminna om att många barn har funktionsnedsättningar. Ett barnrätts- och funktionsrättsperspektiv måste kombineras för att även dessa barn ska inkluderas och bli delaktiga
i stadens utveckling.

Kommunens kommentar
Översiktsplanen har kompletterats med kopplingen till Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026. Avsnittet om Gestaltad livsmiljö har även
kompletterats avseende universell utformning.

STADEN VI VILL HA

Föreningen Staden vi vill ha anser att förtätning för att höja kvaliteter och hushålla med
resurser inte får gå till överdrift. De menar att tillåtande oaser måste finnas och att det till
exempel inom varje stadsdel ska skapas utrymme för utveckling av en lokal nod ingående i
ett större nätverk med hubbar. Staden vi vill ha har för avsikt att medverka och verka för att
inte bara göra göteborgarna stolta över sin stad och stadsdel utan att de även ges möjlighet
att bli delaktiga. Mycket av föreningens arbete med Holistic Association Social Science Park
(HASSP) finns redovisat på hemsidan www.medborgarkraften.com. Föreningen har även
bifogas tidigare inskickade synpunkter på planområdet Redegatan.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna.

GÖTEBORGS BEGRAVNINGSSAMFÄLLIGHET

Begravningssamfällighetens behov är sammanfattat i yttrandet i ett antal punkter.
• Ett ackumulerat markunderskott i kombination med ökande befolkning medför ett
stort behov av ny gravmark. Minst 30 ha behövs under de närmaste 20 åren.
• Beredskapsmark för eventuella katastrofer/pandemier på 15 hektar.
• Behovet av särskilda gravplatser och i synnerhet kistgravplatser, för andra trossamfund
är stort.
• Att få fram fler kistbegravningsplatser är prioriterar och ett stort behov och det ställer
högre krav på markens beskaffenhet vad gäller bland annat jorddjup och dränering.
• Större sammanhängande markområden på minst 10 hektar är viktigt ur ett driftsperspektiv.
• Nya begravningsplatser behöver lokaliseras där befolkningstillväxten är som störst och
med en god tillgänglighet för besökare.
• Klimatförändringar ställer nya krav på verksamheten och var gravplatser lokaliseras.
• Den mark begravningssamfälligheten förfogar över, men som inte kan användas på
grund av begränsande faktorer, behöver ersättas av motsvarande arealer utöver ovanstående behov.
Begravningssamfälligheten anser att en större begravningsplats behöver tillföras bilden om
uppskattat behov av samhällsservice kopplat till kommande befolkningstillväxt 2050. Begravningssamfälligheten är positiva till att ha deltagit i arbetet med översiktsplanen och att
begravningsverksamheten ska vägas in som ett samhällsintresse i planeringen, men de saknar
ytor för att täcka behovet för kommande 20 åren. De ställer frågan om ytor som redovisas
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som särskilt känsliga områden och vattenskyddsområden och vilken betydelse det har för
begravningsverksamhet.
Göteborgs begravningssamfällighet har även lämnat ett antal synpunkter på justeringar i
markanvändningskartan avseende befintlig och framtida begravningsmark.

Kommunens kommentar
Flertalet av synpunkterna som rör markanvändningskartan har kunnat tillgodoses. Vad gäller nya
ytor för begravningsmark har detta inte identifierats inom arbetet med översiktsplanen. En samverkan mellan begravningssamfälligheten och Göteborgs stad har påbörjats för att hantera dessa frågor.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Hyresgästföreningen har lämnat ett relativt omfattande yttrande som resonerar både om förslaget till ny översiktsplan och frågor som ligger mer vid sidan om detta. Nedan sammanfattas
synpunkterna som framförallt är kopplade till översiktsplanen.
Hyresgästföreningen efterfrågar förtätning mellan olika stadsdelarna i stället för att bara bygga på höjden och i centrala Göteborg. De anser att man bör bygga i mellanstaden och ytterstaden för att länka staden samman. De efterfrågar även en blandning av upplåtelseformer i
det som byggs men med övervägande del inom hyresrättens område. Hyresgästföreningen ser
positivt på att satsa på knutpunkter likt Frölunda torg men menar att det bör kompletteras
med möjlighet till lokal handel och torghandel. De anser att till exempel rekreationsområden,
stadsnära odlingar och lekplatser behöver säkerställas redan nu. För att möta bostadsbristen
anser Hyresgästföreningen bland annat att översiktsplanen ska möjliggöra för billiga bostäder
i hela staden, att det ska byggas billigt och överallt.
Hyresgästföreningen har utöver detta synpunkter och resonemang som rör till exempel demokrati, hållbarhet och trygghet. De menar att det finns förhoppningar om att översiktsplanen kommer ge invånare och besökande en attraktiv stad som vi känner igen.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret har tagit emot synpunkterna. Angående Hyresgästföreningens synpunkt om
förtätning mellan olika stadsdelar istället för att bygga på höjden i centrala Göteborg menar Stadsbyggnadskontoret att detta är en missuppfattning och att det är mycket bostadstillskott som föreslås
i mellanstaden som syftar till att bättre knyta ihop stadsdelar. Det är översiktsplanens generella
inriktning att komplettera i befintlig bebyggelse än i områden som inte är ianspråktagna. I centrala
Göteborg finns det stora omvandlingsområden där tidigare hamn- och industriområden kan bli tät
blandstad.
Angående att möjliggöra för billiga bostäder är inte det något som översiktsplanen styr över. Inriktningar kring bostäder finns dock som innebär en variation av bostäder tex vad gäller pris.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Naturskyddsföreningen är positiva till vissa ställningstaganden, det gäller bland annat att
fokus ligger på en nära stad, att staden planerar för klimatanpassning och att staden uppmärksammar och beskriver utmaningar med förbrukning av naturresurser. De ser dock även
stora utmaningar med klimatpåverkan från trafik och konsumtion, luftföroreningar, buller,
exploatering av naturmark, fokus på småhus och stadsutglesning, brister i grön infrastruktur
och förlust av biologisk mångfald.
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Naturskyddsföreningen ser positivt på att översiktsplanen inkluderat fler förslag på naturreservat sedan samrådet, att klimatpåverkan från byggnationen är adresserad och att begreppet grön infrastruktur är väl inarbetat. Men de anser att granskningshandlingens fokus på
småhus försämrat möjligheterna till hållbar stadsutveckling, vilket tydligt har satt sina spår
i översiktsplanen. Fler småhus i ytterstaden leder till bilberoende invånare och ökad bilism
som skapar barriärer, långa avstånd och osäkra miljöer för barn och unga. Dessutom hotas och
förloras värdefulla naturmiljöer. Detta omöjliggör omställningen till ett hållbart och klimatsäkert samhälle, menar Naturskyddsföreningen.
Föreningen gör bedömningen att översiktsplanen inte är i linje med de miljö- och klimatmål
som finns i Göteborgs stads nya Miljö- och klimatprogram 2021–2030. Där har Göteborgs
stad förpliktat sig att nå 1,5-gradersmålet och minska utsläppen med 10 procent per år och
med 80 procent till 2030. För att nå miljö- och klimatmålen behövs en betydligt mer hållbar översiktsplan än vad som nu ligger på bordet, anser Naturskyddsföreningen. Eftersom
granskningsförslaget inte är i linje med miljö- och klimatmålen bör ett större omtag av hela
översiktsplanen göras.
För att säkerställa att översiktsplanen närmar sig de uppsatta miljö- och klimatmålen och där
stor tyngdvikt ligger på natur- och miljöfrågorna föreslår Naturskyddsföreningen följande:
• Översiktsplanen behöver ett större omtag så att den ligger i linje med det nyligen
antagna Miljö- och klimatprogrammet 2021–2030 och med Parisavtalet och målet om
maximalt 1,5 graders uppvärmning.
• Ta bort det nya målet om att bygga småhus. Översiktsplanen ska prioritera att bygga
en hållbar stad och inte en utglesad stad som är bilberoende och som medför stora
avstånd, barriärer och exploatering av natur.
• Det behövs fler gröna stråk och dessa bör redovisas i markanvändningskartan i avsnittet om Parker och naturområden. Markera även var insatser behövs för att bryta
barriärer i gröna stråk.
• Nollvision om att bygga på jordbruksmark
De påpekar även att följande synpunkter inte har åtgärdats sedan samrådet:
• Inga nya vägprojekt ska genomföras på jordbruks- och naturmark, en klimatbudget
bör redovisas för föreslagna infrastrukturprojekt.
• Flera verksamhetsområden och blandad stadsbebyggelse föreslås på natur- och jordbruksmark och dessa bör ses över eller tas bort. Flera av dem inkräktar även på områden med stora naturvärden eller andra värden. Blandad stadsbebyggelse och bostäder
ska istället byggas på omvandlade externhandelsområden.
• Inget grönt ska byggas bort i innerstaden och nyttjande av befintliga grönytor för exploatering bör även vara mycket restriktivt i den utvidgade innerstaden och mellanstadens prioriterade utbyggnadsområden.
• Ytterligare några naturområden borde pekas ut som möjliga naturreservat och föreslagna naturreservat borde märkas ut på markanvändningskartan.
• Fler verktyg behövs för att nå en hälsosam miljö, med buller och luftföroreningar.
Översiktsplanen behöver tydliggöra att bilismen måste minska avsevärt och fler verktyg behöver presenteras i översiktsplanen för att nå minskningen och klimatmålen och
en hälsosam miljö.
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• Bygg klimatsmart – träbyggnation, solceller, yteffektivt, nya boendeformer - och en
träbyggnadsstrategi bör tas fram.
• Fler omvandlingsstråk (i samrådet stadsmässiga stråk)
• Utöka naturinventeringar vid alla program och större detaljplaner med konnektivitetsanalyser, värdering av ekosystemtjänster och artanalyser samt ge naturinventeringar ett
större värde.

Högsbo-Frölunda
Naturskyddsföreningen uppmuntrar omvandling av Dag Hammarskjölds led till en boulevard med flera kopplingar för en mer levande stadsdel. De anser att det är mycket viktigt att
dessa kopplingar byggs enligt översiktsplanen för att bibehålla låga hastigheter och en gångvänlig skala längs hela Dag Hammarskjöldsleden.
Naturskyddsföreningen förordar att pendelcykelstråket i den nya boulevarden ges signalprioritering. De vill också att översiktsplanen förtydligar i handlingen hur ekologisk mångfald i
grönområden och gröna stråk ska ske.
Naturskyddsföreningen i Göteborg är positiva till planens förslag att omvandla det östra industriområdet till en blandad stadsdel med bostäder.
Föreningen vill dock rekommendera att staden fastställer i tidigt skede en specifik mängd
grönområden med hög biologisk mångfald och specificera typer av ekosystemtjänster för att
inte riskera plantera bristfälliga grönområden till fördel för hög exploateringsgrad i detaljplaneskedet.
Naturskyddsföreningen motsätter sig bebyggelse på naturområdet vid Askims ridhus och
området för framtida verksamheter nordväst om Järnbrottsmotet eftersom det innebär att
naturmark tas i anspråk.

Kommunens kommentar
Kopplingen till Miljö- och klimatprogrammet har stärkts i hållbarhetsbedömningen. Programmet
utgör även en viktig utgångspunkt för översiktsplanen vilket framgår av handlingen.
Gällande synpunkten kring målet om att bygga småhus så anser inte stadsbyggnadskontoret att
småhus i sig inte nödvändigtvis är negativt ur ett miljö- och klimatperspektiv men instämmer med
att det finns en utmaning med att bygga i ytterstaden. Det blir därför viktigt i efterföljande planering att eftersträva så hållbara lösningar som möjligt. Det handlar såväl om att minimera ingrepp
på värdefull natur och jordbruksmark som att möjliggöra för att leva hållbart till exempel vad avser
transporter.
Inriktningen i översiktsplanen är att undvika att ta jordbruksmark i anspråk för andra ändamål.
Dock finns det jordbruksmark inom några av de utpekade utredningsområdena för blandad bebyggelse samt för verksamheter. Kontoret har gjort bedömningen att det är svårt att nå stadens utbyggnadsbehov helt inom innerstaden och mellanstaden. För att skapa en ändamålsenlig struktur vid en
utbyggnad i ytterstaden kan det bli nödvändigt att ta jordbruksmark i anspråk För samtliga utredningsområde krävs en bedömning av jordbruksmarkens värde innan lämpligheten för utbyggnad
kan avgöras. Översiktsplanen innehåller inriktningar för hur en samlad bedömning ska göras om
byggande på jordbruksmark övervägs. Detta ska utgå från jordbruksmarkens produktionsvärden,
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natur- och kulturvärden, sociala värden samt kretsloppsvärden/miljötjänster. Denna bedömning
bör göras i dialog med jordbrukaren.
Översiktsplanen innehåller redan restriktivitet mot att bygga bort grönytor, framförallt i de centrala delarna. Helt kommer dock detta inte att kunna undvikas i takt med att staden växer.
Prioritering av bildandet av naturreservat sker i en separat process och pekas därför inte ut i översiktsplanen.
Antalet utpekade omvandlingsstråk kommer kvarstå.
Flera av synpunkterna/frågorna kring utformning av Dag Hammarskjöldsleden kommer hanteras
i efterföljande planeringsskeden.
Området vid Askims ridhus har fått positivt planbesked av Byggnadsnämnden och markanvändningskartan har ändrats i enlighet med det beslutet. Området vid Järnbrottsmotet har bedömts vara
lämpligt för framtida verksamhet på grund av sitt läge nära trafikled.

BYGGFÖRETAGEN I VÄST

Byggföretagen i väst ser med tillförsikt fram emot att bidra till stadens utveckling. De ser
att Göteborgs Stad kan vinna på mer samverkan med privata aktörer inom bygg och fastighetsbranschen, både när det gäller finansiering av viktiga åtgärder och för att komma åt
planerings- och genomförandekompetens. Byggföretagen ser samtidigt flera utmaningar som
staden behöver hantera för att detta ska realiseras enligt plan.
Byggföretagen delar åsikten att det behövs en strategi för privat och offentlig samverkan och
finansiering och menar att kommunen redan i översiktsplanen kan skapa bättre och mer förutsägbara förutsättningar för byggaktörer och investerare. De efterfrågar en förutsägbarhet i
hur kommunen avser att utveckla staden, med en prioriteringsordning och tidshorisont och
menar att detta kan förbättras i översiktsplanen, liksom i stadens befintliga arbete.
Byggföretagen i väst saknar en del när det gäller statistik och prognoser, exempelvis siffror på
vad översiktsplanen för med sig för behov av investeringar och utbyggnad i allt från förskolor
och skolor, äldreboenden. De önskar även att planen kompletteras med information om pågående och kommande planarbeten, samt hur det prognostiserade behovet och utfallet ser ut
för kontorslokaler, skolor, BmSS, idrottsarenor, äldreboenden etcetera. Byggföretagen i väst
menar att det saknas tydliga ställningstaganden kring vilken utveckling kommunen vill se och
vilka prioriteringar, ställningstaganden och insatser som då krävs.
Byggföretagen lyfter ett antal aspekter som de ser som orosmoment i relation till att hålla en
hög produktionstakt. Det gäller exempelvis antalet markanvisningar, hur kommunen tar emot
projektidéer, förenkling av byggregler samt privat initiativrätt.
Byggföretagen i väst anser att översiktsplanen behöver hantera målkonflikter på ett tydligare
sätt och att ställningstaganden saknas. De menar att olika hänsynstaganden riskerar att hindra all utveckling om de tolkas bokstavligt och att flera hänsynstaganden är motstridiga. De
vill att fler målkonflikter hanteras redan i översiktsplanen genom fler prioriteringar på områdesnivå. Byggföretagen i väst har synpunkter på markanvändningskartan som rör beteckningen Befintlig användning, samt motstridig lager-på-lager information.
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Byggföretagen ser positivt på potentiella platser för komplettering och förtätning som redovisas men anser att resonemang kring val av tyngdpunkter och utvecklingsområden skulle
kunna framgå tydligare. De ser även utrymme och behov av fler områden för bostads- och
stadsutveckling än de som ligger i förslaget. Att områden i södra delarna av staden, i bland annat södra Askim och Högsbo, har gått från bebyggelseområde till planeringsreserv ser de som
bekymmersamt. De ser gärna att översiktsplanen definierar brukningsvärd jordbruksmark
och prioriterar för att styra bebyggelseplaner till rätt områden.
Byggföretagen tror att centrala Hisingen har potential att förtätas mer än vad planförslaget
anger och anser att områden bör pekas ut för utveckling i Biskopsgården/Länsmansgården
och inleda plan- och programarbeten i närtid.
Vad gäller stora strukturella frågor och tunga infrastrukturinvesteringar anser Byggföretagen
att staden behöver arbeta vidare och fatta strategiska beslut för att ge förutsättningar för den
fastighetsutveckling som förväntas ske för att nå stadens målbild. De vill se ett fortsatt och
uppskalat arbete i linje med Målbild Koll2035 och mer samarbete med privata aktörer.

Centrala Göteborg
Byggföretagen i väst menar att det behövs tydligare vägledning för framtagande av detaljplaner och planprogram än vad FÖP centrala Göteborg ger och nämner till exempel tydligare
riktning kring volymer, täthet och blandning. Byggföretagen tror att omvandlingsområdena
på sikt kan rymma mer än 30 000 bostäder förutsatt att exploateringen är effektiv och planeras tillsammans med dem som ska bygga bostäderna. Detta behöver FÖP centrala Göteborg
ta höjd för.
Byggföretagen vill betona att insikten att förutsättningarna i utpekade noder är begränsade
för att tillgodose behov av service och friytor som kommer med ett bostadsbyggande, inte får
leda till passivitet och att utveckling uteblir. De efterfrågar avvägningar där det ska vara möjligt att tillskapa viktig samhällsservice, med mindre ytkrav eller genom att ta i anspråk delar
av grönytor eller att samnyttja platser där inga andra rimliga lösningar går att finna. Vidare
anser Byggföretagen i väst att skrivningarna om Heden är för detaljerade och begränsande.
De bör öppna för olika möjliga utvecklingsvägar.
Byggföretagen anser att stadens siluett inte får göras till en helig ko utan att den behöver
utvecklas med staden och tål att utmanas. Gällande skrivningar om cityhandel anser Byggföretagen att livsmedelshandel utelämnas vilket de menar är ett eftersatt behov i flera delar
av centrala Göteborg. De hänvisar till Handelsutredning 2015 som uppdaterats 2020, och
önskar att den arbetas in mer i planförslaget.
För att inte värdefull mark ska slarvas bort vid investeringar i infrastruktur anser Byggföretagen att det är viktigt att staden tar ledningen över utformningen av det statliga vägnätet
i stadskärnan för att säkerställa modern urban utformning och undvika onödigt ytkrävande
landsvägslösningar i staden. En viktig utveckling som de vill se tidigarelagd jämfört med
skrivningarna i FÖP centrala Göteborg är planskild kollektivtrafik. Det är för avvaktande att
prata om att det behöver ske på lång sikt.

Högsbo-Frölunda
Byggföretagen i väst menar att det finns förutsättningar att utvidga innerstaden till de norra
delarna av Högsbo-Frölunda liksom kring Frölunda Torg och att detta måste avspeglas i stra-
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tegierna och för omvandlingen av mellanstaden. De vill se mer konkreta planer för förtätning
och hur staden ska bindas ihop med snabb och pålitlig kollektivtrafik och att barriärer ska
byggas bort samt ett väl fungerande nätverk av gator och gång- och cykelvägar av innerstadskvalitet. Utöver omdaningen av Dag Hammarskjöldsleden vill Byggföretagen se förslag på
överbryggande av barriärer som av Söder-/Västerleden och väg 158.
Byggföretagen anser att alltför stora delar av FÖP-området är utpekat som områden utan
större förändring och att förslaget ”andas lite tillbakahållande försiktighet”. Byggföretagen
välkomnar planer på ytterligare en järnvägsförbindelse med sträckning från västlänkens Hagastation via Högsbo och längs väg 158 till Kungsbacka. De anser att staden måste ta initiativ i denna fråga och när beslut om översiktsplan fattas behöver ett uppdrag läggas om att
snarast utreda val av järnvägsdragning alternativt minska antalet reservat omgående för att
inte riskera ett totalt stopp i byggnationen av bostäder, verksamheter, skolor med mera i ett
flertal år framöver.
Byggföretagen saknar tydlig uppdaterad argumentation till varför markanvändningen ändrats
efter samrådet för ett område i norra Högsbo industriområde samt Grimmered. De anser att
behovet av företagsområden av det här slaget överskattas i fördjupningen och att utveckling
behöver tillåtas inom dessa områden och inte låsa dem i ”befintlig användning”.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkterna. Översiktsplanen innehåller inga bedömningar av
kostnader för investeringar. I avsnittet om delområden i översiktsplanen beskrivs dock en ungefärlig volym med avseende på samhällsservice som behöver tillkomma. Synpunkten om information om pågående och kommande planarbeten finns på Göteborgs stads hemsida www.goteborg.se/
planochbygg och redovisas inte i översiktsplanen. Översiktsplanen kommer följas upp, där ”utfallet”
redovisas.
Översiktsplanen innehåller en rad ställningstaganden. Hänsynstagande till olika typer av befintliga
värden är nödvändigt för att säkerställa en god byggd miljö och en hållbar stad. Kontoret anser inte att
hänsynstagandena är motstridiga, men vissa avvägningar kan även fortsatt komma att behöva göras.
I södra delen av kommunen är det endast några områden i södra Askim som är planeringsreserver.
Detta begrepp är nytt i denna översiktsplan och motsvarar i stort utredningsområden i gällande
översiktsplan, det vill säga områden för utveckling på lång sikt. I den nya översiktsplanen har däremot utredningsområden inte lika tydlig tidshorisont utan kan tas i anspråk på kort, medellång eller
lång sikt, beroende på vad staden väljer. Områdena i södra Askim är markerade som planeringsreserv för att en utbyggnad här behöver kopplas till en kraftig utbyggnad av kollektivtrafik, möjligen
spårbunden. Detta kan bli aktuellt först på lång sikt och är även en mellankommunal fråga med
Kungsbacka. I Högsbo finns inget område markerat som planeringsreserv.
Metoden ”lägesbaserad planering” ger vägledning för hur hög grad av täthet och användning som är
lämpligt på olika platser, stråk eller noder. Detta finns beskrivet i översiktsplanens kapitel om gestaltad livsmiljö och Stadsbyggnadskontoret arbetar vidare för att utveckla metoden.
Översiktsplanen anger att staden ska planera så att det finns tillräckligt med yta för det behov av
förskola och skola som bostadsbyggnationen genererar. I den redan byggda centrala staden kan eventuellt undantagsfall göras men med mycket höga krav på lokaliseringsutredningar, kompensationsåtgärder och samnyttjande.
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Kulturmiljövärdena i centrala Göteborg har stor betydelse för stadens identitet. Vid noderna kan
högre hus tillåtas.
Det som styr förändringar av det statliga vägnätet i centrala Göteborg handlar om huvudmannaskap, riksintresse och ekonomiska faktorer, frågor som staden inte har rådighet över, och att denna typ
av förändringar tar lång tid att hantera.
När det gäller vissa av Byggföretagen i västs synpunkter på Högsbo-Frölunda, se kommentar under
Fastighetsägarna. Flera barriäröverbryggande åtgärder i form av gång- och cykelförbindelser över
Söder-/Västerleden är markerade i markanvändningskartan.

VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN

Västsvenska handelskammaren anser att minst 10 000 nya bostäder behövs i och nära den
befintliga stadskärnan. De lyfter att det finns utvecklingsmark i Gullbergsvass och i det så
kallade Evenemangsstråket vid Mölndalsån. Även Heden borde vara en plats att utveckla. De
ser dessutom ett behov av att varsamt bygga på och om i det befintliga.
Med tanke på hur snabb utvecklingen är, anser handelskammaren att det viktigt att det finns
utrymme för olika typer av verksamheter och/eller bostäder i översiktsplanen, att den är tillräckligt flexibel för att inte i onödan hindra omställning. Detta gäller förutsättningar för till
exempel handel och mobilitet som förändras snabbt.
Västsvenska handelskammaren anser att översiktsplanen i större utsträckning behöver lyfta
staden som egen kvalitet. De hade gärna sett ett tydligare ställningstagande för staden som
livsmiljö. De anser att översiktsplanen snarare betonar frånvaron av bebyggelse som en kvalitet. Västsvenska handelskammaren efterlyser även en diskuterande ansats när det gäller vilka
som använder vilka platser.
Handelskammaren önskar att det tydligare redovisas hur stadens barriärer kan minskas utan
att hindra nödvändiga transporter. De stödjer en utbyggd kollektiv- och regiontrafik och anser att möjligheterna att cykla och gå på ett tryggt sätt bör stärkas. De påpekar dock samtidigt
att bilen fyller en viktig funktion för många människor och verksamheter samt att Göteborgs
Hamn är Skandinaviens viktigaste logistiknod och framkomligheten för gods måste säkras.
De menar att en del i förslaget till översiktsplan som gäller trafik är ”önsketänkande” och
menar att det finns målkonflikter i förslaget. Exempelvis lyfter de att både Hamnbanan och
Lundbyleden är på väg att rustas upp för miljardbelopp och att det inte troligt att de inom
överskådlig tid kommer att flyttas till nya sträckningar eller grävas ned. De efterfrågar förslag
på hur till exempel E6:an och väg 40 skulle kunna överbryggas.
Västsvenska handelskammaren önskar ett fortsatt byggande av bostäder och stadsdelar men
önskar också att det underlättas för att bygga om, till och på i det befintliga. Handelskammaren håller med om att utbyggnad av samhällsservice måste hänga med bostadsbyggandet men
ställer sig undrande till varför inte funktioner som arbetsplatser, museer, restauranger eller
mataffärer nämns på samma sätt. De saknar även funktioner som sjukhus och vårdboenden.
Vidare anser Handelskammaren att det vore bra att få behovet av en sammanhållen underjordisk infrastruktur ytterligare belyst, särskilt för nya områden
Handelskammaren anser att det i förslaget till översiktsplan är svårt att se hur verksamhetsmark för lättare industri, små- och medelstora företag i mellanstadens randområden erbjuds.
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De menar att det finns en tydlig målkonflikt mellan att bygga fler bostäder och mer stad, och
att kunna behålla befintliga lokaler i till exempel Högsbo industriområde, Gullbergsvass och
på Ringön. Det anser också att det vore önskvärt att så många målkonflikter som möjligt, till
exempel i förhållande till riksintressen.
Västsvenska handelskammaren anser att Göteborg behöver en tydligare styrning, ledning och
prioritering av plan- och byggfrågor. De välkomnar den organisationsförändring av stadens
planerande och byggande förvaltningar som är aviserad till 2022, men menar att det inte
räcker med en ny organisation, det behövs en attityd- och kulturförändring där näringslivet i
högre grad ses som en samarbetspart i stadsbyggandet. De anser att det är viktigt att styrdokument baseras på antaganden som är ekonomiskt genomförbara och tycker att ekonomi eller
vad olika åtgärder kostar knappast nämns i förslaget till ny översiktsplan.

Kommunens kommentar
Handelskammaren efterfrågar ett högre antal bostäder i innerstaden. Innerstaden i översiktsplanen innehåller 35 000 nya bostäder i förslaget där Gullbergsvass och delar av evenemangsstråket
är utpekat för stadsutveckling. Dessa områden ligger i direkt anslutning till befintliga innerstaden.
Målkonflikten mellan att bygga fler bostäder och att erbjuda plats i staden för lättare industri och
SMF hanteras i översiktsplanen genom att reservera områden som företags- och industriområden,
dvs områden som inte ska omvandlas med ett innehåll av bostäder. Företagsområden är framförallt
utpekade i mellanstaden. I växande städer med hög efterfrågan på bostäder råder det alltid ett omvandlingstryck i verksamhetsområden. Behovet av verksamhetsmark ställs mot behovet av bostäder
vilket behöver avvägas i planeringen. En övergripande avvägning mellan behoven är gjord i översiktsplanen och inriktning för markanvändningen i nämnda områden pekas ut; En större del av
Högsbo-Frölunda utvecklas med inslag av bostäder, Ringön är fortsatt ett verksamhetsområde och
Gullbergsvass kommer på sikt omvandlas till blandad stadsbebyggelse med bostäder för att stärka
utvidgningen av innerstaden. Den övergripande strategin för att hantera målkonflikt och för att
kunna tillgodose industrimark för verksamheter i Göteborg är; att inte tillåta bostäder i utpekade
företags-och industriområden, att förtäta befintliga verksamhetsområden med fler verksamheter och
på sikt utveckla nya områden, reserverade som utredningsområden för industriverksamhet. Verksamheter av olika slag som kan bedrivas i blandad stadsbebyggelse med bostäder ska fortsatt ges goda
förutsättningar i stadsutvecklingen.
Översiktsplanen är flexibel och ett vägledande styrdokument för efterföljande planering. Handelskammarens synpunkt kring flexibilitet handlar i så fall om efterföljande detaljplanering som behöver
ha en flexibilitet av användning, där byggrätter definieras. Detta råder inte översiktsplanen över.
Avsnittet om gestaltad livsmiljö handlar om såväl den byggda miljön som mellanrummen i staden.
Båda dessa element är avgörande för stadens kvalitet.
Önskemålet om att få behovet av underjordisk infrastruktur ytterligare belyst finns redan belyst i
avsnittet om teknisk försörjning. Mer detaljerat behöver detta hanteras i efterföljande planering.

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND (LRF)

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) anser att översiktsplanen inte är lättillgänglig för alla eftersom texten i planen är omfattande. De undrar vidare vad som avses med formuleringen
”tillgång till stadens resurser” som översiktsplanen refererar till.
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LRF ifrågasätter om det är stark tillväxt som ska vara drivande. De undrar om det är hållbart
att planera för 250 000 nya invånare till år 2050. Med förtätning försvinner gröna ytor och
om åkermark bebyggs försvinner mark för livsmedelsproduktion för all framtid. LRF ställer
sig även frågande till varför staden satsar på en så hög koncentration av befolkningen. De
menar att efterfrågan på bostäder på landsbygden och i mindre tätorter ökar.
Möjligheten att bedriva livsmedelsproduktion i staden ska bejakas enligt LRF. Om det byggs
på jordbruksmark ska det ske med stor varsamhet och i så fall på mark som är av sämre kvalitet, svårbrukad eller dåligt arronderad. LRF hänvisar till livsmedelsstrategin och miljöbalken.
Om det ska gå att delförsörja staden med mat men även foder till hästanläggningarna, av
olika slag, behövs åkerjorden.
LRF anser att staden tillsammans med Kungsbacka kommun och kommunerna i Västra Götalandsregionen behöver starta en långsiktig diskussion om det är smart att bebygga grönområden eller mark som behövs för livsmedelsproduktion. Ängs- och hagmarker är starkt hotade. De är beroende av mulbetare men även hästen kan bidraga. Bland annat behöver Nordre
älvs estuarium mulbetare.
LRF anser att de delar av de gröna kilarna som är privatägda inte ska beläggas med restriktioner. Så kallat formellt skydd ska inte ske på privatmark. För den som äger jord och skog i
staden är det viktigt att kunna bruka den med så få inskränkningar som möjligt. Vidare anser
LRF det oroväckande att inget är skrivet under inriktningar för ytterstaden om vikten att
värna de gröna näringarna. De påpekar vikten av att framkomligheten i passager där traktorer
och andra stora fordon behöver komma fram inte försämras.
LRF håller med om vikten att barn får kontakt med djur och vill i sammanhanget nämna
behovet av att stadens hästanläggningar får rimliga förutsättningar för sin fortlevnad.

Kommunens kommentar
Som svar på synpunkterna kring att översiktsplanens starka tillväxt ska vara drivande samt den
höga koncentrationen av människor menar stadsbyggnadskontoret att ett motiv till att i första hand
låta Göteborg växa inom den redan byggda staden är för att inte behöva ta ny mark i anspråk så
som gröna ytor och åkermark. Huvuddelen av ny bebyggelse föreslås därför tillkomma som kompletteringar och förtätning inom mellanstaden och innerstaden.
Stadsbyggnadskontoret instämmer med att vi ska vara ytterst varsamma med att bygga på jordbruksmark. Översiktsplanen innehåller därför rekommendationer som syftar till att endast i undantagsfall där inget alternativ har kunnat identifieras, ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk.
Handlingen kommer kompletteras med skrivning för att synliggöra de gröna näringarna som framförallt finns i ytterstaden.

ASKIMS FÄLTRITTKLUBB

Askims fältrittklubb är positiva till att Göteborgs stads plan för ridsport 2020–2024 har lyfts
in i planbeskrivningen men anser att det måste arbetas in i markanvändningskartan. De önskar att områden för nya ridanläggningar pekas ut på markanvändningskartan samt att översiktsplanen kompletteras med beskrivningar av hur staden avser samverka med andra aktörer
och kommuner gällande etablering av nya ridanläggningar.
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Elva privatpersoner har skickat in att de håller med yttrandet och en person tillägger förslag
på plats för ny ridanläggning (se privatperson 179).

Kommunens kommentar
I markanvändningskartan har ridanläggningar pekats ut för att dessa ska säkerställas och i enlighet
med Göteborgs stads plan för ridsport. Ingen lokaliseringsutredning för nya anläggningar har genomförts inom ramen för översiktsplanen.

BILLDALS RIDKLUBB

Billdals ridklubb önskar att staden arbetar vidare med att långsiktigt säkerställa mark för
ridsporten på båda sidor av väg 158. Ridklubben önskar även bli inbjudna till dialoger om
områdets framtida utveckling för att aktivt delta i samhällsutvecklingen. I kombination med
järnvägsreservatet längs med väg 158 ser ridklubben med viss oro på framtida utvecklingsmöjligheter. Det finns idag en viadukt under väg 158 som kopplar samman ridvägar i Billdal
med ridvägar i Årekärr. Denna är otroligt viktig för Billdals ridklubb. Ridklubben uppskattar
att staden tydligt pekat ut ridanläggningar i översiktsplanens markanvändningskarta men
saknar utpekande av mark för framtida verksamheter. De ser därför att det är av stor vikt att
befintliga ridanläggningar i staden med dess markanvändning tydligare synkroniseras med
Göteborgs Stads Plan för ridsport 2020–2024.
Ridklubben ser positivt på utvecklingen av Brottkärr/Nya Hovås men vill poängtera det ökade behovet av tillgång till rekreation, idrott och grönytor som kommer med ökad befolkning.

Kommunens kommentar
Se kommentar till Askims ridklubb. I övrigt noterar stadsbyggnadskontoret synpunkterna.

BULYCKE RYTTARFÖRENING

För att även i fortsättningen kunna driva ridskola vid Bulycke Ryttarförening behöver det säkerställas att nuvarande markarrende behålls och att marken inte nyttjas för annat ändamål. I
samband med planering för tvärförbindelsen anser ryttarföreningen att skulle det vara lämpligt att se över om och hur ridvägar kan utökas i riktning mot Lilleby/Björlanda. De anser
även att det är viktigt att den planerade tvärförbindelse inte blir en barriär.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna.

CLAREBERGS RIDKLUBB

Clarebergs ridklubb önskar att områden, hagmark och verksamhetsyta, som idag nyttjas av
ridklubben pekas ut på markanvändningskartan. Ridklubben har med två kartbilder i sitt yttrande som visar ytor norr om Norrleden som ingår i anläggningen. Ridklubben noterar att del
av området ligger inom ett område anges som ”utredningsområde blandad stadsbebyggelse”.
Clarebergs ridklubb saknar identifierad mark för att utöka eller bygga nya ridanläggningar.
Ridklubben hänvisar till Göteborgs Stads Plan för ridsport 2020-2024.

Kommunens kommentar
Markanvändningskartan har justerats så att den bättre stämmer med ridanläggningens utbredning. Se även kommentar till Askims fältrittklubb.
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GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN RIDSPORTFÖRBUND

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund önskar att områden för befintliga ridanläggningar
pekas ut på markanvändningskartan samt att även nyetableringar tas med om sådana planeras. De anser att översiktsplanen bör kompletteras med en översyn av möjligheterna att etablera ridanläggningar tillsammans med angränsade kommuner. Ridsportförbundet hänvisar
till Göteborgs Stads Plan för ridsport 2020–2024.

Kommunens kommentar
Se kommentar till Askims ridklubb. I övrigt noteras stadsbyggnadskontoret synpunkterna.

GÖTEBORG HORSE PARK

Göteborg Horse Park önskar att områden för nya och befintliga ridanläggningar pekas ut på
markanvändningskartan för att säkerställa mark för ridanläggningar enligt Göteborgs Stads
Plan för ridsport 2020-2024. De påpekar vidare att ett framtida utredningsområde i översiktsplanen (som det som berör Göteborg horse Park) i praktiken får stora konsekvenser. Det
hindrar verksamhetens utveckling och innebär att varken föreningen eller staden kan investera i byggnader och ridvägar. Det innebär för korta arrendetider för att kunna få bidrag eller
lån för att investera och bygga ut.

Kommunens kommentar
Programarbete pågår för område runt Säve flygplats. Frågor som rör eventuella intrång på ridanläggningarna behöver hanteras inom ramen för det arbetet. Se även kommentar till Askims
fältrittklubb.

GÖTEBORGS FÄLTRITTKLUBB

Göteborgs Fältrittklubb hänvisar till att de har en god dialog med Idrotts- och föreningsförvaltningen i ett antal frågor. Fältrittklubben anser att det är av stor vikt att deras ridklubb även
fortsättningsvis får stöd för underhåll då deras anläggning har stort underhållsbehov. Fältrittklubben kan i framtiden få utmaningar i fråga om marktillgång för den storlek av ridskola
och antal hästar som de har idag.
Klubben ser stora möjligheter med en utvecklad ridsport, speciellt i ett område med så höga
kulturhistoriska värden, och har höga förhoppningar om att bli inbjudna till framtida dialoger
och samråd. De hänvisar också till Göteborgs Stads Plan för ridsport 2020–2024.

Kommunens kommentar
Synpunkterna noteras. Se även kommentar till Askims fältrittklubb.

TORSLANDA RIDKLUBB

Torslanda Ridklubb önskar att områden för nya ridanläggningar pekas ut på markanvändningskartan. De vill även att översiktsplanen kompletteras med beskrivningar av hur staden
avser att samverka med andra aktörer och kommuner gällande etablering av nya ridanläggningar. Ridklubben hänvisar även till Göteborgs Stads Plan för ridsport 2020–2024.

Kommunens kommentar
Se kommentar till Askims fältrittklubb.

BERGUM-GUNNILSE UTVECKLING

Den ideella intresseföreningen Bergum-Gunnilse Utveckling (BGU) har sitt intresseområde
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i Lärjeådalen. Föreningen efterlyser en strategi och plan för hur området skall utvecklas för
att skapa den ”goda landsbygden” med en godtagbar samhällsservice. De anser att inriktningen i översiktsplanen medför stora begränsningar för områden med en fantastisk potential att
utvecklas. De önskar att dessa områden ges möjligheter att utvecklas utifrån sina unika värden
och möjligheter. BGU önskar en fördjupad översiktsplan för att pröva alternativ utveckling
till vad de refererar till som ”reservområde i ytterstaden”. De efterlyser exempelvis en inventering av utvecklingsbara fastigheter. BGU har bifogat ett antal rapporter och bakgrundsmaterial till sitt yttrande.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten. Översiktsplanen möjliggör utveckling kring Gunnilse och även viss utveckling kring Olofstorp. Begreppet Utredningsområde innebär att ett område
behöver utredas mer innan det tas i anspråk, men ska inte tolkas som ”reservområde”. Kontoret instämmer med att området bör utvecklas utifrån sina unika värden och möjligheter. Exempel på dessa
värden är närheten till Lärjeåns dalgång och det värdefulla jordbrukslandskapet. Dessa värden bör
därför värnas vid en utveckling.

FISKEBÄCKS UTVECKLING AB

Fiskebäcks utveckling AB vill understryka att yrkesfiskets behov i strategiska lägen i Göteborg med rätt förutsättningar säkerställs. De understryker även vikten av att undvika verksamheter och anläggningar som hindrar sjöfarten inom farleder och ankringsområden.
Fiskeföretagen med hemmahamn i Fiskebäck utgör en stor och betydelsefull del av den
svenska fiskenäringen. Planering pågår för utbyggnad av Fiskebäcks hamn för att möjliggöra
djupgående fiskebåtar och landning av fisk. Enligt tidigare utredning ligger den nya fiskhamnen utanför det skyddsavstånd på 200 meter som Boverket rekommenderar för småindustriområden. Med hänsyn till avståndet bedöms det inte föreligga någon risk att gällande
riktvärden för buller från verksamheten skall överskridas och områdesanalyser i ovan nämnda
utredning konstaterar samma sak.
I annan utredning av stadsbyggnadskontoret anges att förutsättningarna att bedriva persontrafik
till södra skärgården från Fiskebäck skall utredas. En uppdelning av persontrafik mellan Saltholmen och Fiskebäck skulle på ett avgörande sätt försvåra näringens bedrivande i Fiskebäck.
Fiskebäcks utveckling AB framhåller vidare vikten av att sträva efter att massor som uppkommer vid muddring av havsbotten nyttiggörs för andra ändamål. De uppmanar till att
utreda platser för uppläggning eller lossning av muddermassor i ett regionalt sammanhang.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. Gällande frågan kring persontrafik så pågår ett fördjupat arbete där frågan studeras.

SJÖBERGENS DJURFÖRENING

Sjöbergens djurförening är positiv till att området säkerställs och är försiktigt positiva till att
utreda området som stadsdelspark. Givet områdets speciella karaktär anser de att det är av
yttersta vikt att detta görs i samråd med de olika föreningar som idag är verksamma i området.
Föreningen anser att det är problematiskt att exakta gränser för området inte är helt definierade i översiktsplanen. De anser även att eventuell byggnation i ”snurren” till Älvsborgsbron,
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går emot förordningar som ska skydda våra utrotningshotade arter, inkräktar delvis på strandskyddet och ligger inte i samklang med miljö-, barn- och jämlikhetsperspektivet som staden
ska ta hänsyn till.

Kommunens kommentar
Byggnadsnämnden har beslutat att områdesbestämmelser ska upprättas för odlingsområdet och del
av angränsande natur och skogsmark efter det att den nya översiktsplanen är antagen. Mer exakta
gränser kommer att definieras då.

GÖTEBORGS FISKAUKTIONSFÖRENING

Göteborgs fiskauktionsförening anser att översiktsplanen behöver förtydligas avseende området Fiskhamnen eftersom pågående planering har kommit längre än vad granskningshandlingarna ger uttryck för. De önskar även att riksintresset för fiskhamn diskuteras.

Kommunens kommentar
I översiktsplanen kommer området fortsatt att redovisas som ett utredningsområde för stadsutveckling. Göteborgs Stad har uppfattningen om att riksintresset inte måste vara knutet till denna plats
på grund av liten andel fisk som landar vattenvägen här.

Ö-DIALOGEN

Generellt finner Ö-dialogen att beskrivningen av södra skärgården nu bättre ansluter till de
faktiska förhållandena än vad som var fallet i det ursprungliga förslaget till ÖP. De har lämnat
synpunkter på några avsnitt i beskrivningen. De anser att texten om den demografiska utvecklingen bör utvecklas eftersom den är den helt avgörande faktorn för om södra skärgården
ska ses som ”levande” eller ”döende”. De vill understryka vikten av analytisk skärpa när det
gäller skärgårdens utveckling och pekar på att det kan finnas flera förklaringar till den demografiska utvecklingen. Ö-dialogen föreslår även att inriktningen för skärgården kompletteras med En livskraftig och god befolkningsutveckling samt Goda förutsättningar för daglig
pendling, dörr till dörr, mellan bostad och arbete/studier, både avseende restider och turtäthet
Ö-dialogen ifrågasätter starkt nivån för tillkommande bostäder i skärgården och är tveksamma till om det ens ska anges i en översiktsplan.
Ö-dialogen har inget att invända mot att Fiskebäck skulle kunna bli ett kompletterande färjeterminal men lyfter behovet av en kompletterande terminal som fångar upp resandebehovet mot andra delar av kommunen, till exempel vid Arendal där ytor för parkering finns och
framtida anläggningar för Stenas trafik kan komma att ges ett bredare underlag. De pekar
också på vikten av båtplatser för besökande på Saltholmen och föreslår att GREFAB inrättar
en mindre ”besöksplatspool” någonstans vid Saltholmen.
Ö-dialogen har synpunkter som rör parkeringsfrågan och vänder sig mot att den beskrivs
som svårlöst. De menar att det handlar om att prioritera och sedan genomföra det man beslutat om. Ö-dialogen hänvisar till förslag som finns om två alternativa kompletteringsytor
för båtuppläggning vid Hinsholmen, vilka skulle möjliggöra omvandling av yttre Saltholmen
från båtuppläggning till parkering i enlighet med fullmäktiges beslut. De önskar att denna
möjlighet prövas inom den nya översiktsplanen. Ö-dialogen menar även att tillkommande
bebyggelse i Södra Skärgården bör ges samma parkeringstal som gäller motsvarande småhusdominerade områden i kommunen i övrigt eftersom allt annat strider mot Kommunallagens
likställighetsprincip.
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Vad gäller mobilitetstjänster tycker de inte att det framgår av texten vad som egentligen avses
och hänvisar till att hushåll i skärgården sedan lång tid utvecklat och använt sig av ”bildelning”.
Vad gäller riksintresset för totalförsvaret och bullerpåverkan noterar Ö-dialogen kommunens
bedömning ”att ljudsituationen och livsmiljön i övrigt överväger och gör detta till hälsosamma boendemiljöer”. De förutsätter att denna kommuns inställning tydligt framgår vid varje
bygglovsprövning och beslut om detaljplan.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkterna och har kompletterat översiktsplanens text om den
demografiska utvecklingen något. Handlingen kompletteras även med den inriktning som Ö-dialogen föreslår. Nivån för tillkommande bostäder har tagits bort från handlingen utifrån att det anses
för detaljerat för en översiktsplan. I övrigt så noteras synpunkterna som rör parkering.

ARKITEKTURENS HUS

Föreningen Arkitekturens Hus anser att staden innanför Vallgraven måste ges en fördjupad
behandling i översiktsplanen. De framhåller att det ligger i riksintresset att områdets tydliga
stadsbild bevaras och att för att behålla innerstadens karaktär måste byggnader som ger denna
karaktär bevaras. De lyfter särskilt att 1600-talets smala gators karaktär skall bevaras.
Arkitekturens Hus menar att staden måste utarbeta en helhetslösning för den spårbundna
kollektivtrafiken. Det anser att frågan måste lösas inom Göteborgs planeringsorganisation,
förslagsvis genom en fördjupning av översiktsplanen.
Föreningen Arkitekturens Hus har vidare ett antal synpunkter som rör allmänna platser, parker, rekreationsområden och barns utemiljö. Bland annat lyfts Heden och Skanstorget. De
menar att översiktsplanen behöver redovisa kommunens långsiktiga planer för stadens utveckling, på ett så tydligt sätt att det inte går att misstolka. De har vidare förslag på hur allmän
platsmark kan redovisas i beskrivning och på karta.
Arkitekturens hus föreslår att regler för byggnadshöjd bör arbetas in i översiktsplanen för
centrala stadens delområden. De föreslår bland annat att ny bebyggelse måste inordnas i
centrala stadens befintliga höjdskala och att regler för lokalisering av skyskrapor och höghus
krävs för att förhindra förslag som skadar stadens silhuett och närmiljö. Arkitekturens Hus
menar att Göteborgs unika karaktär måste tillvaratas genom översiktsplanen, där karaktären
kan skyddas genom goda strategiska ”råd” inför stadens utveckling.

Kommunens kommentar
Det finns ett pågående uppdrag till Byggnadsnämnden (2021) att ta fram en plan för att säkerställa den historiska stadskärnans bevarande. Angående synpunkten som rör helhetslösning för spårbunden kollektivtrafik i fördjupningen för centrala Göteborg, instämmer Stadsbyggnadskontoret
med att stadsutveckling och spårvägsnät/kollektivtrafik hänger ihop. Eftersom Göteborgs stad inte
ensamma äger frågan krävs ett fortsatt arbete inom staden och med andra berörda parter, såsom
Västtrafik och Västra Götalandsregionen.
När det gäller Arkitekturens hus förslag om hur allmän platsmark kan redovisas i markanvändningskartan bedömer stadsbyggnadskontoret att många platser som är allmänna i form av parker
finns omhändertagna i kartan. Att ange allmän plats som till exempel torg eller byggnadshöjd ingår
i arbetet med detaljplan och är inte en lämplig detaljeringsnivå i en översiktsplan. Göteborgs arkitekturpolicy ger vägledning när det gäller gestaltning och utformning av allmän plats.
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AVENYFÖRENINGEN

Avenyföreningen saknar en tydlig utvecklingsplan för den befintliga stadskärnan som i fördjupningen för centrala Göteborg benämns som den historiska stadskärnan och Stenstaden.
De önskar att fördjupningen hade en högre utvecklingsambition av den befintliga stadskärnan. Avenyföreningen anser vidare att det känns fel att fördjupningen vill sprida stadslivet
från stadskärnan till fler platser. De anser att det istället vore naturligt att säkerställa flöden
och utveckling i befintliga stadskärnan och låta den växa successivt utåt när underlaget så
tillåter. Avenyföreningen saknar utvecklingsområden som Heden.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. Stadsbyggnadskontoret bedömer att utvecklingsinriktningen är rimligt för innerstaden utifrån den nivå av fördjupning som hela centrala Göteborg
omfattar. Göteborgs stad och Avenyföreningen arbetar gemensamt vidare i ett programarbete för
Avenyn.

ALEXANDERSSON FASTIGHETER I GÖTEBORG AB

Alexandersson fastigheter har inkommit med ett yttrande som rör utveckling av deras fastighet i Svensby, Säve. Alexanderssons är positiva till att förslaget till ny översiktsplan redovisar ett utredningsområde för blandad stadsbebyggelse i östra Säve. De beskriver i yttrandet hur de önskar utveckla fastigheten med blandad, småskalig bostadsbebyggelse (ca 300
bostäder) och grundläggande service. De har bifogat ett exploateringsförslag till yttrandet.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna och hänvisar till ordinarie process för ansökan om
planbesked.

FASTIGHETS AB BALDER

Fastighets AB Balder konstaterar att det kommer att krävas extraordinära satsningar på
kollektivtrafiken för att åstadkomma den minskning av biltrafik som förutsätts. De anser att
det är avgörande att prioritera utbyggnad av effektiv kollektivtrafik tidigt i större utbyggnadsområden, såsom Backaplan och Högsbo, för att kunna bygga en tät och hållbar stad.
Balder menar att satsningen på boulevarden i Högsbo-Frölunda är nödvändig för utvecklingen av västra Göteborg och skulle knyta ihop de centrala delarna med mellanstaden och
att den behöver därför prioriteras tidsmässigt.
Balder anser att det redovisade kommunikationssambandet mellan Angered och Rannebergen/Lövgärdet är tveksamt. De menar att det skulle skapa en stor barriär rakt genom
Angereds Centrum samt att det skulle den kosta oproportionerligt mycket pengar i förhållande till nyttan. En dragning rakt genom Angereds Centrum skulle komma i konflikt
med liggande detaljplaner med befintliga byggrätter samt pågående detaljplan längs Titteridammsvägen.

Centrala Göteborg
Balder är positiva till att man valt att gå vidare med alternativet där stadskärnan förläggs
på båda sidor om älven och att behovet av fler kopplingar över älven lyfts. Med anledning
av inriktningen om högre andel kommersiella verksamheter än bostäder i noderna, påpekar
Balder att många boende är en förutsättning för att verksamheter av olika slag ska kunna
finnas.
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Balder anser att översiktsplanen bör inkludera den norra delen av Gullbergsvass samt Marieholm, som ett utvecklingsområde för blandad stadsbebyggelse. Detta för att minska avstånden, bygga ihop staden och skapa möjlighet att växa dynamiskt i det här området.

Högsbo-Frölunda
Balder anser att utbyggnaden av staden måste kunna ske parallellt med utbyggnaden av infrastruktur för att utvecklas dynamiskt inom rimlig tid och att ökade mobilitetsåtgärder bör
kunna användas så att man når uppsatta mål med avseende på kommunikationer. De menar
att kollektivtrafik och infrastruktur inom Frölunda-Högsbo behöver planeras och anpassas så
att det inte blir dimensionerande för exploateringen i området. Tätheten bör snarare anpassas
till målen enligt UN habitat för att skapa hållbara stadsdelar.
Balder är positiva till förstärkningen av Marklandsgatan som nod inom området men anser
att det känns defensivt att sikta på endast 500–2 000 nya invånare i det läget och ett relativt
stort delområde.
Balder anser att förslaget bör möjliggöra för blandstad fram till kommungränsen mot Mölndal både där befintlig hästverksamhet ligger samt öster om A Odhners gata.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkterna. Kontoret bedömer att det är viktigt att fortsätta utreda möjligheten att stärka kollektivtrafiken norr om Angereds Centrum för att bättre knyta ihop de
kringliggande stadsdelarna. Utredningsområdet för kommunikation kommer därför att ligga kvar i
översiktsplanen. Hänsyn kommer att tas till gällande och pågående detaljplanering.
Grunden för ställningstagandet att kring noder ha en högre andel kommersiella verksamheter hänger ihop med lägesbaserad planering och att noderna är väl uppkopplade med kollektivtrafik vilket
medför att läget är bra för verksamheter eller service. Noderna innehåller bostäder också, men verksamheterna är viktiga för att skapa flöden av människor. Gullbergsvass är ett omvandlingsområde
och södra Marieholm är markerat som företagsområde och framtida utredningsområde för blandad
stadsbebyggelse.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att utbyggnad av ny spårväg i boulevarden är nödvändig för en
full stadsutveckling i östra Högsbo och för att åstadkomma en nära och sammanhållen stadsmiljö.
Synpunkten om att möjliggöra blandstad fram till kommungränsen mot Mölndal noteras. Handlingen kommer inte förändras.

BONAVA SVERIGE AB

Bonava har inkommit med två yttranden som rör deras fastigheter Amhult 2:15 samt Gatersered 2:17. Gatersered 2:17 ligger i utställningsförslaget inom ”Framtida planeringsreserv”
samt ”Värdefulla natur- och friluftsområde”. Bonava önskar att detta ändras till i första hand
”Förändrad markanvändning i ytterstadens större samhällen, eller i andra hand ”Utredningsområde blandad stadsbebyggelse”. Även för fastigheten Amhult 2:15 önskar Bonava att markanvändningen ändras från ”Värdefulla natur- och friluftsområde” till i första hand ”förändrad markanvändning i ytterstadens större samhällen” eller i andra hand ”Utredningsområde
blandad stadsbebyggelse”. Här hänvisar Bonava till tidigare programarbete för Nötö-halvön
samt påbörjad detaljplan.
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Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. Inga åtgärder på förslaget utan tidigare ställningstaganden kvarstår.

BUNKEBERGET AB

Bunkeberget AB har synpunkter som rör deras fastighet Kviberg 21:1 (Bunkeberget). De är
positiva till att i enlighet med översiktsplanen säkerställa en stadspark här. De önskar även
kunna exploatera delar av fastigheten samt permanenta de verksamheter som idag finns i
bergrummet. De önskar att översiktsplanen möjliggör detta samt lyfter att det kan krävas
markbyten och eventuell 3D styckning på grund av bergrummet.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. Bedömningen att det går att möjliggöra det Bunkeberget beskriver inom ramen för översiktsplanen.

CASTELLUM VÄST AB

Castellum anser att den digitala översiktsplanen är lättläst och underlättar vid tolkning av
vilken markanvändning som gäller för ett visst område. De påpekar att det krävs en tydlig
översiktsplan för att säkerställa att fastighetsägare fokuserar och prioriterar rätt samt att projekten sedan blir genomförbara. Castellum menar vidare att det är viktigt att staden arbetar
tillsammans med byggaktörerna för att säkerställa flexibla detaljplaner som fungerar och blir
hållbara över tid. De konstaterar att parkeringen kommer att vara en fortsatt stor fråga i planläggningen och att flexibilitet avseende mobilitet och parkering är önskvärd för att detaljplanerna ska kunna bidra till en långsiktig hållbar utveckling.
Castellum anser att det vore bra om det fanns ett enkelt sätt att lägga till fler användningsändamål i befintliga planer, till exempel att till industriändamålet lägga till användningsändamål
för kontor, handel, idrott eller centrumändamål. De anser även att det kan finnas behov av att
i ett övergripande programarbete se över förorenade områden för att strategiskt identifiera
vilken mark som lämpar sig för bostäder, verksamheter eller infrastruktur utifrån ett hållbart
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Castellum ser positivt på att staden verkar för att
detaljplaneprocesser ska kunna drivas på initiativ från privata aktörer.
Castellum är markägare för Säve flygplats som också pekas ut som ett av de industriområden
som ska fortsätta utvecklas och förtätas. De anser att det är angeläget att det utpekade riksintresset för totalförsvaret som finns intill flygplatsområdet inte påverkar kommande utveckling
av Säve. Castellum önskar vidare att en alternativ lämplig lokalisering av de hästverksamheter
som idag finns i Säve, framför allt Göteborg Horse Show, pekas ut i översiktsplanen så att det
finns alternativa platser för hästverksamhet i Göteborg om det i framtiden blir aktuellt att
flytta på den hästverksamhet som idag finns i Säve.
Castellum ser positivt på de planer som finns för att bygga ut ytterligare ett mot på Hisingsleden. De ser också att en intressant fråga är järnvägsförbindelse mellan hamnen och de stora
logistikområdena utmed Hisingsleden, som Säve flygplats. Kollektivtrafiken behöver byggas
ut till dessa områden, vilket också lyfts fram i översiktsplanen Castellum har även lämnat
några ytterligare synpunkter som rör det pågående programarbetet för området.

Centrala Göteborg
Castellum äger fastigheter på Ringön som de vill utveckla till en mer levande stadsdel. För
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fortsatt utveckling anser de att staden behöver ha en tydlig strategi avseende hur fastigheter upplåtna med tomträtt ska nyttjas långsiktigt. De påpekar även att utvecklingen på Ringön måste
ske varsamt och genom fortsatt god samverkan mellan fastighetsägare och tomträttsinnehavare.

Högsbo-Frölunda
Castellum är den största privata fastighetsägaren i Högsbo och ser stora möjligheter för områdets utveckling. I kommande planering är det viktigt att staden arbetar för att detaljplanerna görs flexibla, så att de blir genomförbara och hållbara över tid vilket beskrivs i inledningen
av detta yttrande.
Castellum anser att Dag Hammarskjöldsledens omvandling till boulevard blir ett välkommet
startskott för den kommande utvecklingen. Fortsatt byggnation av verksamheter och bostäder kräver dock att övrig infrastruktur kommer på plats inom området, vilket innebär att
staden behöver ta beslut om de nödvändiga investeringar som krävs för att få igång utvecklingen. Castellum menar att det järnvägsreservat som går genom Högsbo kan medföra att
planprocesser försenas och att utvecklingen därmed hämmas. Lokaliseringsstudien behöver
genomföras inom snar framtid avseende detta kollektivtrafikstråk och en eventuell tågstation,
så att alla aktörer vet var stråket faktiskt avses placeras.

Kommunens kommentar
Synpunkterna angående Säve flygplats hanteras inom ramen för pågående programarbete. Inriktningen för Ringön kommer fortsatt vara att utvecklas från en plats där det bara finns industri till
ett mer blandat utbud av verksamheter. Frågan kring tomträtter hanteras inte i översiktsplanen.
Stadsbyggnadskontoret bedömer att utbyggnad av ny spårväg i boulevarden är nödvändig för en
full stadsutveckling i östra Högsbo. Kontoret ser också behov av att så snart som möjligt utreda lokalisering av framtida järnvägssträckning för pendeltåg genom Högsbo-Frölunda.

DEROME

Derome äger fastigheten Hulan 1:39. De hänvisar till tidigare arbete och diskussioner, bland
annat FÖP Södra Askim, vad gäller utveckling i området. De anser att området är väl utrett och bör pekas ut som område för planering och byggnation. Derome önskar därför att
markanvändningskartan ändras så att aktuellt område pekas ut i första hand som ”Förändrad
markanvändning ytterstaden större samhällen”, eller i andra hand som ”Utredningsområde
blandad stadsbebyggelse”.
Derome äger även fastigheten Angered 7:196 i Gunnilse. Den består till stor del av en nedlagd deponi där kommunen var verksamhetsutövare. Derome ser att området ligger centralt i
Gunnilse där behovet av attraktiva och nya bostäder är stort och om det går att sanera deponin så skulle det vara en välgärning för miljön och göra möjligt för bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Derome önskar därför att markanvändningskarta ändras så att aktuellt område
pekas ut ”Utredningsområde blandad bebyggelse”.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. De ytor i södra Askim som är utredda inom ramen
för den tidigare fördjupningen av översiktsplanen för södra Askim är välutredda ur vissa perspektiv
men en utbyggnad inom dessa är även avhängigt en avsevärt förbättrad situation vad gäller kollektivtrafik, eventuellt spårbunden. Detta bedömer staden inte är rimligt förrän på lång sikt och har
därför gjort bedömningen att dessa områden bör ligga som planeringsreserv i den nya översiktspla-
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nen. Eftersom frågan om kollektivtrafik är av mellankommunalt intresse är det även relevant att
påpeka att denna bedömning stämmer med vad Kungsbackas översiktsplan anger.
Stadsbyggnadskontoret bedömer gällande fastigheten i Gunnilse att om framtida utredningar visar
på möjligheten att sanera, skulle detta kunna vara en intressant plats att utveckla Gunnilse. Tidigare bedömningar har dock visat på att den nedlagda deponin är olämplig för bostadsbebyggelse.
Den har av Länsstyrelsen klassats som en hög riskklass. Osäkerheterna kring markens lämplighet
bedöms dock fortsatt så stora att det inte inkluderas som utredningsområde i översiktsplanen.

ERIK TIBERGS FASTIGHETER
Högsbo-Frölunda
Erik Tibergs fastigheter har synpunkter som rör deras fastigheter inom området, Järnbrott
165:11-165:13, Topasgatan 3, samt Högsbo 34:20, J A Wettergrensgata 14.
Vad gäller Järnbrott 165:11-165:13 ser Erik Tibergs fastigheter att området bör fortsätta
utvecklas som handelsplats parallellt med nya bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner. De konstaterar att både översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen följer de
scenarion som de har som en framtida målbild. Erik Tibergs fastigheter ser även positivt på
en framtida förändring som möjliggör en högre byggnation mot leden. Denna byggnation
kommer även innebära en bättre buller- och luftmiljö för framtida bostadsområden söderut.
Högsbo 34:20 ingår i delområde 10 i den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda.
Detta innebär att området föreslås omvandlas till blandad stadsbebyggelse med högst täthet
längs boulevarden och att omvandlingen ska påbörjas i samband med anläggandet av boulevard med spårväg. Erik Tibergs fastigheter anser att det är ett väldigt stort område som ska
behöva invänta boulevarden innan omvandling kan ske och att delområde 10 bör kunna delas
upp i mindre detaljplaneområden. Till exempel anser de att fastigheter öster om J A Wettergrens gata borde kunna utgöra en detaljplan för framtagande innan staden har tagit beslut
om boulevarden.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret har tillsammans med fastighetskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen sett att det är olämpligt att påbörja detaljplaneläggning öster om boulevarden innan
beslut har fattats om boulevarden. Detta grundar sig bland annat på svårigheterna att utan boulevard uppnå en sammanhållen stadsbebyggelse, där nya blandstadsområden öster om Dag Hammarskjöldsleden knyts samman med Flatås, Högsbo och Frölunda på ett kvalitativt vis. Nyttan för
staden med den nya bebyggelsen skulle också vara för liten i förhållande till de ekonomiska åtaganden som staden skulle behöva göra, i form av investeringar i bland annat dagvattenanläggningar,
förskolor och gång- och cykelvägar.

HSB GÖTEBORG

HSB ställer sig bakom översiktsplanens utvecklings- och utbyggnadsstrategi. De har synpunkter på några områden i översiktsplanen. Vad gäller fortsatt utveckling runt Nya Hovås,
så stöttar HSB infrastruktursatsningar här, till exempel spårbunden trafik längs 158:an. De
anser dock att med en lång planeringshorisont för det nya spåret finns det risk att denna anläggning försvårar möjligheten till att skapa en sammanhängande bebyggelsestruktur i Nya
Hovås samt att onödigt stora markarealer tas i anspråk för ett eventuellt nytt spår.
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HSB anser vidare att översiktsplanen bör justeras så att Torslanda kan växa med blandad
stadsbebyggelse även österut längs Torslandavägen/Bulycke gård. De anser vidare att området
vid Björlanda Kile (Björlanda 2:7) bör utgöra ”utredningsområde” istället för ”framtida planeringsreserv” för att tidigare möjliggöra tillskott av bostäder och service i Björlanda.
HSB ställer sig frågande till beteckning ”framtida planeringsreserv” för Låssby 19:10 eftersom staden har behov av småhuskomplettering nu.
HSB anser att ett område som omfattar fastigheterna Tuve 11:21 och 11:5 bör kunna förtätas
och markeras som ”blandad stadsbebyggelse” istället för som nu ”parker och naturområden”.
På Korseberget (Älvsborg 755:514) ser HSB potential att addera småhus utan bekostad på
översiktsplanens identifierade naturvärden.

Kommunens kommentar
Utredningsområdet i Torslanda (Bua) har en ungefärlig avgränsning. Exakt vilka ytor som skulle
kunna bebyggas behöver studeras vidare. Bland annat behövs en bedömning av påverkan på naturvärden innan detta kan definieras. En utredning behöver även ta hänsyn till möjligheten för
befintlig ridanläggning att finnas kvar. Utredningsområdet justeras därför inte, utan frågan hänvisas till kommande planering.
Såväl området vid Björlanda kile som Låssby var markerade som utredningsområde redan i utställningsförslaget så synpunkterna föranleder ingen ändring.
Övriga specifika synpunkter som framförs kring markanvändningen föranleder inte heller någon
förändring då avvägningar från utställningshandlingen bedöms fortsatt relevanta.

JM AB

JM AB är positiva till att kartan nu finns digitalt men efterfrågar en kortversion av översiktsplanen. De anser att översiktsplanen är otydlig kring vad olika tidshorisonter som ”kort sikt”,
”medellång sikt” och ”lång sikt” innebär. Vidare saknar JM en samlad strategi samt en synlig
prioritering för vilka barriärer staden vill överbrygga och hur man avser att jobba med detta.
De lyfter Lundbyleden, Tuvevägen och Almanacksvägen som exempel på barriärer som de
gärna skulle vilja se strategier för. JM önskar att 1–2 framtida järnvägsstationer borde läggas
in mellan Säve och Brunnsbo för att öka möjligheten att ”bo på landet” och åka kollektivt.
Vidare påpekar JM att en förutsättning för att staden ska kunna växa som önskat är att
grundläggande infrastruktur och kollektivtrafik finns på plats och ger möjlighet till det. De
tycker att översiktsplanen på ett tydligare sätt skulle hantera dessa frågor om långsiktiga lösningar vad gäller infrastruktur och kollektivtrafik. JM anser att översiktsplanen bör öppna
upp för och möjliggöra för småhusprojekt även i en närmare framtid än som framtida planeringsreserv.
JM har synpunkter på det parkområde har angivits som tänkt markanvändning vid Lindholmen och som till största del ligger på privatägd mark. De hänvisar till att kraftig exploatering
inom Lindholmen med Karlastaden i fokus tillåtits under en längre period utan grönytefaktor. De anser att om kommunen nu vill tillföra parkmark här bör det i absolut första hand ske
på kommunalägd mark.
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Centrala Göteborg
Se synpunkt angående Lindholmen ovan.

Kommunens kommentar
I översiktsplanen är de barriärer utpekade som bedömts mest angelägna att jobba med. Staden behöver arbeta vidare med att hitta en modell för hur man kan jobba med att överbrygga barriärer.
Stadsbyggnadskontoret instämmer i att grundläggande infrastruktur och kollektivtrafik måste finnas på plats för att staden ska kunna växa. Detta behöver vara ett fortsatt arbete som tar vid där
översiktsplanen slutar.
Det är möjligt att planera för småhus redan nu både inom mellanstaden och inom de delar av ytterstaden som prioriteras för planering.
Gällande synpunkten kring parkyta vid Lindholmen, behöver den exakta avgränsningen utredas
vidare i kommande detaljplaner. Översiktsplanen visar på bristen på parkmark i området, inte exakt plats. Avgränsningar är inte beslutade.

KB ELLESBO

KB Ellesbo noterar att deras fastigheter ingår i ett större sammanhängande område som
utgör reserv för kommunens bostadsförsörjning på lång sikt i granskningshandlingen. KB
Ellesbo vill i samverkan med kommunen så snart som möjligt pröva och utreda idéerna med
bostadsbebyggelse i Ellesbo-området samt att den nya översiktsplanen tar in området som ett
område som inom en snar framtid bör utredas för bebyggelse.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkten. Området kommer att ligga kvar som planeringsreserv.
Stadsbyggnadskontoret bedömer inte att området är aktuellt att ta i anspråk förrän på lång sikt.

FASTIGHETSÄGARE INGELA GATHENHIELMS GATA
Högsbo-Frölunda
Fastighetsägare vid Ingela Gathenhielms gata har invändningar mot att området vid gatan
föreslås få bestämmelsen Företagsområde med befintlig användning. De anser att området
ska ges beteckning Blandstad, med bostäder och verksamhetslokaler, eftersom de anser att
området är mycket väl lämpat för en blandad bebyggelse med bra värden för buller och luftkvalitet. De hänvisar även till gällande översiktsplan samt planprogram från 2016 där området är utpekat som utredningsområde för blandad stadsbebyggelse och ifrågasätter denna
förändring.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkten och översiktsplanen justeras till att visa blandad stadsbebyggelse på den berörda ytan.

NCC

NCC anser att hållbarhetsfrågorna fortfarande är relativt vagt formulerade och frågar sig i
vilken utsträckning översiktsplanen tydligt leder mot hållbar utveckling i viktiga övergripande frågor. NCC undrar vidare över begreppet ”företagsområde”, och vilka skäl som finns till
att man väljer att skapa ett nytt begrepp, som inte är gängse i branschen.
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I mellanstaden tror NCC att det kan blir svårt att tillgodose de stora vistelseytor som förskolor och grundskolor F-6 behöver och efterfrågar en nära dialog med exploatörer för att hitta
lösningar för samhällsservice. Kopplat till att minska överdimensionerade trafikytor för att ge
plats för ny bebyggelse runt definierade gaturum menar NCC att kravet på lokaler i bottenvåningar i goda lägen med potential för stadsliv behöver ske på ett fåtal noggrant utvalda platser,
förmodligen vid tyngdpunkterna – om de är attraktiva.
När det gäller beskrivningen att värna kulturhistoriska värden och ta tillvara identitetsskapande karaktärer i en förtätning genom lyhörda tillägg undrar NCC hur bedömningen skall
göras. Vad är ”lyhört”, i relation till vilken utgångspunkt? Här tycker NCC att det är viktigt
med tydliga riktlinjer och ett förhållningssätt som undviker godtycklighet.

Centrala Göteborg
För att behålla en trygg och attraktiv innerstad anser NCC att det bör förtydligas att den direkta innerstaden tål ytterligare förtätning av både bostäder och arbetsplatser.
NCC efterfrågar att en öppenhet behöver finnas och förtydligas för påbyggnader av befintliga
byggnader för att kunna bevara konkurrenskraften i de mest centrala delarna. De anser vidare
att det är viktigt att vara tydlig i utpekandet av stråk i innerstaden, vilka som kan utvecklas/
kompletteras, där en påbyggnad och förtätning är möjlig och tillåten.
NCC saknar fortfarande en vision eller strategi kring central logistik i relation till att innerstaden ska växa över älven. De anser att det är tydligt att staden inte vet hur eller var det ska
planeras och placeras ännu.
NCC saknar även en kartläggning av de största fysiska barriärerna och en tydlig strategi om
hur de kan överbyggas.

Högsbo-Frölunda
NCC anser att en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden samt hur gatukopplingar kan
göras mellan områden på båda sidor leden behöver bestämmas och att blandstadsspåret behöver förtydligas. De påpekar att kollektivtrafikens utbyggnad bör förtydligas ännu kraftigare.
NCC anser att en sträckning av spårvägen över Söderleden till Sisjön/Askim skulle gynna
förtätning och möjligheter för blandstad även här. De saknar en tydlig förklaring till varför
spårvägen slutar i Järnbrott.
NCC tycker inte att det är tydligt vilket av de tre förslag som redovisades i samrådshandlingen som får utrymme i denna version samt varför. NCC anser att det är märkligt att det
är mer tydligt beskrivet om Marklandsgatans utveckling som nod i översiktsplanen än i fördjupningen Högsbo-Frölunda.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkterna. Strategierna nära, sammanhållen och robust stad
syftar till en hållbar stad. Underlaget kring stadskaraktär och riksintressen utgör en bra bedömningsgrund för att avgöra vad som kan vara lyhört gentemot kulturvärdena.
Översiktsplanen syftar till att möjliggöra utveckling både för bostäder och arbetsplatser i innerstaden men utan att det skadar kulturmiljövärden, utan snarare genom att utgå från värden när
innerstaden vidareutvecklas. Framtida stadslivsstråk är utpekade, och därtill finns även befintliga
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starka stråk. Efterföljande planering hanterar frågor om byggnadshöjder eller förtätning.
I översiktsplanen är de barriärer utpekade som bedömts mest angelägna att jobba med. Staden behöver arbeta vidare med att hitta en modell, tillsammans med Trafikverket, för hur man kan jobba
med att överbrygga barriärer.
Förklaringen till varför spårvägen slutar i Järnbrott är att en fortsättning till Sisjön inte kan bli
tillräckligt effektiv ur resandesynpunkt. Bussförbindelser har större fördelar här. Till Askim förordar
översiktsplanen en utbyggnad av ny järnväg för pendeltåg längs väg 158.
I samband med att fördjupningarna har inarbetats i antagandehandlingen av översiktsplanen, har
de båda avsnitten om Marklandsgatan arbetats ihop.

BLÅ TOMTEN KB
(IKANO BOSTAD OCH STENA FASTIGHETER)
Högsbo-Frölunda
Blå Tomten KB (genom Ikano bostad och Stena Fastigheter) anser att den fördjupade översiktsplanen kommer att ge mycket positiva effekter för Högsbo-Frölunda, Göteborgs stad
och hela regionen. De efterfrågar samtidigt en tydlig utbyggnadsstrategi där byggnation av
nya bostadsområden bör ske parallellt med utbyggnad av stadsbanan i Dag Hammarskjölds
boulevard för att klara stadens högt ställda bostadsförsörjningsmål.
Blå Tomten KB är positiva till järnvägsförbindelse till Kungsbacka men ser tveksamheter
runt placering och spårdragning med de tre olika alternativen i förslaget i ÖP. De förordar en dragning längs med Dag Hammarskjöldsleden med stationer vid Haga, Sahlgrenska,
Marklandsgatan, Marconimotet och Järnbrott. I andra hand är den västra sträckningen att
föredra då den också ger möjlighet till nya stationslägen. Blå Tomten KB menar att för att
utbyggnaden av järnväg inte ska förhindra befolkningstillväxten behöver planeringen och utbyggnaden komma i gång så snart det är möjligt. När beslut om översiktsplanen fattas behöver ett uppdrag läggas om att snarast utreda stationer och spår för pendeltåg mellan Göteborg
och Kungsbacka. I annat fall måste Göteborgs stad våga gå vidare med pågående detaljplaner
enligt gällande förutsättningar.
Blå tomten KB delar fastighetskontorets uppfattning att översiktsplanen och den fördjupade
för Högsbo-Frölunda behöver ta höjd för den nya kunskap som kommit fram i Åtgärdsvalsstudie Södra Mellanstaden och Slutrapport Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds boulevard från Trafikkontoret.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. Kontoret delar uppfattningen om att en fortsättning
av översiktsplanen med en utbyggnadsstrategi är viktig och ser också behov av att så snart som möjligt utreda lokalisering av framtida järnvägssträckning för pendeltåg.

KUNGSLEDEN
Högsbo-Frölunda
Kungsleden ser positivt på den omvandling som det planeras för med blandad stadsbebyggelse och goda kollektivtrafikförbindelser samt utbyggnaden av Dag Hammarskjöldsleden
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till boulevard. Kungsleden önskar redan nu kunna tillskapa ett utökat serviceutbud för de
som arbetar och verkar i området och för närboende. Exempel på verksamheter kan vara utbildning, gym, frisör, och så vidare. De anser att verksamheter likt dessa ska kunna placeras i
företagsområden, delområde 12, men även i områden som föreslås ha inriktning industri med
verksamheter som har omgivningspåverkan, delområde 13.
Kungsleden ser även att det finns platser i delområde 12 som är lämpliga för framtida kontorslägen och saknar därför kontor i beskrivningen av detta delområde med möjlighet till större
volymer än den småskalighet som idag anges i planen.

Kommunens kommentar
Områden för företag med omgivningspåverkan ska inte innehålla verksamheter som kan lokaliseras i blandad stadsbebyggelse eller i företagsområden. Förutsättningar för företag med omgivningspåverkan behöver säkerställas inom kommunen. Beskrivningen av företagsområden har setts över
sedan granskningssamrådet. Bland annat har beskrivningen av vilka verksamheter som ska kunna
inrymmas kompletterats med kontor. För hållbar lokalisering är det viktigaste kriteriet att området/
platsen är tillgänglig med kollektivtrafik om det är frågan om personalintensiv verksamhet.

BRF GÖTEBORGSHUS 26
Högsbo-Frölunda
BRF Göteborgshus 26 framför i princip samma synpunkter som de gjorde i samrådsskedet.
BRF Göteborghus 26 skriver att de har höga fastigheter som idag bildar en slags barriär
mellan den nuvarande Dag Hammarskjöldsleden och de i höjd lägre fastigheterna och bebyggelsen upp mot Axel Dahlströms torg. Att som föreslås i den fördjupade översiktsplanen
bygga fler höga fastigheter mot den föreslagna boulevarden anser de skulle förstärka barriäreffekterna ytterligare och strida mot de bebyggelseideal som kännetecknade bebyggelseplanering från 1950-talet med tämligen fria ytor mellan höga hus och utan biltrafik mellan husen.
Ytterligare bebyggelse i denna del av området skulle också innebära att utsikten från många
fastigheter mot Änggårdsbergen skulle minska eller rent av försvinna.
Göteborgshus 26 är en av medlemmarna i den ekonomiska föreningen Panncentralen Frölundaborg, och påpekar att de är helt beroende av bergvärmeanläggningen för sin värmeförsörjning i likhet med att stort antal fastighetsägare i området. De framför en rad aspekter som
behöver säkerställas så att olika anläggningsarbeten såsom pålning och liknande i närheten
inte äventyrar bergvärmeanläggningen eller att grundvattennivåerna härigenom förändras på
ett negativt sätt.
BRF Göteborghus 26 anser att alla etableringar av spårtrafik måste ta hänsyn till att bullernivån i föreningens fastigheter sannolikt förändras.
BRF Göteborghus 26 anser att en omfattande byggnation av hus runt Panncentralen Frölundaborg liksom också vissa lösningar avseende trafik skulle kunna medföra risk att kulturmiljö
förändras på ett negativt sätt.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. Vi är medvetna om bergvärmeanläggningen respektive
kulturmiljövärdena vid Panncentralen i Frölunda. Det är värden som beaktas i kommande planering.
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PEAB

PEAB ser positivt på att staden lyfter potentiella platser för komplettering och förtätning.
Det är viktigt att de stora strukturella frågorna utreds initialt och att beslut fattas för att möjliggöra den stads- och samhällsutveckling som staden står inför.
Peab redogör för förhållandena gällande flera av sina fastigheter i Askim, Brunnsbo, Backa,
Kärra och Skogome. De anser att översiktsplanen inte ska innebära några begränsningar för
fastigheterna. Beträffande Brunnsbo ser de gärna att en fördjupad översiktsplan eller ett programarbete inleds i närtid för att ge förutsättningar för att utveckla området. För en av fastigheterna i Kärra påpekar de att det finns ett positivt planbesked och för fastigheten i Skogome
önskar de att markanvändningen justeras för att ge förutsättningar för bebyggelse på längre sikt.

Centrala Göteborg
Peab redogör för förhållandena gällande en specifik fastighet på Lindholmen. De ser positivt
på att fastigheten och området utgörs av utvidgad innerstad med blandad stadsbebyggelse
med hög täthet och blandning.

Högsbo-Frölunda
Peab ser positivt på att förslaget möjliggör utveckling av deras fastigheter inom delområde
10 för i huvudsak bostäder. De anser även att utpekade områden för värden och hänsyn inte
ska utgöra en begränsning, eller försvåra för en hög exploateringsgrad och heller inte äventyra
målet om att nå en kvartersstad med stora bostadstillskott inom området.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkterna. Markanvändningskartan har justerats utifrån positivt planbesked vid Kärra.

SENIORGÅRDEN AB

Seniorgården AB är positiva till att kartan nu finns digitalt men efterfrågar också en kortversion av översiktsplanen. De anser att översiktsplanen är otydlig vad olika tidshorisonter som
”kort sikt”, ”medellång sikt” och ”lång sikt” innebär.
Seniorgården välkomnar att översiktsplanen tydligt anger möjligheten till att förtäta kring de
lokala torgen. Än bättre vore det om det även angavs det gynnsamma med att just här tillskapa bra bostäder för äldre.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna,
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SKANSKA

Skanska har identifierat ett antal platser i staden med potential för en annan utveckling än
vad föreslagen översiktsplan erbjuder. Dessa är markerade på kartan nedan.
Gällande bostäder i norra och centrala Brottkärr anser Skanska att hela fastigheten Hovås
48:15, förutom den del som är belägen inom naturreservatet, bör ingå i markering framtida
utveckling för blandad bebyggelse.
Skanska ser fortsatt en stor potential i hur området kring Röda Sten. Dessa möjligheter
anser de bör avspeglas i den nya översiktsplanen. Skanska tycker fortsatt att en utveckling
av Fiskhamnen till en stadsmässig miljö med bostäder, kontor och små verksamheter skulle
bidra till en levande blandstad och utökat lokalt kundunderlag med potential att även stärka
kopplingen till Eriksberg.
Gällande området kring Burgårdsparken anser Skanska att översiktsplanen bör möjliggöra en
utveckling som innebär att det norr om Valhallagatan skapas en blandstad med bostäder och
service och att en ny arena placeras söder om Valhallagatan.
Skanska anser att hela området vid Björlanda kile inklusive Björlanda 2:7 samt det gamla
militärområdet i Hästevik bör utgöra Utredningsområde för blandad stadsbebyggelse. De
vill även understryka vikten av att hela Göteborg Bua 1:3 blir en del av ett utredningsområde
då den sydöstra delen nu ligger utanför. Vad gäller Låssby 19:10 anser de att markeringen
förändrad markanvändning verksamheter bör återspegla det område som ansökningar om
planbesked omfattar. Även utredningsområdet väster om Kärra menar Skanska bör ses över
då de ser möjligheter även utanför det område som i förslag till ny översiktsplan markerats
som Utredningsområde.
Skanska anser att Rödbo får status som ett område som kan utvecklas på relativt kort sikt
samt att områdets västra gräns bör studeras vidare, utbyggnadsområdet kan med fördel utökas
västerut.
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För att skapa ett komplett stråk med bostadsbebyggelse väster om Tuvevägen anser Skanska
att markanvändningen för Tuve 115:1/Bäckedalen bör förändras och markeras för blandad
stadsbebyggelse.
Ett mindre område i Hjällbo markerat som Nya områden blandad stadsbebyggelse, bör i
samverkan med områdets fastighetsägare utökas för möjligheten till blandad stadsbebyggelse
för Hjällbo.
I Gunnilse sker Skanska gärna att även fastigheterna Angered 4:14, 4:44, 7:98, 9:1 och 30:1
pekas ut som utredningsområde.

Högsbo-Frölunda
Skanska är positiva till planer på järnvägsförbindelse mellan Västlänkens Hagastation och
Kungsbacka. De menar att staden måste fokusera på en sträckning och sedan så snart som
möjligt komma till planering och utbyggnad. Detta bör prioriteras för att skapa förutsättningar för staden att växa i sydväst. Så länge flera alternativ finns på bordet och utreds kommer det att lägga hinder för planeringen och måste därför prioriteras.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkterna. Området vid Björlanda Kile var redan i utställningshandlingen markerat som utredningsområde. Avgränsningen mot väster baseras på att området där utanför omfattas av riksintresse för naturvård. Kontoret bedömer inte att det är lämpligt
att pröva bebyggelseutveckling där.
Angående Bua 1:3 se svar till HSB.
Angående Låssby 19:10 har mindre justering gjorts, men notera att avgränsningarna för nya områden i översiktsplanen ska tolkas som ungefärliga.
Baserat på den ytterstadsutredning som genomförts inom ramen för arbetet med översiktsplanen är
bedömningen att förutsättningarna för Rödbo vad gäller till exempel behov av investeringar, utredningsläge samt förutsättningar att knytas ihop med övriga staden gör att en utbyggnad i Rödbo
är mindre prioriterat och kan bli aktuellt först på lång sikt. Bedömningen är även att det i detta
skede är olämpligt att utöka utredningsområdena i Gunnilse då inge bedömning av de föreslagna
områdena har gjorts.
Stadsbyggnadskontoret ser också behov av att så snart som möjligt utreda lokalisering av framtida
järnvägssträckning för pendeltåg söder ut mellan Haga station och Kungsbacka.

STENA FASTIGHETER

Stena Fastigheter har identifierat att förslaget till översiktsplan inte överensstämmer med pågående programarbete vid Redegatan vad gäller användning av mark runt Påvelunds centrum.

Centrala Göteborg
Stena Fastigheter konstaterar att innerhamnarna, som idag nyttjas för färjeverksamhet, är
utpekade som Utredningsområde för blandad stadsbebyggelse, respektive Förändrad markanvändning stadskärna. De påpekar att då ingen alternativ placering presenteras, utan detta ska
utredas, begränsas möjligheterna till förändrad markanvändning för innerhamnarna och rådande intressekonflikt mellan färjeverksamheten och stadsutvecklingen kvarstår. Stena Line
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vill även framhålla att E45 är en viktig länk till Danmark för både näringslivet, transporter
och resenärer.
Stena Fastigheter bedömer att en omlokalisering av verksamheten i dagsläget torde vara den
mest lämpliga lösningen att utreda och arbeta för. Stena Line vill samtidigt understryka att
en omlokalisering till ett nytt hamnområde i ytterhamnarna med motsvarande villkor och
funktioner som innehas på Masthuggskajen måste finnas på plats innan arbetena med stadsutvecklingen av innerhamnarna eller Lindholmsförbindelsen påbörjas. De är av åsikten att
förslaget till ny översiktsplan behöver kompletteras med lämpliga ersättningslägen för färjeverksamheterna.

Högsbo-Frölunda
Stena Fastigheter anser att inriktningen i den fördjupade översiktsplanen skulle medföra stora positiva effekter på området och staden i stort. Stena är positiva till alla åtgärder som syftar
till att förenkla människors möjlighet att transportera sig till fots eller cykel likväl kollektivt.
Stena Fastigheter anser att det krävs en tydlig utbyggnadsstrategi där byggnation av nya
bostadsområden bör ske parallellt med utbyggnad av stadsbana i Dag Hammarskjölds boulevard.
Stena Fastigheter anser att den fördjupade översiktsplanen kommer att ge mycket positiva
effekter för Högsbo-Frölunda, Göteborgs stad och hela regionen.
Stena Fastigheter är positiva till järnvägsförbindelse till Kungsbacka men ser tveksamheter
runt placering och spårdragning med de tre olika alternativen i förslaget i ÖP. De förordar
att dragningen går längs med Dag Hammarskjöldsleden med stationer vid Haga, Sahlgrenska, Marklandsgatan, Marconimotet och Järnbrott. I andra hand är den västra sträckningen
att föredra då den också ger möjlighet till nya stationslägen. Stena Fastigheter menar att för
att utbyggnaden av järnväg inte ska förhindra befolkningstillväxten behöver planering och
utbyggnad av järnvägen komma i gång så snart det är möjligt. När beslut om översiktsplanen
fattas behöver ett uppdrag läggas om att snarast utreda stationer och spår för pendeltåg mellan Göteborg och Kungsbacka. I annat fall måste Göteborgs stad våga gå vidare med pågående detaljplaner enligt gällande förutsättningar.
Stena Fastigheter delar fastighetskontorets uppfattning att översiktsplanen och den fördjupade för Högsbo-Frölunda behöver ta höjd för den nya kunskap som kommit fram i Åtgärdsvalsstudie Södra Mellanstaden och Slutrapport Åtgärdsvalsstudie Dag Hammarskjölds
boulevard från Trafikkontoret.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkterna. Kontoret bedömer att förslaget till ny översiktsplan
går i linje med pågående programarbete för Redegatan. Gränser mellan olika användningar i översiktsplanen ska tolkas ungefärliga. Mer detaljerade studier görs i programmet.
Gällande färjeterminal och utredningsområde för blandstad så instämmer stadsbyggnadskontoret
med omlokalisering till ytterhamnar är det mest lämpliga. Funktionen tillförs markanvändningskartan i enlighet med nyligen antagna fördjupningen för översiktsplanen i Torsviken.
Stadsbyggnadskontoret delar uppfattningen att en utredning av järnvägens sträckning behöver utredas så snart som möjligt.
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STENA LINE SCANDINAVIA AB
Centrala Göteborg
Stena Line konstaterar att innerhamnarna, som idag nyttjas för färjeverksamhet, är utpekade som utredningsområde för blandad stadsbebyggelse respektive förändrad markanvändning
stadskärna. De påpekar att då ingen alternativ placering presenteras, utan detta ska utredas, begränsas möjligheterna till förändrad markanvändning för innerhamnarna och rådande intressekonflikt mellan färjeverksamheten och stadsutvecklingen kvarstår. Stena Line vill även framhålla att E45 är en viktig länk till Danmark för både näringslivet, transporter och resenärer.
Stena Line bedömer att en omlokalisering av verksamheten i dagsläget torde vara den mest
lämpliga lösningen att utreda och arbeta för. Stena Line vill samtidigt understryka att en
omlokalisering till ett nytt hamnområde i ytterhamnarna med motsvarande villkor och funktioner som innehas på Masthuggskajen måste finnas på plats innan arbetena med stadsutvecklingen av innerhamnarna eller Lindholmsförbindelsen påbörjas. De är av åsikten att
förslaget till ny översiktsplan behöver kompletteras med lämpliga ersättningslägen för färjeverksamheterna.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkterna. Gällande färjeterminal och utredningsområde för
blandstad instämmer stadsbyggnadskontoret med omlokalisering till ytterhamnar är det mest lämpliga. Funktionen tillförs markanvändningskartan i enlighet med den nyligen antagna fördjupningen för Torsviken.

SVENSBY 1:3

Fastighetsägare till Göteborg Svensby 1:3, ställer sig positiv till att utveckla sin fastighet för
småskalig bostadsbebyggelse, gärna i samarbete med fastighetsägare till angränsande fastigheter. Fastighetsägaren har bifogat en utvecklingsskiss för området.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna.

KB BASTILJEN 1
Centrala Göteborg
KB Bastiljen har synpunkter som rör deras fastighet Gullbergsvass 703:58. De accepterar inte
att bangårdsförbindelsen i översiktsplanen och fördjupningen för centrala Göteborg utformas
och placeras så som det redovisas i förslagen. De anser att det har negativ påverkan på deras
fastighet och kommer att innebära en begränsad användning.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkten och vill påminna att avgränsningarna i översiktsplanen ska tolkas som ungefärliga. Det kvarstår mycket utredningsarbete och fortsatt planarbete som
fastställer anslutningspunkter för en framtida bangårdsförbindelse.

WALLENSTAM

Wallenstam rekommenderar att översiktsplanen reflekterar över pandemins konsekvenser för
Göteborgs stadsutveckling och att de förslag som ges bör vara robusta, så flexibla som möjligt
och bygga på insikten om öppenhet för förändringar.
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Wallenstam anser att taklandskap till viss del bör betraktas som substitut till kravet på grönytefaktor. De ifrågasätter också inriktningen med ett lägre bostadsinnehåll i noder och efterfrågar en ändring till ”hög andel verksamheter och bostäder”. De menar även att det i den
moderna staden finns flera substitut till antingen kollektivtrafik eller bil för att klara sitt
vardagsliv.
Wallenstam anser att översiktsplanen bör kompletteras med en övergripande analys av om,
när och hur översiktsplanen kan omsättas till praktik och hur genomförandet av visionen om
en tät stad är förenligt med stadens olika riktlinjer och stadens budget. De efterlyser även ett
initiativ liknande Bostad2021 i syfte att skapa 10 000 nya inflyttade hem i eller i direkt anslutning till stadskärnan.
Wallenstam är kritiska till att på översiktsplanenivå peka ut en park vid Propellerområdet i
Lindholmen. De önskar att parken i första hand stryks och i andra hand redovisas med en
stjärna för att inte låsa den geografiska avgränsningen.
Vid Önnereds brygga anser Wallenstam att markanvändningen bör ändras så att det möjliggör utveckling och tillskott av bostäder inom det som nu är redovisat som hamn. Wallenstam
har även önskemål om att utöka avgränsningen för utredningsområdet vid Björlanda kile.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. Kontoret bedömer att det är viktigt att säkerställa
hamnverksamhet i områden med kaj/vattenkontakt och bedömer därför att det inte är lämpligt
att blanda in bostäder vid Önnereds brygga. För kommentar på synpunkten kring Lindholmen
-se kommentar till JM. För kommentar på synpunkten kring inriktning för noder – se kommentar
Fastighetsägarna GFR.

ÄLVSBORGS EGNAHEMSFÖRENING

Älvsborgs Egnahemsförening är positiva till flera inriktningar som gäller sydvästra mellanstaden och även den inriktning för att lösa trafik- och parkeringsfrågan för södra skärgården
som redovisas. Älvsborgs Egnahemsförening är bifogat en vision för Saltholmen till sitt yttrande. Föreningen anser även att staden borde verka för att frigöra området som nu används
av Göteborgs Garnison.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tackar för idéerna och noterar synpunkterna.

PARTNERGRUPPEN HÖGSBO-SISJÖN
Högsbo-Frölunda
Partnergruppen Högsbo-Sisjön är positiva till förslaget men har ett antal synpunkter. De
vill se pendelparkering i Söderledens närhet, som även kan användas för besökare till Sisjöns
handelsområde.
De önskar att översiktsplanen ger förutsättningar för etablering av idrottsanläggningar i området. Planen bör också ge utrymme för hotell, konferens och ”longstay”.
Partnergruppen Högsbo-Sisjön anser att det är viktigt att utreda järnvägskorridorerna för att
undvika att utvecklingen i området bromsas.
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De är positiva till en kollektivtrafikutbyggnad och ett prioriterat, sammanhängande gång-och
cykelvägnät.
Utöver detta framförs synpunkter på några frågor som inte hanteras inom översiktsplanen.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. Vi delar uppfattningen att en utredning av järnvägens sträckning behöver utredas så snart som möjligt.

INNERSTADEN GÖTEBORG
Centrala Göteborg
Innerstaden Göteborg verkar inom området som i stort överensstämmer med den i fördjupningen så kallade historiska stadskärnan. Med hänvisning till pandemin, påpekar de att stadskärnan har visats sårbar vilket har synliggjort nödvändigheten av en i alla avseenden hållbar
och robust planering. De efterlyser möjligheten till reflektion över innehållet i fördjupningen
utifrån pandemins lärdomar innan beslut tas.
Innerstaden Göteborg anser att fördjupningen måste möjliggöra en kontinuerlig utveckling
av den historiska stadskärnan, där det är möjligt att förtäta med om- på- och tillbyggnader
och att ändra användning med respekt för kulturhistoriska värden. De anser att kompletteringsområde är en för låg ambitionsnivå och föreslår förstärkningsområde som en lämplig
klassificering.
Innerstaden Göteborg menar att boendefunktionen i och i direkt anslutning till den historiska stadskärnan måste stärkas, om platsen även i framtiden ska vara centrum för arbetsplatser. De efterlyser en strategi för att tillskapa de 10 000 färdiga bostäder inom 10 år som
utredningen HUI har gjort på uppdrag av Fastighetsägarna GFR, och bibehålla en attraktiv
stadskärna.
Föreningen lyfter fram att de viktiga noderna Centralen, Haga station och Järntorget kräver
fotgängarvänliga och logiska stråk för att ta sig till stadskärnan och att Kungsgatan saknas
som ett utpekat stråk. De menar att flödena behöver säkras i den befintliga stadskärnan och
inte sprida stadslivet, varvid stråken mot noderna främst ska vara som stöd för resanden.

Kommunens kommentar
Stadsbyggnadskontoret tar emot synpunkterna. Utpekandet av stadslivsstråk är framåtsyftande i
att stärka flera stråk. Befintliga stråk som bedömts fortsatt ha goda förutsättningar att vara starka
stråk har inte pekats ut, däribland Kungsgatan. I övriga synpunkter – se kommentar till Fastighetsägarna GFR.
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