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Yrkande – Antagande av ny översiktsplan för 
Göteborg inklusive geografiska inriktningar 
för Innerstaden och för Högsbo-Frölunda 
 

Förslag till beslut 
  

I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige  

1) I planbeskrivning del 1, Innerstaden sid 69 under rubrikerna Centrala Göteborg 
som gestaltad livsmiljö/Stråk och platser ändras visionerna enligt Bilaga 1. 

2) I Planbeskrivning del 2 sid 46 ersätts stycket Energi- och elförsörjning med text 
enligt Bilaga 2. 

3) I planbeskrivning del 1, Mellanstaden Högsbo-Frölunda sid 195 under rubrikerna 
utgångspunkter, utvecklingsinriktning och genomförande ändras visionerna om 
Slottsskogen, Slottsskogsvallen, Botaniska, Änggården samt Dag 
Hammarsköldsleden enligt Bilaga 3. 

4) I planbeskrivning del 1, Kompletteringsområden sid 134 under rubriken Norra 
Älvstranden tillkommer visionerna om Färjenäsparken, Krokängsparken, 
Rosenhill samt Hamnbanan enligt Bilaga 4. 

5) I planbeskrivning del 1, Omvandlingsområden sid 124 under rubriken Frihamnen 
tillkommer visionerna om Jubileumsparken, Kvillebäcken samt Hamnbanan 
enligt Bilaga 5. 

6) I planbeskrivning del 1, Utvecklingsinriktning/Genomförande, sid 33 under 
rubriken Pågående stadsutveckling och satsningar framåt så tillkommer 
visionerna om Blågröna Cykelstråk enligt Bilaga 6. 

7) I Rekommendationer och objektbeskrivningar till markanvändningskartan under 
rubriken Kulturmiljövården/1600-talsstaden sid 92 ersätts texten enligt Bilaga 7. 
Vidare ändras rubriken till ”1600-talsstaden inom vallgraven.” 

8) I Rekommendationer och objektbeskrivningar till markanvändningskartan under 
rubriken Kulturmiljövården/Stenstaden sid 92 ersätts texten enligt Bilaga 8. 
Vidare ändras rubriken till ”Stenstaden och det klassiska Göteborg” 

9) I Rekommendationer och objektbeskrivningar till markanvändningskartan under 
rubriken Användning/Innerstaden Stadskärnan Utvidgad innerstad sid 2 
kompletteras texten enligt Bilaga 9. 

10) I planbeskrivning del 1, Noder i en växande stadskärna, sid 154 under rubriken 
Haga Station ersätts texten enligt Bilaga 10. 

11) Samtliga skrivelser om klimatanpassning i översiktsplanen utgår. Borttagna texter 
är rödmarkerade enligt Bilaga 11. 
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Yrkandet  
 

Sverigedemokraterna anser att översiktsplanen behöver förbättras på ett stort antal 
punkter. Vi har valt ut 11 områden i översiktsplanen och angett under vilken rubrik vi 
anser att skrivningarna ska införas. Många av våra förslag har vi tagit fram tidigare 
genom motioner och yrkanden som vi lagt under mandatperioden.  

 

1) Stråk och platser.  
Göteborg ska vara en levande och harmonisk stad med ett rikt folkliv. Därför 
behöver man förtydliga visionerna på detta viktiga område. 

2) Energi- och elförsörjning. 
Göteborg har energi- och elförsörjning som till stor det baseras på fossila 
bränslen som i sin tur orsakar enorma koldioxidutsläpp. SD vill ge Göteborg 
Energi tydliga direktiv för att ge staden en hållbar och robust energiförsörjning. 

3) Slottsskogen och Änggården och Dag Hammarköldsleden. 
Det finns bättre alternativ än boulevarder som är smartare och behåller viktiga 
samhällsfunktioner samtidigt som grönområden knyts ihop och utvecklas 

4) Färjenäsparken, Krokängsparken och Hamnbanan. 
Parker och gröna kilar behöver förstärkas med Ekoviadukter  

5) Frihamnen och Jubileumsparken. 
Lundbyledan och Hamnbanan är viktiga för infrastrukturen. SD har lösningar för 
att behålla dessa leder samtidigt som Kvillebäcken knyts ihop med Frihamnen 

6) Blågröna Cykelstråk. 
SD har mer offensiva och skarpa förslag då det gäller Blågröna Cykelstråk 

7) Staden inom vallgraven. 
SD värnar om Kulturarvet och den historiska 1600-talsstaden 

8) Stenstaden. 
Klassisk Arkitektur och estetiska värden ska utvecklas, inte avvecklas  

9) Gullbergsvass och Centralen. 
Den nya stadsdelen måste fungera som en länk mellan Skansen Lejonet och Göta 
älv. Parkstråk ska tydliggöra detta viktiga och historiska landmärket 

10) Västlänken och Haga station 
En nod som blivit en gökunge och som är ett resultat av det hårt kritiserade 
Västlänksprojektet är Haga station. Området runt Haga Station borde i stället bli 
en del av en större stadspark som sträcker sig från Trädgårdsföreningen via 
Kungsparken och ända bort till Haga Kyrkoplan och Pusterviksplatsen. 

11) Klimatanpassning. 
Mycket av stadens planerade klimatanpassning bygger på en förmodad extrem 
havshöjning och ett extremt förändrat väder med kraftigt ökade regn. Staden 
borde inte planera för och investera i dessa kostsamma projekt som i dagsläget 
beräknas kosta 30 miljarder.  



Bilaga 1 

Stråk och platser 

I översiktsplanen finns ett antal blågröna stråk. Dessa stråk är viktiga för att ta vara på de gröna och 
ekologiska värdena. Lika viktigt för en trivsam stad är att utveckla stadslivsstråken för att få en 
levande innerstad med ett rikt stadsliv med en mångfasetterad blandning av caféer, restauranger, 
pubar, vernissagelokaler, antikvariat, hantverkare, klädbutiker och andra specialbutiker.  
 
Staden måste genom sina detaljplaner och andra styrande dokument säkerställa att entréplanen i 
stadslivsstråken alltid används till butiker eller annan stadslivsbevarande verksamhet oavsett om de 
ägs av staden eller är i privat ägo. Vidare måste man säkerställa att gatuplanen alltid används för att 
berika stadslivet oavsett om fastigheterna är hyresrätter eller bostadsrätter.  
 
I stenstaden och inom vallgraven finns flera stadslivsstråk. Det är viktigt att bevara känslan för det 
historiska Göteborg och den historiska kulturmiljön i dessa stadsdelar. Fasaderna inom dessa områden 
måste skyddas, vårdas och återställas. Göteborgare och besökare kommer i det vackra och historiska 
Göteborg ges ett bestående och positivt intryck av våra äldre stadsdelar. Detta innebär i sin tur att 
stadens rykte och anseende förstärks i vår omvärld. 

Samtliga byggnader uppförda innan 1920 då Carl Fahlström1 var stadsarkitekt borde bli kulturminnen 
och ett bevarandeprogram bör upprättas för att återställa dessa byggnader till originalskick. De nya 
husen och fasaderna ska vara en spegel av byggnaderna som uppfördes under stadens expansiva skede 
under sent 1800-tal.  

Stadslivsstråken i de nya stadsdelarna Frihamnen, Gullbergsvass och Centralenområdet ska vara 
harmoniska, inbjudande och intressanta. I den fortsatta stadsutvecklingsprocessen är det självklart att 
planera för levande stad med ett myller av caféer, restauranger, pubar och småbutiker. 

 
 

 

 

 

 
1 Carl Fahlström – Wikipedia 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Fahlstr%C3%B6m


Bilaga 2 

 

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% koldioxidfri fjärrvärme.  

Göteborgs Stads Energiplan 2022-2030 har kopplingar till Göteborgs miljö- och klimatprogram. Det 
saknas dock seriösa planer för koldioxidfri energiproduktion i energiplanen och miljöprogrammet. 
Elproduktion, fjärrvärmeproduktion, uppvärmning och val av fordon måste ses som en helhet.  

Det är fullt möjligt att införa mer kärnkraft samt storskalig produktion av vätgas med elektrolys. Det 
finns potential för att utnyttja vätgas som energilager. Vätgasproduktion ger dessutom mycket värme 
som kan utnyttjas i fjärrvärmenätet 

Visionen om ett klimatsmart koldioxidfritt Göteborg kan sammanfattas i fem punkter:  

1) Elen i Göteborg produceras till stor del av 4:e generationens kärnkraft, SMR, vattenkraft samt 
solceller på privatbostäder och stadens fastigheter. 

2) Fjärrvärmenätet förses med värme från kylning av reaktorer samt överskottsvärme från 
processindustri och vätgasproduktion genom elektrolys. 

3) Framtidens fordon i Göteborg är elfordon och bränslecellsfordon. 
4) Göteborg har en väl utbyggd infrastruktur för el- och bränslecellsfordon. 
5) Göteborg har ett driftsäkert och väl utbyggt elnät som är konsumetanpassat. 

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.  

Solelsproduktion är expansiv och intressant på befintliga och nybyggda fastigheter för fastighetsägare 
och deras samarbetspartner.  

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 amt 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 så som små modulära reaktorer (SMR) som kan placeras nära elintensiv 
industri. Dessa har fördelen att de är väderoberoende och kan utnyttjas när elbehovet är som störst.  

 

 

Rosenlundsverket och behovet av fjärrkyla  

Kommunfullmäktige har fattat beslut om 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 framför allt 
för lokaler och kontor finns där. I Gullbergsvass utreds möjligheten att placera ny produktion av 
fjärrkyla. Efterfrågan på fjärrkyla kan dock utebli om det är mer lönsamt att installera solcellsdriven 
luftkonditionering i nya och befintliga fastigheter. I det fallet slipper staden investera i olönsam 
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 helt uteslutet 
om man skall ha koldioxidfri produktion som värnar om den biologiska mångfalden, lokal 
matproduktion och det öppna kulturlandskapet. I stället för biobränslebaserad produktion bör man 
satsa på små modulära reaktorer (SMR).  



Bilaga 3 

 

Slottsskogen, Botaniska och Änggårdsbergen 

 

Det behövs en ordentlig strategi och seriösa åtgärder för att knyta ihop Slottsskogen med Änggården. 
Genom två ekodukter över dag Hammarsköldsleden samt genom att sänka ner Margretebergsgatan i 
ett tråg kan man skapa två nya länkar mellan Slottsskogen och Änggårdsbergen.  

Denna läsning gör att göteborgaren kan ta sig till fots från Linnéplatsen ända bort till Eklanda i 
Mölndal utan att passera över en bilväg eller ett spårvagnsspår. Man har även knutit ihop den isolerade 
Slottsskogsvallen med både Änggården och Slottsskogen. Man kan då skapa fantastiska gröna och 
sammanhängande vandringsleder och motionsspår i detta enorma grönområde.  

Genom att vandra genom Änggårdsbergens naturreservat med omväxlande natur och kuperat landskap 
med flera spännande fornlämningar får man en fantastisk upplevelse av det västsvenska landskapet. 
Vandringen går sedan över Botaniska med dess rika och mångfasetterade explosion av intressanta 
blommor, växter, träd och buskar. Via ekodukter går färden över till den kära gamla Slottsskogen som 
är en viktig del av göteborgarens identitet.  

Slutligen kommer man till Linnéplatsen och Slottsskogens storslagna entré som på ett finurligt sätt 
utökat sin yta samtidigt som spårvägen behållit sin funktion.   

Detta är en vision gör att Dag Hammarsköldsleden finns kvar som en viktig länk mellan södra 
Göteborg och innerstaden. Samtidigt har Sahlgrenska Sjukhuset kvar en säker och snabb transportlänk 
till stora delar av västra och södra Göteborg. Boulevardprojektet har därmed lagts i graven. 

 

 



 

 

En grön Ekodukt på 100 meter binder samman 
Slottsskogen med Botaniska.  
Dag Hammarsköldsleden behålls som viktig  
planskild trafikled 

En grön Ekodukt på 100 meter binder samman 
Slottskogvallen med Änggården.  
Dag Hammarsköldsleden behålls som viktig  
planskild trafikled 

Margretebergsgatan sänks ner i ett tråg. 
En lång Ekodukt byggs över tråget som 
 binder samman Slottsskogen med 
 Slottskogvallen  
 

Linnéplatsens entré utökas och en kreativ lösning för Lindholmsförbindelsens 
tunnelmynning samt Spårvagnstrafiken tas fram. 
Lösningen ska framhäva Slottsskogens entré och maximera de gröna ytorna.  



Bilaga 4 

Färjenäsparken Krokängsparken och Rosenhill 

Krokängsparken har länge varit en isolerad park utan naturliga länkar till andra grönområden. 
Hamnbanan har genom sin tunnel under parken reducerat krokängsparkens yta och gjort parken ännu 
mindre tillgänglig. För att kompensera för hamnbanans negativa effekter bör man bygga två gröna 
parkstråk för att knyta ihop Krokängsparken med Rosenhill och Färjenäsparken. Genom en grön 
ekodukt över hamnbanan kan man dessutom få bort hamnbanans barriäreffekt. 

Genom dessa åtgärder har man skapat ett sammanhängande område som kan utnyttjas som 
vandringsleder och motionsspår. Från Krokängsparken och Rosenhill via Färjenäsparken har man 
skapat ett fantastiskt blågrönt gång- och promenadstråk längst hela Norra älvstranden  

 

 

En grön Ekodukt över hamnbanan 
binder samman Färjenäsparken och  
Krokängsparken med Rosenhill  
 

Krokängsparken knyts ihop med Rosenhill  
och Färjenäsparken genom två parkstråk  
 



Bilaga 5 

Frihamnen Jubileumsparken och Kvillebäcken 

Jubileumsparken är det första steget att knyta ihop innerstaden över älven. Lundbyleden och 
hamnbanan skapar dock en barriär mot Kvillebäcken. För att råda bot på detta kan man bygga en grön 
Ekodukt som samtidigt förlänger det Blågröna stråket längs Kvillebäcken. Man bör samtidigt bygga en 
grön ekodukt över Hjalmar Brantingsgatan. Med dessa två ekodukter han man skapat ett sammanhållet 
promenad- och cykelstråk från Göta älv till Tuve. Boulevardprojektet över Lundbyleden har därmed 
lagts i graven. Hamnbanan och Lundbyleden är två av livsnerverna på Hisingen som inte ska röras. 

Bastun i Jubileumsparken ska rivas eftersom den är fuktskadad. Denna bisarra och dystopiska skapelse 
som är som tagen ur en starwarsfilm ska givetvis inte byggas upp igen. I stället bör man bygga en 
bastu med klass och stil som göteborgarna kan vara stolta över.  

 

 

En grön Ekodukt över Hamnbanan och  
Lundbyleden binder samman Jubileumsparken 
 med Kvillebäckens blågröna stråk 
 

En grön Ekodukt över Hjalmar Brantingsgatan 
förstärker Kvillebäckens blågröna stråk och  
skapar ett sammanhängande promenadstråk 
från Göta älv och ända bort till Tuve 
 

Dagens plåtskjulsbastu rivs  
och ersätts med en byggnad  
med klass och stil 
 



Bilaga 6 

Blågröna cykelstråk. 

Det finns inga utpekade cykelstråk i varken översiktsplanen och i cykelprogrammet. Man borde tala 
mer om konkreta förslag på lösningar på de ställen som idag är röriga, svårframkomliga och farliga.  
Därför måste man koncentrera arbetet på 4 stråk och där lägger ner resurser och ansträngningar. Man 
måste lösa cykelproblemet vid Brunnsparken. Cyklar måste få egna körfält här när det är tekniskt 
möjligt. Man måste arbeta lösningsorienterat. 
 
Det är bra med cykelpendlingsstråk, men idag är de enformiga och sterila i stället för vackra och 
inbjudande. Dessutom går de ofta helt nära biltrafiken. Därför borde alla cykelpendlingstråk separeras 
från bilkörfälten med gröna barriärer. Detta skulle skapa trevliga, gröna och vackra stråk, som alldeles 
säkert skulle motivera fler att cykelpendla till jobbet. 
 
Samtliga blågröna stråk som ska prioriteras utgår från Göta älv. Detta är strategiskt korrekt eftersom 
Den nya cykelbron ska placeras nära stenpiren. Eftersom bron kommer att ansluta vid Casinot som 
ligger inom vallgraven så är det många riksintressen som måste tas i beaktande. Det finns många 
vackra broar över stadens kanaler som kan vara stilbildande för den nya cykelbron, exempelvis 
Kämpebron, Tyska bron eller Kungsportsbron.  
 

 

Bron måste passa in i den klassiska arkitekturen på fastlandssidan. Man får inte låta bron bli ännu ett 
modernistiskt experiment. Vi har alla ett gemensamt ansvar att värna om det arkitektoniska kulturarvet 
i den centrala staden, och då särskilt inom vallgraven.  

De 4 blågröna som ska prioriteras gör mellan följande platser.  

1) Operan-Brunnsparken-Kungsportsplatsen-Avenyn-Götaplatsen-Universitetet 
2) Stenpiren-Brunnsparken-Drottningtorget-Ullevi-Liseberg 
3) Drömmarnas kaj-Lilla bommen-Stenpiren-Skeppsbron-Rosenlund-Masthugget-Klippan-

Långedrag 
4) Rosenlund-Järntorget-Linnégatan- Slottsskogen-Högsbo-Askim-Hovås 

Konflikter med fotgängare, bilar och spårväg ska undvikas när det är tekniskt möjligt. Planskildhet, 
estetiska värden och en säker cykelfärd ska vara ledord vid skapandet av de nya blågröna stråken.  

Flera nya färjeförbindelser planeras, och i samband med detta måste man lösa problemen vid 
avstigningarna vid färjelägren. Det finns förbättringspotential för de ramper man byggt idag. Idag 
orsakar dessa trängsel och irritation vid på- och avstigning. Vidare så korsas gångtrafikanternas och 
cyklisternas stråk på ett farligt och ogenomtänkt sätt. Ramperna är inte anpassade för vinterväglag och 
är livsfarliga när det frusit på. Dessa problem måste lösas om Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad. 
 

 



 

 

Blågrönt cykelstråk med sträckning: 

Drömmarnas kaj-Lilla bommen-Stenpiren- 

Skeppsbron-Rosenlund-Masthugget-Klippan-Långedrag 

 
 

Blågrönt cykelstråk med sträckning: 

Stenpiren-Brunnsparken-Drottningtorget-Ullevi-Liseberg 

 
 

Blågrönt cykelstråk med sträckning: 

Operan-Brunnsparken-Kungsportsplatsen-
Avenyn-Götaplatsen-Universitetet 
 

Ny cykelbro med Klassisk 
vacker design i harmoni med 
broarna inom vallgraven: 

 



Bilaga 7 

1600-talsstaden inom vallgraven 
Enligt översiktsplanen är hela området inom vallgraven ett fornlämningsområde (rödmarkerat nedan) 

Nu när staden planerar att expandera inom detta fornlämningsområde så är det viktigt att skydda och 
värna alla byggnader med kulturhistoriska värden. Samtliga byggnader uppförda innan 1920 då Carl 
Fahlström1 var stadsarkitekt ska bli kulturminnen och ett bevarandeprogram upprättas för att återställa 
dessa byggnader till originalskick. Modernistiska byggnader rivs, alternativt återskapas fasaderna på 
dessa moderna byggnader i samma stil som den äldre bebyggelsen. De nya husen och fasaderna ska 
vara en spegel av byggnaderna som uppfördes under stadens expansiva skede under sent 1800-tal.  

De viktigaste projekten i närtid som ska prioriteras är följande: 

1) Nordstans samtliga byggnader rivs och återskapas med klassisk arkitektur. 
2) Rosenlunsverket rivs och ersätts med en park. 
3) Östra Hamngatan öppnas upp och blir kanal igen 
4) Ny detaljplan för Centralstationen och Centralen-området tas fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Carl Fahlström – Wikipedia 

Hela 1600-talsstaden inom vallgraven återställs till den befästningsstad som den än gång var.  
 

1) Samtliga byggnader som uppförts innan 1920 rivs och byggs sedan upp i klassisk stil  
2) Hela området inom vallgraven fredas från höghus genom att byggnadshöjderna regleras 

i stadens styrdokument. 
3) Ett program för att återställa staden inom vallgraven tas fram. 

 
 

 

Östra Hamngatan öppnas upp och blir en kanal 
i  

 
 

 

Rosenlunsverket rivs och  
ersätts med en park för 
att framhäva Bastionen 
Carolus Rex 

 
 

 

Ny detaljplan för centralen-området och centralstationen tas fram.  
Stationsbyggnaden ska harmonisera med den gamla centralstationens stil. 

 
 

 

Hela området inom vallgraven är ett fornlämningsområde 
Höghus och modernistiska byggnader ska bannlysas här. 

 
 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Fahlstr%C3%B6m
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Stenstaden och det klassiska Göteborg. 
Stenstaden brukar betecknas som stadsdelarna Vasastaden och Lorensberg, men även delar av Heden 
kan ingå. (se karta nedan) 

Det är viktigt att skydda och värna alla byggnader med kulturhistoriska värden. Fula byggnader 
uppförda efter 1920 då Carl Fahlström1 var stadsarkitekt ska bli kulturminnen och ett 
bevarandeprogram upprättas för att återställa dessa byggnader till originalskick. Modernistiska 
byggnader inom stenstaden rivs, alternativt återskapas fasaderna på dessa moderna byggnader i samma 
stil som den äldre bebyggelsen. De nya husen och fasaderna ska vara en spegel av byggnaderna som 
uppfördes under stadens expansiva skede under sent 1800-tal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Carl Fahlström – Wikipedia 

Hela Stenstaden återställs till en stadsdel med 100% klassisk arkitektur.  
 

1) Fula byggnader som uppförts efter 1920 rivs och byggs sedan upp i klassisk stil  
2) Hela området inom stenstaden fredas från höghus genom att byggnadshöjderna regleras 

i stadens styrdokument. 
3) Ett program för att bevara stenstaden tas fram. 

 
 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Fahlstr%C3%B6m
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Innerstaden. Stadskärnan. Utvidgad innerstad. 
Innerstaden eller stadskärnan i Göteborg befinner sig i ett expansivt skede. Centralenområdet, 
Skeppsbron och Masthuggskajen kommer att förändras i närtid. Frihamnen och Gullbergsvass med ett 
fantastiskt centralt läge kommer även de bebyggas och bli en del av innerstaden.  

Vi kan nu välja mellan att bygga en vacker stad med klassisk arkitektur för att bevara stadens identitet 
som växt fram under 400 år, eller så kan vi bygga själlösa skyskrapor på tema fyrkanter och glas. Vi 
kan bygga harmoniska hus med höga estetiska värden som ger en trivsam och harmonisk stad, eller så 
kan vi låta arkitekterna fortsätta att förstöra Göteborg med sina modernistiska experiment. 

Utgångspunkten med stadsplaneringen runt Centralstationen ska vara att anpassa nya byggnader till 
Centralstationens arkitektur och Bergslagsbanans stationshus arkitektur. Temat ska vara anpassat till 
dessa två byggnader för att bevara och förstärka de klassiska karaktärsdragen från den tid då detta 
byggnader uppfördes. Här måste man ta ett omtag med detaljplanerna. 

Vad gäller de pågående projekten vid Skeppsbron och Järntorget ska byggnaderna spegla stilen på de 
klassiska byggnaderna längs Linnégatan, det är viktigt med en harmonisk och dynamisk bebyggelse 
som ger intrycket av en sammanhållen stad. 

Det är viktigt att skydda och värna alla byggnader med kulturhistoriska värden i innerstaden. Samtliga 
byggnader uppförda innan 1920 då Carl Fahlström1 var stadsarkitekt borde bli kulturminnen.  

I Frihamnen har man stora möjligheter att få till den sista pusselbiten för att knyta ihop staden över 
älven. Den nya cykelbron, Jubileumsparken och Lindholmsförbindelsen är viktiga komponenter för att 
Frihamnen ska bli en tillgänglig, attraktiv och inkluderande del av innerstaden. Dels måste den 
göteborgska karaktären bevaras, dels måste bebyggelsen harmonisera med Lindolmens expansiva 
kontorskomplex. Karlatornet kommer att bli ett landmärke på Hisingen, men även Frihamnens 
bebyggelse måste förmedla såväl storstadskänsla och robusthet som karaktär. 

 

 

 
1 Carl Fahlström – Wikipedia 

Frihamnen 
 

 
 

 

Centralenområdet 
 

 
 

 

Gullbergsvass 
 

 
 

 

Skeppsbron 
 

 
 

 

Masthugget 
 

 
 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Fahlstr%C3%B6m


 

Det orörda Gullbergsvass har stor potential att fungera som en viktig det i arbetet med att knyta ihop 
och utvidga centrala Göteborg så att det blir en mer sammanhållen stad. Samtidigt måste man 
prioritera gröna stråk för att knyta ihop stadsdelen med Göta älv. Det är även viktigt att man vid 
planering av Gullbergsvass behåller Skansen Lejonet som ett landmärke. Man ska kunna se skansen 
ända bort från älven och man ska kunna promenera i parkmiljö i ett grönt stråk ända bort till 
fästningen.  

För att ytterligare knyta Skansen lejonet till stadskärnan, så skulle man även kunna anlägga ett 
parkstråk mellan Centralen och Fästningen. Dessa två stråk måste vara utgångspunkten när man 
planerar den nya stadsdelen.  

 

 

 

 

 

Skansen Lejonet är både ett statligt 
Byggnadsminne och ett Fornlämningsområde 
 

 
 

 

Centralstationen 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Grönt Parkstråk mellan Centralen 
 och Skansen Lejonet 
 

 
 

 

Grönt Parkstråk med 
ekoviadukt mellan Göta älv  
och Skansen Lejonet 
 

 
 

 

Skansen Lejonet idag. En isolerad 
ö som förtjänar ett bättre öde 
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Västlänken och Haga station 
För att optimera och effektivisera kollektivtrafiken arbetar man med knutpunkter, även så kallade 
noder.  En nod som blivit en gökunge och som är ett resultat av det hårt kritiserade Västlänksprojektet 
är Haga station. Det finns redan flera noder i området, Järntorget och Linnéplatsen. Dessa platser är 
utmärkta noder som kommer att utvecklas i framtidens Göteborg. Framför allt Linnéplatsen som 
kommer att bli en knutpunkt för Lindholmsförbindelsen. Den malplacerade Västlänkens Station Haga 
behövs därför inte, och den borde därför utgå från detaljplanerna.   

Alternativ planering för Haga Station: Skapa Vallgravsparken 

Området runt Haga Station borde bli en del av en större stadspark som sträcker sig från 
Trädgårdsföreningen via Kungsparken och ända bort till Haga Kyrkoplan och Pusterviksplatsen.  

Parkgatan och Nya Allen skapar barriärer som skär av staden innanför vallgraven från resten av 
Göteborg. Bilar och spårväg borde flyttas ner i tråg och parkerna skulle knytas ihop med ekoviadukter. 
Parken skulle bli ett trivsamt promenad- och cykelstråk som skulle få namnet Vallgravsparken.  

Resultatet av detta projekt skulle bli att 1600-talsstaden innanför vallgraven skulle få en klar 
avgränsning från övriga Göteborg, men inte genom barriärer utan en inbjudande park som är fri från 
bilar och spårvagnar.  Det historiska Göteborg med sina klassiska byggnader skulle få en fantastiskt 
vacker grön inramning som skulle återge Göteborg sin forna glans och prakt som var stadens signum 
för flera hundra år sedan. 

 

 

 

Haga station  
(Projektet stoppas) 
 

 
 

 

Trädgårdsföreningen 
 

 
 

 

Åtgärder för att reducera skador 
på grund av Västlänken 
 

 
 

 Vallgravsparken 
Grönt parkstråk knyts ihop med ekoviadukter.  
Spårväg och bilvägar sänks ner i tråg.  
 
 

 
 

 

Blågrönt Gång-  
och Cykelstråk 
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Klimatanpassning 
Mycket av stadens planerade klimatanpassning bygger på en förmodad extrem havshöjning och ett 
extremt förändrat väder med kraftigt ökade regn. Staden borde inte planera för och investera i dessa 
kostsamma projekt som i dagsläget beräknas kosta 30 miljarder.  

Staden borde följa upp havsnivå och klimat i Göteborg via rapporter från SMHI, Skulle det glidande 
medelvärdet över två decennier avvika så pass mycket att man måste tänka om, då ska staden sätta in 
insatser. Det är givetvis nödvändigt att planera för ”100-årsregn” och kraftig pålandsvind som då och 
då orsakar översvämningar, men detta är ett pågående arbete. Att bygga barriärer utanför 
Älvsborgsbron är inte aktuellt i nuläget, det skulle vara slöseri med skattepengar. 

Förslag till ändringar i översiktsplanen 
Översiktsplanen är uppdelad i flera delar. Nedan anges vilka ändringar som föreslås i respektive 
avdelning i översiktsplanen 

Planbeskrivning Del 1 
Sid 11 rödmarkerad text nedan utgår 

Sid 20 rödmarkerad text nedan utgår 

 

Sid 23 rödmarkerad text nedan utgår 

 



Sid 26 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 27 rödmarkerad text nedan utgår 

 
 

Sid 32 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 



Sid 36 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 37 rödmarkerad text nedan utgår 

  

 



Sid 44 rödmarkerad text nedan utgår 

 

Sid 45-46 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 46 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 



Sid 48 rödmarkerad text nedan utgår 

 

Sid 56-57 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 



Sid 58 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 73 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 



Sid 92 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 109 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sid 114 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 

 

 

 

 



Sid 115 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 



Sid 116 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 159 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 



Sid 161 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 165 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 176 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 197 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 



Sid 227 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 229 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 



Sid 262 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 

Sid 282 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sid 283 rödmarkerad text samt hela tabellen nedan utgår 

 

 

Sid 291 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Planbeskrivning Del 2 

Sid 4 rödmarkerad text nedan utgår 

 



Sid 6 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 9 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 21 rödmarkerad text nedan utgår 

 

Sid 22 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 49 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 



Sid 59 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 60 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 64 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sid 65 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sid 67 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 

Sid 71 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 



Hällbarhetsbedömning 

 

Sid 6 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 8 rödmarkerade texter nedan utgår 

 

 

 

Sid 9 rödmarkerad text nedan utgår 

 



Sid 10 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 14 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 17 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 

Sid 23 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 



Sid 24 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 45 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 47 rödmarkerad text nedan utgår 

 

Sid 56 rödmarkerad text nedan utgår 

 



Sid 60 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 61 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 70 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 



Sid 72 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 109 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 



Sid 110 rödmarkerad text nedan utgår 

 

Sid 121 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sid 122 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 



Sid 123 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 128 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 133 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 

 

 



Rekommendationer och objektsbeskrivningar till markanvändningskartan 
 

Sid 14 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Utställningsutlåtande 
 

Sid 17 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 20 rödmarkerad text nedan utgår 

 



Sid 22 rödmarkerad text nedan utgår 

 

Sid 24 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 27 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 32 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 



Sid 35-36 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 

Sid 37 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 



Sid 43 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 46 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 72 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 75 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sid 128-129 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 162 rödmarkerad text nedan utgår 

 

 

Sid 163 rödmarkerad text nedan utgår 

 

Sid 165 rödmarkerad text nedan utgår 
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