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Utgångspunkter för övergripande utvecklingsstrategi för ny översiktsplan 
Hållbar stadsutveckling är det övergripande målet för översiktsplanen. I samrådshandlingen för ny 

översiktsplan formulerades ett förslag till målbild för hållbar utveckling i översiktsplanen. De 

synpunkter som lämnades under samrådet var i huvudsak positiva till denna målbild. Kontoret 

föreslår därför att fortsatt arbete ska ta sitt avstamp i denna målbild. 

Den målbild som föreslås utgår från de globala målen och från stadensövergripande mål- och 

styrdokument som har betydelse för en hållbar utveckling samt stadens förutsättningar och 

utmaningar. De mål och utmaningar som bedömts särskilt relevanta för kommunens hållbara 

utveckling och för översiktsplanen beskrivs nedan. 

Agenda 2030 

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. 

Hållbar tillväxt och Göteborgsregionens strukturbild  

Gemensamt har Göteborgsregionen (GR) 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. 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. 

Klimatstrategiskt program för Göteborg/Göteborg stads miljöprogram 

Enligt det aktuella klimatstrategiska programmet ska Göteborgs stad vara föregångare och visa att 

det är möjligt att leva gott utan att bidra till negativ klimatpåverkan. Koldioxidutsläpp från 

vägtransporter inom Göteborg ska minska med minst 80 procent till år 2030 jämfört med år 2010. En 

översyn av stadens miljöstrategiska program pågår parallellt med framtagandet av översiktsplanen. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Göteborg 

Programmet ger en samlad bild av viktiga behov och utmaningar generellt och för olika grupper, 

samt beskriver arbetet i kommunen som pågår för att möta dessa behov. En översyn av stadens 

riktlinjer för bostadsförsörjning pågår parallellt med framtagandet av översiktsplanen. 

Program för jämlik stad 

Ett av de fyra målområdena i Program för jämlik stad är att skapa hållbara och jämlika livsmiljöer. 

Inom detta målområde finns följande strategier: jämlik tillgång till stadens resurser, öka tillgången till 

bostäder, minska boendesegregation, skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö samt öka 

delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen. 

Näringslivsstrategiskt program 

Det övergripande målet för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program är att skapa 

förutsättningar för minst 120 000 nya jobb till 2035. Göteborg är en av de storstadsregioner i Europa 

som erbjuder bäst förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt. 

Utmaningar  

Målbilden för översiktsplanen tar även sitt avstamp i stadens specifika förutsättningar och de stora 

samhällsutmaningar staden står inför. Flera av dessa är globala utmaningar där stadsutvecklingen är 



en del i utmaningen men kan också vara en del av lösningen. Översiktsplanen behöver särskilt möta 

följande tre utmaningar; att Göteborg är en delad stad, begränsade naturresurser och ett förändrat 

klimat samt att Göteborg är en växande storstad. 

Att Göteborg är en delad stad innebär att det finns stora skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. 

Ojämlikheten mellan stadens områden och grupper är tydlig och allvarlig. Dessutom är många av 

stadens olika delar är kringgärdade av fysiska och mentala barriärer. Den fysiska miljön vi lever och 

verkar i har stor betydelse för människors livsvillkor.  

Naturresurser är begränsade och förbrukas idag på ett ohållbart sätt. En tydlig effekt av detta är 

klimatpåverkan. Stadsutvecklingen är en viktig pusselbit för att nå ett samhälle där naturresurser 

brukas på ett långsiktigt hållbart sätt och klimatpåverkan är på en acceptabel nivå.  

Att Göteborg är en växande storstad skapar möjligheter som inte alla kommuner kan glädjas åt och 

som vi inte ska ta för givna. Bostadsbyggandet och byggandet av t ex samhällsservice behöver möta 

den växande befolkningen samtidigt som konkurrensen om marken ökar. Den ökande befolkningen 

innebär ökade krav på tillgänglighet inom staden och i regionen. Baserat på scenarios för 

befolkningsframskrivningar som stadsledningskontoret tagit fram (se nedan) är bedömningen att 

Göteborg kommer att växa med ungefär 250 000 nya invånare fram till 2050.  

 
2017 2020 2030 2040 2050 

      

Huvudalternativ 564 000 585 000 655 500 728 500 807 500 
      

Lågalternativ 564 000 578 500 620 500 659 500 700 500 

Högalternativ 564 000 589 500 688 500 795 500 912 000 

 

 

Förslag till målbild för en långsiktigt hållbar utveckling för översiktsplanen 

Med utgångspunkt i ovan beskrivna mål och utmaningar har en målbild för översiktsplanen 

formulerats.  

 

I framtidens Göteborg har boende, verksamma och besökande jämlik tillgång till stadens resurser. 

Alla göteborgare har förutsättningar till en passande bostad och en bra livsmiljö vilket bidrar till en 

enklare vardag. Den hållbara staden ger god tillgång till stadens hela utbud och möjlighet att lösa de 

viktigaste vardagsbehoven i närområdet.  

Göteborg är en sammanhållen stad med en struktur som håller ihop olika områden och de människor 

som lever och verkar där. Det är enkelt för alla att ta sig mellan arbete, bostad, rekreation och nöjen. 

I framtidens Göteborg känner invånarna tillit till samhället och har inflytande över sina liv. 

Här finns mötesplatser för alla 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. Staden har levande stadsmiljöer som promenadstråk och ett stort utbud av 



butiker, kultur och evenemang. Här finns en bredd av arbetsplatser, bostäder och 

utbildningsmöjligheter.  

Göteborg är en stad som är öppen för världen. Här är tillgången till arbetsplatser stor tack vare ett 

mångsidigt och konkurrenskraftigt näringsliv som står stadigt i den globala ekonomin. 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. Göteborgs 

är en internationell förebild för förmågan att samarbeta i en miljö där människor utvecklas och trivs. 

Göteborg erbjuder goda förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt. 

Framtidens Göteborg är en klimatsmart och robust stad. Göteborg hanterar klimatförändringarna 

och de begränsade resurserna på ett hållbart sätt. Förutsättningarna att leva hållbart med begränsad 

klimatpåverkan är goda.  

Det grönskande och vattennära Göteborg inbjuder boende och besökare att gå och cykla. Grönska är 

ett viktigt inslag i den täta staden. Den nära tillgången till parker, natur och vatten bidrar till ökad 

hälsa och människors känsla av välmående. 

 

 


