
PROGRAM FÖR

UTVECKLING AV NORDÖSTRA HÖGSBO

UPPDRAGET
Uppdraget innefattar även, och ersätter, det ärende 
som legat i produktionsplanen under namnet Högs-
bo skjutbana- lokaliseringsstudie då det är lämpligt 
att få ett helhetsperspektiv på området.

Uppdraget är att studera lämplig markanvänd-
ning  samt utreda hur nordöstra Högsbo industri-
område kan omvandlas till blandstad. I programmet 
skall även utredas/läggas grund för en koppling till 
Marklandsgatans hållplats. Programmet kommer 
ligga till grund för kommande detaljplaner.

Programarbetet ansluter till arbetet med Dag 
Hammarskjölds boulevard såväl geografiskt som 
tidsmässigt. I arbetet har Stadsbyggnadskontoret, 
Fastighetskontoret och Trafikkontoret samverkat. 

Program för Frölunda som angränsar till aktuellt 
programområde pågår parallellt, och samverkan har 
skett mellan projektgrupperna.

SYFTE
Programmets syfte är att ta fram övergripande för-
utsättningar, värden och strategier för hur nordöstra 
Högsbo industriområde kan utvecklas till blandstad 
och kopplas till angränsande målpunkter.

MÅL
Programmet ska ligga till grund för att kunna uppnå 
målen för nordöstra Högsbos utveckling. Vilka är 
att området:
• har en egen unik karaktär i staden.
• har ett blandat innehåll.
• har en variation av mötesplatser stråk och mål-

punkter.
• har goda kopplingar och kommunikationer.
• är tryggt och trivsamt.
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GENOMFÖRANDE
Göteborgs kommun äger delar av skjutbanan samt 
upplagsytorna i söder inom programområdet men 
till största del ägs marken av privata aktörer. Pro-
grammet omfattar ett stort område som förväntas 
förnyas successivt under en relativt lång tidsperiod. 
Kommunen har en viktig del i detta genom att ta 
initiativ för planläggning av skjutbanans område 
i norr vilket bör utgöra den första etappen i kom-
mande detaljplaner. En etappvis utbyggnad inom ett 
industriområde innebär att funktioner och kvalite-
ter som stärker bostadsändamålet tillkommer efter 
hand. Varje detaljplan bör ha en tillräcklig storlek 
som gör att helheten efterhand stärks. För att säker-
ställa en fungerande vardag ska tillgängligheten till 
kollektivtrafik och kommersiell service fungera bra 
redan för de som först flyttar in i området. 

Upprustning av gatunätet och utbyggd kollektiv-
trafik, gång- och cykelnät och grönstruktur är medel 
att skapa god boendemiljö. Utefter huvudgator ska 
trottoarerna vara aktiva dvs bottenvåningar ska 
innehålla lokaler av intresse för befolkningen.

För att förbättra gatumiljön det krävas att vissa 
fastighetsgränser justeras i anslutning till föränd-
ringar i gatunätet. 

Grundprincipen vid utbyggnader och förändring-
ar i programområdet är att de fastigheter som får ny 
eller förändrad markanvändning ska vara med och 
finansiera den upprustning som krävs av gator och 
allmän plats för att området ska utgöra en god bo-
stadsmiljö. 
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VILL DU LÄSA MER?
Hela programhandlingen finns utställd på Stads-
byggnadskontoret, Axel Dahlströms torg och på 
kommunens hemsida: www.goteborg.se/planoch-
byggprojekt. På hemsidan finns även underlagsma-
terial. 

Vad är ett planprogram? 
Programmet utreder övergripande förutsätt-
ningar, värden och strategier för hur nordös-
tra Högsbo industriområde kan utvecklas till 
blandstad och kopplingar till angränsande mål-
punkter. Det färdiga programmet anger kom-
munens avsikter med området och utgör grund 
för kommande detaljplanering.

Fortsatt arbete
Efter att programsamrådet är avslutat samlas 
inkomna synpunkter in i en programsamråds-
redogörelse. Avvägningar kommer att göras 
hur inkomna synpunkter kan tillgodoses. Sedan 
Byggnadsnämnden godkänt programmet ligger 
det till grund för de detaljplaner som ska upp-
rättas inom området.

Programsamråd
Samrådet pågår 12 aug - 22 sep 2015. 
Samrådsmöte kommer att hållas den 31:e aug 
mellan kl. 17.30-19.30 i Axelshuset, Axel 
Dahlströms torg 3.

Under samrådstiden finns förslaget utställt på 
Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Be-
sökstid dagligen kl. 08.00 - 16.30 (ej lör- och 
helgdagar).

Förslaget finns även utställt på Axel Dahl-
ströms  torg. Du är också välkommen att besöka 
Stadsbyggnadskontorets hemsida: www.gote-
borg.se/planochbyggprojekt

Skicka dina synpunkter skriftligt senast den 22 
september till Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 
17 Göteborg, eller till e-post sbk@sbk.goteborg.
se. Ange namn och adress samt ärendets diarie-
nummer 0600/13.

Information om förslaget lämnas av Daniela 
Kragulj-Berggren, 031-368 15 57 eller Inger 
Bergström, 031-368 19 48.

KONSEKVENSER AV PROGRAM- 
FÖRSLAGET
Ett genomförande av programförslaget kan innebära 
att:
området utvecklas till blandstad 
• gröna värden och utsiktsplatser tillgängliggörs 
• ny gatustruktur inom området
• utökad tillgänglighet till kollektivtrafik, förbätt-

rad gång- och cykeltrafik
ca 5000-7000 nya bostäder kan tillskapas beroende 
på Dag Hammarskjöldsledens omvandling
annan typ av handel och service ges möjligheter att 
utvecklas
ökat underlag för kommunal och kommersiell service
behov av ytterligare service, ex förskola
• naturområden med höga värden påverkas inte av 

programförslaget.
• öka den visuella och fysiska tillgängligheten till 

Änggårds-bergens naturreservat.
• värdena för kulturmiljö, landskap och natur 

kommer ej få en betydande påverkan.
en del befintliga byggnader inte kan bevaras.
befintliga verksamheter kan komma att flytta från 
området.
offentliga platser kan skapas
• 

Programarbetet och processen



PROGRAMFÖRSLAG

programområde

natur
nybyggnadsområde
omvandlingsområde
omvandling beroende av ledens omvandling

be�ntlig gata som anpassas
ny gata
ny gata beroende av ledens omvandling
be�ntlig cykelbana

kollektivtra�k

be�ntlig stig
ny grön koppling/stig

hållplats med 300m upptagningsmråde

ny gc-väg/parkväg

entré till Änggårdsbergen

grön mötesplats

mötesplats

DET ÖVERGRIPANDE
En förutsättning för omvandling av nuvarande in-
dustriområde är att Dag Hammarskjöldsleden om-
vandlas till stadsboulevard i enlighet med stadens 
mål – och inriktningsdokument. Ledens omvand-
ling påverkar även mängden bostäder som kan upp-
föras på nuvarande Högsbo skjutbana. 

Uppskattat antal bostäder om Dag Hammar-
skjöldsleden omvandlas till stadsboulevard är 5000-
7000. Om inte en omvandling av leden sker innebär 
det att endast skjutbanorna bebyggs och då med ca 
600 bostäder. 

PROGRAMFÖRSLAGET I KORTHET
• Skjutbanorna (blå zon) är ett naturligt avgränsat 

område för en första etapp i utbyggnaden inom 
området. 

• Upplagsytorna vid Renovas anläggning i söder 
(blå zon) ligger också i ett avgränsat läge inom 
området men kan inte bebyggas om Renova är 
kvar. 

• Omvandlingsområdet (gul zon) som ägs av pri-
vata fastighetsägare består av små och stora in-
dustrifastigheter, lager och kontor, där en steg-
vis omvandling kommer att ske.

• Området närmast leden (röd zon), bör invänta 
eventuell omvandling av  Dag Hammarskjölds-
leden till stadsboulevard. Ny bebyggelse inom 
området kommer då förhålla sig till leden som 
den stadsmässiga boulevard den kommer att bli.

• En stegvis utveckling från renodlad verksam-
hetsområde till blandstad bör ske bl a av sociala 
skäl. 

• En första etapp bör vara så stor att det finns un-
derlag för kollektivtrafik annars finns risk att 
man bygger in ett bilberoende. I första hand pla-
neras nya bostäder i norr på skjutbanorna.

• För trygghet och trivsel i området skall huvud-
gatorna ha aktiva bottenvåningar. Särskild upp-
märksamhet på tillskapande av social service 
behövs eftersom större delen av marken är pri-
vatägd.

• De olika delarna kommer planläggas i den ord-
ningen positiva planbesked ges av Byggnads-
nämnden. 

• Programförslaget föreslår lämplig ny gatustruk-
tur, utökad tillgänglighet till kollektivtrafik, 
förbättrad gång- och cykeltrafik och lämpliga 
lägen för utvecklande av mötesplatser, samt en 
grönstrukturplan avsedd att öka den visuella och 
fysiska tillgängligheten till Änggårdsbergens 
naturreservat. 

• Bevarande föreslås av de två bostadshus i fun-

kisstil som ligger i samma läge där gamla Högs-
bo by tidigare låg. 

• Befintliga byggnader i gott skick kan ge utrym-
me till nya verksamheter och service om inte 
befintlig verksamhet kan fortgå på grund av t ex 
störningar.

• Befintlig grönstruktur bevaras och komplette-
ras. Sparade grönytor inom området kan bli fina 
mötesplatser. 

• Fler entréer till Änggårdsbergens naturreservat i 
lämpliga lägen förbättras och tydliggörs. 

• Pegmatitbrottet, kan utvecklas och göras mer 
tillgängligt som besöksmål.

• 5000-7000 bostäder kan tillkomma i området 
vilket kräver behovet av nya förskolor och skola.

• Trafikstrukturen ska följa områdets omvandling. 
Det innebär att en struktur ska vara av sådan ka-
raktär att den går att förändras över tid.

• Sträckningen JA Wettergrensgata/Olof 
Asklundsgata/A. Odhnersgata är även fortsätt-
ningsvis huvudgatan i nordöstra Högsbo. 

• Huvudgatan kommer omvandlas till en stads-
gata med blandad användning med prioritering 
av buss och cykel/gående. 

• Vid en omvandling av Dag Hammarskjöldsle-
den föreslås en ny huvudgata anläggas längre in 
i områdets södra del.

• En förbättrad förbindelse till Marklandsgatans 
hållplatsläge bör ske i tidigt skede. Detta är ex-
tra viktigt vid planeringen av skjutbanorna för 
att få en god tillgänglighet till kollektivtrafik 
och service. 

Teckenförklaring programillustration

Programillustration

Nya belysta GC-väg/parkväg 
mellan naturområde och 
bebyggelse. Ett tillgängligt 
stråk som drar gränsen mel-
lan den allmänna naturen och 
de privata kvarteren

Förstärka entréer till  
Änggårdsbergen

Gröna kilar sparas och delar 
in bebyggelsen och biltrafik i  
olika områden

Ny huvudgata för busslinje 
vid omvandling av DHL

Huvudentré 
Änggårdsbergen

Området närmast leden 
inväntar beslut om Dag Ham-
marskjöldsleden omgestalt-
ning. Genomfartstrafik kan 
öppnas för innan dess.

Behålla siktlinjer från DHL till 
Änggårdsbergen. 

Koppla grönstrukturen genom 
området med grönytor och 
planteringar

Huvudgata med cykelbanor, 
trottoarer, busslinjer bero-
ende på omvandling

Lokalgator som ökar genom-
fartstrafik i området. Lätta 
att röra sig på till fots och på 
cykel.

Möjligt centrumläge vid fd 
Högsbo byplats, bevara hus

Entrén till området  och kopp-
lingen till Marklandsgatan 
förbättras

Befintlig stig norrut upp-
graderas  till belyst parkväg

Tillgängliggöra pegmatitbrot-
tet som besöksmål

Nya naturstigar som kopplas 
till bebyggt område

Förtätning och omvandling 
inom befintlig bebyggelse 
längs med huvudgatorna.  
Mötesplatser skapas vid stråk 
och grönytor.


