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Inriktning ny översiktsplan för Göteborg samt 
fördjupningar för centrala Göteborg och för 
Högsbo - Frölunda 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Inriktning för fortsatt arbete med översiktsplan för Göteborg godkänns  

2. Inriktning för fortsatt arbete med fördjupning av översiktsplanen för Centrala 

Göteborg godkänns  

3. Inriktning för fortsatt arbete med fördjupning av översiktsplanen för Högsbo-

Frölunda godkänns  

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i september/oktober 2017 byggnadsnämnden i uppdrag att ta 

fram förslag till ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupningar för centrala Göteborg 

och för Högsbo - Frölunda. Ett förslag till ny översiktsplan inklusive fördjupningar har 

tagits fram och varit utskickat för samråd. I september 2019 beslutade byggnadsnämnden 

om en arbetsprocess som innebär att byggnadsnämnden vid några tillfällen fram till 

utställning, tar beslutar om inriktning för fortsatt arbete med olika sakfrågor. 

Byggnadsnämnden föreslås nu ta ställning till den övergripande inriktningen för fortsatt 

arbete med förslag till ny översiktsplan för Göteborg samt för fördjupningar för centrala 

Göteborg och för Högsbo Frölunda. 

Kontoret föreslår att fortsatt arbete med ny översiktsplan utgår från den prioriterade 

inriktningen att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Vidare föreslås att 

arbeta vidare med geografiska inriktningar för markanvändning och struktur utifrån en 

utbyggnadsstrategi som innebär att stadens fortsatta utbyggnad av blandad 

stadsbebyggelse i huvudsak ska ske genom förtätning och omvandling inom det 

sammanhängande stadsområdet samt i anslutning till tyngdpunkter i ytterstaden. Utöver 

denna huvudsakliga byggnadsstrategi föreslår kontoret även att det fortsatta arbetet 

omfattar att undersöka om det utöver den huvudsakliga utbyggnadsstrategin finns behov 

av att ta nya områden i anspråk för bebyggelseutveckling i ytterstaden. 

Kontorets föreslår att inriktningen för fortsatt arbete med fördjupning för centrala 

Göteborg utgår från att jobba för en utvidgad innerstad och en stadskärna som växer över 

älven. Detta innebär att utreda förutsättningarna för ett mer finmaskigt och 
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sammanhängande gatunät norr om älven samt hur barriärer kan överbryggas. Inriktningen 

innebär även att viktiga strategiska lägen i innerstaden med hög potential för 

stadsutveckling ska identifieras och att blågröna stråk ska vara strukturerande för 

innerstaden samt att offentliga rum och gröna ytor tillgodoses och kan prioriteras även i 

lägen där det är attraktivt att exploatera.  

Kontorets föreslår att inriktningen för fortsatt arbete med fördjupning för Högsbo - 

Frölunda är att Dag Hammarskjöldsleden ska omvandlas till en boulevard, som utgör en 

stark ryggrad genom området. Innehållet i Högsbo industriområde förändras, helt eller i 

delar, till en mer blandad användning med bostäder, handel, samhällsservice, 

verksamheter och offentliga miljöer. För hela planområdet föreslås att det ska innehålla 

exempelvis skolor, förskolor, parker, natur, idrott och mötesplatser i tillräcklig omfattning 

för att bidra till goda boendekvalitéer och till en nära och sammanhållen stad. Vidare ska 

området innehålla en robust struktur för hantering av dagvatten och skyfall för att 

medverka till en stad som kan hantera ett förändrat klimat. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Föreslagen utbyggnadsstrategi bedöms bidra till en starkare regionkärna vilket är positivt 

för näringslivets tillväxt. Genom detta skapas nya värden för näringslivet vilket innebär 

att fler platser i Göteborg kommer leva upp till näringslivets krav på sammanhang och 

närmiljö. Det ökar i sin tur investeringsviljan. 

Den omfattande omvandling och förtätning som översiktsplanen ger inriktningen för, 

inom framförallt delar av innerstaden och i mellanstaden förutsätter mycket stora 

ekonomiska investeringar från Göteborgs stad, andra offentliga organisationer och inte 

minst från det privata näringslivet i form av till exempel fastighetsbolag som investerar i 

bostads-, kontors-, hotell- och handelsfastigheter. 

Den övergripande inriktningen liksom övriga delar av översiktsplanen kommer att 

bedömas ytterligare i en ekonomisk konsekvensanalys. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Föreslagen utbyggnadsstrategi skapar förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande och 

att stora sammanhängande naturområden i stort bevaras. Sammantaget bedöms den 

övergripande inriktningen möjliggöra lägre utsläpp av växthusgaser och lägre 

energikonsumtion per person genom att det kollektiva resandet samt gång och cykel ges 

en hög prioritet. 

Den övergripande inriktningen liksom övriga delar av översiktsplanen kommer att 

bedömas ytterligare i en miljöbedömning som en del i översiktsplanens 

hållbarhetsbedömning. 

Bedömning ur social dimension 
Inriktningen om en mer sammanhållen stad genom att bygga bort barriärer, skapa nya 

kopplingar och länka ihop olika stadsdelar skapar goda förutsättningar för ökad 

integration. Intentionen med den övergripande inriktningen att skapa tät och stadsmässig 

bebyggelse med goda kollektivtrafikförbindelser kan underlätta vardagen för kommunens 

invånare men även öka trygghetskänslan inom vissa stadsdelar. Ett ökat utbud av olika 
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typer av offentliga rum och mötesplatser kan påverka den sociala hållbarheten i en positiv 

riktning. 

Den övergripande inriktningen liksom övriga delar av översiktsplanen kommer att 

bedömas ytterligare i en social konsekvensanalys som en del i översiktsplanens 

hållbarhetsbedömning. 

 

 

Bilaga 1. Utgångspunkter för inriktning ny översiktsplan 
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Ärendet  
Byggnadsämnden föreslås ta ställning till den övergripande inriktningen för fortsatt 

arbete med förslag till ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupningar för centrala 

Göteborg och för Högsbo - Frölunda. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige gav i september/oktober 2017 byggnadsnämnden i uppdrag att ta 

fram förslag till ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupningar för centrala Göteborg 

och för Högsbo – Frölunda. Arbetet med den nya översiktsplanen innebär att alla delar av 

den befintliga översiktsplanen ska omprövas, inklusive kartor, fördjupningar och 

tematiska tillägg. Av uppdraget framgick att förslaget ska tas fram med aktiv medverkan 

från övriga berörda nämnder.  

Uppdraget för ny översiktsplan innebär vidare att arbetet ska utgå från inriktningen mot 

den täta, gröna staden med blandat innehåll och 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. Med 

utgångspunkt i denna övergripande inriktning, ska arbetet med ny översiktsplan samt 

fördjupningarna sträva mot en fördjupad avvägning för en ökad helhet och att inom 

geografiska delområden lösa strukturella problem och knäckfrågor. Den nya 

översiktsplanen med kartor ska vara tillgänglig och anpassad för digitala plattformar.  

Fördjupningen för centrala Göteborg ska redovisa utvecklingsfrågor och bevarandefrågor 

i innerstaden, ta fram ställningstaganden i strategiska frågor som underlättar för pågående 

planläggning av bostäder och arbetsplatser samt fördjupa intresseavvägningar och ta 

vidare strategier och fördjupade inriktningar som är specifika för centrala Göteborgs 

geografiska avgränsning på kort och lång sikt. Vidare ska fördjupningen särskilt avväga 

riksintressen, studera den övergripande trafikstrukturen med avsikt att minska 

barriäreffekter och stödja genomförandet av Koll 2035. 

Av särskild vikt för fördjupningen Högsbo – Frölunda är bland annat att pröva 

omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard och att stödja genomförandet av 

Koll 2035. Kommunfullmäktiges beslut 2017 gällande fördjupningen för Högsbo – 

Frölunda var en fortsättning på det uppdrag kommunfullmäktige gav trafiknämnden i 

2017 års budget: att ta fram en åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard, 

gällande både trafiklösning och stadsutveckling. Hur det uppdraget ska utföras 

förtydligades i dokumentet Mål och inriktning Göteborgs Stad 2017. 

Ett förslag till ny översiktsplan samt fördjupningar för centrala Göteborg och för Högsbo 

Frölunda har tagits fram och skickats ut på samråd under perioden 17 januari- 26 april 

2019. Samrådshandlingarna skickades ut relativt tidigt i planeringsprocessen för att fånga 

upp kunskap, idéer, tankar och förslag i ett tidigt skede och i en så bred krets av 

intresserade som möjligt.  

I september 2019 beslutade byggnadsnämnden om en process för fortsatt arbetet med 

översiktsplanen samt fördjupningarna fram till utställning. Processen innebär att 

byggnadsnämnden vid några tillfällen fram till utställning, tar beslut om inriktning för 

fortsatt arbete med olika sakfrågor. Den första fråga som föreslagits att tas upp för beslut 
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om inriktning är översiktsplanens övergripande utvecklingsstrategi och 

utbyggnadsordning.  Detta ska ligga till grund för övriga delar av översiktsplaneförslaget. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
 

1. Inriktning ny översiktsplan 

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

följande tre punkter: 

A. Att arbeta vidare med planförslaget utifrån den prioriterade inriktningen att 

planera för en nära, sammanhållen och robust stad. 

B. Att arbeta vidare med geografiska inriktningar för markanvändning och struktur 

utifrån nedan beskrivna utbyggnadsstrategi. 

C. Att fortsätta undersöka om det utöver den huvudsakliga utbyggnadsstrategin finns 

behov av att ta nya områden i anspråk för bebyggelseutveckling i ytterstaden. 

 

A. Förslag till prioriterad inriktning för översiktsplanen 

För att uppnå översiktsplanens målbild föreslår kontoret att de prioriterade inriktningarna 

nära, sammanhållen och robust stad ska ligga till grund för översiktsplanen. Nedan 

beskrivs kortfattat vad denna inriktning innebär. De tre prioriterade inriktningarna 

kompletterar varandra och ska användas tillsammans.  

Nära stad innebär närhet mellan människor och de funktioner som krävs för att vardagen 

ska gå ihop. Närhet ska bidra till att göteborgarna får bättre tillgång till stadens utbud och 

skapar samtidigt underlag för handel och verksamheter. Behovet av att resa minskar och 

fler kan klara vardagen genom att gå och cykla. Korta avstånd till vardagliga funktioner 

skapar också förutsättningar för levande och attraktiva närmiljöer. Exempel på strategier 

som kan bidra till en nära stad är:  

- att utveckla stadens tyngdpunkter 

- att skapa fler tillgängliga grönområden och offentliga platser 

- att förtäta för att höja kvaliteter och hushålla med resurser 

- att skapa god balans mellan olika funktioner. 

En sammanhållen stad ökar tillgängligheten och minskar barriärer. Om stadens delar 

hänger ihop skapas förutsättningar för mer jämlika livschanser. Människor möts istället 

för att hållas isär. Fysiska och sociala barriärer hänger ofta tätt ihop. När staden kopplas 

samman och sammanhängande stråk skapas blir det lättare att ta sig mellan stadens olika 

platser och stadsdelar. Exempel på strategier som kan bidra till en sammanhållen stad är: 

- att skapa ett väl fungerande nätverk av gator och gångvägar 

- att binda ihop staden med snabb och pålitlig kollektivtrafik 

- att planera för variation (t ex bostäder, mötesplatser, uttryck) 

- att offentliga rum och viktiga mötesplatser bevaras och nya tillskapas.  

En robust stad är trygg och tål att det oförutsedda händer. Den har motståndskraft och 

anpassningsförmåga för att möta utmaningar. I en robust stad finns god tillgång till 

arbetstillfällen, över tid och genom konjunktursvängningar. Invånarna har förtroende för 

varandra och för samhällets funktioner. En robust stad har också hälsosam luftkvalitet, 
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goda ljudmiljöer, och robust vattenförsörjning. Den robusta staden förutsätter ett stabilt 

infrastruktursystem. Exempel på strategier som kan bidra till en robust stad är: 

- att hantera klimatförändringarna 

- att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster  

- att planera för ett mångsidigt och diversifierat näringsliv 

- att delaktighet och öppenhet ska prägla planeringsprocesserna. 

 

B. Förslag till övergripande utbyggnadsstrategi 

Den övergripande utbyggnadsstrategin i översiktsplanen syftar till att redovisa var och 

hur stadens byggnation av bostäder, verksamheter och samhällsservice bör utvecklas. Den 

föreslagna utbyggnadsstrategin bygger vidare på utbyggnadsordningen i den gällande 

översiktsplanen samt den strategi för utbyggnadsplanering som tagits fram sedan dess. 

Målet är att utbyggnadsstrategin ska bidra till en nära, sammanhållen och robust stad. 

Den nya översiktsplanen föreslås ta 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. 

Det sammanhängande stadsområdet tillsammans med prioriterade tyngdpunkter i 

ytterstaden bedöms rymma merparten av stadens utbyggnadsbehov av bostäder och 

samhällsservice på åtminstone 20-30 års sikt. Även utbyggnad av småhus ska rymmas 

inom dessa områden. 

För att fler göteborgare ska få tillgång till stadens utbud på nära håll behöver Göteborg gå 

mot en mer flerkärnig struktur med service, kultur, mötesplatser och arbetsplatser på fler 

platser än i dagens centrum. Genom att utveckla och stärka tyngdpunkterna skapas 

förutsättningar för en bättre balans mellan olika stadsdelar. Tyngdpunkterna har 

sinsemellan olika förutsättningar och utgångslägen. Strategier för att utveckla 

tyngdpunkterna behöver därför utgå från platsens förutsättningar. 

Preliminärt föreslås följande tyngdpunkter i mellanstaden att prioriteras: Frölunda torg, 

Gamlestads torg, Angereds centrum, Rymdtorget, Selma Lagerlöfs torg, 

Wieselgrensplatsen, Vårväderstorget, Marklandsgatan/Axel Dahlströms torg och 

Brunnsbo torg. I ytterstaden föreslås Kärra, Amhult och Nya Hovås som prioriterade 

tyngdpunkter. 

Det finns kapacitet för nya arbetsplatser integrerat i den blandade bebyggelsen i 

mellanstaden och framförallt i innerstaden. Dessutom föreslås mindre företagsområden i 

mellanstaden bevaras för verksamheter. Dessa innehåller idag en stor variation av 

branscher och kan kompletteras med verksamheter som i mer begränsad utsträckning är 

störande för sin omgivning. Utöver detta finns särskilt utpekade verksamhetsområden i 

ytterstaden för mer störande verksamheter som inte går att blanda med annan bebyggelse. 

Stadsbyggnadskontoret föreslår att den övergripande utbyggnadsstrategi inkluderar 

följande delar: 

- att stadens fortsatta utbyggnad av blandad stadsbebyggelse i huvudsak ska ske genom 

förtätning och omvandling inom det sammanhängande stadsområdet samt i 

anslutning till tyngdpunkter i ytterstaden 
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- att prioriterade tyngdpunkter i mellanstaden och ytterstaden ska utvecklas för att 

Göteborg ska gå mot en mer flerkärnig struktur 

- att mark för verksamheter som är störande för omgivningen i huvudsak ska 

lokaliseras i verksamhetsområden i ytterstaden 

- att de gröna kilarna ska värnas och att de blågröna stråken ska utvecklas till en robust 

och väl integrerad grönstruktur, som del av den täta staden.  

Utöver ovan beskrivna utbyggnadsstrategi föreslås att skärgården samt mindre orter i 

ytterstaden ska kunna kompletteras med ny bebyggelse för ökad blandning av 

bostadsformer och verksamheter/service. I övrigt föreslås en generellt restriktiv hållning 

till ny bebyggelse. 

 

 

Utbyggnadsområde blandad stadsbebyggelse 

Utbyggnadsområde verksamheter 

Gröna kilar/blågröna stråk 
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C. Förslag att undersöka behov av att ta nya områden i anspråk 

Som beskrivs ovan föreslår kontoret att översiktsplanens huvudsakliga utbyggnadsstrategi 

är att komplettera med bebyggelse inom det sammanhängande stadsområdet. Som ett 

komplement till denna strategi, föreslår kontoret att behovet av att dessutom ta 

något/några nya områden i anspråk inom ramen för denna översiktsplans tidshorisont 

utreds.  

I den gällande översiktsplanen finns ett antal områden i ytterstaden utpekade som 

framtida utredningsområden för stadsutveckling. Inriktningen för dessa områden är att 

större förändringar kan komma att bli aktuellt först på längre sikt. En restriktiv hållning 

till ny bebyggelse som kan hindra framtida exploatering gäller därför. Gemensamt för 

områdena är att det krävs kraftfulla satsningar på kollektivtrafik och annan infrastruktur 

för att utbyggnad ska bli aktuell. Gällande översiktsplan anger även att bebyggelsen i 

dessa områden ska utformas med en tillräcklig täthet för att skapa underlag för service 

och god kollektivtrafik. Hänsyn ska tas till värdefull natur och kulturmiljö vid all ny 

bebyggelse och infrastruktur. 

Att satsa på flera nya perifera områden skulle ge en spridning av bebyggelse och behov 

av exempelvis infrastruktursatsningar på flera håll. Kontoret föreslår därför att 

översiktsplanen även gör en övergripande 

analys av sociala, ekonomiska och 

ekologiska konsekvenser av att ta hela eller 

delar av de aktuella områdena i anspråk. 

Syftet är att identifiera vilken 

utbyggnadsriktning/vilket område som har 

bäst förutsättningar att möta 

översiktsplanens målbild och en långsiktigt 

hållbar stadsutveckling. 

De områden som är aktuella att studera är; 

väster om Kärra/Skogome, Rödbo, Säve, 

Björlanda/Låssby, Torslanda, och 

Svindal/Gatersered (se karta till höger). 

Tidigare studier har visat att det finns 

relativt stor potential för framtida 

utbyggnad av bostäder och arbetsplatser av 

olika karaktär i dessa områden.  

 

2. Inriktning för fördjupning centrala Göteborg 

Kontorets förslag till inriktning för fortsatt arbete med fördjupning centrala Göteborg 

sammanfattas i följande tre punkter:  

A. Fortsätta jobba för en utvidgad innerstad och en stadskärna som växer över älven. 

Detta innebär att utreda förutsättningarna för ett mer finmaskigt och 

sammanhängande gatunät norr om älven samt hur barriärer kan överbryggas. 

B. Identifiera viktiga strategiska lägen i innerstaden med hög potential för 

stadsutveckling.  

Planeringsreserver i ytterstaden som föreslås ingå 

i studien. 
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C. Att blågröna stråk ska vara strukturerande för innerstaden samt att offentliga rum 

och gröna ytor tillgodoses och kan prioriteras även i lägen där det är attraktivt att 

exploatera.  

Centrala staden präglas, liksom staden i sin helhet, av utmaningar kopplade till en delad 

stad som växer och behöver stå robust mot ett förändrat klimat. Fördjupningens 

geografiska avgränsning sammanfaller till stor del med regionens kärna där många av 

stadens arbetsplatser är lokaliserade och där det finns stor potential för nya 

näringslivsetableringar. Den centrala staden är samtidigt stadens och regionens 

gemensamma mötesplats och behöver således möta behoven hos alla, inte bara de som 

bor eller verkar här. Det råder stor konkurrens om marken och redan idag är det brist på 

samhällsservice och allmänna friytor som kan ge ekosystemtjänster samt bidra till att 

rusta staden för ett förändrat klimat.    

En attraktiv innerstad med en stadsmässig utformning förutsätter ett finmaskigt, 

gångvänligt och upplevelserikt gatunät som gynnar ett liv i staden där man naturligt väljer 

att ta sig fram till fots, med cykel eller med kollektivtrafik framför att ta bilen. Samtidigt 

behöver god regional tillgänglighet med kollektivtrafik stärkas till flera delar av 

innerstaden. Regionala målpunkter och arbetsplatser behöver lokaliseras där 

tillgängligheten med kollektivtrafik är god. 

Befintliga barriärer i staden innebär att den gångvänliga staden är svår att skapa inom 

delar av centrala Göteborg. Snabb spårbunden kollektivtrafik riskerar att skapa nya 

barriärer i den täta staden. Täta samband tvärs trafikleder, järnvägsområden och 

vattendrag behöver därför skapas. Målbilden för kollektivtrafiken – Koll 2035 – redovisar 

en utblick mot 2050 där bl.a. planskild spårväg och stadsbana lyfts fram som alternativ 

för ett antal olika sträckor.  

Förslag till prioriterad inriktning fördjupning för centrala Göteborg 

Fördjupningen för centrala Göteborg tar avstamp i översiktsplanens övergripande 

inriktningar; nära, sammanhållen och robust.  

Nära stad innebär i centrala Göteborg bl.a. att skapa förutsättningar för en utvidgad 

innerstad som upplevs nära för fler. Fler lägen där det finns potential för handel, kontor, 

utbildning och evenemang behöver identifieras och stärkas. Dessa lägen behöver vara 

tillgängliga med såväl kollektivtrafik som gång och cykel. Samtidigt behöver området i 

sin helhet stärkas med tillgängliga, offentliga rum för stadens alla invånare. Förslaget är 

därför att fortsätta identifiera strategiska lägen inom innerstaden där det finns hög 

potential för bl.a. näringslivsetableringar och som är lämpade för en högre exploatering. 

Förslaget innebär också att jobba vidare med inriktningen att det ska vara en lägre 

exploateringsgrad utanför dessa lägen för att kunna skapa de kvaliteter som krävs för den 

attraktiva innerstaden. Innerstaden går således, liksom staden i stort, mot en mer 

flerkärnig struktur. 

En sammanhållen stad innebär i centrala Göteborg bl.a. att större trafikbarriärer och älven 

behöver hanteras så att förutsättningar för en utvidgad innerstad skapas. Potentialen för 

att skapa lägen som har en hög täthet av människor och är attraktiva för t.ex. 

näringslivsetableringar är beroende av ett mer finmaskigt gång- och cykelnät. Ett sådant 

nät saknas idag framförallt norr om älven. Förslaget är därför att gå vidare och utreda 

förutsättningarna för ett mer finmaskigt och sammanhängande gatunät norr om älven 

samt hur barriärer kan överbryggas. 
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En robust stad innebär i centrala Göteborg bl.a. att fler lägen som är attraktiva för 

näringslivet tillskapas, vilket beskrivs ovan, men också att ytor för klimatanpassning och 

ekosystemtjänster utvecklas för att rusta staden för ett förändrat klimat. Förslaget är 

därför att jobba vidare med att de blågröna stråken ska vara strukturerande samt att de 

regionala grönkilarna ska möta älven. Förslaget är också att jobba vidare med att 

offentliga rum och gröna ytor tillgodoses och kan prioriteras även i lägen där det är 

attraktivt att exploatera.  

 

3. Inriktning för fördjupning Högsbo - Frölunda 

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

sammanfattas i följande punkter: 

För området kring Dag Hammarskjöldsleden: 

A. Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till en boulevard, som utgör en stark 

ryggrad genom området. Den kantas av bebyggelse och offentliga rum, och 

innehåller ett stråk med samlad spårtrafik och vägtrafik. Den har god 

framkomlighet och hög kapacitet för gång och cykeltrafik, såväl längs med 

boulevarden som tvärs. Boulevarden har en varierad utformning längs sträckan. 

B. Innehållet i Högsbo industriområde förändras, helt eller i delar, till en mer 

blandad användning med bl.a. bostäder, handel, samhällsservice, verksamheter 

och offentliga miljöer. 

C. Högst bebyggelsetäthet föreslås nära boulevarden, och i första hand kring 

hållplatserna. I anslutning till några strategiskt viktiga hållplatser prioriteras 

service, handel och arbetsplatser. Tätheten sjunker sedan med ökande avstånd till 

boulevarden. 

För hela planområdet 

A. Planområdet ska innehålla exempelvis skolor, förskolor, parker, natur, idrott och 

mötesplatser i tillräcklig omfattning för att bidra till goda boendekvalitéer och till 

en nära och sammanhållen stad. 

B. Området ska innehålla en robust struktur för hantering av dagvatten och skyfall 

för att medverka till en stad som kan hantera ett förändrat klimat. 

C. Det ska finnas en grönstruktur som utgår från befintliga förhållanden, och som 

kompletteras med bland annat nya parker för att skapa en robust struktur med 

avseende på ekosystemtjänster, biologisk mångfald och rekreation. 

D. Kopplingar inom området, genom området och till omgivningen ska stärkas, för 

gående, cyklister och kollektivtrafik, för att ge en sammanhållen och nära stad. 

 

Området kring Dag Hammarskjöldsleden 

En omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard ger förutsättningar för en 

omvandling till en sammanhållen, blandad stadsmiljö kring den nuvarande leden och i 

angränsande Högsbo industriområde.  

Dag Hammarskjöldsleden är idag en trafikled som sträcker sig mellan Järnbrottsmotet i 

söder och Linnéplatsen i norr. Den första vägen i denna sträckning anlades succesivt 
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under 1940- och 1950-talet, parallellt med Säröbanan. Under 1960-talet påbörjades 

ombyggnaden till nuvarande utformning. 

Dag Hammarskjöldsleden ingick i ett planerat system av stadsmotorvägar, och var tänkt 

att fortsätta längs Linnégatan till Järntorget. Planen för stadsmotorvägnätet genomfördes 

dock aldrig i sin helhet. Under 1970-talet var trafikflödet längs Dag Hammarskjöldsleden 

drygt 50 000 fordon per dygn, men har sedan dess minskat med cirka 40 %. Det är idag 

den enda vägsträckningen med 90 km/h som hastighetsbegränsning i de centrala delarna 

av Göteborg. I övriga delar av staden finns det två sträckor med 90 km/h: väg 158 mellan 

Brottkärrsmotet och kommungränsen mot Kungsbacka och på en drygt 2 km lång sträcka 

på Tuvevägen på Hisingen. 

Öster om Dag Hammarskjöldsleden ligger Högsbo industriområde. Detta anlades med 

början på 1930-talet, men med den stora utbyggnaden under perioden 1950–1970. Den 

framtida markanvändningen i Högsbo industriområde regleras i planprogram för 

utveckling av nordöstra Högsbo, antaget 2016, och i fördjupad översiktsplan för 

Fässbergsdalen, antagen 2012. I dessa planer redovisas en förändrad markanvändning för 

stora delar av industriområdet, med en inriktning mot blandad stadsbebyggelse med 

bostäder, service, arbetsplatser och grönytor. Planprogrammet pekar på vikten av att 

omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard i samband med omvandlingen av 

Högsbo industriområde, och framhåller att en omvandling är viktig för att ge ny 

bostadsbebyggelse en god koppling till resten av stadsdelen. Det finns idag ett intresse 

från många fastighetsägare i området att påbörja omvandlingen till ett mer blandat 

innehåll i området. 

Dag Hammarskjöldsleden är idag ett viktigt stråk för resande mellan områdena söder om 

planområdet och Göteborgs mer centrala delar. Kollektivtrafiken i detta stråk utgörs idag 

av busstrafik. I målbild Koll 2035 redovisas en spårbunden trafik i form av en stadsbana 

längs Dag Hammarskjöldsleden. Koll 2035 innehåller också metrobuss söderut längs väg 

158, och längs Söderleden och Västerleden. Kollektivtrafiken har idag kapacitetsproblem 

under rusningstid. Preliminära beräkningar visar att en ökad andel kollektivtrafikresenärer 

eller en utbyggnad av bostäder söderut längs väg 158 kommer att innebära ett behov av 

en spårbunden kollektivtrafik genom planområdet för att hantera framtida 

kapacitetsbehov, oavsett eventuella förändringar av markanvändningen i Högsbo 

industriområde.  

Göteborgs stad äger idag marken längs Dag Hammarskjöldsleden, fastigheterna i Högsbo 

industriområde i huvudsak är privatägda.  

En omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard, omgiven av bebyggelse 

och offentliga rum, med högst bebyggelsetäthet längs boulevarden och i första hand kring 

hållplatserna, ger förutsättningar för en sammanhållen stadsdel. Den kommande blandade 

stadsbebyggelsen i nuvarande Högsbo industriområde knyts då samman med de redan 

utbyggda delarna av Högsbo och Frölunda, och övriga Göteborg.  

En utbyggnad av spårväg längs boulevarden är ett effektivt, och sannolikt nödvändigt, 

sätt att hantera de ökade flödena av kollektivtrafikresenärer söderut, i linje med Målbild 

Koll 2035.  

Att utnyttja det kommunala markinnehavet kring Dag Hammarskjöldsleden för 

bebyggelse ger ett ekonomiskt tillskott till utbyggnaden av bland annat nödvändig 
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kollektivinfrastruktur och offentlig service. Dessa kostnader kommer att uppstå i och med 

den redan beslutade omvandlingen av Högsbo industriområde, av ett ökat resande med 

kollektivtrafik och med eventuell utbyggnad av bostäder söderut, längs väg 158. 

För hela planområdet 

Planområdet utgörs idag i huvudsak av bostadsbebyggelse, men här finns också några 

större områden för handel och verksamheter. Inför de förändringar som pågår, och fortsatt 

kommer att ske i området, är det viktigt att omvandlingen sker så att befintliga kvaliteter i 

området fortsatt finns kvar och att nya skapas i samband med tillkommande bebyggelse.  

För att få en fungerande stadsmiljö med goda kvaliteter för de boende är det viktigt att 

skolor, förskolor, idrottsanläggningar och mötesplatser får tillräckligt med utrymme för 

att kunna erbjuda bra boende- och uppväxtmiljöer för alla åldrar.  

Det kommer också att vara viktigt att hela planområdet kan hantera det förändrade klimat 

och de ökade nederbördsmängder som kommer att påverka bebyggelsen och 

infrastrukturen. Ett robust system för hantering av dagvatten och skyfall blir viktigt för att 

minska skador på egendom och för att säkerställa funktion och framkomlighet för 

samhällsviktiga funktioner. 

En del i denna struktur kommer att vara grönstrukturen, som bidrar med 

ekosystemtjänster, med tillgång till områden för rekreation och utevistelse, och för att 

bibehålla och stärka den biologiska mångfalden i området. I planområdet och i dess 

närhet finns idag många gröna platser, men dessa kan behöva kompletteras och utvecklas 

för att ge alla boende tillgång till tillgängliga grönytor av god kvalité.  

För att området ska uppfattas som sammanhållet och nära kommer kopplingar och stråk 

för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik att behöva stärkas. Det gäller såväl inom 

området som till angränsande områden i Göteborgs kommun och i Mölndals kommun. 

Det är också viktigt att säkerställa en god framkomlighet genom området för de som 

passerar utan att ha sin målpunkt i planområdet. 
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