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Inledning 
En landskapsanalys innebär en kartläggning av tillgänglig kunskap för att öka förståelsen av ett 
område. I landskapsanalysen identifieras betydelsebärande delar i landskapet för att sedan kunna 
förklara hur dessa hänger ihop och bildar sammanhang.  

Syfte med studien 

Bakgrund och förutsättningar  

I översiktsplanen för Göteborg Stad från 2009 anges delar av Högsbo industriområde som ett område 
där förändringar mot en blandad stadsbebyggelse ska ske på längre sikt. Stadsbyggnadskontoret i 
Göteborgs Stad arbetar med att ta fram ett program för utveckling av nordöstra Högsbo, inom 
stadsdelarna Högsbo och Änggården. Syftet med programmet är att utreda omvandling av norra 
Högsbo industriområde till en blandstad med bostäder, verksamheter och service. Byggnadshöjden 
bedöms maximalt vara på 4-6 våningar. En förutsättning är att Högsbo skjutbana flyttas, då det i första 
hand är det område som utreds för planläggning av bostäder. I programmet ska även utredas och 
eventuellt läggas grund för en koppling mot Marklandsgatan. Programområdets bebyggda del består av 
ett verksamhetsområde med små och stora fastigheter. Verksamheterna innehåller industrier, lager och 
kontor. Programområdet ligger i anslutning till Änggårdsbergens naturreservat och innefattar även 
delar av detsamma. Det finns ett antal fornlämningar inom och i anslutning till programområdet. 
 
Syftet med landskapsanalysen är att utreda befintliga landskapsvärden samt att studera vilka möjliga 
rekreationsvärden som finns i området. Landskapsanalysen kommer att vara ett viktigt underlag i 
diskussionerna angående var och hur ny bebyggelse kan placeras utan att förstöra landskapets särart. 
En viktig frågeställning är att studera hur Änggårdsbergen kan göras mer tillgängligt från 
programområdet. Ytterligare en fråga att studera är vilka stråk och kopplingar som är viktiga för 
området och vilka som kan behöva förstärkas. 

Analysens upplägg och metoder 
Landskapsanalysen fungerar som ett hjälpmedel för att kunna skapa en övergripande bild av fysiska 
och visuella karaktärer och värden som finns i området.  

Studien har genomförts genom besök och inventeringar i området, en övergripande landskapsanalys 
och studier av befintligt material. All data har bearbetats och redovisas med kartor och en kort 
textsammanställning med foton.  

Inventering, analys och slutsatser 

Områdets egenskaper och strukturer undersöks genom att studera kartor, utföra inventeringar och 
utredningar. Landskapet analyseras utifrån två kategorier. Den ena beskriver landskapets karaktärer så 
som den visuella bilden, rummen och gränserna i landskapet. Den andra beskriver landskapets 
funktioner och fysiska strukturer och ger en god bild för hur rörelserna i landskapet ter sig. 
 

 

Analysen utgör ett underlag för bedömningen av i vilken grad landskapet visuellt tål olika former av 
förändringar och är ett redskap för att kunna förutse konsekvenser av olika former av exploateringar. 
Tyngden i analysen ligger i studien av befintliga förhållanden och fokuserar på några prioriterade 
frågeställningar. Idéer till en eventuell framtida exploatering omnämns inte mer än mycket flyktigt i 
denna text. 
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I en sammanfattande analys studeras landskapets visuella tålighet respektive känslighet för 
genomgripande förändringar med hjälp illustrerande bilder och principskisser. 

Avgränsningar 

Geografisk avgränsning 

Avgränsning inom analysen 

I denna landskapsanalys har inte kulturmiljöaspekter tagits i beaktning mer än att vissa fornminnen/ 
lämningar har identifierats och utpekats som målpunkter. Det samma gäller naturmiljöaspekter och 
naturvärden då dessa behandlas i separat naturinventering. 

Bakgrund och aktuella planer 

Riksintresse för friluftsliv 

Naturreservatet i Änggårdsbergen är utpekat, av länsstyrelsen i Västra Götaland, som ett riksintresse 
för friluftsliv med höga rekreativa värden. Stora kvalitéer som strövområde och för naturstudier är an-
ledningen till att Änggårdsbergen pekats ut som riksintresse. Andra viktiga aspekter är att området är 
tillgängligt för många människor genom sitt geografiska läge med korta distanser till centrala delar av 
Göteborg. Storstadsbebyggelse finns nära området och naturen får därmed stort värde som 
storstadslunga. Närheten till, och delvis integrering av, Göteborgs botaniska trädgård ger extra 
dimensioner till de höga rekreativa värdena. 

Byggnadsplaner och detaljplaner  

Analysen ingår i arbetet med ett program för området. Programområdet gränsar till tidigare framtaget 
program för kompletteringsbebyggelse i Högsbo.  
I översiktsplanen för Göteborg, som antogs 2009, pekas även området ut som utvecklingsområde, för 
framtida bebyggelse av bostäder och icke störande verksamhet. 

Övriga 

Programområdet gränsar och ansluter både till riksintressen för naturvård och till riksintressen för 
kulturmiljövård.  
  

Landskapsanalysen omfattar programområdet 
för Nordöstra Högsbo, samt en utökning i norr 
där en ny vägdragning kan bli aktuell.  

 

Inventeringsområdet stäcker sig dock en bit in 
i Änggårdsbergens naturreservat då 
kopplingar och samband med naturområdet är 
en viktig del av landskapsanalysen och för att 
kunna analysera de rekreationsvärden som 
påverkar programområdet. Detta har varit 
studiens fokusområde. 

 

I ett översiktligare perspektiv har även 
kopplingar med viktiga målpunkter inom den 
befintliga bebyggelsen på väster sida om Dag 
Hammarskjöldsleden studerats. I urvalet av 
dessa har de som anses ha störst påverkan och 
anknytning på/till programområdet valts ut.  

 

Fokusområde 

Översiktsområde 



 

6 
 
 

Begreppsförklaring 
Landskapstyp – Kategorisering av landskapets byggstenar. Benämningen på typerna kan vara mer 
generaliserande eller mer detaljrik beroende på skalan på landskapet som studeras. 
 
Landskapsrum – delas vanligtvis in i öppet och slutet, eller olika grader av dessa. Sättet att tala om 
ett landskapsrum liknas vid sättet att tala om ett rum generellt. Termer som tak, väggar och golv är 
vanligt förekommande. 
 
Landskapsbild - De visuella värdena i landskapet kopplas ihop med landskapets karaktär, som till 
exempel jordbruks- eller skogslandskap. Om variationen mellan slutet och öppet landskap är riklig, 
rumsligheten tydlig, utblickarna många samt att det går att finna karaktäristiska landskapselement, 
kännetecknar detta vanligtvis ett visuellt tilltalande och kvalitetsrikt landskap. 
 
Funktioner – Ett samlande begrepp för alla aktiviteter där människan interagerar med platsen. 
Funktioner kan vara serviceutbud, kollektivtrafik och rekreativa platser. 
 
Landskapsvärden – De visuella och fysiska värdena i landskapet skapar tillsammans kvalitéer av 
varierande grad. Liksom för landskapsbilden så anses miljöer och landskap som är variationsrika 
innehålla höga värden. 
 
Rekreationsvärden – Platser och områden kan definieras utifrån de rekreativa värden som de har. 
Ju attraktivare en plats är i rekreationssyfte desto fler människor kommer vilja nyttja den i det syftet. 
Gemensamt för en plats med höga rekreationsvärden är att den vanligtvis innehåller naturartade 
områden, med ostördhet, som upplevs trygga och ger möjlighet till återhämtning. Vissa områden har 
ett så pass högt rekreativt värde att den attraherar människor från ett betydligt större 
upptagningsområde.  
 
Bostadsnära natur – En miljö på nära håll som kan ge människor förutsättningar för daglig 
återhämtning och skapa mötesplatser. Den bostadsnära naturen är dock beroende dels av att inte vara 
för långt ifrån bostaden, maximalt 300 m från bostaden, och dels uppfylla följande kriterier: 
 

 
Tillgång – Den faktiska resursen som den 
bostadsnära naturen utgör. 

Nåbarhet – Till skillnad från tillgång så pekar 
nåbarhet på hur den bostadsnära naturen, både 
faktiskt och upplevelsemässigt, är tillgänglig 

Kvalitet – Storlek, värden och innehåll som finns i 
den bostadsnära naturen. 

 

 
Alla kriterier behöver dock inte ha lika mycket fokus utan en eller två av dem kan väga tyngre beroende 
på i vilket sammanhang den bostadsnära naturen återfinns. 
Göteborgs Stads Grönstrategi för en tät och grön stad pekar på vikten av dessa bostadsnära parker och 
naturområden som särskilt viktiga ur ett barn- och folkhälsoperspektiv. 
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Beskrivning av landskapet 

Landskapsbilden och gränser i landskapet 
Naturområdet består av ett antal landskapstyper med stundtals tydliga och stundtals mer flytande 
gränser. Den skarpaste gränsen är istället bergsbranten mellan naturområdet och bebyggelsen, även 
om små gröna kilar sträcker sig ut i det bebyggda. Bebyggelsen består i sin tur av både små- och 
storskaliga verksamheter.  

Natur 

Två typer av rum dominerar, de öppna berghällarna på toppen utav bergen och de slutna, trädrika 
partierna. De slutna, trädrika rummen varierar i karaktär då de i partier utgörs av renodlad bokskog 
som med sina kronor bildar ett tätt tak men som i stor utsträckning saknar ett mark- och buskskikt. 
Bokskogen kan därför upplevas som mer öppen då den ger god genomsikt för den som befinner sig i 
det. Större mossar bildar vattenytor sombidrar med öppna ljusa rum med stora möjligheter att 
överblicka området. 
 
Landskapet i den västra delen av Änggårdsbergen varierar mycket tack vare topografin, vilket gör att 
landskapet uppfattas som rikt med många värden. 
 
Brynen återfinns främst i övergångarna mellan bergssluttningar och bebyggelse. I vissa delar har de 
stort värde och ger rent upplevelsemässigt en mjuk övergång mot de ställvis branta bergväggarna. På 
några platser har brynen exploaterats, bebyggts eller på annat sätt förstörts. De upplevelsemässigt 
värdefulla brynen återfinns främst längs med ett grönstråk vid bergens fot och delas i två delar av det 
större pegmatitbrottet. 
 

 
1. Öppet rum med hällmarkstallskog 

 
2. Slutet rum med löv- och blandskog 

 
3. Slutet rum med bokskog 

 
4. Öppet rum med vatten 
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Bebyggelse 

Även om området enbart består av verksamheter så är variationen och upplevelsen av rum och 
byggnader olika. Materialen på fasaderna och avstånden mellan husen bildar platser som kan upplevas 
som mer eller mindre slutna. En del av byggnaderna har stora öppna ytor runt sig, främst parkerings- 
och lastplatser, men är ändå omgärdade av stängsel. Även om platsen visuellt är ljus och öppen så ger 
den fysiska avspärrningen en känsla av att platsen är stängd och sluten. 
 

  
5. Rum med varierande byggnader i det bebyggda området 

Landmärken, utblickar och topografi 
Änggårdsbergen är med sin höga höjd det största och mest iögonfallande landmärket. Bergen syns från 
många platser i verksamhetsområdet, från Dag Hammarskjöldsleden och från bostadsbebyggelsen i 
väster. Som landmärke blir det därför extra viktigt för orientering i och av landskapet. Betydelsen av 
Änggårdsbergen för området, och särskilt för utblickar nerifrån och upp, är därför stor. 

Natur 

Utblickarna uppifrån Änggårdsbergen är många och långa. Från utsiktsplatserna uppe på höjderna är 
utblickarna vidsträckta över staden. Vid klart väder syns även havet och Göta älv.  
 
Topografin i området är dramatisk då skillnaderna i höjd är stor mellan naturområdet och 
verksamhetsområdet. Inom naturområdet varierar höjderna mycket vilket också gör stora delar av 
terrängen svårframkomlig. I sprickdalarna mellan bergstopparna är nivåskillnaderna inte lika stora 
vilket har gett förutsättningar för människor och djur att finna naturliga stigar. 
 

 
6. Utblick mot bergen 

 
7. Utblick från bergen 

Bebyggelse 

Till skillnad från naturområdet är verksamhetsområdets topografi inte särskilt dramatisk utan området 
är relativt flackt. De bebyggelsenära grönområdena är de som bidrar med en varierande topografi i 
verksamhetsområdet. På flertalet av dessa gröna kilar finns små lokala utsiktsplatser som ger 
möjligheter till goda utblickar av verksamhetsområdet. 
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Funktioner och målpunkter 
En kartläggning av funktionerna och målpunkterna visar på de rörelser och platsbildningar som finns i 
ett område. 

Natur 

Änggårdsbergen är i sig en stor målpunkt på grund av sitt rekreativa värde. Platsen besöks av 
människor både i närområdet och från ett större regionalt perspektiv. Göteborgs Botaniska trädgård, i 
anslutning till området, attraherar även internationella besökare. Inom naturområdet är det 
motionsmöjligheter och flertalet utsiktsplatser som attraherar. Stenrösen och andra kulturhistoriska 
spår skapar besökspunkter som särskilt attraherar skol-och förskoleklasser. 
 
I området finns även ett pegmatitbrott som var i drift från 1945 till slutet av 1950-talet. Numera 
utnyttjas pegmatitbrottet för geologiska studier och exkursioner, bland annat av studenter från 
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Pegmatitbrottets topografiska läge förhindrar 
att vatten fyller igen brottet vilket innebär att platsen har ett högt pedagogiskt värde, bland annat för 
att kunna studera pegmatiternas uppkomst. Högsbo pegmatitbrott avsattes som naturminne på 1970-
talet i samband med hot om exploatering. Sedan 2011 är området naturreservat. Det är tillåtet att 
besöka platsen men inhägnader gör det svårt komma till och tillstånd krävs av Park- och 
naturförvaltningen som förvaltar brottet. 

Bebyggelse  

Inom det bebyggda området är det stora arbets- och 
handelsplatser som bildar viktiga målpunkter för 
människor men även lager- och godsplatser blir viktiga 
mål- och knutpunkter då många transporter sker dit.  
 

Bild till höger (nr 10) visar till vilka verksamheter i 
området som rörelserna sker. Det rödmarkerade 
verksamheterna har högre grad av aktivitet och blir 
således mer framträdande målpunkter i området att ta 
hänsyn till. 

 

 

 

 

 

 

 
8. Lämning, som uppskattas som naturlig lekmiljö av 
barn 

 
9. Utsiktsplats 

 
10. Grad av verksamhetsaktivitet 
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I området finns ett fåtal idrottsplatser och serviceinrättningar som fungerar som målpunkter men i 
dagsläget finns merparten av dessa verksamheter utanför området. Att studera vilka kopplingar dessa 
målpunkter har med Högsbo industriområde är därför viktigt. Kollektivtrafiken har också en viktig 
funktion som målpunkt och vid riktigt stora knutpunkter för kollektivtrafiken bildas noder. 
 

 
11. Större arbetsplats med många transporter 

 
12. Busshållplats 

 

Landskapets fysiska strukturer 

Kopplingar, stråk och noder 

De branta bergsväggarna som ger visuell orienterbarhet gör det rent fysiskt svårt att ta sig in i natur-
området. De få entrépunkter som har skapats är placerade efter var det har varit möjligt att komma in i 
området. Från Högsbo industriområde finns det bara en officiell entré, varpå trycket på den blir stort. 
Entrén blir till exempel beroende av att det finns gott om ytor för parkering i närheten. Vissa av 
stigarna i naturområdet leder ner för de något mer flackare partierna och skapar inofficiella entréer in i 
området. 
 

 
13. Entré till naturområdet 

 
14. Befintlig koppling under Dag Hammarskjöldsleden 

Barriärer, visuella och fysiska 

De stora höjdskillnaderna innebär att bergen delvis blir barriärer, särskilt för dem som har svårt att 
röra sig. Längst i söder och kring en del av verksamheterna har bergssidan sprängts och/eller kilats 
varpå kala, vertikal bergsväggar bildats. Dessa är tydliga barriärer i området.  
 
Även i den bebyggda delen finns gott om barriärer. En del är delvis överbryggbara, till exempel ett 
stängsel kring en verksamhet. Överbryggbarheten ligger i att verksamheten kan komma att förändras 
eller upphöra varpå stängslet kan tas bort och barriäreffekten upphör. På några platser har 
höjdskillnader tagits upp genom att stödmurar har byggts. Dessa är inte lika överbryggbara då det 
innebär mycket större insatser på mark och byggnader för att ta bort barriäreffekten.  
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17. Barriär. Mur med stora höjdskillnader som delar området i två delar 

Dag Hammarskjöldsleden skapar en tydlig gräns i verksamhetsområdets västra del. Den går enbart att 
korsa vid ett fåtal platser och bildar en kraftig barriär gentemot bebyggelsen på andra sidan. I den 
bebyggelsen finns serviceinrättningar så som skolor, förskolor och bibliotek samt lokala torg. Inom 
området fungerar även huvudgatan genom området, J A Wettergrens gata, som något av en barriär, 
främst med anledning av att många tunga transporter använder gatan. 
 

 
18. Barriär. Dag Hammarskjöldsleden 

En del av byggnaderna agerar som visuella barriärer. Pågens bageriverksamhet samt hus som är 
placerade uppe på ett krön skymmer sikten upp mot bergen för dem som färdas längs leden eller rör sig 
längs gång- och cykelbanan vid leden. 
  

 
15. Barriär. Inhägnader och stängsel 

 
16. Barriär. Sprängda bergssidor 
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I närheten av kriminalvårdsanstalten, i den södra delen av Änggårdsbergen, finns en befintlig 
entrépunkt som inte är en officiell entré till naturområdet. En bred och tillgänglig väg leder in i 
området men tar tvärt slut då en hundgård med höga staket och stängsel möter en. Inne på hundgården 
hörs hundar skälla vilket kan leda till en olustig och otrygg känsla. Bakom hundgården finns en bred 
sprickdal med en välanvänd stig. Stigen kan dock vara svår att finna då hundgården utgör både en 
fysisk och en visuell barriär. Även om det finns möjligheter att ta sig förbi den upplevs det som att 
vägen tar slut vid hundgården. 
 

 

19. Hundgård 
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Sammanfattande analys 

Landskapet 
Bergens varierande karaktär med branta bergväggar och vegetationsbeklädda sluttningar ger en rik och 
varierande miljö. Även de områden som inte är fysiskt möjliga att nyttja har ett visuellt högt värde värt 
att bevara. Som landmärke för det omkringliggande landskapet är berget av högsta betydelse.  

Utblickarna från Änggårdsbergen är många och högt belägna. De påverkas därför inte nämnvärt av en 
eventuell utbyggnad av det bebyggda området nedanför. Betraktas däremot bergen som värdefulla 
landmärken som ger orienterbarhet i området, blir utblickarna nerifrån och upp av större betydelse. 
Även ett fyravåningshus påverkar den visuella upplevelsen av Änggårdsbergen från Dag 
Hammarskjöldsleden, Flatås eller inifrån verksamhetsområdet. Det blir därför viktigt att behålla 
siktlinjer mot bergen då nya byggnader placeras. I verksamhetsområdet har identifierats flera siktlinjer 
som blir viktiga att förhålla sig till vid nybyggnation.  

 
20. Byggnadernas påverkan på utblickarna. Varje färg på byggnaderna representerar två våningar.  

Rekreativa värden 
I merparten av programområdet kommer det att finnas tillgång till kvalitativ natur och rekreations-
områden. Änggårdsbergen är dock inte alltid tillgängliga och från den västra sidan av berget finns 
egentligen bara en entré. Vid exploatering av området kan trycket på den entrén bli stort varpå det är 
viktigt att studera vidare vilken potential till förbättring den har samt att titta på möjligheten att utöka 
antal entréer från området.  

 
Änggårdsbergen ger tillgång och kvalitet till naturområden men 
nåbarheten är inte alltid fullt så god. De bebyggelsenära 
grönområdena har högre nåbarhet och har därmed potential till 
att agera komplement till naturområdet på bergen. 
Grönområdena saknar dock i stor utsträckning de kvaliteter som 
behövs för att de ska fungera som bostadsnära natur.  
 
Även brynen längs med bergsfoten ger möjlighet att uppleva den 
gröna miljön på nära håll. Brynen ligger i sluttningen och är inte 
alltid tillgängliga att besöka men bidrar till den gröna närmiljön 
och förstärker förståelsen för det naturreservat som bergen 
utgör. 

  

  

21. Lägre belägna grönområden med potential för närrekreation. 
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Diskussion kring landskapets framtida utveckling 

Utvecklingsmöjligheter 

Kopplingar och förbindelser 

I programmet avses en koppling mellan området 
vid skjutbanan och Marklandsgatan, via 
Tulebergsstigen och över Dag 
Hammarskjöldsleden, att utredas. En förutsättning 
är dock att leden omvandlas till en mer 
stadsmässig boulevard. I dag sker passager i en 
icke tillgänglighetsanpassad gångtunnel under Dag 
Hammarskjöldsleden.  
En koppling från en central punkt på det större 
skjutbaneområdet skulle bli en dryg km lång. 
Vägen till Marklandsgatan skulle bli svår att 
tillgänglighetsanpassa då lutningarna är alldeles 
för stora.  
 
Om planerna med Dag Hammarskjöldboulevarden 
inte genomförs bör en alternativ sträcka till 
Marklandsgatan utredas. Från samma punkt i 
skjutbaneområdet skulle en koppling kunna göras 
med den befintliga viadukten som leder till 
Marklandsgatan. Denna koppling skulle bli 700-
800 m lång.  
 
 
 
 
Även stråket längs bergsfoten har stor potential att utvecklas till ett grönt parkstråk. Genom att tillföra 
parkkvaliteter såsom planteringar, sittplatser, motionsmöjligheter och effektbelysning förstärks 
områdets karaktär och rekreativa värden. Det ger även möjlighet att skapa ett samband mellan de 
möjliga entréer som finns i området. 

Entréer 

Förståelsen för var entréer till bergen finns är viktig att förstärka och framhäva. Vid nybyggnation och 
förändringar av befintliga byggnader kan det finnas möjlighet att arbeta med att skapa nya siktlinjer 
som på ett tydligare sätt riktar fokus och leder besökare till entréområdena till bergen. 

Grönområden 

För att försörja området med en bostadsnära natur- och rekreationupplevelse kan de bebyggelsenära 
grönområdena utnyttjas som lokala parker och ”pocket parks”. Grönområdet mellan Gruvgatan och 
Fältspatsgatan lämpar sig särskilt för detta ändamål då det inte är så kuperat. 

 

22. Möjlig koppling och avstånd till Marklandsgatans 
kollektivtrafikknutpunkt från en central del av 
skjutbaneområdet 

 

23. Befintligt bebyggelsenära grönområde   

 

24. Samma grönområdes potential för rekreation 
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Bilden ovan (nr. 23) är tagen i det nämnda grönområdet. Skissen 
(nr. 24) intill visar möjligheter som finns att skapa en rekreativ 
miljö, avskärmad från buller, genom att gallra bland träden samt 
anlägga gräsmattor och gångstigar. 
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