


Detta arbete är ett inspel avseende landskap som kan användas i Göteborgs 
stads arbete med “Program för Chalmers Johanneberg, Mossne och Landala”. 
Arbetet är beställt av Göteborgs stad, Byggnadsnämnden och är utfört under 
höst och vinter 2011/2012 av C-O-M-B-I-N-E arkitekter ab i samarbete 
med Stadsbyggnadskontorets interna avstämningsgrupp och programarbetets 
arbetsgrupp. 

En av stadens fördelar är att den har en täthet som låter en 
mångfald av karaktärer att existera sida vid sida. Att jobba med 
möten och relationer också mellan stadsdelar tror vi är verksamt 
för att det kan generera en intressant programblandning samtidigt 
som man stärker de olika områdenas identiteter. Vi menar att man 
kan arbeta med ett slags stadens brynzoner.  I naturen är det i 
gränsen mellan två olika livsmiljöer som har det rikaste biologiska 
livet och där de mest komplexa strukturerna uppstår. Det är 
inte endast växter och djur från de olika livsmiljöerna som möts 
utan brynzonen har även en stor mängd egna arter som har sin 
huvudsakliga livsmiljö i detta gränsland. På ett liknande sätt kan de 
olika delarna i programområdet påverka varandra



Inspel landskap skall tllföra information och ge ett fördjupat underlag för 
landskapets betydelse i arbetet med programmet. Arbetet skall enligt 
uppdragsbeskrivningen ge en fördjupad förståelse av områdets befintliga 
kvalitéer och framtida potentialer vad det gäller topografi, samband, 
skala, gränser, tillgänglighet, naturvärden, biotoper, sport och rekreation. 
Det skall också ge en beskrivning av landskapens befintliga karaktärer och 
dess utvecklingsmöjligheter. 
 Med landskap menar vi här hela programområdets fysiska miljö, 
både bebyggelse och grönområden. Vår syn på inspel landskap tar 
utgångspunkt i det vi kallar ”landskapligt tänkande” – ett tänkande som 
utgår från landskapets olika processer över tid som då också inbegriper 
de urbana processerna. Landskapet (som inkluderar staden) är i ständig 
utveckling och det är i planeringen av största vikt att till största möjliga mån 
utnyttja de olika tidshorisonter som varje situation möter. Vilka olika faser 
genomgår uppbyggnaden av landskapet och dess urbana kontext? Hur 
kan olika faser av landskapets biotoper göras attraktiva och användbara? 
Vilka miljöer och program kan locka människor att använda miljön? Hur 
byggs det upp en ”berättelse” kring situationens karaktär och identitet över 
den tid den etableras både i form av biotoper och som idé i medborgarnas 
huvuden. Arbetet med landskapet kan bli en aktiv och generativ 
utgångspunkt för planeringen.
 Vi intresserar oss extra mycket för relationen mellan människa och 
natur - inte minst i täta urbana situationer. Hur kan denna relation utvecklas 
för att påverka ett stadsutvecklingsområdes struktur och innehåll att bli mer 
hållbara och resilienta.
 En viktig del i inspel landskap har varit hur programområdets 
olika delområden kan integreras. En lika viktig uppgift har varit hur 
programområdet i sin tur kan integreras med den övriga staden. Målet 
har varit att stärka positiva inre karaktärer men också att skapa nya 
relationer och en mer uppkopplad stadsväv. På så sätt har gränserna 
blivit utgångspunkter snarare än att vara avskiljande. I mötet mellan olika 
strukturer och stadsliv finns det möjlighet att skapa komplexa och livfulla 
situationer där olika intressanta gränsland kan uppstå. 

Hur detta arbete har utförts

Detta arbete bygger på några verktyg och utgångspunkter som diskuterats 
fram med Stadsbyggnadskontoret. Till dessa har några ytterligare verktyg 
lagts till av combine. I bakgrunden finns ”Värdebaserad stadsutveckling”, en 
metod som kommer att ligga till grund för programarbetet.

Mötesstruktur: arbetet med inspel landskap har skett med täta möten 
med avstämningsgruppen. Det har skett i möten både i Göteborg och i 
ett antal telefonmöten med datorstöd. Ytterligare möten med delar av 

INSPEL LANDSKAP
EN PROGRAMFÖRKLARING FÖR INSPEL LANDSKAP OCH LANDSKAPLIGT TÄNKANDE

Inspelet ska ge en fördjupad 
förståelse för landskapets roll samt 
beskriva dess befintliga utmaningar 
och utvecklingsmöjligheter.

Inspel landskap är formulerat efter 
en ståndpunkt att landskapets 
processer inbegriper hela den 
fysiska miljön. I detta arbete föreslår 
vi hur programområdets utveckling 
kan relateras ett landskapligt 
tänkande där relationen till naturen 
stärks för att göra utvecklingen mer 
hållbar, ekonomiskt, ekologiskt och 
sociokulturellt.

arbetsgruppen och enskilda tjänstemän har skett. Combine har besökt 
platsen vid ett flertal tillfällen för inventering och analyser. 

Workshop: den 19:e januari anordnade combine en stor workshop i 
Chalmerska huset. Där deltog ca 20 personer från arbetsgruppen och 
övriga berörda tjänstemän. 

Dokumentets uppbyggnad och delar

Dokumentet är en slags guidebok till områdets landskapliga potentialer.

Arbetet är uppdelat i några olika avsnitt. Den första delen presenterar 
dokumentets uppbyggnad och några viktiga verktyg och idéer. Sedan 
följer en övergripande analys av områdets plats i staden och landskapets 
roll i programområdet. Här visas också hur området delats upp i olika 
delområden. Den avslutande delen går igenom område för område 
enligt en mall med uppställda rubriker som återkommer vid varje 
områdesbeskrivning.

Områdessidorna: Varje område har två uppslag med sammanlagt 4 sidor:

Sid 1. GEMENSAM BERÄTTELSE Behandlar områdets övergripande 
utmaningar och knäckfrågor. Sidan försöker ringa in vad området skall 
”göra”. Vilken potentiell identitet området kan få.

Sid 2. VAD ÄR PLATSEN IDAG? Beskriver vad platsen är idag, vilka värden 
som är viktiga att bevara och utveckla. Här placeras också området in i sin 
kontext i plan och sitt förhållande till olika skalnivåer.

Sid 3. UTMANINGAR I STADS- OCH LANDSKAPSRUMMET Beskriver 
stadslandskapets konkreta utmaningar i fotografier, texter och i relation till 
ett flygfoto.

Sid 4. POTENTIALER SOM KAN STÄRKA GRÄNSLANDET Exemplifierar 
konkreta utvecklingspotentialer. 







WORKSHOP
INFORMATIONSUTBYTE I CHALMERSKA PALATSET

ETT PROGRAMOMRÅDE MED MYCKET OCH 
KOMPLEX INFORMATION
Programområdet är en välbesökt och intensivt nyttjad 
del av Göteborg. Den befintliga samlade kunskapen 
om området är mycket stor. Det mycket omfattande 
projektet JSP är en drivkraft till varför programarbete 
nu bedrivs intensivt på stadsbyggnadskontoret.

GENOM ATT MÖTAS BÖRJAR ARBETET MOT ATT 
FORMA EN GEMENSAM BERÄTTELSE
En framgångsfaktor för en stad är att den är en bra 
mötesplats för alla. Både sär- och allmänintressen 
behöver tas om hand för att kontinuerligt skapa en 
situation som alla kan och vill bidra till. En nyckel för 
att jobba mot en bra stadsmiljö är att alla inblandade 
delar målbild. Vad är platsens berättelse? Delar 
situationes aktörer denna bild är det både lättare och 
roligare att jobba mot samma mål.

EN VIKTIG BIPRODUKT ÄR INFORMATION 
Till workshopen hade arbetet landat i en definition av 
de gränsland som vi i detta inspel vill ge en breddad 
syn på.
Workshopens moment designades så att ett givande 
utbyte skapas mellan deltagarna samtidigt som vi från 
Combine får ta del av den stora källa av information 
om programområdet som är samlad i gruppen.

WORKSHOPENS MOMENT 
Workshopen hölls i Chalmersska huset i Göteborg den 
19e Januari 2012. Dagordningen innehöll fyra moment: 
en inledning om de tidiga frågeställningarna och idén 
om ett ramverk för inspelet, samt tre spelmoment.

Ett övergripande mål med dagen var som nämnts 
tidigare att skapa ett utbyte av och samla in information 
om programområdet. 

Inspel Landskap ordnar sig kring ett ramverk som 
definierar ett antal gränsland i programområdet. 
Genom de berättelser som skapas i dessa 
överlappande territorier skapas också kopplingar 
mot omvärlden och staden. Både mentala och fysiska 
kopplingar.
Under dagen kom två gränsland att ligga i fokus. 
Genom ett roterande schema fick alla som deltog 

Mål: Skapa ett utbyte 
mellan deltagarna och 
samla in information om 
programområdet som 
vi kan använda i Inspel 
Landskap

Workshopen är en del i en 
modell som föreslår en 
öppen spelplan.

möjlighet att tillföra information och diskutera frågor 
som berörde dessa gränsland. Ett tredje fokus kallades 
programområdet i staden. Här behandlades området 
på ett övergripande plan med potentialer för längre 
kopplingar och stråk.

1. Aktörskarta
För att kunna formulera en ramberättelse för 
gränslanden behöver vi lära känna dem bra.Vilka 
är aktörerna i dessa gränsland - och vad har de för 
incitament och drivkrafter? I det första spelmomentet 
fokuserar workshopen på att notera de aktörer som 
verkar inom det aktuella gränslandet samt vad dessa 
har för intresse i situationen. Mot en värderings-graf 
ordnades dessutom aktörerna efter hur mycket/lite makt 
de ansågs ha över gränslandet, samt också hur starkt/
svalt intresse de har mot detsamma.

2. Knäckfrågor
I ett andra spelmoment fokuserar workshopen på att 
diskutera utfallet av aktörskartan mot bakgrund av 
värderingsgrafen. Saknas någon? Sitter någon “fel” i 
värdegrafen? Diskussionen leds mot att formulera de 
knäckfrågor som sammanfattar utmaningen att skapa 
ett givande utbyte mellan olika aktörer.

3. Synergipotentialer
Exempel på utfall där två eller flera aktörer stöttar 
upp varandras potentialer är en oerhörd kvalité för 
gränslanden. Det tredje momentet samlar in sådana 
exempel.

RESULTAT
Ett bra spel skapar en bubbla runt situationen. 
Deltagarna går in i en verklighet som inte är densamma 
som den vardagliga verlkigheten. Ett nytt rum skapas. 
Här kan man diskutera utan att behöva representera 
hela det ansvar man kanske normalt har. Workshopen 
på Chalmersska huset lånade vissa egenskaper från en 
bubbla. Samtidigt var ett av målen att alla skulle bidra 
med den kunskap man besitter.
Resultate blev en dag med högt i tak där mycket 
information kom fram. Både saker man själv tar för 
självklart och tankekullerbyttor. Platsen levandegjordes 
med hjälp av deltagarnas egna relationer till platserna 
och kunskap om dess aktörer. Genom spelets ramverk 
har en grupp möjlighet att nå en gemensam förståelse 
runt något som man på egen hand inte har hela bilden 
för. 

På sidan till höger kan man läsa den lista av aktörer, 
knäckfrågor och synergipotentialer som kom upp under 
dagen.
En för oss mycket värdefull input som vi har använt 
generellt i hela arbetet. Ingen nämnd ingen glömd med 
andra ord!



KNÄCKFRÅGOR

LANDALA-KAPELLPLATSEN/CHALMERS
Holtermansgatan – viktig 
Parkering kontra grönt på Vasa
Parkering Landala Torg
Hpl Chalmers kapacitet
Cykel otydlig struktur
”Allmäneffekt”
Gränslandet ”monokultur” Chalmers och 
staden, stadslivet
Grönstruktur på “Vasa” viktig i 
staden
Kan Landala Torg, Kapellplatsen och 
Vasa bli en tydlig rumslig enhet? 
Publikt
Chalmersplatsen identitet och 
välkomnande 
Randzonen kommunikation vs. vistelse/
verksamhet
Vilka platser är viktiga för 
befolkningen?
Chalmers som stadsdel och företag
En plats för fler bostäder?
Platser för barn
Var är entrén, porten till Chalmers
Otydligt Kapellplatsen mer än en 
hållplats?
Hur utveckla Landala Torg, växa in i 
Chalmers – Vasa
Om man står vid korvkiosken på 
Kapellplatsen ser man all Göteborgs 
1900-tals byggnadshistoria
Påtvingade rörelsemönster
Kvarteret  Aschenbergsgymnasiet
På de viktigaste områdena 
Kapellplatsen o Chalmers, härjar 
trafiken fritt
Kommer man vilja röra sig genom 
Chalmersområdet
Koppling Aschenbergsgatan /Vasastans 
butiker
Vad är platsens användning
Hur kan stenstadens energi ta sig upp 
längre?
Energi från Götaplatsen
Intern ”Spårtaxi” el Framtidslösning 
inom Chalmers /Landala (Mastdar City)
Landala Torg byggnadsutformning?
Gångytor från CTH mot Landala Torg – 
4 spårvägsspår  HUR?
Flytta kapellet till kapellplatsen. 
Ger plats för studentbostäder på 
kykans nuvarande plats!
Måste spårvagnarna stanna utanför 
Chalmers entré. Kan entrén delas?
Studentbostäder på taket på Landala-
torg-huset
Trafiklösning utanför CTHs 
huvudentré: Parallella spårvagnsspår 
och biltrafik flyttar närmare CTH och 
hela platsen blir en plats.

MOSSEN/CHALMERS
Trafiken – hur kan området 
trafikförsörjas?
Koll. Trafiken (Kollektivtrafiken)
Parkering
Buller / Tysta områden
”Södra Länken”
Målbild/Värden, Mossen
Gemensam workshop med alla berörda 
Mossens vänner 
Gränser : historiska /framtida
Gränser / brobslätts villabebyggelse 
 mossens chalmers
Möjlig/eforderlig/lämplig 
exploatering, och blandning bostäder 
och verksamheter
Kommersiell och allmän service i 
området
Plats ? studentbostäder
Plan/demokratiprocessen mål att 
reducera negativa processer
Hur kan Dr Fries torg stärkas? (och 
inte urholkas)
Hur kan man på bästa sätt 
kommunicera ”projektet” med olika 
intressegrupper?
Samsas människor och djur
Grönt i staden, funktion?
Grönt i staden, för vem?
Otrygghet Mossen  studentbostäder 
till Chalmers
Hur återskapa tillit?
Mossen gynna mångfald
Var är gränsen för Mossen/ Vad är 
mossen?
Kulturhistoria låta vara?
Servicepunkterna var?
Social trygghet (Tung fråga – (ej 
Knäck))

SYNERGIPOTENTIALER MOSSEN

Återställ våtmarken
Funktionsblandning finns!
Bostad, arbete rekreation/upplevelse/
eko
En äppellund som alla har tillgång 
till
Kommunicera projekt natur
Förskola + lekplats + fysikaliska 
leksaker Chalmers möter 
barnfamiljerna
Chalmers campus

AKTÖRER

LANDALA-KAPELLPLATSEN/CHALMERS
Alla nämnder lika övr
Bostadsbolaget äger lägenheter och 
lokaler (fastigheten)
Park och natur
JSP
Göteborgslokaler -driver Landala Torg
Trafikkontoret
Fastighetskontoret äger Landala Torg 
+ markägare
Chalmers Tekniska Högskola
Chalmers fastigheter
Akademiska Hus
Systemet
Stort intresse från byggintressenter
Mötesplatser pensionärer
Affärsidkare Hyresgäster i Landala 
Torg
Blomsteraffär
Torghandlare
Ekocentrum
A – laget
Restauranger
Göteborg energi
Bilar Personbilar
Privata fastighetsägare vid Landala 
Torg
Chalmers studentkår
Chalmers studentbostäder 
(Fastighetsägare+ studenter som 
hyresgäster)
Stena centrum (fastighetsägare 
och stiftelse) (groddföretag som 
hyresgäster)
Coop
Affärsidkare
Passerande människor, cykel, promenad
Äldreboende
A – laget
Urban Future
Landala Kapell
Vasa konsthall
Gymnasier
Friskola Internationella skolan
Franska skolan + förskolan
Whitfeldska skolan
Kommunal förskola
Vårdcentral
Västtrafik

MOSSEN/CHALMERS
Park- och naturförförvaltningen
Idrotts- och förenings förvaltningen
Idrotts- och föreningsnämnden
Johanneberg Krokslätts Hemvärn
HSB = saksägare
Trafiknämnden
Kulturnämnden
Riksintresse för kulturmiljövården 
Landala Egnahem
Landala Egnahem
Länsstyrelsen
JSP’s vision
Att skapa tillräcklig yta för JSP’s 
vision
SDN centrum
Chalmers fastigheter
Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Park- och naturnämnden
Rädda mossen
Akademiska Hus
Media (GP)
Gothia Cup/Partille Cup
Västtrafik
Statens provningsanstalt
Spolsnäckan
Mindre hackspett
Encelliga organismer
Befintliga förskolor
Barn som använder området för lek
Kringboende
De som jobbar här ”brukare”
Löpare
Brukare av skogen
Kultur Johanneberg övre
Chalmers bostäder
Fysiken/Kåren
SGS
Studenter som grupp samt som 
individer
Tennisföreningen BLTK
Hyresgäster i Teknikparken
Brukare Idrottsplatsen
Kultur Fribergerhusen
Riksbyggen positive footprint housing
Bostäder Fastighetsägare Eldahlsgatan
Mossens BK och Guldhedens IK
Bebyggelse och byggnader utpekade i 
bevararprogrammet
Kulturbyggnader Chalmers 1960 
kopparbunkern
Tekn. Försörjning (exkl. trafik)
Parkeringen
Hundar och hundägare



PROGRAMOMRÅDET I STADEN 
- FRÅN KÄRNOMRÅDEN TILL BRYNZONER

CHALMERS JOHANNEBERG
Chalmers Johanneberg är en campusmiljö för Chalmers tekniska högskola. 
Här finns över 8500 studenter och forskare. Att bedriva akademisk 
verksamhet på hög nivå kräver mycket av hur miljön utofmas också. “Det 
rum man tänker i avgör hur man tänker” kan man kanse säga. Miljön är i 
ständig utveckling - ett verktyg för att kunna ligga i framkant. Utvecklingen 
av Johanneberg Science Park är ett stort projekt för utveckling av 
campus Johanneberg och en anledning till att programarbete bedrivs på 
stadsbyggnadskontoret. Denna utbyggnads relation till Mossens natur- och 
rekreationsområde är en av programarbetets riktigt stora knäckfrågor.

LANDALA TORG/KAPELLPLATSEN
Landala torg/Kapellplatsen ärett centrumtorg för stadsdelen Landala 
med närservice och kollektivtrafikuppkoppling. Det är den del av 
programområdet som “minst” ligger i en topografisk sänka. Här öppnar 
landskapet upp sig med t.ex. en lång utblick längs Kapellgatan och blir 
programområdets länk mot stadens centrala delar.

MOSSEN
Mossen är ett grönområde som innehåller både naturvärden, 
rekreationsvärden och anläggningar för sport. 
Det är viktigt för synen på Mossen att beskrivningen får en såg 
hög upplösning som möjligt vad det gäller dess olika kvalitéer och 
användningsområden. På så sätt finns större möjligheter att hitta lösningar 
som kan tillfredsställa olika intressen.

Aktörer: Göteborgs stad (Fastighetskontoret, Park- och naturförvaltningen, 
Idrotts- och föreningsförvaltningen). Chalmers Teknikpark, Föreningen Rädda 
Mossen, Göteborgs förenade Studentkår (GFS), Mossens BK.

HUR KAN MAN JOBBA MED KARAKTÄRER, VARFÖR ÄR DET VIKTIGT?
En av stadens fördelar är att den har en täthet som tillåter en mångfald av 
olika karaktärer att existera sida vid sida. Dessa karaktärer har uppstått 
av olika anledningar och förutsättningar och berättar således om de olika 
platsernas historia, användning betydelse och nuvarande liv. Man kan tala 
om att en plats autenticitet är en kvalitet då den reflekterar dess lokala 
utgångsläge. Karaktärerna har sina egna unika landskapliga parametrar 
och springer ur en lokal sociokultur.

HUR KAN MAN JOBBA MED MÖTEN?
Det kan vara fruktbart att arbeta med relationen mellan olika områden som 
övergångszoner i stället för att se skarpa gränser. Inte minst då det strävas 
efter att få till en mer stadsmässig programblandning samtidigt som man 
vill stärka de olika områdenas identiteter. I naturen är det gränsen mellan 
två olika livsmiljöer som har det rikaste biologiska livet och där de mest 
komplexa strukturerna uppstår. Det är inte endast växter och djur från de 
olika livsmiljöerna som möts utan brynzonen har även en stor mängd egna 
arter som har sin huvudsakliga livsmiljö i detta gränsland. På ett liknande 
sätt kan de olika delarna i programområdet påverka varandra på ett 
positivt sätt då innehåll och karaktärer i två olika områden kan blandas 
på ett dynamiskt sätt för att skapa en tredje brynzonskaraktär. Med 
denna strategi kan t.ex. Chalmers bli mer stadsmässigt utan att förlora sin 
inre karaktär. Mossen och Landala kan utveckla sina inre karaktärer men 
samtidigt få intressanta och utvecklingsbara möten med sin omgivning.  
Brynzonernas dynamik är direkt beroende av att det är en bra uppkoppling 
mot den omgivande staden.

Se bortom kärnområdena - 
genom att hitta brynzoner med 
en gemensam berättelse kan man 
förbättra möten och kopplingar i 
stadsväven.

PROGRAMOMRÅDET I STADEN
Programområdet ligger i en topografisk sänka - barriärerna mot 
omkringliggande stadsdelar får därför till stor del en förklaring i 
landskapet.
Chalmers har därtill en privat utstrålning då det är en campusmiljö och inte 
en traditionell form av stadsdel.
Mossen är inte heller en typisk stadsdel, med sitt natur och 
rekreationsprogram är den en målpunkt snarare än en del av ett 
övergripande rörelsemönster i staden.







Landala egnahem

Guldheden

Gamla Landala

Landala

Johanneberg

PROGRAMOMRÅDETS
GRANNOMRÅDEN

STRÅK - FYRA EXEMPEL

KAPELLPLATSEN - MOSSEN
VIA SKEPSGRÄND

Ett stråk som till vissa delar redan är behandlat och 
gestaltat. Kan utvecklas ytterligare genom att förlängas.

Kapellplatsen – Ramböllstråket – Kemigården - 
Skeppsgränd – Rännvägen – Chalmers södra entré – 
Mossens fotbollsplan - Mossen sumpskogen

KAPELLPLATSEN - MOSSEN
VIA SVEN HULTINS GATA

Ett stråk som idag innehåller delar som är 
välbearbetade och fungerar i sig men kan utvecklas 
genom att ges en helhetsblick inte minst i samband med 
utvecklingen av Chalmers och Johanneberg Science Park.

Kapellplatsen – Landalagatan – Chalmersplatsen – 
Sven Hultins gata/ - Chalmers nya entrétorg/Mossens 
idrottsplats - Mossen

GÖTAPLATASEN - KOLONIGATAN

Ett grönt gång- och cykelstråk som skulle kunna öppna 
för nya samband i staden, inte minst i relationen mellan 
olika högskolor och universitet.

Götaplatsen- Universitet/Musikhögskolan-
Näckrosdammen-Behrnard Karlgrens Gångväg-
Johannedal-Wijkandersgatan- Wijkandersplatsen 
(Johannebergs kyrka) – Chalmers tvärgata-
origoplatsen- Geniknölen-Branten vid Sven Hultins gata-
Kolonigatan.

KORSVÄGEN - DOKTOR FRIES TORG

Ett stråk som kan bli viktigt för att skapa nya samband 
i staden. Med utvecklingen av Chalmers södra entré får 
denna plats sin närmaste spårvagnshållplats vid Doktor 
Fries torg.

Korsvärgen – Eklandsgatan – (plats vid korsning 
Viktor Rydbergs gata) – (Korsning Gibraltargatan) 
– Chalmers nya entrétorg/Mossens idrottsplats – 
Viggeliden – Doktor Allards Gata – Doktor Fries torg 
(Spårvagnshållplats)



Park vid hörnet Gibraltargatan och Läraregatan: En 
muromgärdad park med uppvuxna träd i utkanten av 
Vasaområdet som utgör ett unikt inslag i ett parkfattigt 
närområde. Muren skapar dock en otydlighet för vem 
parken egentligen tillhör samtidigt som det ger parken 
en runslig inramning. 

Geniknölen: En gräskulle i anslutning till viktigt stråk. 
Populär och välanvänd plats i en parkfattig miljö.

Park vid Matematikcentrum:  Park med gräsmatta 
och träd, anlagd i anslutning till byggandet av 
Matematikcentrum.

BOSTADSOMRÅDEN
Bostadsområden är viktiga delar i grönstrukturen.

Villaområdet: Trädgårdar och kringliggande naturmark 
utgör delar av en grön miljö och bidrar till växt och 
djurlivet.

Landala: bostadsområde med ambitiöst gestaltade och 
väl uppvuxna gröna miljöer med stor artvariation på 
växtmaterialet.

Engdahlsgatan: Lamellhusområde med gröna miljöer 
mellan byggnaderna.

ALLÉER OCH ANDRA STADSTRÄD: 
Bidrar till den gröna miljön och skapar strukturella 
samband.

Gibraltargatan: En stadsgata till stora delar kantad av 
träd i olika former.

Chalmers stora parkering: Innehåller träd i olika rader. 

Landalagången: Bred gata med uppvuxna träd i 
buskvegetation och på andra sidan i en gräsremsa.

Sven Hultins gata: Gata kantad av träd i klippt häck 
till öster och skogsslänt i väster.

SPORT
Fotbollsplaner och tennisbanor har inga stora ekologiska 
värden men givetvis stora rekreativa värden. 

ETT GRÖNT STADSLANDSKAP
GRÖNSTRUKTUR I OCH KRING PROGRAMOMRÅDET

En grön stad

DET GRÖNA SOM EN DEL AV STADEN
Programområdet är en del av Göteborgstraktens 
sprickdalslandskap med dramatisk topografi och 
stora höjdskillnader. Grönstrukturen har många olika 
kvalitéer och uttryck inom denna stadsbygd som i 
sin tur innehåller flera olika sätt att förhålla sig till 
landskapet. Landala, Chalmers och Mossen ligger i en 
lokal dalgång i nordsydlig riktning med sluttningar i 
öster och väster. Bebyggelsen är uppförd på platser i 
landskapet där det är möjligt att bygga på ett rimligt 
sätt. Kraftiga bergssluttningar och toppar har lämnats 
och förblivit naturmark. På grund av topografin ger 
denna naturmark ett karaktärsbildande drag åt 
stadslandskapet.

OLIKA TYPER AV GRÖNA LANDSKAP
Landskapet kan delas upp i några olika typer av gröna 
miljöer med sinsemellan olika kvalitéer som tillsammans 
skapar en komplex grön väv. I flera modernistiska 
bostadsområden är naturmarken en viktig del av 
närmiljön tillsammans med inslag av mer parkliknande 
landskap med gräsmattor och planterad växtlighet 
mellan husen. Villatomter bidrar också till den gröna 
totalmiljön och inte minst till att skapa livsmiljöer för 
växter och djur. 

Mer eller mindre extensiva gröna stråk binder ihop på 
olika delar i staden. Ibland breddar de sig och bildar 
gröna miljöer. Mer koncentrerat gestaltade finparker 
och gröna platser är dock ganska få. 

UTMANINGAR FÖR GRÖNSTRUKTUREN
Ett mål med grönstrukturen kan vara att få ett så rikt 
och varierat landskap som möjligt som samtidigt är 
tillgängligt, tryggt och säkert. 

Landskapet är inte statiskt utan i ständig förändring. 
Vissa värden och kvalitéer kan utvecklas medan andra 
minskar och försvinner. I en stad finns ett behov av att 
på olika sätt ”förtäta” landskapet. Det kan innebära 
på ett ställe att göra ett stråk mer tillgängligt och 
tryggt. På ett annat kan man återskapa ekologiska 
kvalitéer genom att t.ex. ta bort diken för att skapa 
fuktiga miljöer.

En viktig del i att förtäta landskapet kan vara att göra 
naturen mer närvarande och mer intressant i vardagen. 
Vårt förhållande till naturen har både rekreativa/
existentiella och kontextuella bäringar. Inramningen och 
gestaltningen av naturen kan lyfta fram aspekter av en 
ekologiskt långsiktig hållbarhet. 

NATURMARK
Mossens sumpskog: Fuktig blandlövskog av relativt 
vildvuxen karaktär. En i närområdet unik naturmiljö i 
kontrast till skogsslänter med tunnare jordlager och 
andra hydrologiska förutsättningar. Boplats för den 
rödlistade arten Mindre hackspett.

Skogsslänten: En lång sammanhängande skogsslänt 
med både löv och barrträd. Ligger i direkt anslutning till 
Mossens sumpskog. Boplats för en rödlistad snäckart.

Johanneberget: En naturmarkskulle beväxt med skog. 
På toppen är det milsvid utsikt över centrala Göteborg. 
Framför allt på den östra, men kanske också den västra 
sidan skulle ett mer utvecklat gång- och cykelstråk kunna 
skapas ner mot Näckrosdammen och Götaplatsen. 

RESTLANDSKAP, NATURÖAR
Bergspartier med olika typer av träd och annan grönska, 
oftast sparade av topografiska skäl men utgör viktiga 
karaktärsskapande landskapselement som minner om 
landskapets historia.

GRÖNA PARKSTRÅK
Chalmers gröna stråk: Ett viktigt grönt gångstråk som 
går genom Chalmers i öst-västlig riktning. I väster landar 
den på Origoplatsen/Chalmersplatsen/Geniknölen och 
skogssluttningen. Österut kopplar stråket bra tikk den 
gröna miljön vid Johannebergs kyrka och vidare mot 
Johanneberget och Näckrosdammen.

Grönt stråk/park vid Johanneberg kyrka: Parkstråk 
med gräsmattor och uppvuxna träd. En miljö med stor 
potential att utvecklas till en mer användarvänlig park.

Stråk mot Doktor Fries torg: Ett grönt stråk leder från 
Chalmers södra delar upp över branten mot Doktor Fries 
torg på Guldheden. I detta gröna stråk finns idag olika 
förskolor i mer eller mindre tillfälliga byggnader.

FINPARKER OCH GRÖNA PLATSER
Programområdet innehåller få och till ytan små gröna 
parker som är gestaltade som platser. Den begränsade 
tillgången ställer höga kvalitativa krav på dessa miljöer.

Kapellplatsen: Ett parktorg med bodar med försäljning 
av fisk och grönsaker. Kan utvecklas till att bli en mer 
öppen, mer inbjudande och ännu grönare del av en 
större platsbildning.





MOSSEN
NATUR, REKREATION, SPORT. NÅGOT MER?

Ett vägskäl hos Mossen

MOSSEN SOM EN DEL AV STADEN
Mossenområdet består av naturmark, sport/rekreation 
och sporadisk bebyggelse i sydost. Området har 
idag en informell karaktär som på många sätt är 
avslappnad i kontrast till en mer ordnad stad runt 
omkring. Många upplever dock miljön som otrygg och 
osäker. 

Mossen sumpskog utgör ett för närområdet unikt 
stycke natur då dess centrala delar ligger i den flack 
dalgången och inte längs sluttningarna som annars är 
det vanliga. Här får man en topografi, hydrologi som 
gynnar en annan typ av växtlighet. Den flacka marken 
ger också en god tillgänglighet. 

Hur kan man göra 
Mossenområdet mer 
tillgängligt och attraktivt 
för en större besökspublik 
och samtidigt behålla 
(och utveckla) en vild och 
karaktärsfull fri natur?

En rik stad behöver en rik 
natur. Platser som Mossen 
är värdefulla urbana 
pusselbitar.

Plan naturyta

Mossen består av en central del med fuktig 
blandlövskog dominerad av björk (även lönn, al, 
ask m.m.). Spår av tidigare dikning vittnar om att 
området brukats på ett eller annat sätt. Delar av 
området har fri utveckling vilket ger en vild och 
naturlig karaktär. Gångvägar i grus går runt det 
centrala skogsområdet och används som motionsslinga 
som även har elljusbelysning. Det går inga stigar 
genom naturområdets centrala delar. Det centrala 
skogsområdet har direkt kontakt med skogssluttningen 
och områdena bildar en helhet som sträcker sig bort till 
Chalmersplatsen och vidare.

I öster gränsar Mossens skogsområde mot gles 
bebyggelse delvis av enklare slag (BK Mossens 
klubbhus, en scoutstga etc.), delvis av mer permanent 
karaktär (Fysiken (studentidrott) Provningslabbet). Ett 
grönstråk som leder över Gibraltargatan och mot sydost 
är viktigt att koppla till på ett bra sätt.

Till Mossens vardagsliv hör olika sportaktiviteter, inte 
minst fotboll men också studenternas gymnastikhus 
”Fysiken”.

GRÖNT I STADEN, FÖR VEM?
Natur- och parkmark utgör viktiga delar av en 
stads offentliga miljöer och är till för alla. När 
stora förändringar är på gång är det viktigt med 
en förankringsprocess. På vilket sätt kan Mossens 
framtid diskuteras som involverar många aktörer? 

AKTÖRER/ANSPRÅK
Mossen har många användare. De kan delas in i 
några olika grupper för att få en överblick över 
situationen: 

Närboende: Den största och mest diversa 
användargruppen. Här finns preferenser som 
sammanfaller med andra aktörers men troligtvis 
finns också ytterligare preferenser. Kanske skulle 
många uppskatta att Mossenområdet blev mer 
inbjudande och tillgängligt.

Studenter, forskare och anställda på Chalmers: 
Chalmers är en stor studie och arbetsplats. Då 
själva Chalmersområdet har ganska få gröna 
ytor har Mossen en viktig roll i helhetsmiljön. En 
bättre koppling mellan Chalmers och Mossen kan 
utvecklas.

Förutom dessa två, mer allmänna grupper finns 
mer specifika aktörer:

Föreningen rädda Mossen: En förening som 
har som målsättning att vårda och bevara 
Mossenområdet. Bildades 1985 av närboende 
som en reaktion på ett exploateringsbehov 
från Chalmers i samband med byggandet av 
teknikparken. Föreningen anordnar också påskeld 
och midsommarfirande. Föreningen ser gärna 
att området har en vild skogskaraktär. De vill 
moterka att Mossen får ett ”Slottskogenlikt” 
utseende.



Göteborgs Förenade Studentkår (GFS): Driver och äger 
”Fysiken”, en byggnad med idrotts- och gymverksamhet. 
Framhåller i en undersökning från år 2000 att Mossen 
bör göras mer tillgängligt och attraktivt för alla. Det 
gäller inte minst trygghetsaspekter då man tar sig 
genom Mossen när man går från Chalmers till Fysiken 
och studentbostäder på andra sidan Gibraltargatan.

Mossens BK: En anrik fotbollsklubb startad 1932 som 
utnyttjar de olika fotbollsplanerna i Mossenområdet. 
Fotbollsklubben har även en klubbstuga i utkanten av 
området. De förordar att fler träningsytor anläggs 
på området. Gräsplanen vid Ängårdsvallen är en 
ersättningsplan för den gamla Gibraltarvallen som 
försvann i samband med utbyggnaden av Chalmers. 
Änggårdsvallen har dock flera problem då marken 
är sumpig och planen är dåligt dränerad och medför 
att den bara kan utnyttjas ca 150 timmar per år. Det 
innebär att en stor inhägnad yta där Mossen möter 
Chalmers Mossen till en stor del av tiden står oanvänd. 

Chalmers Teknikpark/Chalmersfastigheter/
Akademiska hus
Viktiga aktörer i området med uppgift att förvalta och 
utveckla Chalmers verksamhet. Denna grupp är överens 
om att Mossens skogsområde inte skall exploateras, 
men har starka intressen av att bygga i området 
mellan nuvarande Chalmers och skogsområdet. Hur 
denna relation kan bli bör prövas i olika scenarier. 
En ytterligare närhet och ett större tryck av besökare 
ställer också nya krav på Mossens utformning och 
skötsel.

Göteborgs stad
Göteborgs stad äger området genom fastighetskontoret. 
Förvaltningen av marken är uppdelad mellan 
park- och naturförvaltningen samt av idrotts- och 
föreningsförvaltningen.

Ref: Information har delvis hämtats från Karolina Nittérus 
skrift från år 2000: Mossen, En presentation av aktörer, 
intressenter och framtida önskemål.

VAR BÖRJAR OCH SLUTAR MOSSEN? HUR NÄRA 
KAN MAN GÅ? 
Alla inblandade aktörer verkar överens om att Mossens 
centrala gröna rum skall lämnas orört. Vad det innebär 
kommer dock bli föremål för diskussioner. 

Fråga1: Vad menas med Mossen? Utgörs Mossen av 
enbart av naturmarken eller ingår även fotbollsplaner? 

Fråga 2: Hur stor utbredning har Mossen i plan. Hur 
kopplar den till omkringliggande stråk/grönstruktur. 

Fråga 3: Finns det något slags respektavstånd mellan 
ny bebyggelse och den befintliga naturmarken? Vilken 
betydelse har höjden på bebyggelsen? Kan bebyggelse 
till och med bidra till att utveckla Mossens karaktär?

Fråga 4. Kan diskussionen bli mer dynamisk och 
mindre spänd om det går att säkerställa någon typ av 
naturskydd för Mossen?

Avskildhet
En knäckfråga för Mossen är hur mycket känslan av 
avskildhet kan infinna sig och hur den kan påverkas av 
ny bebyggelse i Mossens närhet. Mossens sumpskog är 
redan idag av begränsad storlek och verklig avskildhet 
får nog sökas i större sammanhängande naturområden. 
Karaktären hos Mossen kommer dock starkt påverkas av 
storskalig bebyggelse. 

Otrygghet
Mossen upplevs av många som otrygg och osäker att 
röra sig genom inte minst kvällstid. Denna otrygghet 
gäller nog inte naturområdets centrala delar utan mer i 
ytterkanterna och i olika vägar/stråk. 





IDÉER TILL EN NATURINVENTERING.
För att skapa ett bra underlag för Mossens framtida 
utveckling skulle en djupgående analys av befintliga 
naturvärden och möjliga potentiella utvecklingar av 
landskapet för att skapa ännu mer intressanta biotoper 
och upplevelsekaraktärer.

a) Beskrivning och bedömning av befintliga 
naturvärden:
- biotoper i fri utveckling
- kulturhävdade biotoper, t.ex. slåtter
- arter
- upplevelsevärden
- hydrologisk situation, påverkan på biotoper och arter.
- pedagogiska värden

b) Potentiella naturvärden
Vi skulle gärna se att de som inventerar också skulle 
fundera på hur olika möjliga förändringar skulle 
kunna förbättra naturmiljön. Att tänka både ur 
ekologisk infrastruktur (arter, biotoper etc.) och ur 
upplevelsevärden för människor.
Vad händer om:
- man täpper till de gamla dikena
- man tillför ännu mer vatten t.ex. från slänten
- kapar träd 6-7 meter upp för att få mer död ved och 
boplatser
- man har mer utvecklad typ av hävd. (t.ex. slåtter, 
hamling etc.)
- mer buskage
- man utvecklar mer komplexa brynzoner.
- man kan anlägga en stig centralt genom området – 
kan de få negativa konsekvenser?
- hur kan man öka pedagogiska gränssnittet: naturstig 
för skolor, skyltar etc.
- hur kan Chalmers tekniska högskolas verksamhet/
forskning involveras i utvecklingen av mossen.
- hur kan Chalmers använda mossen i sin marknadsföring
- Hur kan Mossens vänner involveras i utvecklingen av 
Mossen
- kan mossen få något slags formellt skydd så att 
intresseföreningen Rädda Mossens kan känna sig säkra 
på att man inte kommer bygga på mossen i framtiden.
- egna idéer om åtgärder

Tidigare inventeringar: 1980 genomfördes ett 
naturvårdsprogram av Thorsten Elfström på park och 
naturförvaltningen, med en inventering av träd-, busk-, och 
grässkikt m.m. Det uppdaterades 1983, 1988 och 1993 
upprättade I Gustafsson ytterligare en revidering. 
Vinter 2011/2012 utfördes en inventering ”Förutsättningar 
för mindre hackspett kring Mossen, Göteborgs kommun” av 
Naturcentrum AB.












































