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Samråd om program för Biskopsgården inom stadsdelen 
Biskopsgården 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

Genomföra samråd om program för Biskopsgården inom stadsdelen Biskopsgården.  

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden beslutade 2017-12-19 i enlighet med 2018 års startplan  

om uppdrag för program för Backaplan. 

4500 bostäder föreslås inom programområdet, tillsammans med handel/verksamheter 

med tyngdpunkt vid de befintliga torgen. Antalet bostäder begränsas av förskolebehovet.  

Underskottet av förskoleplatser är 28 avdelningar. Programmet möjliggör för ca 70 

avdelningar av förskoleplatser för att hantera underskottet och det framtida behov av 

förskoleplatser som programförslaget genererar.  

En ny mötesplats föreslås i programområdets nordvästra del i form av en kultur- och 

idrottsarena. Nya parker föreslås och befintliga föreslås upprustas. Svarte mosse klassas 

upp till stadspark. 

Sommarvädersgatan föreslås rustas upp, och en ny buss- och GC-gata föreslås i väster, 

bland annat.  

Programmet och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning har därför inte tagits fram.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Knäckfrågor:  

• Förtätning, boende- och upplåtelseformer. 

• Förskola och skola. 

• Offentliga rum: torg, park, kultur- och idrottsarena, mm.  

• Stärka stråk och kopplingar. 

• Genomförbarhet och etappindelning  

 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-09-24 

Byggnadsnämnden 2020-10-20 

Diarienummer 0189/18 

 

Projektledare 

Karoline Rosgardt 

Telefon: 031-368 16 73 

E-post: karoline.rosgardt@sbk.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Programmet föreslår omvandling av bebyggelse både på kommunal- och privatägd mark. 

Kommunala fastighetsägare äger den största delen av kvartersmarken inom 

programområdet. 

Fastighetskontoret beskriver de ekonomiska förutsättningarna för att genomföra den 

föreslagna utvecklingen i Biskopsgården som utmanande. Trots att förslaget i möjligaste 

mån utgår från befintlig struktur medför den föreslagna utbyggnaden stora kommunala 

investeringar. De största kostnaderna utgörs av en relativt omfattande ombyggnad av 

allmän plats. Förutsättningarna för byggnation enligt programförslaget är studerade på en 

övergripande nivå och den exploateringsgrad som föreslås utgör i detta skede endast en 

grov bedömning. När olika delområden studeras vidare kan exploateringsgraden komma 

att justeras vilket kan innebära att det antingen ryms fler eller färre bostäder i de olika 

etapperna. 

Kommunen får intäkter genom försäljning av mark och av exploateringsbidrag. I 

Biskopsgården bedöms intäkterna i dagsläget som låga. Genom att påbörja en utveckling 

i enlighet med programförslaget finns det dock möjligheter att på sikt höja markvärdet 

och därmed intäkterna för staden i området.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Programmet och dess innehåll bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning har därför inte tagits fram. Bedömningen är avstämd med 

Länsstyrelsen den 2019-11-15 som delar kontorets bedömning.  

De 12 miljökvalitetsmålen bedöms inte påverkas negativt i någon större utsträckning.  

En del av bebyggelsen föreslås på befintlig markparkering inom programområdet. 

Programmet tog tidigt ställning i arbetet att inte föreslå bebyggelse inom Svarte mosses 

naturområde. Naturmark sparas vilket är positivt för de lokala och nationella miljömålen 

om ”Ett rikt växt- och djurliv” samt ”En god bebyggd miljö”. Där bebyggelse har 

föreslagits i grönområden föreslår programmet att bebyggelsen ska samspela med naturen 

och miljön. Ett exempel är vid Bräckesåsen.  

Bedömning ur social dimension 

Brister i stadsbyggnad innebär brister i hälsa och välbefinnande. En av programmets 

konsekvenser ska vara att avhjälpa dessa brister. Detta har skett utifrån det 

stadsövergripande Jämlik stad samt utifrån sociala konsekvensanalyser (SKA) och 

barnkonsekvensanalyser (BKA). Ett exempel är att det första steget var att se på platser 

för förskola och skola – området har redan idag ett underskott, och en bra start på livet är 

avgörande.  

Målen inom Jämlik stad och SKA/BKA (nedan) har kopplats till programmets mål. 

Barnkonventionen bedöms falla inom samma mål. (Det beskrivs under kapitlet 

Konsekvenser i programhandlingen).  

Programmet har använt stadsdelens omfattande medborgarundersökningar snarare än att 

arrangera egna.  

Barnkonventionen har blivit svensk lag från och med år 2020. Barns bästa har bedömts 

och beaktats vid framtagande av programmet. Programarbetet har omfattats av en social- 
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och barnkonsekvensanalys där flera förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad 

deltagit. 

Fördelningen av boende- och upplåtelseformer påverkar de sociala frågorna. Området 

ligger mestadels långt från göteborgssnittet. Boendeformer kan styras i detaljplan, 

upplåtelseformer genom markanvisning. 60% av den föreslagna BTA:n ligger på stadens 

mark, resten på kommunala och privata bolags mark.  

Bilagor 

Programhandlingar 

1. Programhandling   
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Ärendet  

Byggnadsnämnden förslås besluta om samråd för program för Biskopsgården. Kontoret 

har tillsammans med övriga förvaltningar och bolag tagit fram ett programförslag för 

Biskopsgården. Kontoret bedömer nu att förslaget kan samrådas.  

Beskrivning av ärendet 

Programförslaget  

Byggnadsnämnden beslutade 2017-12-19 i enlighet med 2018 års startplan  

om uppdrag för program för Backaplan. Programmet för Biskopsgården ska ge en tydlig 

riktlinje för områdets utveckling. När staden växer så kommer Biskopsgården fortsatt att 

vara framförallt ett bostadsområde, men då som en del i den centrala staden: området 

ligger ca 4,5 kilometer från Göteborgs centrum, spårvagnen till Vårväderstorget från 

Brunnsparken tar bara 15 min. 

4500 bostäder föreslås inom programområdet, tillsammans med handel/verksamheter 

med tyngdpunkt vid de befintliga torgen. Det föreslagna tillskottet på 4500 bostäder + 

studentbostäder ger en ökning på ca 10 000 personer. Då skulle befolkningsmängden 

stiga till dryga 40 000 personer. Tätast bebyggelse föreslås vid torgen och längs de mest 

trafikerade stråken så som Sommarvädersgatan, medan övriga delar förtätas, värnas och 

utvecklas med hänsyn till befintliga värden. Småhus föreslås framförallt i anslutning till 

grönområden.  

En större befolkning är bland annat avgörande för torgens fortlevnad. Serviceutbudet är 

begränsat idag och behöver förbättras vid samtliga tre större torg: Vårväderstorget, 

Friskväderstorget-Väderbodarna och Länsmanstorget. Vårväderstorget är ett speciellt 

kraftsamlingsområde (ÖP). Eventuellt kan en hållplats för metrobuss hamna vid 

cirkulationen Hjalmar Brantingsgatan/Yrvädersgatan, som en del i ett framtida 

kollektivtrafiksystem. Det kan få konsekvenser även för annan kollektivtrafik.  

Boende- och upplåtelseformerna är en nyckel till områdets framtid. Området ligger långt 

från göteborgssnittet i båda fallen (med övervikt lägenheter och hyresrätter). Det förra 

kan hanteras i detaljplan, det senare via markanvisningar.  

Antalet bostäder begränsas av förskolebehovet, framförallt av underskottet om 500 platser 

(vilket motsvarar ca 3000 bostäder). 

För att skapa goda förutsättningar för barnfamiljer måste befintligt underskott av 

kommunal service byggas bort. Programmet pekar ut exempel på lämpliga platser. 

Placeringarna är inte låsta till utpekade platser, men har ansetts som preliminärt lämpliga 

placeringar i dialog med Lokalsekretariatet och Lokalförvaltningen. Underskottet av 

förskoleplatser är 28 avdelningar. Programmet möjliggör för ca 70 avdelningar av 

förskoleplatser för att hantera underskottet och det framtida behov av förskoleplatser som 

programförslaget genererar.       

Sommarvädersgatan föreslås rustas upp, och en ny buss- och GC-gata föreslås i väster. 

Sommarvädersgatan är områdets största gata. Den föreslås utvecklas till att få mer 

karaktär av en stadsgata. Idag liknar den en landsväg. En delvis ny gata, ”västra stråket” 

föreslås etableras för buss och gång-och cykel. Detta skulle ersätta förslaget i Koll 2035 

om citybuss parallellt med spårvägen. Detta bedöms på sikt öka kollektivtrafiknyttjandet i 
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området. Dagens kollektivtrafik är ofta otillgänglig på grund av höjdskillnader. Dessa blir 

området två huvudsakliga stråk i nordsydlig riktning.  

Två huvudstråk i östvästlig riktning föreslås i höjd med Länsmans- respektive 

Friskväderstorget-Väderbodarna. Förutom dessa föreslås en mängd mindre (men viktiga) 

stråk. De viktigaste gatorna mot övriga staden ligger utanför programmets ramar 

(Hjalmar Brantingsstråket; kopplingen över älven; mot Kyrkbyn och Lindholmen; och 

västerut mot Torslanda).  

Nya parker föreslås och befintliga föreslås upprustas. Bland programmets förslag märks 

en uppklassning av Svarte mosse från stadsdelspark till stadspark. Den är redan idag ett 

naturområde med goda rekreationsmöjligheter för både boende och övriga göteborgare; 

en uppklassning till stadspark understryker att Svarte mosse är en park för hela staden. 

Till detta föreslås en aktivitetspark i Norra Biskopsgården, en ’arkeologipark’ på 

Bräckeåsen och ytterligare några mindre parker. Det är generellt viktigt att de offentliga 

platserna också förvaltas aktivt.  

Programmet har hörsammat boendes efterfrågan på en mötesplats. En ny mötesplats 

föreslås i programområdets nordvästra del i form av en kultur- och idrottsarena (byggrätt 

finns). Bland övriga nya offentliga platser utmärker sig satsningar på de befintliga torgen, 

och förslag på nya offentliga platser. Befintliga offentliga platser föreslås göras 

attraktivare.  

I området finns offentliga och privata fastighetsägare som är intresserade av 

nybyggnation och utveckling. De tekniska förutsättningarna (buller, luft, skyfall, etc.) är 

goda. 

Slutligen är trångboddheten den kanske svåraste bostadsutmaningen. Ett sätt att tackla 

frågan är de föreslagna tillbyggnaderna i Norra Biskopsgården, det mest trångbodda 

området. 

Inom programområdet finns mark som omfattas av strandskydd (framförallt sjön Svarte 

mosse).  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26. 

Bakgrund 

Programmet för Biskopsgården var ett namngivet projekt i startplan 2018, beslutad av 

Byggnadsnämnden den 19 december 2017. 

Ett förslag till programhandling har tagits fram.  

Ärendets handläggning 

Programmet upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900)  

Programmet ingår i startplanen för 2018. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2017-12-19 att godkänna startplan för år 2018 där programmet ingår som Program 

Biskopsgården, SBKN36.  
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Programmet och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning har därför inte tagits fram. Kontoret har gjort en 

behovsbedömning för aktuellt program. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 

genomförande av det som föreslås i programmet inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Den preliminära bedömningen är att kommande detaljplaner inom 

programområdet inte behöver miljöbedömas. Frågan om kommande detaljplaner ska 

miljöbedömas avgörs i undersökning för respektive detaljplan.  

Knäckfrågor är:  

• Förtätning, boende- och upplåtelseformer: hur stor förtätning som anses lämplig, 

och hur området kan påverkas av variation i boende- och upplåtelseformer. 

Begränsningen i antalet bostäder hänger på förskolebehovet.  

 

• Förskola och skola: behovet av förskola och skola har varit en central fråga, 

framförallt i och med det stora underskottet av förskoleplatser (28 

avdelningar/500 platser, vilket motsvarar ungefär 3000 bostäder). 

 

• Offentliga rum: torg, park, kultur- och idrottsarena, mm. Området har många 

offentliga rum i behov av upprustning. Torgens placering har diskuterats och 

avvägts. Upprustningen av befintliga parker och etableringen av nya parker har 

diskuterats, bland annat i avvägning mot bostäder. Var en lämplig större 

mötesplats som en kultur- och idrottsarena kan etableras har också diskuterats. ¨ 

 

• Stärka stråk och kopplingar. En stor del av tiden har lagts på att försöka hitta nya 

stråk och kopplingar, men även öka tillgängligheten på befintliga stråk och 

kopplingar. Höjdskillnaderna inom programområdet har skapat svårigheter, bland 

annat för potentiell fordonstrafik. 

 

• Genomförbarhet och etappindelning.  

o En svår genomförandefråga är parkeringsersättning. Inom 

programområdet finns en stor del markparkering vid attraktiva lägen för 

exempelvis bostäder. Ersättningen av dessa parkeringsplatser har 

undersökts och föreslås som princip i parkeringshus. Frågan behöver 

dock studeras vidare i eventuellt kommande detaljplaner. Diskussioner 

med fastighetsägarna tyder på att varje fastighetsägare har en egen 

uppfattning om hur parkeringsersättning kan lösas. Övriga tekniska 

förutsättningar för genomförande (luft, buller, geoteknik, vatten, osv.) 

bedöms som mycket goda.  

o Etappindelningen föreslås, i enlighet med ÖP, vara ”1. Vårväderstorget 

med omnejd och 2. Friskväderstorget med omnejd”. I praktiken kan dock 

Friskväderstorget vara lättare att få igång snabbt. (Vårvädertorget har en 

del beroenden till andra projekt, bland annat till ÅVS Metrobuss). Alla 

delar av programområdet hyser intresserade fastighetsägare (såväl 

kommunala som privata).  

Samarbetet med övriga förvaltningar har fungerat väl.  
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