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FÖRORD
I detta förslag till program för Högsbo diskuteras
möjligheten att komplettera området med bostäder, öka
underlaget för service, öka tryggheten och rusta upp
allmänna platser som gator och parker i området.
Enligt Plan- och Bygglagen 5 kap 18 § skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är uppenbart onödigt. Kompletterande bostäder behöver studeras inom
Högsbo. Ett programarbete är motiverat eftersom det
rör sig om ett flertal platser och eventuell ny bebyggelse
kommer att ta allmän plats i anspråk. Förändringarna
har ett allmänt intresse även ur synvinklar som gäller
stadsbild, trafikfrågor, förändrade utblickar och grönområden. Axel Dahlströms Torg och Högsbo Sjukhus
ingår i de kulturhistoriskt intressanta miljöerna
Programmets syfte är att ta ett helhetsgrepp för planområdets utveckling och hitta en hållbar struktur att
bygga vidare på. Hur är det möjligt att förbättra stadsdelen samtidigt som den förtätas är frågor som vi ställt
oss i programarbetet.
Inom stadsdelen finns fem områden med olika karaktär, Högsbotorp, Högsbohöjd, Flatås, Kaverös och
Högsbo industriområde. Programmet för kompletteringsbebyggelse i Högsbo omfattar Högsbohöjd, Högsbotorp, Flatås och Kaverös.
Programmet ska i nästa skede kunna fungera som
underlag för kommande detaljplanering.

Läs och kom med synpunkter!

5

6

SAMMANFATTNING
Behov av kompletteringsbebyggelse
Programmet är ett diskussionsunderlag med resonemang
kring problem och lösningar för bl.a. trygghet, service,
grönområden, samband, störningar och ny bebyggelse.
Föreslagna förbättringar av parker och förbindelser
skall finansieras med inkomster som kommunen får vid
försäljning av mark till bostäder. En del av förslagen t.ex.
trafiklösningarna, får ses som åtgärder på längre sikt.
Befolkningen i Högsbo har minskat ca 40 % sedan 1965
till idag. Det innebär att underlaget för service har minskat
kraftigt och för att motverka ytterligare försämring behövs
det fler boende i stadsdelen.
För att främja en långsiktigt hållbar utveckling och
inriktning behövs ett program som belyser även andra
frågor än enbart nya bostäder.

Bostäder
Målet är att komplettera utbudet av bostäder med bl.a.
servicebostäder för äldre, stora lägenheter för barnfamiljer, öka andelen tillgängliga lägenheter och komplettera
med radhusbebyggelse. Kompletteringar behövs i stråk
som upplevs som otrygga och där förbättrad belysning
inte räcker som trygghetsåtgärd.

Högsbotorp
Ny bebyggelse i anslutning till Axel Dahlströms Torg för
större serviceunderlag och för att förverkliga stadsdelens
äldrevision. Förstärka känslan av trygghet genom att
bygga utefter Tunnlandsgatan och utefter stråket mellan
torget och Högsbohöjd.

Flatås
Flatås park och sträckan mellan Nymilsgatan och
Tunnlandsgatan upplevs som otryggt och en komplettering
med bostäder föreslås.
Fler bostäder i närheten av Flatås torg är önskvärt för att
öka underlaget för service.
Kontakten mellan Flatås Torg och parken skulle behöva bli
bättre.

Kaverös
Ny bebyggelse föreslås utefter Orkestergatan på två platser.
Bostäderna kan öka känslan av trygghet för passerande
på gångvägen från Nymilsgatans spårvagnshållplats.
Bostäder föreslås i slutet på Basungatan och på
parkeringshuset i hörnet Tenorgatan/ Barytongatan.
Ett nytt hus vid Tunnlandsgatans spårvagnshållplats
föreslås.

Högsbohöjd
Området föreslås kompletterat med nya bostäder i
anslutning till den gc-väg som föreslås till Ruddalen.
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De tillfälliga studentbostäderna invid Torpaområdet
föreslås ersatta med en permanent bostadsbebyggelse i
4-5 våningar.

Service
Verka för större underlag för service d.v.s. fler boende så
att torgen kan leva vidare och för att värna det offentliga livet i stadsd elen.
Det bor ca 12 000 färre i Högsbo idag än när området
var nytt. Våra köpvanor har förändrats och vi tar oss till
externa köpcentra för att storhandla. Befolkningen har en
hög medelålder och inkomsterna är lägre än vad de är i
snitt för Göteborg. Allt detta sammantaget innebär att
underlaget kraftigt har minskat i stadsdelen.
Det är inte bara befolkningsunderlaget som behöver åtgärdas. Gång- och cykelvägar och annan trafik bör leda till
torgen. Bra tillgänglighet från bussar och spårvagn. Även
torgens utformning och biltillgänglighet är väsentligt när
de boende i omgivningen ska välja butik för inköp.
Det lokala torget behövs både för daglig service och
som mötesplats vilket ger ett offentligt liv.

Parker och grönytor
Många av parkerna i stadsdelen är dåligt underhållna och
de har förfallit. I programmet förslås bebyggelse på delar
av parkmark och naturområden men samtidigt föreslås
kvalitetshöjande åtgärder på 7-8 parker/grönområden
inom stadsdelen.

Natur mellan husen
I flera områden i Högsbo spelar den sparade naturen
en stor roll. För de boende fungerar naturen som ett
komplement till den lilla gården, som utsiktsgrönska och
insynsskydd.

Friytetillgång i det egna kvarteret.
Kvarter med brist på friytor (gårdsmark) finns framförallt
i Högsbohöjd i kvarteren utefter Marklandsgatan och i
höghusområdet utefter Bankogatan

Frilufts - och strövområden
• Ruddalen är ett närströvområde. Förbindelserna mellan idrottsanläggningen och Högsbohöjd behöver förbättras.
• Det pågår även en studie avseende kompletteringsbebyggelse i Frölunda. En utredning av hela
Ruddalen behövs för en samlad bedömning av hur
området bör utvecklas.
• Änggårdsbergen frilufts- och strövområde med stor
variation på naturtyper. Tillgängligheten behöver förbättras, Dag Hammarskjöldsleden är en barriär. Från
Marklandsgatans hållplats är en ny gång och cykelbro
önskvärd.
8

• Utveckla Tunnlandsgatan till en grönkorridor mellan
Ruddalen och Änggårdsbergen.
• Grönkorridoren mellan Svaleboskogen och Ruddalen
skall värnas.

Ge parkerna tydlig karaktär och identitet
En förnyelse och upprustning av parkerna behövs. De
befintliga parkerna har olika förutsättningar och området
har möjlighet att rymma en stadsdelspark. Torpaområdet
föreslås som stadsdelspark. Parken har förutsättningar att
ges flera olika karaktärer och funktioner.
Det finns fyra parker i Högsbo som är tillräckligt stora
för att fungera som lokalparker. Det är Marklandsparken,
Flatåsparken, Kaverösparken och Fyrkparken. Avståndet
mellan bostaden och lokalparken bör inte vara större än
200 m. Det råder brist på parker runt Axel Dahlströms
Torg och Högsbohöjd. Därför är det angeläget att det finns
flerfunktionella parker inom Högsbotorp. Örtugsparken,
Högsbo kyrkopark och Högsbogatans – terrasspark har
förutsättningar att ges olika karaktär och innehåll. Flatåskyrkopark är ytterligare en park i stadsdelen som borde
ges flera funktioner.

Små parkrum ?
Låt allmän plats – park som ligger inom ett kvarter
och uppfattas ingå i kvarteret bli de boendes egen
gård. Förslaget avser kvarteret mellan Högsboskolan,
Riksdalersgatan, Bankogatan och Sikelgatan, mellan
Skiljemyntsgatan
och
MarkmyntsgatanInom
och
mellan spårvagnsspåren och Spannlandsgatan, hörnet
Högsboleden och Marklandsgatan samt två områden i
Flatåsområdet.

Samband
Högsboleden skiljer Kungsladugård och Högsbo och Dag
Hammarskjöldsleden är en barriär mellan Högsbo industriområde och Högsbo bostadsområde.
Högsbo har kommit till i en period när trafikslag separerades och det finns gång- och cykelvägar men de
hänger inte ihop. De interna stråken i Högsbo bör
leda till målpunkterna inom stadsdelen och gång- och
cykelstråken behöver knytas samman.
Bättre kollektivtrafikförbindelser behövs framförallt i
nordvästra Kaverös.
Högsbo behöver också ett heltäckande och gent cykelnät.
•

Som ett alternativ till cykelstråken utmed Dag

Hammarskjöldsleden kan ett gc-stråk anläggas mellan
Kungsladugård via Högsbogatan, Kapplandsgatan, vidare genom Högsbo sjukhus, Flatås centrum, via Svängrumsgatan och därefter gc-bana utmed Marconigatan för
vidare anslutning mot Frölunda Torg eller Askim/Särö.
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• Marklandsgatan som kollektivtrafikpunkt behöver knytas ihop med övriga Högsbo. Tydligt stråk behövs mellan
Marklandsgatan och Axel Dahlströms Torg / Högsbohöjd.
• Vägen till Ruddalen från Högsbohöjd går idag via
Högsboleden, Dag Hammarskjöldsleden och Marconigatan
och behovet är stort av en bättre förbindelse. Gc-bana mellan Ruddalen och Högsbohöjd föreslås men med en annan
sträckning och med bättre lutning än vad den gångbana
har som finns där idag. Ny bostadsbebyggelse föreslås utefter ca halva gc-vägens sträckning.
• Gc-bana mellan Ruddalen och Kaverös föreslås utmed
Musikvägen, Orkestergatan, Tunnlandsgatan mot Högsbohöjd.

Barriärer
Dag Hammarskjöldsleden är en barriär och på sikt bör
den överbryggas. Visionen Dag Hammarskjölds allé med
plankorsningar istället för gångtunnlar bör eftersträvas.

Gator
Flatås behöver bättre förbindelser mot Axel Dahlströms
Torg och mot Radiotorget. Tryggheten behöver förbättras
utefter spårvagnssträckan Nymilsgatan och Lantmilsgatan
samt Flatåsskolan och Flatås Park. Ny gator föreslås som
förutsätts bli gårdsgator där bilarna kör på de gåendes
villkor.
• Gata föreslås som innebär en förlängning av Nymilsgatan, parallellt med spårvagnsspåren och anslutes mot
Lantmilsgatan.
• En cirkulationsplats vid Marconigatan skulle förbättra
förbindelserna till Radiotorget.
• För att förbättra genomströmningen i Flatåsområdet,
öka tryggheten och förbättra förutsättningarna för Flatås
Torg föreslås att 2-3 säckgator öppnas upp.
• De breda gatorna inom Flatås kan om intresse finns användas för parkering.

Gatornas utformning
Gator som Högsbogatan, Guldsmedsgatan, Kapplandsgatan, Tunnlandsgatan, Orkestergatan och Distansgatan
skulle med fördel ha smalare körbanor och bredare banor för
gång- och cykeltrafik. Det skulle innebära lägre hastigheter
och därmed mindre buller från biltrafiken. Tillgängligheten till Axel Dahlströms Torg behöver förbättras.

Störningar
Bostäderna utefter Dag Hammarskjöldsleden och Högsboleden är kraftigt bullerstörda. Hastigheterna bör sänkas
till 50 km i timmen. Luften är förorenad utefter lederna
och ytterligare belastning av biltrafik är inte önskvärd
utan bättre kollektivtrafik behövs. Även inom Högsbo
finns gator och spårvagnssträckor som är bullerstörda och
åtgärder behövs.
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INLEDNING
Varför görs ett program för Högsbo? Vem har

1

tagit initiativet och hur genomförs arbetet?

Bakgrund
Högsbo är en stadsdel som byggdes 1950-1970. Inom
stadsdelen finns fem områden med olika karaktär,
Högsbotorp, Högsbohöjd, Flatås, Kaverös och Högsbo
industriområde. Programmet för kompletteringsbebyggelse i Högsbo omfattar Högsbohöjd, Högsbotorp,
Flatås och Kaverös. För Högsbo industriområde pågår
ett programarbete. Byggnadsnämnden gav kontoret
i uppdrag att upprätta program för stadsutveckling
i Högsbo industriområde. Förstudien godkändes
och just nu pågår ett programarbete för området
norr om A Odhnersgata. Ett program för handel i
södra delen av Högsbo Industriområdeoch Sisjön har
godkänts av Byggnadsnämnden och förnärvarande
pågår strukturstudier avseende etablering av handel i
området.
Inom de fyra områden som inrymmer bostäder i
Högsbo har det inkommit ett stort antal förfrågningar
om ny bostadsbebyggelse. Fastighetskontoret har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret startat förtätningsstudier i tre stadsdelar i västra Göteborg, Högsbo,
Frölunda och Tynnered. Separat program upprättas för
varje stadsdel.

Syfte
Behovet av bostäder är stort. Göteborg är jämfört med
Stockholm och Malmö en glesare stad. Genom att
förtäta redan bebyggda områden utnyttjas utbyggd
befintlig infrastruktur som vägar och annan teknisk
försörjning. Förutsättningarna för bättre service i form
av tätare kollektivtrafik och bibehållen eller bättre
service i stadsdelarna är också önskvärd. Stadsdelen
byggdes ut för ca 50 år sedan och då var samhället och
behoven delvis annorlunda det finns behov av delvis
andra typer av bostäder än de som finns där idag.

Mål för programmet
• Komplettera utbudet av bostäder med bl.a. servicebostäder för äldre, stora lägenhet för barnfamiljer, öka
andelen tillgängliga lägenheter och komplettera med
radhusbebyggelse.
• Verka för större underlag för service d.v.s. fler boende så att torgen kan leva vidare
• Kompletteringar i stråk som upplevs som otrygga
och där förbättrad belysning inte räcker som trygghetsåtgärd.
• Kvalitetshöjande åtgärder på kvarvarande allmänna
platser.
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Fortsatt arbete
Under slutet av sommaren och början av hösten
2004 sker samråd med allmänheten och berörda
myndigheter. Efter detta sammanfattas synpunkter på
materialet och ev. omarbetningar görs.

Axel Dahlströms Torg en av de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna.
12

PLANER, BESLUT,
FÖRORDNANDEN

2

Det finns planer och beslut och måldokument på
statlig och kommunal nivå som ligger till grund och
som måste beaktas i planeringen. I detta avsnitt har
dessa sammanställts. För att utveckla Högsbo till en
fortsatt attraktiv stadsdel krävs avvägningar mellan
olika intressen.

Lagar och statliga förordnanden
Plan och bygglagen, PBL

Dag Hammarskjöldsleden.

Plan och bygglagen är en processinriktad lag som
innebär att varje kommun skall ha en aktuell
översiktsplan. Av planen skall framgå grunddragen i
användningen av mark- och vattenområden, synen på
hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras,
samt redovisa riksintressena. Översiktsplanen är
vägledande. Ett program anger en inriktning för en
önskvärd utveckling inom ett område och i Högsbo
avses hela Högsbo utom industriområdet öster om Dag
Hammarskjöldsleden.
Om delar av programmet behöver få bindande verkan måste det göras antingen i en detaljplan, i områdesbestämmelser eller i förordnanden enl. miljöbalken.

Miljöbalken

Damm i Ruddalen. Strandskydd gäller runt
dammarna.

Sverige skall främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras
en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger
på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt skall användas
så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. Med miljöbalken införs s.k. miljökvalitetsnormer,
den föroreningsnivå i luften som människor bedöms
kunna utsättas för utan fara för betydande olägenheter.
• Dag Hammarskjöldsleden och Högsboleden har
båda stora trafikmängder och luftkvaliteten påverkas.
•

Strandskydd gäller runt dammarna i Ruddalen,

• Riksintressant sträcka för naturgasledning som ligger parallellt med Tunnlandsgatan, Kapplandsgatan,
Högsbogatan och Högsboleden.

Kommunala planer och ställningstaganden
Naturgasledning på västra sidan av
Högsbogatan.

Miljöpolicy för Göteborg
Miljöpolicyn som kommunfullmäktige antog 1996
stadgar bl.a. följande;
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Hur vi planerar och bygger staden påverkar under
lång tid såväl boendeförhållanden och sociala villkor
som transporter, energi, VA och avfallshantering.
Utbyggnad och förnyelse måste därför ske med hänsyn
till önskemålen om att förebygga och minimera
miljökonsekvenserna av ingreppen och att skapa en
samhällsekonomiskt effektiv struktur. Historiska,
kulturella och estetiska värden som bidrar till en god
miljö skall värnas.
Mänsklig livskvalité och biologisk livsmiljö skall tas
tillvara och främjas. Vi skall fortsatt begränsa utsläpp
till luft, mark och vatten, liksom andra störningar av
olika slag.

Högsbotorpshemmet.

Göteborgs översiktsplan
Utgångspunkterna i kommunens översiktsplan är i
linje med de övergripande nationella målen och uttryck
för att Göteborg måste utvecklas mot en långsiktig
hållbar stad med balans mellan sociala, ekonomiska
och miljömässiga faktorer. Resurshushållning och
miljömedvetenhet liksom social stabilitet blir då
nyckelord.
Vi skall undvika att sprida ut bebyggelsen till perifera områden med dåliga förutsättningar för kollektivtrafik och service utan istället koncentrera den där det
finns goda förutsättningar. Detta gäller såväl bostadsområden som arbetsområden.

Kaverös modellfoto.
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Ruddalen. I norra delen är det hällmark.

Det sägs bl.a. att:
• ”Kompletteringsbebyggelse har tillkommit under
1990-talet i de halvcentrala lägena. Här finns dock
ytterligare potential. Eftersom infrastruktur och kollektivtrafik redan är utbyggd, vore det önskvärt att byggande kunde ske här i framtiden
• Omdisponering av parkeringsytor, tillbyggnader
med enstaka trapphus eller nya våningsplan, inredning
av vindar osv. kan vara en möjlighet till förtätning.
• Viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken bör utvecklas och förstärkas med service och centrumfunktioner.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg
Ett program för bevarande har tagits fram
förkulturhistoriskt intressant bebyggelse i Göteborg.
Inom Högsbo finns intressanta miljöer som bör värnas.

ÖP 99, lokalt program för Högsbo
För att få ett bredare angreppssätt på översiktsplanen
har den kompletterats med lokala program som vuxit
fram i samverkan mellan stadsbyggnadskontoret och
stadsdelsförvaltningen. Programmet fokuserar på
de lokala framtida önskemålen. I programmet ställs
många av de frågor som vi tar oss an i programmet för
kompletteringsbebyggelse. Frågor som:
• Är det önskvärt med en mer allsidig sammansättning på befolkningen i Högsbo?
• Hur skapar vi mötesplatser i våra olika områden
och hur ger vi mer liv åt Axel Dahlströms Torg, Flatås
Torg, Kaverös centrum, Fyrkgången?
•

Har du några idéer om stadsdelens grönytor?

• Hur skall vi bevara den biologiska mångfalden i
vårt område?

Stadsplaner från när området byggdes ut samt
enstaka nyare planer

Kaverös.

Inom planområdet är det i huvudsak de ursprungliga
stadsplanerna från när området byggdes som
fortfarande gäller.
I samband med förnyelse av Bostads AB Poseidon
bostäder i Högsbohöjd gjordes en ny detaljplan för
området. Några mindre planer har tagits fram för bl.a.
parkeringshus, äldrebostäder och gruppbostäder.
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Pågående planering
Inom programområdet pågår detaljplanearbete för att
ge möjlighet till en utbyggnad av Högsbotorphemmet.
Utbyggnaden innebär att det blir 96 platser.
Byggnadsnämnden antog 27 januari en detaljplan för
påbyggnad av fyra bostadshus och två parkeringshus
inom Bostads AB Poseidons bostadsområde i Kaverös.
Planen ger möjlighet att bygga 200 nya lägenheter i området. Planen är överklagad.
En handelsutredning pågår för Högsbo och Sisjöns
industriområde.
Ett programarbete pågår för norra delen av Högsbo
industriområde. Programmet syftar till att utreda möjligheterna för en blandad stadsbebyggelse.
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HÖGSBO IDAG

3

Befolkningen i Högsbo

Befolkning 2003
16 677

I Högsbo bor drygt 16 000 personer. Det finns 10 178
hushåll. Stadsdelen är bland de äldretätaste i Göteborg.
Nästan 30 procent av befolkningen är ålderspensionärer.
Det finns färre barn och ungdomar och utländska
medborgare än för genomsnittet i Göteborg.
Högsboborna har en lägre medelinkomst och ett något högre ohälsotal än göteborgarna i medeltal.
Högsbo är stabilt och flyttningarna till- och från området ligger under genomsnittet för Göteborg.









Lägenheter i flerbostadshus 2003
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5+ rok
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3 257
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480

3 371



(index 100 = genomsnittet i Göteborg)

Social struktur






 

Bostäderna består till 97 procent av
flerbostadshus.
Drygt var tredje lägenhet är
bostadsrätt









Lägenheter i flerbostadshus efter ägarkategorier 2003
Allmännyttan

bostadsrättsför.

Enskild
person

Övriga
ägare

3 462

3 608

1 149

1730

antal lägenheter 2003
Småhus
Flerbostadshus

326
9949
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Hur ser bebyggelsen i Högsbo ut?
Högsbo är en stadsdel som tillkommit under efterkrigstiden och i en funktionalistisk tradition, här
finns en medveten kontrast mellan bebyggelse och
natur som ger många kvaliteter.
Stadsdelen är planerad med industriområde, Högsbo
industriområde i öster och fyra bostadsområden,
Högsbotorp, Högsbohöjd, Flatås och Kaverös på västra
sidan om Dag Hammarskjöldsleden. Bostadsområdena
har olika karaktär, var en med tidstypisk plan och
bebyggelse och med spårvagnen utlagd på egen bana.
Stadsdelen är grannskapsplanerad, affärer, offentliga verksamheter och lokaler samt annan service
skulle samlas ihop till ett centrum som också skulle bli
en mötesplats för det lokala livet. Axel Dahlströms Torg
är planerat som stadsdelens centrumpunkt. Spårvagnsoch busshållplats finns vid torget men kollektivtrafikcentrum ligger vid Marklandsgatan.
Förändringen i människors bilinnehav är påtaglig
i planeringen av de olika delarna i Högsbo. De första
områdena byggdes innan bilismens expansion och med
få parkeringsplatser och de senast byggda har ett över
skott av parkeringsplatser i förhållande till vad man
behöver. De första områdena har terränganpassats och
husen ligger utefter genomgående gator och de senare
områdena har säckgator.

Marklandsgatan mot gårdssidan.

Bankogatan. Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.

Högsbotorp
En bostadsbebyggelse från två olika perioder. Området
runt Axel Dahlströms Torg och torget var den första
utbyggnaden 1951-55. Bostadsbebyggelsen varierar i
höjd mellan 3 våningar och upp till ett punkthus på
torget i 15 våningar. Stor vikt har lagts vid terränganpassning och ljusförhållanden när området
planerades.
Husen har vackra proportioner och detaljerna omsorgsfullt utformade. Husen ligger utefter relativt småskaliga gator och det finns garage i bottenvåningarna
på husen. Området är planerat innan bilismens tillväxt
och i efterhand på 60-talet kompletterat med fyra parkeringshus med ca 1000 tillkommande parkeringsplatser.
Områdena öster om Högsbogatan och Kapplandsgatan har en annan typ av stadsplan med trafikmatning
med säckgator och samlade stora parkeringsytor. Bebyggelsen i norr är utformad som 8 våningslamellhus
i park och det södra området är bebyggelsen runt en
park med höga lamellhus mot öster och fyravånings
hus i väster.
Husen bildar gårdar, som mot Kapplandsgatan är en
form av bakgård och mot parken är det gårdsmiljöer.
De höga husen mot öster skärmar av bullret från Dag

Högsbo sjukhus mot Flatåsparken.
Kulturhistoriskt värdefull miljö.

Flatås, en av gårdarna.
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Hammarskjöldsleden. Mot leden är det stora parkeringsplatser med allt för lite grönska. Trafiken från leden tränger sig på och husen fungerar som landmärken
mot leden.

Flatås

En av säckgatorna i Flatås.

Flatås ett trafikseparerat bostadsområde.
Flatås park och Flatåsskolan längst fram i
bilden.

Det nya bostadsområdet inom Flatås byggdes 1962-66
och var en del av miljonprogrammet. Bostäderna är
uppbyggda kring en skaftplan, med stora parkeringsytor
i syd och öst, det har fört med sig att det blivit zoner av
en mer offentlig karaktär i områdets utkanter, platser
utan insyn. Topografin har här fått en underordnad
betydelse.
I de centrala delarna domineras området av stora
gräsytor och en fotbollsplan som ligger i direkt anslutning till skolan. Den här grönytan bildar också en gräns
mellan bostadsområdet och Högsbo Sjukhus.
Den väsentliga principen för bostadsområdets
utformning var att skapa inre gårdsrum, skilda från
all fordonstrafik. Bostadshusen bildar i huvudsak uformade enheter, där de öppna sidorna är vända mot
öster eller väster mot varandra längs en gångväg till
det inre grönområdet. Husen är 3-4 vånings lamellhus,
fasaderna är klädda med gult fasadtegel och är i övrigt
lika i karaktären.
Byggnaderna inom sjukhusområdet är i 1-2 våningar
och har rött fasadtegel, husen har en fri placering, där
de höga träden och övrig vegetation ger området en
parkkaraktär.

Kaverös

Gårdsmiljö från Konsertgatan. Fin
naturmiljö.

50-talsbebyggelsen i södra delen av Kaverös var den
första delen i planeringen av ett nytt stort bostadsområde
i den delen av staden.
Området har en varierad bostadsutformning, med
olika hushöjder och gårdsbildningar, även fasadmaterialen varierar, trots det känns området som en enhet,
där de olika huskropparna knyts samman på ett naturligt sätt.
Bostadsgatorna är småskaliga och har en privat
karaktär. Husens huvudentréer vetter mot gatan och
förstärker det intrycket.
Norra delen av Kaverös reglerades av en stadsplan
från 1962. Områdets speciella karaktär med växling
mellan skog och karga berg har utgjort ledande motiv
vid planens utformning, val av hustyp och husgruppernas inbördes placering.
Där finns i huvudsak 2 olika hustyper. Den ena typen av hus ligger fritt i terrängen, och har en karaktär
av hus i park. Den andra typen av hus bildar slutna gårdar. Den gemensamma nämnaren är att de är byggda i
fyra våningar. Fasadmaterialen varierar också med gult
och rött tegel och röd plåt.

Terränganpassade hus på Flöjtgatan i
Kaverös.
19
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Ombyggda bostadshus på Växelmyntsgatan.

Parkeringarna har i huvudsak ordnats i parkeringsdäck, med hänsyn till bostadsmiljön.
Både i norra och södra Kaverös har man anpassat
husen efter terrängen, det är gjort på ett genomarbetat
och bra sätt, men det har den nackdelen att tillgängligheten är eftersatt, med ibland svåra entréförhållanden.
Punkthuset och 8-våningslängorna i södra Kaverös är
de enda husen med hiss.
Närheten till skogen är påtaglig i Kaverös och det är
också naturmark som både skiljer och knyter samman
de olika grupperna av hus med varandra inom hela
området.

Högsbohöjd

Bostadshus på Pennygången.

En bostadsbebyggelse från sent 1950-tal. Området
består av två delar med flerfamiljshus, Pennygången
och Växelmyntsgatan. Husen är tänkta som bakgrund
till livet på gårdarna och naturen. Husen var
ursprungligen anonyma tre-fyravåningshus med lätta
fasader, som hanterats mycket olika när de behövde
rustas upp.
Vid ombyggnad under 1990-talet har ägarna gjort
olika val. Pennygången är sparsamt upprustad. På
Växelmyntsgatan har det mesta bytts ut och stommen
är nästan det enda som behållits i husen. En del hus
har byggts på med en våning, husen har fått sadeltak,
fasadmaterialen och volymerna varierats. Husen har
från att ha varit en bakgrund blivit individer. I områdets södra del mot Ruddalen finns atriumhus som är
mycket autentiska. Området ligger i direkt anslutning
till Ruddalens friluftsområde.

Parkering
Områdena inom Högsbo har planerats med olika
förutsättningar när det gäller parkering. De äldsta
delarna av Högsbotorp byggdes före bilismens
genombrott och fick därmed färre antal p-platser. Det
har reglerats genom att det i efterhand tillkommit
ett antal p-däck inom området. De övriga delarna av
Högsbo är väl försedda med parkeringar.
Idag är den äldre befolkningen i majoritet och de har
i genomsnitt färre antal bilar per/person än övrig befolkning. Ägarna av bostadsrätterna har fler antal bilar
än hyresrättsägarna, och enligt norm kräver studenter
minst antal parkeringar.Byggnadsnämnden har beslutat om en norm för antalet bilplatser som väger in vilken
typ av bostäder det är frågan om. Normen utgår också
från avstånd till centrum och lägger till en s.k. planeringsnorm d.v.s. att man räknar med att bilinnehavet
kan öka något. Även gästparkering ingår.
Vilken typ av ny bebyggelse som planeras har stor
betydelse med tanke på tillgång och krav på parkering.
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Hissar
Fastighet med hiss
Fastighet utan hiss
Detaljplan har antagits (dock inte fastställts)
för påbyggnad, som innebär att hissar krävs
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Tillgänglighet
Det finns inom Högsbo en stor andel bostadshus i 3-4
våningar som saknar hiss. Det kan även vara trappsteg
för att komma in i husen. Flertalet bostadshus i Kaverös
och samtliga i Flatås saknar hiss. Inom Högsbotorp är
förhållandena bättre eftersom det finns både tre- och
fyravåningshus och höga hus som är 7-9 våningar.
Hissarna är ofta små och uppfyller inte de krav på
mått som vi ställer idag. Att bo kvar i sin invanda miljö
kan visa sig svårt om det är långt till hållplats och service och om hus med hissar saknas i området. Kostnaderna för hemtjänst ökar som följd av att man behöver
hjälp med att handla etc.

Trygghet

Gångväg mellan Axel Dahlströms Torg och
Högsbohöjd.

På folkhälsorådets folkhälsokonferens i Högsbo hösten
2000, beslutade stadsdelsförvaltningen i Högsbo och
stadsbyggnadskontoret om en satsning på tryggare
utemiljöer i stadsdelen. Arbetsgruppen för Trygghet
och Trivsel i Högsbo driver processen inom ramen för
Högsbos folkhälsoarbete.
I samverkansgrupperna ingår Trafikkontoret, Parkoch naturförvaltningen, LFF, Poseidon, Drott och Familjebostäder, SDF Högsbo, Stadsbyggnadskontoret,
Riksbyggen, HSB och Hyresgästföreningen.
Många synpunkter på otrygga platser har framkommit från möten och genom skrivelser under ett antal år.
Synpunkterna har bl. a kommit från pensionärsrådet,
handikapprådet, m fl.
I samband med utställningen av ÖP 99 (samt bilagan
Lokalt Program för Högsbo) presenterades ÖP för två
klasser i Flatåsskolan som gav sin syn på Högsbo. Mellan 2001 och 2004 har det också genomförts ett antal s.k.
trygghetsvandringar runt om i stadsdelen.
Högsbo upplevs i stort som en trygg stadsdel och
trivsam stadsdel. Men det finns dock platser och stråk
där folk känner sig otrygga.

Gångvägar
Flera av gångvägarna är mycket backiga och slingrar
sig fram genom skogspartier. Många högsbobor har
klagat över det dåliga underhållet av gångbanorna,
dålig belysning och dålig sikt genom förbuskning.
Gångstråk som upplevs som otrygga är:
• Stråket från Axel Dahlströms Torg/spår vagnshållplatsen som leder upp till Högsbohöjd.
• Mellan Nymilsgatans och Lantmilsgatans hållplatser och Högsbohöjd och Kaverös.
Gångväg från Orkestergatan till
Nymilsgatans spårvagnshållplats.

• Nymilsgatan förbi Sjömilsgatan och Svängrumsgatan i Flatås.
•

Stråket som löper parallellt med Högsbo sjukhus-
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Otrygga områden
Områden som upplevs som otrygga
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område och Flatåsskolan.
• Från Marklandsgatan till Skäpplandsgatan är andra
gångvägar som upplevs vara obehagliga.
• Sträckan mellan Marklandsgatan och Distansgatan/ Armlängdsgatan är drygt 1,5 km lång. Bebyggelsen längs dessa gator är storskalig med långa huskroppar och är uppbyggd efter 60-talets stadsplaneideal,
vilket bygger på att de olika trafikslagen är separerade
från varandra av trafiksäkerhetsskäl.
Gångväg mellan hållplats vid Nymilsgatan och Kaverös. Trevlig på dagen ,
skrämmande på kvällen.

Gångtunnlar utefter spårvagnssträckningen
Spårvagnsstråket inklusive gångtunnlar skapar en
barriär i området med starka otrygghetsfaktorer.
Spårvagnshållplatserna
vid
Nymilsgatan
och
Lantmilsgatan upplevs som ödsliga och skrämmande.
Trafiksepareringen har inneburit att den gående
människans miljöer blivit avskurna från övrigt liv i
området och från närliggande stadsdelar.
Under spårvagnsspåren finns det några tunnlar
som är otrygga att passera genom. Särskilt gäller det
tunneln som leder upp till Tunnlandsgatan och övriga
gator i Kaverös, vid Lantmilsgatan samt tunnlarna mellan Orkestergatan och Flatåsskolan och vid Marklandsgatan.

Skolområden och hållplatser
Ensligt p-hus mellan Orkestergatan och
spårvagnsspåren.

Skolområdena ligger mörka och öde på kvällar och
nätter och känns kusliga att passera förbi.
Några hållplatser är tämligen ensligt belägna, långt
från bebyggelsen. Området kring Flatåsskolan upplevs
som en otrygg plats främst på grund av de ungdomsgäng som finns där.
Väntkurerna är nerklottrade, belysningen är dålig
och det ser allmänt skräpigt ut. Det saknas skyltar som
visar vart de olika gångvägarna leder. Från spårvagnshållplatserna Axel Dahlströms Torg, Lantmilsgatan och
Nymilsgatan är det särskilt svårt att orientera sig mot
Högsbohöjd, Kaverös.

Parkeringshusen
De tämligen ensligt belägna p-däcken vid
Orkestergatan, Riksdalersgatan, Tunnlandsgatan är
otrygga platser. Det sker en hel del bilbrott i den här
typen av garage då biltjuvar lätt kan vara ostörda.
P-däcken på Barytongatan och Soprangatan ligger
öppnare och används därför mer.

Åtgärder har gjorts för att öka tryggheten
Genom Trygg vacker stad en samverkan mellan olika
kommunala förvaltningar, kommunala bolag m.fl.
har det under 2003 skett förbättringar av vissa s.k.
Primärstråk, d.v.s. stråk där många rör sig mellan
hållplatser och bostäder.
Stråken har försetts med nya armaturer med förbätt25

Vy från spårvagnshållplatsen vid Axel Dahlströms Torg.

Nybyggt äldreboende i Kaverös.
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Flatåsskolan.

rad belysning samt nya parkbänkar. I vissa lägen räcker
dock inte detta för att skapa trygghet, stråken behöver
befolkas genom ny bebyggelse eller att biltrafik tillåts.

Service och mötesplatser

Axel Dahlströms Torg - Konsum, konst och
kultur.

Axel Dahlströms Torg uttrycker folkhemmets
ambitioner att skapa samlingsplats för det offentliga
och gemensamma i samhället. Ett 16-vånings punkthus
är ett landmärke med en slank huskropp. Hus och
torg är i stort intakt sedan femtiotalet och tidsprägeln
finns kvar, samtidigt som torget lever. De mindre
torgen i stadsdelen är även de en ambition att skapa
samlingsplatser och att tillgodose de dagliga behoven.

Handel och annan service

Flatås Torg ligger i slutet av två säckgator.

Ny port till Högsbohöjd och här finns butik.

I Högsbo bor det idag betydligt färre än när området
byggdes och underlaget för servicen har minskat
betydligt. Även våra köpvanor har förändrats och vi
tar oss t.ex. till externa köpcentra för att storhandla.
Specialbutiker finns inom nära räckhåll både vid
Frölunda torg och i Göteborgs centrum.
Dagligvarubutikerna på Axel Dahlströms Torg har
en hög omsättning. Omorganisationen av post och
bank innebär att dessa läggs ner och istället flyttar
verksamheten till dagligvarubutiken. Även apotek och
systembolag går mot denna utveckling. Men det lokala
torget behövs både för service och som mötesplats, ett
offentligt liv.
Flatås Torg är framförallt ett torg för boende i Flatås.
Flatåskyrkan är en del av ungdomsprojektet i Högsbo
och utgör ett viktigt och uppskattat inslag för många
ungdomar, också utanför Flatås- och Högsboområdet.
Torget ligger så att det varken annonserar sig mot leden
eller mot kollektivtrafiken. Torget nås från två olika
säckgator. Placeringen av torget innebär i sig en dålig
genomströmning och annonsering av verksamheten.
Det visuella sambandet mellan torget, parken och skolan saknas.
Matbutiker finns i Kaverös, Högsbohöjd och vid
Marklandsgatan. Dagligvarubutiken på Marklandsgatan, i Flatås och Kaverös bedöms ha en omsättning som
är mindre än 15-20 miljoner, vilket är mindre än vad
som behövs vid en nyetablering. En befolkningsökning
inom stadsdelen är önskvärd för att öka kundunderlaget för de lokala butikerna.
I Högsbo och Sisjöns industriområde planeras för
stormarknader och volymhandel. Utredningar som
stadsbyggnadskontoret låtit göra visar att utpendlingen
till externa köpcentra från västra stadsdelarna är stor
eftersom externhandeln inte är etablerad i området.

Matbutik i Kaverös Centrum.
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Skola & barnomsorg
Högsbo är idag välförsett avseende grundskolor.
Gymnasieskola saknas i stadsdelen men finns i
intilliggande stadsdelar. Det har fötts färre barn i
mitten av 90-talet och barnantalet i skolan minskar de
närmaste åren, viss ledig kapacitet finns. Förskolorna är
däremot fullt utnyttjade.
I Högsbo finns också skola för multihandikappade
elever. Barnen kommer från hela Göteborg.

Småverksamhet – verksamheter
Högsbo sjukhus entréen mot Tunnlandsgatan.

Stadsdelen är planerad med områden enbart för
boende och komplement till detta och arbetsplatser i
industriområdet. Högsbo har därför få verksamheter
i de delar som planerats för boende. Den största
arbetsplatsen är Högsbo sjukhus med demensvård
och rehabilitering. Det finns ett kontorshus utefter Dag
Hammarskjöldsleden och Högsbo stadsdelskontor.

Kultur
Kulturhistorisk bebyggelse

F.d huvudbyggnad på Bua gård. Idag skola.

Större delen av bebyggelsen i Högsbo är uppförd efter
1955 och finns därför inte med i det kulturhistoriska
programmet. Inom Högsbo fanns flera byar och gårdar,
Bua gård, Flatås, Högsbo och Järnbrott.
Året innan Säröbanan öppnades, 1903, började Frölunda-

Högsbokolonien 1921. I förgrunden Säröbanan.
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Befintliga grönområden
Befintligt parkområde
Område med särskilt stora
värden för natur och friluftsliv
Grönområde som förbinder
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borgs villaområde att byggas intill stadsgränsen i norr.
1917 upplät Göteborgs stad som äger mark i norra delen
av Högsbo ett större område för s.k. torplägenheter. 60
hus uppfördes på arrenderade tomter. 1918 öppnade
Högsbo kolonistugeområde med ca 330 lotter, dessa
flyttades till Välen när Högsbo byggdes ut.
1945 införlivades Högsbo i Göteborg och planeringen av den nya stadsdelen Högsbo påbörjades. De
flesta av de gamla byggnaderna revs i samband med
utbyggnaden.

Ett av två bevarade torp. Huset ligger gömt
inne i kvarteret där Högsbotorpshemmet
ligger.

Några av miljöerna i stadsdelen är väl bevarade och ett
par finns med i Göteborgs bevarande program:
• Högsbo sjukhusområde d.v.s. f.d. Lv 6 är med. Här
finns även stadsdelens äldsta hus, mangårdsbyggnaden
från Bua gård som idag är skola för barn som är i behov
av speciell undervisning.
• Axel Dahlströms Torg och höghusen på Bankogatan
är med i bevarande programmet.
Men inom stadsdelen finns många fina miljöer, bland
de som utmärker sig särskilt är:
• Klubbstuga utefter Distansgatan och en likadan
finns i Högsbohöjd som producerades som ett typhus
för fritidsgårdar i slutet av 1960-talet. Huset är ett exempel på den tidens ambitioner för fritidsverksamhet.

Fritidsgård från mitten av 60-talet. Ett
massproducerat hus men få är bevarade.

• Bebyggelsen runt Guldsmedsgatan, Riksdalersgatan, Markmyntsgatan och Skiljemyntsgatan.
•

Området runt Flöjtgatan.

• Nio lamellhus runt Kaverösparken har i ny detaljplan fått varsamhetsbestämmelser. Naturen är hela
tiden närvarande i området och bebyggelsen är mycket
tidstypisk i sina material och färgsättning.
• Även Högsbokyrka är en mycket tidstypisk byggnad med väggar i betong med frilagd ballast.
• Två av Högsbotorpen finns bevarade inom ett kvarter som ligger mellan Markmyntsgatan och Bankogatan.

Fornlämningar
Högsbo kyrka, i fonden på Bankogatan.

Inom programområdet finns fornlämningar, flera är
utgrävda i samband med att stadsdelen byggdes ut.
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Lekpark i Flatås som nu är borta.
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Natur & rekreation
Med Ruddalen i väster och Änggårdsbergen i öster
finns det strövområden inom räckhåll för Högsboborna.
Entrépunkterna till Änggårdsbergen är få och Dag
Hammarskjöldsleden är en barriär som ska passeras.
Ruddalen är däremot ett närströvområde som både
Högsbohöjd och Kaverös gränsar till.
Ruddalen rymmer både skog, dammar, ett flertal
gång- och cykelvägar och en intressant natur med ovanligt stora stenhällar och dammar samt ett stort område
med anlagda planer för bollspel och skridskoåkning. I
området finns även klubbstugor för idrottsföreningar.
Slottsskogen och Slottskogssvallen finns också inom
cykelavstånd och det är ca 5 km till havet och bad.
Samband mellan Ruddalen, Slottsskogen och
Änggården.

Speciella naturvärden är:
• Hällmarksområden med tall, asp och ljung i Ruddalen
•

Lindallén utefter Distansgatan

• Alléerna i parken mellan Marklandsgatan och
Kapplandsgatan
• Vattensalamandrar finns i en av dammarna i
Ruddalen, den andra dammen från öster

Grönområden och parker i Högsbo
Inom Högsbo är det en stor nivåskillnad som löper i
nordsydlig riktning med berg i väster och lägre och
plana markområden i öster. Mellan de två nivåerna är
det kraftigt lutande sluttningar och grönområden med
bl.a. skog. Områdena är i många fall förslyade och i
behov av skötsel.
Tillgången på grönytor varierar inom Högsbo. I flera
områden är naturen närvarande och påtaglig. Bebyggelsen utefter Marklandsgatan saknar natur inpå husen
men det finns gröna ytor på den ena sidan om husen.
Mot Dag Hammarskjöldsleden är det stora parkeringsplatser med allt för lite grönska.
Torpa, området en mötesplats i stadsdelen.

Parker
Inom stadsdelen finns fyra större parker, Fyrkparken,
Kaverösparken, Flatåsparken och en park mellan
Marklandsgatan och Kapplandsgatan. Parkerna är i
behov av förnyelse. Området runt Axel Dahlströms
Torg saknar idag en användbar offentlig park.
När Högsbo byggdes ut var vardagslivet ett annat än
idag. Barnen var hemma fram till dess att skolan började och för att skapa mötesplatser för barn och mammor anlades det parklekar. Inom Högsbo fanns det ett
par stycken. Idag finns knappt spår kvar från parkleken
utan områdena ligger som öde grus- eller gräsytor.
Flatåsparken är en samlingsplats för ungdomar. Området ligger ostört och omgivande bostadsbebyggelse är
vänd mot gårdar. Torpaområdet mellan Högsbohöjd
33
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och Kaverös används för solbad, grillning och bollspel
och är en viktig samlingsplats för människor i alla åldrar.

Kvartersmark
De flesta bostadsmiljöerna har en grön utemiljö, med
närlekplats, blommor och sittbänkar. Oftast framgår det
tydligt vad som är halvprivata/ halvoffentliga miljöer.
På en del ställen upplevs markområden som kvarter/
gård trots att det är parkmark. Familjebostäder har
påtalat att det i vissa fall vore bättre att parkmarken
inom en bostadsmiljö övertogs av dem.

Samband
Högsbo har kommit till i en period när trafikslag
separerades. En konsekvens är att trafikleder skiljer
stadsdelar från varandra. Gång- och cykelförbindelser
leds över blåsiga broar eller genom otrygga gångtunnlar.
Gator och allmänna platser har under alltför lång
tid, blivit ensidigt formade efter fordonstrafikens
utrymmes- och framkomlighetsbehov utan tillräcklig
hänsyn tagen till gatans eller platsens estetiska
utformning. Här behövs nya synsätt!

Kollektivtrafik tillgänglighet

Marklandsgatan en knutpunkt för kollektivtrafiken.

Marklandsgatan är en knutpunkt för kollektivtrafiken.
Spårvagnssträckningen innebär att stora delar av
Högsbo har korta gångavstånd till spårvagnshållplats.
Sämst försörjt är Kaverös som ligger högt i förhållande
till spårvagnshållplatserna.
Från Högsbohöjd är det mellan 500-1000 m till hpl.
vid Axel Dahlströms Torg och de som bor längst öster
ut i Flatås har 600-700 m till hpl. Det finns ett flertal
busslinjer i Högsbo.

Närhet till trafikleder
Norr och öster om bostadsbebyggelsen finns Högsbo
leden respektive Dag Hammarskjöldsleden. Utefter
Högsboleden saknas lokalkörbanor och lokaltrafik
tvingas ut på leden även om man enbart vill förflytta
sig inom stadsdelen.

Gatornas utformning
Hastigheterna på bilar som kör på Högsbogatan,
Guldmyntsgatan, Kapplandsgatan, Tunnlandsgatan
och Distansgatan är alldeles för höga. Gatorna är
överdimensionerade och inbjuder till att köra fort.

Gång & cykelsamband

Gångväg mellan Axel Dahlströms Torg och
Högsbohöjd.

Cykelförbindelser genom Högsbo vidare mot Askim
och centrum finns i Säröbanans före detta sträckning.
Cykelbana kommer att byggas utefter Högsboleden
inom det närmaste året.
De lokala cykelförbindelserna hänger inte ihop och
leder inte till målpunkter som torgen, skolor och kollek35

,,
56,7
56,7
67,8
67,8
56,1
56,1nn
eeddee
l
l
o
o
ggssbb
H
Höö

64,6
64,6

55,5
55,5

65,4
65,4
67,1
67,1

llaannddss
M
Maarrkk

64,1
64,1
55,5
55,5

56
56

62
62

56,7
56,7

57,5
57,5

62,8
62,8

60,6
60,6
59,5
59,5
66,7
66,7
56
56
56,3
56,3

56,8
56,8

Ruddalen
Ruddalen

66,1
66,1

57,1
57,1

57,2
57,2

57,2
57,2

59,9
59,9

55,5
55,5

D
Daagg H
Haam
mm
maarrsskkjjööld
ldssle
leddeenn

Tunnlandsg.
Tunnlandsg.

65,3
65,3

67,8
67,8
57,3
57,3

57,3
57,3

Skala
Skala 1:10
1:10 000
000

Buller
Mätpunkter, där värdena överstiger 55 dBA
Störningar - buller över 65 dBA
Högsta värdet är 67,8 dBA
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tivtrafiken inom stadsdelen. Länkar saknas också mot
Kungsladugård.

Störningar
Inom och i anslutning till Högsbo finns verksamheter
som ger upphov till störningar. Nedan ges en kort
sammanfattning av vilka störningskällor som finns.

Buller från spår- & biltrafik

På Dag Hammarskjöldsleden är det på vissa
sträckor 90 km/tim.

En bullerinventering har gjorts. Bullervärdena är alltför
höga vid bostadshusen utefter Högsboleden och Dag
Hammarskjöldsleden. Men även inom stadsdelen finns
det värden som överstiger 55 dBA.
Bulleravskärmning behövs mot Dag Hammarskjöldsleden och Högsbo leden. Hastigheterna behöver
begränsas på Guldsmedsgatan, Högsbogatan, Kapplandsgatan, Tunnlandsgatan och Distansgatan.

Miljökvalitetsnormer
Från 1999 finns miljökvalitetsnormer, MKN, som
är styrande vid planering. MKN skall ange den
föroreningsnivå som människor kan utsättas för utan
fara för olägenheter av betydelse. MKN för kvävedioxid
får inte överskridas efter 2005. Frågan aktualiseras i alla
detaljplaner, bygglov och vägprojekt. Området utefter
Dag Hammarskjöldsleden överskrider inte normen
idag men värdena är höga.

Teknisk försörjning
Fjärrvärme är utbyggt inom hela stadsdelen.

Ägoförhållanden
Bild som visar utbredningen av luftföroreningarna. Rött och orange visar höga
värden.

En stor del av marken i stadsdelen ägs av kommunen
men den är upplåten med tomträtt. Se nästa sida.
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Göteborgs kommun
Privata
Familjebostäder i Göteborg AB
Privata markägare
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HÖGSBO I
FRAMTIDEN

4

att bygga vidare......
Vi lever delvis ett annat liv med andra behov idag än
när stadsdelen byggdes. Befolkningen har minskat
i Högsbo och man bor glesare. De äldre är fler och
barnen är färre. Våra vanor har också ändrats, barnen
är på dagis, föräldrar och barn väljer skolor och äldre
har möjlighet att få hemvård och ges möjlighet att bo
livet ut i en invand miljö.
Högsbo har många kvaliteter med fin natur, bra
kommunikationer men det finns samband som brister
och områden som upplevs som otrygga. För att motverka att servicen försämras behövs bl.a. fler boende
och därmed bostäder inom stadsdelen.

Kompletteringsbebyggelse

3-5-våningshus i Flatås saknar hissar.
Komplettering med hisshus är möjlig.

Ny bostadsbebyggelse i stadsdelen har föreslagits av
Familjebostäder, Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget
och HSB m.fl som tagit fram skisser på ett stort antal
platser i stadsdelen. Var är det möjligt att bygga
samtidigt som kvaliteter i stadsdelen förstärkas, otrygga
områden och sambanden förbättras? Kan parkerna
delvis bebyggas och detta kompenseras med en bättre
kvalitet på parken? Det är frågor som är viktiga att
beakta.

Nya bostäder
Tillgänglighet - det finns ett stort antal bostadshus i
Högsbo, tre till fem våningar höga som saknar hiss.
Komplettering med nya hus med hiss i nära anslutning
till de befintliga kan innebära att boende i området
erbjuds en tillgänglig bostad. Möjligheten att bo kvar i
en invand miljö öppnar sig. Denna princip har prövats
vid kompletteringsbyggande i Björkekärr.

Hisshus är möjligt även i Kaverös.

Bygg på p-hus och parkeringsplatser - nya bostäder på
parkeringshus och på parkeringsplatser är en möjlighet.
Det förutsätter att p-platser förläggs i källarplan eller att
gator kan tas i anspråk för parkering.
Otrygga områden - det finns ett flertal platser i stadsdelen som upplevs som otrygga och i en del fall kan bostäder byggas i nära anslutning till dessa. Det innebär
att man är inom skrikavstånd från bostäder och människor.
Underlag för service - fler boende innebär att det behövs nya bostäder - för att motverka att servicen minskar ytterligare vid torgen behövs fler boende/bostäder.

Komplettering nära Axel Dahlströms Torg
med fler äldrebostäder.

Äldrevision - stadsdelsnämnden har en äldrevision
som innebär att äldreboendet byggs ut i anslutning till
Axel Dahlströms Torg. Högsbotorpshemmet ska byggas
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ut, ett nytt äldreboende föreslås utefter Bankogatan och
att ett befintligt hus som Familjebostäder äger byggs
om för bättre tillgänglighet. Bredare trottoarer alt.
gårdsgata fram till Axel Dahlströms Torg och föreslås.
Gårdsgata utefter torget föreslås samt bättre passage
till spårvagnshållplats för rörelsehindrade behövs. Det
finns också förslag på en bostadsförmedling för äldre.

Ny bebyggelse vid torget - förtätning ger
bättre underlag för service.

Ny bebyggelse utefter stråket Axel Dahlströms Torg och Högsbohöjd - ger ökad
trygghet.

Lägenhetsstorlekar - en stor andel av bostäderna i
stadsdelen är 1-3 r.o.k. Det behövs både små och stora
lägenheter i stadsdelen. Lägenheter med hiss för äldre
och stora lägenheter för att locka fler barnfamiljer att bo
i Högsbo.
Parkering?
Vilken typ av ny bebyggelse som planeras har stor
betydelse eftersom bilinnehavet varierar mellan olika
grupper. Idag är andelen äldre stor i Högsbo och
bilinnehavet hos dem är mindre än i genomsnittet för
befolkningen. Även studenternas bilinnehav är mindre.
Boende i bostadsrätt har fler antal bilar i genomsnitt än
hyresgäster.
Byggnadsnämnden har beslutat om en norm för
antalet bilplatser som väger in vilken typ av bostäder
det är frågan om. Normen utgår också från avstånd till
centrum och lägger till en s.k. planeringsnorm d.v.s. att
man räknar med att bilinnehavet kan öka något. Även
gästparkering ingår.
I de skisser som tagits fram finns även förslag till hur
parkering ska ordnas.

Högsbotorp
Ny bebyggelse i anslutning till Axel Dahlströms Torg är
önskvärd bl.a. för att ge ett större serviceunderlag men
också för att förverkliga stadsdelens äldrevision. Motiv
för föreslagen bebyggelse är också att förstärka känslan
av trygghet utefter gångstråket mot Högsbohöjd, utefter
Tunnlandsgatan och Högsbogatan. Inom området
föreslås 6 områden för förtätning. Områdena är:
Högsbotorpshemmet kommer att byggas ut.

• Rubelgatan och vidare upp mot Västerhedsskolan.
Ny bostadsbebyggelse utefter gångvägen mellan Axel
Dahlströms Torg och Västerhedsskolan kommer bl.a.
innebära att tryggheten ökar när man inte bara passerar parkområden och skolor.
• Högsbogatans västra sida, mellan spårvagnsspåren
och Högsboleden, föreslås för bostadsbebyggelse. Området upplevs idag som mörkt med tallar som ger dåliga
solförhållanden. Vegetationen på området glesas ut och
hus med garage i suteräng föreslås. Gatan byggs om till
smalare körfält, träd och gc-banor. En smalare gata drar
ner hastigheterna. Gångbanan genom området får delvis en ny sträckning.

Påbyggnad föreslås med bostäder på phuset vid hörnet Riksdalersgatan/Tunnlandsgatan.

• Högsbogatans västra sida, mellan korsningen
Kapplandsgatan upp till Nickelmyntsgatan. Punkthus i
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suterräng 4-5 våningar med parkering i bottenvåning.
Hus med hiss och smålägenheter för att komplettera
befintlig bebyggelse.
• Hörnet Markmyntsgatan och Bankogatan föreslås
ett fyravånings bostadshus.

Ny bostadsbebyggelse längs Högsbogatan.
Det är önskvärt med fler bostäder nära Axel
Dahlströms Torg.

• Norr om Tunnlandsgatan, i parkområdet på den
bullerstörda delen av gräsytan, föreslås bostadshus i
fyra våningar. Huvuddelen av lekplatsen och bollplanen blir kvar. En gemensam gård för lamellhuset vid
Marklandsgatan och den nya bostadsbebyggelsen förslås. Parkering anordnas under mark. På västra sidan
av parken går ett gc-stråk. Befintliga alléträd bör finnas
kvar utefter stråket.
• Väster om Kapplandsgatan och i hörnet Tunnlandsgatan /Kapplandsgatan förslås ny bostadsbebyggelse. Det norra kvarteret är lämpligt för äldrebostäder.
Husen ligger i suteräng med parkering under husen.
Husen kan vara 3-4 våningar mot Bankogatan.
• Norr om Tunnlandsgatan, öster om daghemmet
föreslås två punkthus. Husen ligger i fonden på Tunnlandsgatan om man kommer nerifrån Dag Hammarskjöldsleden. Bostäder kan öka känslan av trygghet
för passerande. Områdena runt omkring inrymmer
mycket institutioner.
• Ι Hörnet Tunnlandsgatan och Riksdalersgatan, på
den plats där det idag är ett parkeringshus, föreslås bostadshus med parkering i källarplan.

Flatås

Ny bostadsbebyggeslse föreslås i hörnet
Marconigatan och Nymilsgatan.

Flatås trafikmatas utifrån. Parkområdet nås via ett
flertal säckgator. Flatås Torg vänder baksidan mot
parken. Tryggheten och genomströmningen i området
skulle öka med ny bostadsbebyggelse mot parken.
Underlaget för servicen på torget skulle förbättras med
fler bostäder.
• Området mellan Marconigatan och Distansgatan,
som idag innehåller parkeringsplatser för intilliggande
bostäder och uppställningsplats för lastbilar, skulle
genom omdisponering delvis kunna friläggas för ny
bostadsbebyggelse.
Bostäderna placeras både i östra och västra delen av
nuvarande parkering. Det ger ett tydligare entréförhållande till hela Flatås, samtidigt som man bygger bort en
tråkig trafikmiljö längs med Distansgatan och Marconigatan. Ersättningsparkering föreslås antingen på det
obebyggda området mellan Marconigatan och garagen
eller på säckgatorna och kvartersmarken.

Ny bostadsbebyggelse föreslås mot
rondellen vid Marconigatan.

• Norr om Nymilsgatans spårvagnshållplats föreslås
nya bostäder. Ett sexvåningshus med markparkering.
Det kommer att öka uppsikten över området vid hållplatsen och gångvägen mot Kaverös. Ny belysning och
allmän upprustning av hållplatsen hjälper också till att
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göra platsen till ett trevligare ställe att vistas på.
• Mitt i Flatåsområdet mellan Nymilsskolan och
Svängrumsgatan föreslås bostadsbebyggelse och parkering. Genomströmningen av människor i området
ökar och uppsikten över parken förbättras.
• Mellan Verktumsgatan och Synhållsgatan föreslås
bostadshus i 4-6 våningar. Entréen till Flatås Torg
förstärks. Bostäderna bör vara genomgående med en
tyst sida p.g.a. bullerstörningarna från Dag Hammarskjöldsleden. Klubbstugan mot Distansgatan föreslås
flyttad till Flatås park.
• Den östra delen av Flatås som idag innehåller markparkeringar, kan bebyggas. Närmast Dag Hammarskjöldsleden bör det vara lokaler men mot Distansgatan
bedöms det som möjligt att ha bostäder. De nya kvarteren blir en bullerskärm. Parkeringsplatserna föreslås
förlagda i källaren på de nya husen. Distansgatan kan få
en karaktär av småskalig bostadsgata.

Kaverös
Ny bostadsbebyggelse föreslås utefter
Orkestergatan nära Nymilsgatans spårvagnshållplats.

• Komplettering med ett nytt bostadshus med hiss
föreslås mitt emot Lantmilsgatans spårvagnshållplats
Huset föreslås placerat i anslutning till den gemensamma lekplatsen i området. Byggnaden kan vara mellan
3-6 våningar.
• Väster om Basungatan förslås två punkthus med
bostäder och parkering i ett intilliggande parkeringshus som terränganpassas.
• Öster om Orkestergatan vid gångvägen mot spårvagnshållplatsen föreslås ny bebyggelse på naturmark. I
förslaget ingår två punkthus med entréerna mot Orkestergatan. Bostäderna kan öka känslan av trygghet för
passerande på gångvägen mot spårvagnshållplatsen.
Utsikten blir delvis beskärd från intilliggande bostadshus men punkthusen skärmar inte av hela utsikten.
• Väster om Orkestergatan, söder om ett befintligt
daghem finns det idag ett område som blivit över.
Bostäder kan öka känslan av trygghet för passerande
fotgängare på Orkestergatan.
• Ny bebyggelse planeras på befintligt parkeringsdäck vid korsningen Barytongatan - Tunnlandsgatan.
Den nedre delen av parkeringsdäcket kan behållas och
ovanpå och intill föreslås punkthus.

Ny bostadsbebyggelse föreslås utefter
Orkestergatan.
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Högsbohöjd
Området föreslås kompletterat med nya bostäder i
anslutning till den gc-väg som föreslås till Ruddalen.
De tillfälliga bostäderna i det sydöstra hörnet föreslås
ersatta med permanent bostadsbebyggelse.
• Ny radhusbyggelse i tre våningar föreslås i den
sydvästra delen av Högsbohöjd. Tryggheten ökar om
gång- och cykelvägen till Ruddalen ligger i anslutning
till bostadsbebyggelse. En ny gc-väg ges delvis en annan sträckning i terrängen än den befintliga gångvägen. Avsikten är att förbättra möjligheten att gå och
cykla genom att lutningen minskar. En expansion av
Ruddalen mot nordöst med t.ex. med klubbstugor och
ytterligare en entré skulle innebära att fler rör sig inom
idrottsområdets bortre del.

Ny radhusbebyggelse i tre våningar föreslås
i anslutning till ny gc-väg mot Ruddalen.

• Ny bostadsbebyggelse i 4-5 våningar i den sydöstra
delen av området. Platsen används för att ställa upp
bostadsmoduler som användes vid ombyggnad av
området. En permanent bebyggelse som inte blockerar
utsikten för intilliggande bostäder föreslås.

Service i stadsdelen
Det bor ca 40 % färre människor i Högsbo idag än 1965.
Befolkningen har en hög medelålder och inkomsterna
är lägre än vad de är i snitt för Göteborg. Våra köpvanor har förändrats och många storhandlar i externa
köpcentra 1-2 ggr. i månaden. Allt detta sammantaget
innebär att underlaget för servicen har minskat kraftigt.

Handel och mötesplatser
Det offentliga livet i stadsdelen är viktigt och torgen
är en arena för möten mellan människor samtidigt
som de tillgodoser behovet av dagligvaror. Genom
komplettering med bostäder inom stadsdelen förbättras
kundunderlaget för flertalet av butikerna i området.
Men det krävs även andra åtgärder för att motverka
att handeln minskar. Gång- och cykelvägar och även
annan trafik bör leda till torgen. Bra tillgänglighet från
bussar och spårvagn behövs. Parkeringsmöjligheter ska
finnas. Miljön på torgen bör värnas med bänkar och
blomprakt.

Axel Dahlströms Torg
Axel Dahlströms Torg är stadsdelens kommersiella och
kulturella centrum. Det är av största vikt för torgets
framtid att dagligvaruhandeln kan utvecklas.
För en fortsatt bra utveckling krävs allt det som
nämnts ovan men även utbyggnadsmöjligheter för
dagligvaruhandeln. Inlastningen till butikerna ligger
i trånga lägen på torgets baksida. Skulle butikerna behöva expandera gäller utbyggnad mot torget eller omflyttning av verksamheterna runt torget. Förslag på en
ombyggnad av torgytan i två steg finns framarbetade
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men är ännu inte genomförda.
Idag finns det parkeringsplatser i intilliggande parkeringshus men det är viktigt med kantstensparkering
i närområdet. Passagerna från spårvagnshållplats och
busshållplats behöver förbättras. Axelhuset med biblioteket, och föreningslokaler, fritidsgård för ungdomar är
en stor tillgång.

Flatås Torg
En koncentration av allehanda fritidsaktiviteter
i anslutning till torget och parken samt ett större
köpunderlag som fler boende är önskvärt. Bättre
tillgänglighet till torget är önskvärt men kräver en
separat studie. De faktorer som nämns för en positiv
utveckling av Axel Dahlströms Torg gäller även Flatås.

Axel Dahlströms Torg.

Kaverös
En dagligvarubutik ligger utefter Barytongatan, som är
en återvändsgata. Butiken annonserar sig inte ut mot
trafiken på Tunnlandsgatan eller mot kollektivtrafik.
Föreslagna förtätningar i området bör innebära en
förstärkning av köpunderlaget.

Högsbohöjd
Två dagligvarubutiker en i anslutning till busshållplats
vid Fyrkparken och den andra i anslutning till
parkeringsplatserna vid Pennygången. Den första
butiken ligger vid ändhållplatsen för buss 16. En
förstärkning med ny bostadsbebyggelse borde innebära
ett bättre kundunderlag för butikerna.

ICA Nära finns vid Flatås Torg.

Marklandsgatan
Marklandsgatan är en knutpunkt för kollektivtrafiken
och vid hållplatsen finns en kiosk. Butikslokaler ligger i
bottenvåningen på ett av bostadshusen på motstående
sida av Högsboleden. ICA nära och en damfrisering är
det som finns kvar av verksamheten.
Tillgängligheten upplevs som dålig eftersom trafiken utgör en barriär och butiken annonseras dåligt ut
mot leden. Butiken ligger lågt i förhållande till gatan
och hållplatsen. Området mellan spårvagn och butiker
är i behov av upprustning.

Skolor & förskolor
Högsbo är välförsett med skolor och de bedöms ha ledig
kapacitet och kunna ta emot fler barn.
Daghemmen i stadsdelen behöver däremot byggas
ut. Möjliga platser är i Kaverös, på ett område invid
Konsertgatan. I den ursprungliga stadsplanen finns
mark för allmänt ändamål. Daghemmet mellan spårvagnsspår och daghemmet på Tunnlandsgatn är en
annan plats och området söder om Västerhedsskolan
ligger bra till. Daghem kan även förläggas till bottenvåningen i de hus som ev. kommer att byggas i Högsbo.
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Butiken i Kaverös.

Parker och grönytor
Stadscentrala grönområden, parker och naturområden är viktiga för stadens identitet, men även för den
ekologiska balansen och människors välbefinnande.
Vilka grönytor skall finnas? Närmast bostaden ansvarar fastighetsägaren för att det finns närlekplatser
och en grön närmiljö.

Matbutik vid Marklandsgatan. Området är i
behov av upprustning.

Områdesparker och stadsdelspark ansvarar kommunen för. Följer man Boverkets rekommendationer är
det inom 200 respektive 500 m. Hur tätt dessa parker
behöver ligga hänger också samman med tillgången på
markytor inom kvarteren. Boverket säger också att
det ska finnas närströvområden.

Parker
Stadsdelen har planerats med utgångspunkt från
att det ska finnas en tydlighet mellan anlagda ytor
och naturmark och det bör gälla även den fortsatta
planeringen. Parkerna i Högsbo är i behov av förnyelse
och de föreslås få olika kvaliteter, var och en med sin
identitet och karaktär. Det kan vara en aktivitetspark,
den rofyllda parken, terassparken etc. Bra lokalklimat
och tydliga rumsligheter ska eftersträvas. Det kan i
vissa fall vara en mindre yta än vad det är idag men
istället ska parken få en förnyelse.
Allmän mark som upplevs som kvarter borde överföras till kvartersmark men det innebär planändring
vilket bara är arbete, istället föreslås att områdenas
skötsel överförs genom t.ex. avtal. I gengäld satsar Park
och naturförvaltningen på övriga parker.

Västerhedsskolan.
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Torpa en stadsdelspark
Torpaområdet har en stor potential för att bli en
stadsdelspark med skogsområde mellan Kaverös
och Riksdalergatan. Det finns flera karaktärer inom
området, öppen stor gräsmatta, bollplan, damm, stigar, sittplatser och ett aktivitetsområde för barn och
undomar i anslutning till tennishallen. Klubbstugor
för föreningsverksamhet kan placeras inom området.
Torpaparken ligger i direkt anslutning till Ruddalen.
Genom att bygga bostadshus mellan Högsbotorp och
Västerhedsskolan blir förbindelsen mellan Högsbohöjd
och Högsbotorp tryggare och Torpaparken mer
tillgänglig för Högsbotorpsborna.

Områdesparker
Det finns fyra parker i Högsbo som är tillräckligt stora för
att fungera som lokalparker. Det är Marklandsparken,
Flatåsparken, Kaverösparken och Fyrkparken. Det
råder brist på parker i norra Högsbohöjd. Det är därför
angeläget att det finns fler funktionella parker i området.
Örtugsparken, Högsbo kyrkopark och Högsbogatans
terrasspark har förutsättningar för olika innehåll och
kvaliteter.

Högsbotorp
v Marklandsparken föreslås bli mindre till ytan än
vad den är idag. Området i söder föreslås bli bebyggt.
Parken behålls i övrigt men föreslås få en grön oas i fonden på gångstråket från Kapplandsgatan. Parken går
över i Högsbo kyrkopark.
v Högsbo kyrkopark utvecklas mot en rofylld park
med blommor, bänkar, fågelbad. Parkområdet görs mer
tillgängligt än vad det är idag.
Torpa, område med stora gräsmattor och
hällar.

v Högsbotorpsparken ligger inne i kvarteret mellan
Markmyntsgatan och Bankogatan, med ett Högsbotorp
som bevarats. Kvarteret bör upplevas som tillgängligt
för alla att gå igenom. Rofyllt område med bänkar i anslutning till omgivande gator.
v Terrasspark föreslås norr om spårvagnssträckningen intill Högsbogatan. Offentlig väl synlig trappa
och lutande plan upp till park som läggs i terrasser.
Blomprakt och bänkar utefter gångstråk, lekplats och
liten ”kickeplan”.

Fyrkparken.

v Örtugsparken ligger norr och söder om Örtugsgatan. Befintlig park som är i behov av upprustning.
Bollplanen används av Högsboskolan. Bollplan och
löparbanor, hoppgrop behålls. Vegetationen glesas ut,
bänkar och vårblommor en oas och lekplatsen på gatans norra sida rustas upp.
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Flatås
v Flatås/ Högsbo sjukhuspark blir möjlig om staketet mellan parkområdena tas bort. En del av parken blir
rofylld och närmast skolan ”aktivitetsytor” och pulkabacke. Fotbollsplanen flyttas och placeras i nord-sydlig
riktning längst i öster. Klubbstugor i nordöstra delen i
förlängningen av Flatås Torg. Idag finns inget samband
mellan torget och parken vilket är en stor brist. Sambanden mellan gator, torg och parken behöver förbättras.
v Flatås kyrkopark behålls men två andra områden
mot söder föreslås som kvartersmark. Planändring
endast i detta avseende är inte realistiskt men skötseln
kan överföras genom avtal.

Kaverösparken.

Kaverös
• Kaverösparken är i stort behov av upprustning.
Lekplats, bollplan och en utglesning av sly och anläggande av promenadväg behövs i området norr ut mot
dammen. Park med stora inslag av naturmark.

Strövområden
Ruddalen kan bli ännu mer tillgängligt genom bättre
förbindelser mellan idrottsplatsen och Högsbohöjd.
Det pågår kompletteringsstudier i både Högsbo
och Frölunda. En utredning avseende hela Ruddalen
behövs för en samlad bedömning av hur området bör
utvecklas.
Änggårdsbergen är ett strövområde, men det är
svårt att nå dit och en studie för att förbättra tillgängligheten behövs. Det är önskvärt att entréen från Marklandsgatan förbättras med en broförbindelse istället för
den tunnel som finns där idag.

Högsbo kyrkopark föreslås bli en rofylld
oas.

Högsbo sjukhus. Stängslet mellan sjukhuset
och Flatås park tas bort och området
föreslås utvecklas till en park.
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Marklandsparken, redan idag en park med flera funktioner.

Marklandsgatan. Från hållplatsen syns inte gångtunneln till Änggårdsbergen, eftersom transformatorn
skymmer.
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Bättre samband i Högsbo
Interna stråk inom Högsbo bör studeras med hänsyn
till befintlig bebyggelse och målpunkter som torgen,
skolor, stadsdelskontor och kollektivtrafik. Det bör
finnas bra förbindelser för gående och cyklister och
det bör gå att röra sig tryggt inom stadsdelen.

Allmänna kommunikationer
Bättre kollektivförbindelser behövs i västra Kaverös.

Idag en gångväg mellan Kaverös och
Högsbohöjd. Är det även en bussgata i
framtiden?

• De västra delarna av Kaverös är dåligt försörjda
med kollektivtrafik. Nivåskillnaden mellan spårvagnshållplatserna och bostadsbebyggelsen är betydande.
Önskvärt hade varit att nå de västra delarna med buss.
Det är möjligt att anlägga en bussgata mellan Högsbohöjd och Kaverös men den bör vara en lågfartsgata. Svårigheten är att gatan går genom ett naturområde och
att Kavåsskolan ligger nära en ev. gata. Gatan ska även
ge plats för gc-trafik. Idag är det problem med bilkörning på sträckan och gatan bör utformas för att hindra
detta.

Gång & cykelvägar

Befintlig gång- och cykelväg i förlängningen
av Flöjtgatan.

Högsbo behöver ett heltäckande och gent cykelnät.
Området är väl försörjt med gångbanor men dessa
är ofta inte anpassade för cykel, innehåller ingen
längre kontinuitet och är sällan rakaste vägen.
Eftersom stadsdelen bitvis är kuperad försvårar det
för cykeltrafik, gående och rörelsehindrade. Gc-stråken
genom och inom stadsdelen bör detaljstuderas i
samband med exploatering. Föreslagna gc-stråk finns
redan idag men de behöver förtydligas, uppgraderas
till cykelvägar och synliggöras. Önskemål om intern
skyltning för oskyddade trafikanter har framkommit.
Axel Dahlströms Torg bör kopplas ihop med gc-nätet.
• Som ett alternativ till cykelstråken utmed Dag
Hammarskjöldsleden kan ett gc-stråk anläggas mellan Kungsladugård via Högsbogatan, Kapplandsgatan,
vidare genom Högsbo sjukhus, Flatås centrum, via
Svängrumsgatan och därefter gc-bana utmed Marconigatan för vidare anslutning mot Frölunda Torg eller
Askim/Särö.

Gång- och cykelvägen och sambanden
Marklandsgatan och Axel Dahlströms Torg
behöver bli tydligare.

• Marklandsgatan som kollektivtrafikpunkt behöver
knytas ihop med övriga Högsbo. Tydligt stråk krävs
mellan Marklandsgatan och Axel Dahlströms Torg/
Högsbohöjd.
• Gc-bana mellan Ruddalen och Högsbohöjd föreslås
men med en annan sträckning och med bättre lutning
än vad den gångbana har som finns där idag. Vägen till
Ruddalen från Högsbohöjd går idag via Högsboleden,
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Dag Hammarskjöldsleden och Marconigatan och behovet är stort av en bättre förbindelse. Ny bostadsbebyggelse föreslås utefter ca halva gc-vägens sträckning.
• Gc-bana mellan Ruddalen och Kaverös föreslås utmed Musikvägen, Orkestergatan, Tunnlandsgatan mot
Högsbohöjd.
Enligt kommunens cykelprogram från 1999 finns
flera länkar på förslag:
• Mellan Ruddalen och Orkestergatan utmed Musikvägen.
•

Mellan Barytongatan och Ruddalen

•

Mellan Marklandsgatan och Säröbanan

Hastigheterna på Distansgatan behöver
hållas nere. Smalare körfält ovh bredare
trottoarer är önskvärt.

• Mellan Marklandsgatan och vidare mot Spannlandsgatan och Högsbogatan
•

Utmed Högsboleden

• Mellan Sjupundsgatan och norrut mot Kungsladugård.

Gator
Vägarna runt om Högsbo har hög framkomlighet. Att
flytta trafikströmmar från gator som är utformade för
att klara stora mängder trafik till mindre gator mellan
husen bör studeras noga för att inte skapa framtida
problem med ”smittrafik”. Förslagen till nya gator bör
utformas som lågtrafikgator eftersom de går i nära
anslutning till bebyggelse och det finns alternativa
vägar med god framkomlighet.

Högsbogatans körfält borde minskas och
gång- och cykelbanan breddas.

Dag Hammarskjöldsleden och Högsboleden kan fungera som en alternativ väg för resande från väg 158/
Mölndal mot Hisingen när Västerledens kapacitetstak
nås.
• Dag Hammarskjöldsleden har en stor trafikbelastning redan idag. Trafiken söderifrån, på väg 158 fördelas så att 45% fortsätter Dag Hammarskjöldsleden in
mot centrum, 34 % fortsätter mot väster och 21% kör
vidare mot Mölndal. Vid en ökning söderifrån förändras troligen inte körmönstret markant. Det finns också
en risk att trafiken ökar på Dag Hammarskjöldsleden
p.g.a. ökad bostadsbebyggelse i södra Göteborg. Hastigheten på leden borde sänkas eftersom hastigheten
är hög och bostäderna utefter leden är bullerstörda. En
lägre hastighet från 90 km till 70 eller 50 km innebär en
sänkning av bullernivåerna. En framtida trafikökning
medför å andra sidan ökade bullernivåer. Det förutsätter att vägen byggs om till en stadsgata. Det är av stor
vikt att den verkliga hastigheten sänks och en annan
utformning av vägen är önskvärd. Dag Hammarskjölds
allé är en vision att sträva mot.
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Dag Hammarskjölds boulevard 2030. Vision
om handel + stadsutveckling. SWECO.

Marklandsgatans trafikområde.

• Högsboleden och Dag Hammarskjöldsleden riskerar
att få en ökad trafikmängd till följd av ökad bostadsbebyggelse i södra Göteborg. Befintlig bostadsbebyggelse
ligger nära in på lederna och lokalgata saknas mellan
Högsbohöjd och Högsbotorp. Tillgängligheten till Axel
Dahlströms Torg är väsentlig för torget. Högsbohöjd
angörs via Högsboleden. Studie behövs avseende leden
och möjlighet till lokal körbana inom Högsbo. Bullerplank kommer att byggas utmed Högsboleden inom de
närmaste åren.
Flatås behöver bättre förbindelser mot Axel Dahlströms
Torg.
•
Väg föreslås som innebär en förlängning av
Nymilsgatan, parallellt med spårvagnsspåren och anslutning mot Lantmilsgatan, lutningen på vägen blir
måttlig. Gångtunneln mot Nymilsgatan slopas och istället föreslås en plankorsning. Den branta gångvägen
blir genom åtgärden mindre brant. Gc-trafik förutsätts
utefter gatan.

Kapplandsgatan.

• Cirkulationsplats vid Marconigatan skulle förbättra
förbindelserna mellan Radiotorget och Flatås/ Högsbo.
Korsningen Marconigatan/Distansgatan/ Antenngatan
öppnas upp med en cirkulationsplats. Trafikmängderna
på Marconigatan innebär att det inte bör finnas några
trafiktekniska problem.

För att minska hastigheten bör körbanorna vara smalare och bredare för gående och cyklister.
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• Öppna upp 2-3 säckgator i Flatås för genomgående
trafik förbi torget och med angöring till ny bostadsbebyggelse. Gatan förutsätts bli en gårdsgata där bilar kör
på de gåendes villkor.
• De breda säckgatorna inom Flatås kan om intresse
finns användas för parkering. Gatorna överförs eventuellt till kvartersmark. Ytor friläggs på parkeringsplatserna utmed Marconigatan och möjlighet finns att
bygga bostäder här.

Gatornas utformning
Gator som Högsbogatan, Guldsmedsgatan, Kapplandsgatan, Tunnlandsgatan och Distansgatan skulle
med fördel ha smalare körbanor och bredare banor
för gång- och cykeltrafik. Alléträd utmed gatorna
skulle betona dem som huvudgator inom stadsdelen.
Korttidsparkering borde kunna anordnas utefter
gatorna.

Gårdsgata föreslås mellan Axel Dahlströms
Torg och Högsbotorpshemmet.

Axel Dahlströms Torg
Tillgängligheten till Axel Dahlströms Torg behöver
förbättras. Passage från spårvagns- och busshållplats
mot torget borde ge de gående företräde. Hållpatserna
bör rustas upp. Markmyntsgatan borde få bredare
trottoarer från ”äldrekvarteret” mot torget.

N

Bredare trottoarer föreslås vid Axel Dahlströms Torg. Infart från nordost till butiken föreslås.
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GENOMFÖRANDE

5

Genomförandefrågor
Det är viktigt att redan i ett tidigt skede av planeringen
fokusera på genomförandefrågorna, dvs utreda
förutsättningarna för att en idé skall kunna genomföras.
I programskedet får dessa frågor delvis redovisas
översiktligt eftersom programmet inte är en färdig
produkt utan utgör ett diskussionsunderlag. Det är
dock intressant att redovisa kända förutsättningar och
sedan föra ett resonemang kring möjliga problem och
lösningar.

Ekonomi
Ekonomi är en central fråga när det gäller plangenomförande. I programmet för Högsbo är utgångspunkten
att föreslagna förbättringar, vad gäller t ex parker och
gång- och cykelförbindelser, skall finansieras med de
pengar som kommunen (fastighetsnämnden) får in vid
försäljning av mark som föreslås bebyggas. I detta skede
har inte de föreslagna åtgärderna kostnadsberäknats
och kommunens möjliga intäkter har inte heller
beräknats. Det blir en viktig uppgift inför kommande
detaljplanering.
Några av förbättringsförslagen, t ex vad gäller vissa
trafiklösningar, får ses som åtgärder på längre sikt eftersom de sannolikt inte kan finansieras inom ramen för
fastighetsnämndens investeringsbudget.

Markägande
De flesta av de markområden som föreslås bebyggas
ägs av kommunen. Flera företag har visat intresse för
att bygga i området och nästa steg är att kommunen,
genom fastighetsnämnden, lämnar markanvisningar.
En markanvisning innebär att en byggintressent
under viss tid och på vissa villkor ensam får förhandla
med kommunen om förutsättningarna för att bygga
bostäder.
Beslut om markanvisningar bör tas efter att programmet godkänts, d.v.s. när det gjorts en samlad bedömning om vilka områden som är lämpliga att arbeta
vidare med för framtagande av detaljplaner.

Upplåtelser
Några av de markområden som föreslås bebyggas
används för närvarande för parkeringsändamål.
Dessa ytor är upplåtna med tomträtt. Det innebär
att kommunen äger marken men att t ex en
bostadsrättsförening har rätt, enligt ett tomträttsavtal,
att disponera marken för en lång tid framöver. För att
kunna genomföra bostadsbyggande inom dessa ytor på
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kort sikt så är det i princip nödvändigt att kommunen
och tomträttshavaren är överens om planerna.
Det finns även en möjlighet för kommunen att säga
upp tomträttsavtal, om marken behövs för annat ändamål. Uppsägning kan ske först när avtalstiden går ut,
vilket inom aktuella områden är mellan åren 2015-2024.
Om parkeringsytor skall bebyggas så bör parkeringsbehovet tillgodoses inom ramen för projektet.

Ledningar
Några av de föreslagna förtätningsområdena är
belastade med ledningar för bl a vatten och gas. Det
innebär att bebyggelsen, om möjligt, skall anpassas
efter befintliga ledningar. Alternativet är att flytta
berörda ledningar. Kostnader för ledningsflytt kan bli
betydande.

Markmiljö
Det bedöms inte föreligga någon stor risk för
markföroreningar inom programområdet. Några
områden är dock viktiga att titta närmare på i den
fortsatta planeringen, med avseende på eventuella
föroreningar. Det gäller främst områdena mellan
Flatåsmotet och Marconimotet där det tidigare varit
militärområde. I övrigt gäller det att vara observant
på eventuella risker för tjärasfalt och förorenade
jordmassor i utfyllda områden.

Genomförandemodeller
När det gäller möjligheten att bygga bostäder på
befintliga parkeringsytor kan det vara intressant att
studera hur sådana projekt hanterats i andra områden.
Ett exempel är byggande av 85 nya lägenheter i östra
Björkekärr. I det projektet var utgångspunkten att
HSB hade ett löfte från kommunen om att få köpa ett
markområde (sk markanvisning). Marken användes
som parkeringsyta för de boende i en angränsande
HSB-förening.
I inledningsskedet var många i området negativa till
projektet. Under arbetets gång framkom dock lösningar
som upplevdes som positiva. Till exempel anordnades
nya parkerings- och garageplatser i nära anslutning till
de befintliga bostäderna. Dessutom gavs de som bodde
i HSB-föreningen förtur till viss del av de nya bostadsrättslägenheterna. Detta upplevdes som positivt då det
var många äldre som gärna ville bo kvar i området men
som saknade hiss i de befintliga husen. Sammantaget så
resulterade samarbetet mellan kommunen, byggherren
(HSB i detta fall) och de boende i många bra lösningar
för alla inblandade parter.
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VAD INNEBÄR
FÖRSLAGET?

6

Att förändra staden – utveckla Högsbo får följdverkningar, bra och kanske mindre bra. Det är viktigt att
försöka förstå de konsekvenser som förslaget till program för Högsbo kan få. För att utveckla Högsbo till
en fortsatt attraktiv stadsdel krävs avvägningar mellan olika intressen.

Vilka konsekvenser får förslaget
I det följande speglas kortfattat planförslagets
konsekvenser mot de framtida mål som redovisats
tidigare. Avsikten är att beskrivningen, efter genomfört
samråd och utökad kunskap skall kompletteras och
fördjupas.

Stadsdelen knyts samman, sambanden stärks
Gc- vägar i stadsdelen knyts ihop och föreslås leda till
målpunkter i stadsdelen som torgen, skolor, hållplatser
och grönområden som Ruddalen och Änggårdsbergen.
Nya lokala vägar för fordonstrafik förslås mellan Flatås
och Axel Dahlströms Torg och mellan Högsbohöjd och
Högsbotorp. Rondell vid Marconigatan föreslås för att
underlätta sambandet till Radiotorget.

Ökad trygghet
Naturmark tas i anspråk där en komplettering bedöms öka tryggheten och förkorta avstånden inom
stadsdelen.

Bebyggelse nära kollektivtrafik och service
Från Högsbo tar man sig snabbt in till centrala Göteborg.
Det är nära till spårvagnar. Befintlig kollektivtrafik
kan serva de tillkommande bostäderna och förutsättningarna ökar för att turtätheten som är bra idag
kommer att förbättras ytterligare. Förutsättningarna
att komplettera med bättre kollektivtrafik i nordvästra
delarna av Kaverös ökar.
Förslaget bygger vidare på den infrastruktur som
finns idag.
Service finns på Axel Dahlströms Torg, Frölunda
Torg eller Göteborgs centrum. Nya dagisplatser måste
skapas i den omfattning som den nya bebyggelsen kräver. De befintliga skolorna bedöms räcka till.

Parkernas kvalité förbättras men ytan minskar
En upprustning görs av befintliga parker och nya
anläggs där parker saknas. En gemensam stadsdelspark
med allehanda miljöer föreslås i Torpaområdet. Kvalitén
förbättras och funktionerna blir fler.
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Historia och kulturella värden värnas och service underlaget ökar
Programmet bygger vidare på den medvetna
kontrasten mellan bebyggelse, anlagda parker och
natur som finns i stadsdelen. Högsbo har sin historia i
torpen, Högsbo Sjukhusområde och den välplanerade
grannskapsenheten som Högsbotorp med Axel Dahlströms Torg utgör.
Med fler boende i stadsdelen ökar förutsättningarna
för stadsdelen får ett fortsatt livaktigt lokalt torg.
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PLANPROCESSEN
Samråd
För att få in synpunkter på programmet genomförs ett samråd. Efter
samrådet sammanställs inkomna synpunkter. Programmet kommer
att bearbetas. Inkomna synpunkter redovisas för byggnadsnämnden
som tar ställning till om de skall godkänna programmet.

Samrådstid: 11 augusti - 21 september
Programmet visas:
Programhandlingarna visas på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 och på biblioteket i Axelhuset vid Axel Dahlströms
Torg.
Öppettider: Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, öppet
måndag-fredag 8-16.
Biblioteket vid Axel Dahlströms Torg:
öppet i augusti må, ons, fre 10-15 och ti, to 10-19
öppet i september må-to 10-19, fre 10-15 och lö 10-14

Öppet hus:
Öppet hus då vi kan svara på frågor kommer att hållas.
För Högsbohöjd och Högsbotorp, tisdag 31 augusti, kl. 16-19, kort
presentation av förslaget kl. 18
För Kaverös och Flatås, onsdag 8 september, kl. 16-19, kort
presentation av förslaget kl. 18.

Grönvandringar i Högsbo:
Park- och naturförvaltningen anordnar grönvandringar i området
vid två tillfällen. Promenaden går genom parker och grönområden
och syftar till att man ska få reda på hur områdena används.
Grönvandring i Kaverös och Flatås, tisdag 24 augusti, ca. kl: 17-19.
Samling kl: 17.00 vid Kavåsskolan.
Stadsvandring i Högsbohöjd och Högsbotorp, måndag 6 september,
ca. kl: 17-19. Samling kl: 17.00 vid öppna förskolan på Fyrken.

Välkomna!
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