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EKOLOGI

SOCIOKULTUR

EKONOMI

METOD OCH 
ARBETSSÄTT 
I arbetet med planprogrammet för Nordöstra Högsbo har 
Stadsbyggnadskontoret gjort en social konsekvensanalys 
(SKA). Det är en analysmetod och en kunskapsmatris som 
har tagits fram av Göteborgs Stad för att belysa de sociala 
aspekterna i stadsplaneringen. 

Fokus för Nordöstra Högsbo har legat på framtiden och att 
skapa bra förutsättningar för en socialt hållbar blandstad. 
Idag är det ett industriområde, men programmet skapar för-
utsättningar för en omvandling till blandstad. 

Den sociala konsekvensanalysen är en bilaga till program-
handlingen. Karta samt beskrivning av områdets läge i sta-
den och olika förutsättningar utöver det sociala perspektivet 
går att hitta i programförslaget. 

Hållbarhetens tre dimensioner utgörs av eko-
logi, sociokultur och ekonomi. För att uppnå 
hållbarhet krävs en balans mellan dessa as-
pekter.

SOCIAL KONSEKVENSANALYS
Den sociala konsekvensanalysen omfattar tre faser: inven-
tering, målformulering och åtgärdersförslag, samt konse-
kvenser. 

Arbetsgruppen för sociala frågor, där representanter från 
olika förvaltningar ingår, har haft löpande avstämningsmö-
ten för att arbeta med de olika faserna. Viktiga knäckfrågor 
att arbeta vidare med i detaljplaneskedet har också iden-
tifierats. Stadsbyggnadskontoret har sedan sammanställt 
materialet.SKA OCH BKA I PLANPROCESSEN  

AVSTÄMNING 
Stäm av ungefärlig 
ambitionsnivå.

FÖRMÖTE STARTMÖTE ARBETSBESKRIVNING
Kalla SDF till förmötet. Belys sociala frågor och 

barnperspektiv på 
startmötet.

SKA/BKA-MÖTE
Tid- och resursplanera.Vad vet vi? 

Vilken kunskap saknas?
Vilka personer och 
aktiviteter kan ge oss 
svaren? 

ÅTGÄRDER KONSEKVENSER REVIDERING ÅTERKOPPLING
Förslag tas fram som 
verkar för att nå målen.

Stödjer förslaget en 
utveckling mot en 
barnvänligare och mer 
socialt hållbar stad? 
Lyft målkon�ikter.  

Gör eventuella 
revideringar.

Återkoppla till de som 
varit delaktiga.

SAM
RÅD

GRANSKNING

INVENTERING
Samla in kunskap 
med hjälp av valda 
aktiviteter.

MÅLFORMULERING
Vilka förutsättningar
ska eftersträvas 
för socialt liv och en 
bra miljö för barn?

Stadsbyggnadskontorets processpil för att inkludera arbetet med social konsekvensanalys. De faser som återges i denna rap-
port är markerade.
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Det har inte gjorts en separat barnkonsekvensanalys, men 
ett barnperspektiv har inkluderats i arbetet med SKA. Barn-
perspektivet bör dock utvecklas i fortsatt arbete med detalj-
planer i området. 

Resultatet från de olika faserna har sorterats utifrån de teman 
som ingår i kunskapsmatrisen. I arbetet med matrisen har 
kunskap även sorterats utifrån fem geografiska nivåer för 
att täcka olika skalor från byggnad/plats till region, men det 
återges inte här.

   

                              

                              

                              

                              

SKA-matrisen är ett verktyg för att sortera 
kunskap om social hållbarhet utifrån olika 
teman och geografiska skalor

TEMAN I SKA:
• Sammanhållen stad

• Samspel

• Vardagsliv

• Identitet

KUNSKAPSINHÄMTNING
Inventeringen i arbetet med SKA kan ske på många sätt, 
där en del kan vara att involvera de boende i området i en 
medborgardialog. Eftersom det inte är ett bostadsområde 
idag och det finns väldigt få boende i programområdet, så 
har kontoret inte genomfört någon dialog med allmänheten 
i det här skedet. Arbetet har istället byggt på de kunskaper 
om området som finns inom olika förvaltningar. Från plan-
avdelningens sida har observationer av hur området fung-
erar i nuläget genomförts vid ett par tillfällen.

På de strategiska avdelningarna på Stadsbyggnadskontoret 
och Fastighetskontoret pågår det ett arbete om verksamhe-
ters lokalisering, och i samband med det har ett antal verk-
samhetsföreträdare i Högsbo industriområde intervjuats. 
Arbetsgruppen för sociala frågor har kunnat påverka frå-
gorna till viss mån för att få kunskap om hur området fung-
erar för de som arbetar där. 

MÅLBILDSFORMULERING
Arbetsgruppen för sociala frågor har formulerat en målbild 
för vidare arbete med programmet. Den grundar sig delvis 
på förbättringsbehov som identifierats i nulägesbeskriv-
ningen, men eftersom programområdet står inför en stor 
omvandling så grundar målbilden sig även till stor del på de 
större strategiska målen som finns för stadens utveckling. 

Intentionen är att målen ska arbetas vidare med i detaljpla-
neskedet, och att relevanta åtgärder vidareutvecklas i dialog 
med fastighetsägare och med allmänheten. 

Målen för social hållbarhet har också bidragit till formule-
ringen av de övergripande målen för programförslaget, men 
SKA-arbetet har identifierat fler mål utöver det. 
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NULÄGES BESKRIVNING
Under nulägesbeskrivningen återges resultatet från inven-
teringsfasen. 

SAMMANHÅLLEN STAD
Programområdet är relativt otillgängligt för andra trafikslag 
än bil i dagsläget. Dag Hammarskjöldsleden i väster utgör 
en barriär för fotgängare och cyklister, som bara kan ta sig 
direkt in till programområdet vid tre passager över eller 
under Dag Hammarskjöldsleden. Norr om programområ-
det finns även en gångtunnel i närheten av Marklandsgatans 
hållplats och sedan en stig som leder upp mot skjutbaneom-
rådet. 

Vid Flatåsmotet finns det gång- och cykelväg vid sidan 
av bilvägen. Mellan Distansgatan (ungefär vid hållplatsen 
Synhållsgatan) och Olof Asklunds gata finns det gång- och 
cykelbro med ganska hög lutning. Vid Marconimotet finns 
det en gång- och cykeltunnel under leden, som är lång och 
svängd. Det innebär att sikten är skymd och därför kan tun-
neln upplevas som otrygg. 

Utöver passagerna direkt in till programområdet så finns 
det som sagt en gångtunnel vid Marklandsgatan, med en 
ganska smal trappa ner. Från ett bostadsområde i Änggår-
den finns det sedan en koppling upp mot skjutbaneområ-
det via Tulebergsvägen, som är en privat väg, och sedan 
Tulebergsstigen som tar vid där vägen slutar. Både vägen 
och gångstigen har en brant lutning närmast mot bostads-
området. Tulebergsstigen är en smal oupplyst stig genom 
ett naturområde, med några kolonilotter och stugor längs 
med stigen, och kan därför upplevas som en privat, avskild 
och otrygg stig. 

Det faktum att kopplingarna kan upplevas som otrygga eller 
privata och flera av dem är fysiskt otillgängliga för vissa 
förstärker barriäreffekten in till området, eftersom barriärer 
kan vara både fysiska, sociala och mentala. 

Det finns två busslinjer som trafikerar området idag. Det är 
kvartstrafik för respektive linje i rusningstid, men på kvällar 
och helger är det bara en linje som trafikerar området och 
då med halvtimmestrafik (se trafikutredningen). Det märks 
tydligt att kollektivtrafiken är anpassad för en dagbefolk-
ning, då det finns mycket begränsad kollektivtrafik till och 
från området på kvällar och helger, vilket skapar starkare 
barriärer under vissa tider på dygnet för de som är beroende 
av kollektivtrafik för att ta sig runt i staden. 

Gång- och cykeltunnel vid Marconimotet med 
skymd sikt

Gångtunnel med låg tillgänglighet i höjd med 
Marklandsgatans hållplats

Tulebergsstigen som leder till skjutbanan
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En annan aspekt av sammanhållen stad är möjligheterna för 
både svaga och starka grupper i samhället att bosätta sig 
där? Finns det blandade upplåtelseformer som grupper med 
olika stor betalningsförmåga kan ta del av? I nuläget går det 
inte att göra någon sådan utvärdering av området, eftersom 
det inte är ett bostadsområde idag. 

SAMSPEL OCH MÖTEN
Inom programområdet finns en det en fotbollsplan, Sik-
vallen, som används av klubben Slottsskogen/Godhem IF 
(SG97). De har även ett klubbhus i anslutning till planen. 
I dagsläget finns det även två skytteklubbar som kommer 
att flytta sin verksamhet när skjutbanan flyttas. Utöver det 
finns inga idrotts- eller kulturföreningar i området, men det 
finns även annat slags föreningsliv i området då åtminstone 
en MC-klubb har en lokal där. 

Området består inte av gaturum med folkliv där förbipas-
serande stannar upp och möts, utan de som rör sig i området 
verkar vara på väg till eller från en målpunkt.

Änggårdens naturområde är en målpunkt för aktivitet och 
rekreation för göteborgare från hela staden. Det kan upple-
vas som svårt att hitta till Änggårdsbergen då det finns få 
skyltar och det är svårt att orientera sig i området.  

I övrigt saknas offentliga platser och parker i området. 
Utanför området finns bland annat Flatåsparken som är en 
stadsdelspark ca 400 m väster om Dag Hammarskjöldsle-
den. Mellan Marklandsgatan och Tunnlandsgatan finns en 
mindre stadsdelspark som fick nytt utseende i samband med 
nybyggnation, och som dessutom fick ett tillskott av ute-
gym, bollplan och en hundrastgård under 2014. Det finns 
alltså flera gröna mötesplatser och aktivitetsytor inom det 
avstånd från bostaden som grönstrategin pekar ut för stads-
delsparker, men idag utgör trafikleden en barriär. Närmaste 
bibliotek finns vid Axel Dahlströms torg och Frölunda torg. 

Sikvallen

Entre till Änggårdsbergen bakom en 
 parkering
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VARDAGSLIV
I dagsläget finns det bara fem boende i programområdet. 
Däremot finns det en stor dagbefolkning som arbetar i 
området. Hur vardagslivet fungerar i området i dagsläget 
handlar därför mycket om hur det fungerar att ta sig till och 
från jobbet och vad det finns för service. 

I programområdet finns det en del kommersiell service som 
kan användas i vardagen. Det finns några restauranger som 
serverar lunch och frukost. Vid Marconimotet finns en ben-
sinstation som även säljer närlivs. Vid Gruvgatans högplatå 
finns det ett gym, och det finns åtminstone två hunddagis i 
programområdet. Det saknas kommunal service i området 
idag. 

Strax utanför programområdet finns det en livsmedelsaffär 
på andra sidan leden vid Marconimotet. För programområ-
dets norra del finns istället den närmaste livsmedelsaffären 
vid Marklandsgatan. 

Enligt de intervjuer som gjorts av de strategiska avdelning-
arna vid Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret, 
menar flera verksamhetsföreträdare att god kollektivtrafik 
är viktigt för de anställda och även för kunderna, men att 
utbudet av kollektivtrafik är begränsat idag. Det finns också 
några som menar att kommunikationerna till området är 
goda idag och även de som menar att kollektivtrafik inte 
är relevant varken för verksamheten eller för de anställda 
eftersom de ändå använder bil i tjänsten. 

Det finns en del information om resvanor i Högsbo-Sisjöns 
industriområde som helhet. Drygt åtta av tio som arbetar 
i industriområdet åker bil, enligt en studie över området 
(Hagson 2014). Kollektivtrafiken i pendlingskorridorerna 
kräver i de flesta fall många byten och kan därför upple-
vas som ineffektiv för de som arbetspendlar längre sträckor. 
Samma studie visar också på att bilåkning är klart vanli-
gast inte bara för de som arbetspendlar längre sträckor, utan 
även för de som bor i närområdet inom 10 km. Drygt nio av 
tio menade att tidsåtgången är en viktig eller mycket viktig 
faktor vid val av färdsätt (Hagson 2014). 

Högsbo-Sisjöns företagarförening har också gjort en sats-
ning på effektivare resor vid destinationshandel tillsam-
mans med Trafikkontoret, där ett behov av en utökad kol-
lektivtrafik identifierades. Under en period testades en 
tillfällig busslinje. Några verksamheter beslutade sig för att 
skapa en gemensam elbilspool, och några verksamheter har 
skaffat egna lånecyklar. 

En annan aspekt av vardagslivet är möjligheten att uträtta 

Gym vid Gruvgatans högplatå

korta ärenden till fots och med cykel. Området upplevs lätt 
som främst anpassat för bilister idag, både hastighetsmäs-
sigt och att det förekommer tung trafik i området. Det ver-
kar också vara få personer som rör sig till fots i området. 
Det saknas tydligt markerade övergångsställen på flera 
ställen, och eftersom gående inte är första prioritet skapar 
det otrygghet snarare än att bilisterna anpassar sig efter de 
gående. 

Verksamhetsföreträdare i området har olika syn på möjlig-
heten att uträtta ärenden i området, både i jobbet och pri-
vat. Vissa tycker att möjligheterna är närmast obefintliga, 
medan andra menar att det fungerar bra. Det finns också de 
som säger att det inte finns något behov av det. 

Idag verkar busshållplatserna ha sämre standard än överlag 
i staden, vilket kan göra att det inte upplevs som attraktivt 
att åka kollektivt. Trygghetsaspekten vid busshållplatserna 
är också viktig för att kollektivtrafiken ska användas i var-
dagen.

IDENTITET
Programområdet är ett utpräglat verksamhetsområde idag, 
där kontor blandas med mindre industriverksamheter. Det 
finns flera bagerier (Pågens, Johnséns, Fria), så det är en 
nisch bland verksamheterna i området som utmärker sig 
även genom att sprida en doft av bullar. 

Idag är det väldigt skräpigt i området, vilket syns tydligt på 
plats. Det skulle kunna bero på att de som rör sig i områ-
det inte känner ägandeskap och ansvar, då det inte är deras 
eller så många andras boendemiljö. Ett par verksamhetsfö-
reträdare har också lyft upp att det är skräpigt i området i 
intervjuerna och att det behöver fräschas upp (i avseendet 
städning, inte omvandling av funktioner). 

Barriärer inom området påverkar också upplevelsen av 
områdets identitet och känslan av tillhörighet. Idag finns det 
flera inhägnade verksamhetsytor och taggtråd, och när stora 
delar av området inte är tillgängligt av olika skäl så bidrar 
det naturligtvis till helhetsupplevelsen av hur välkomnande 
området uppfattas som. Idag finns det också tomma lokaler, 
vilket påverkar trygghetsaspekten negativt då färre rör sig 
kring de byggnaderna. 

Änggårdsbergen ligger delvis inom programområdet och 
sida vid sida med verksamhetsområdet, men närheten till 
naturen verkar inte vara en aspekt som syns i det övriga 
områdets utformning. 

Tung trafik i området gör att det upplevs som 
anpassat för bilar i första hand

Det är skräpigt i området idag

Taggtråd skapar en känsla av otrygghet
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MÅLBILD OCH 
 ÅTGÄRDSFÖRSLAG
I det här avsnittet följs varje mål av några punkter med iden-
tifierade delmål eller möjliga åtgärder, samt en kommentar 
som beskriver åtgärder i programmet och vad som behöver 
arbetas vidare med i detaljplaneskedet. Alla delmål går inte 
att åtgärda i detaljplanen, utan det förutsätter en samverkan 
mellan olika aktörer. 

SAMMANHÅLLEN STAD 

Mål 1: Det finns bra förbindelser mellan nordöstra Högsbo 
och resten av Göteborg 

• God tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik

• Lätt för boende i Nordöstra Högsbo att ta sig mellan 
bostadsområdet och andra delar i staden. Omvänt gäller 
att det ska vara lätt att besöka området. 

• Kopplingar över och under Dag Hammarskjöldsleden 
är trygga och upplevs som det

Programförslaget ligger delvis i linje med målet. Det finns 
goda förutsättningar för att det ska uppnås i samband med 
en framtida omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till 
en stadsboulevard. Förslaget beskriver att kopplingarna 
behöver förbättras på andra sätt om stadsboulevarden inte 
kan genomföras.  

Mål 2: I nordöstra Högsbo finns ett varierat utbud av bostä
der

• En fördelning av upplåtelseformer, bostadstyper och 
bostadsstorlekar

• Området kompletterar de bostadsbehov som finns i 
omkringliggande stadsdelar och i staden i stort

Programförslaget ligger i linje med målet, men behöver 
arbetas med i kommande detaljplaner för att säkerställa ett 
resultat.

1

2
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SAMSPEL OCH MÖTEN

Mål 3: Det finns offentliga rum med som fyller olika funktio
ner och skapar möten

• De offentliga rummen utgör även ett komplement till 
offentliga rum på andra sidan Dag Hammarskjöldsleden 

• Publikdragande verksamhet/målpunkter bidrar till 
genomströmning av människor i området

• Även de som inte bor i området vill besöka offentliga 
platser och verksamheter här

Programförslaget visar på ett behov av offentliga rum och 
pekar ut mötesplatser och knutpunkter som bör utvecklas. 
Åtgärder behöver utvecklas i kommande detaljplaner.

Mål 4: I nordöstra Högsbo finns det lokaler även för icke
kommersiella verksamheter 

• Det finns kulturella och ideella verksamheter att mötas 
kring i området 

• Det går att mötas kring cirkulärt återbruk och utbyte av 
idéer

• Hyresnivåerna möjliggör även för icke-kommersiella 
verksamheter att vara en del av blandstaden

Åtgärder och strategier behöver utvecklas i detaljplanear-
betet och i samarbete med fastighetsägare i området. 

VARDAGSLIV

Mål 5: Det går att klara vardagslivet till fots, med cykel eller 
med kollektivtrafik

• Dagligvaruhandel på gångavstånd

• Lätt att cykelpendla till och från Nordöstra Högsbo

• Det finns utrymme för säker cykelparkering – cykel är 
ett likvärdigt alternativ till bil

• Cykelservice i området – uppmuntra till gemensamma 
”cykelkök” 

• Täta avgångar i kollektivtrafiken

4

5

3
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• Närhet mellan bostäder och hållplatser

• Trygga hållplatser

• Service i anslutning till hållplatser – samla knutpunkter

Programförslaget ligger i linje med målet och lägger goda 
förutsättningar för att det ska uppnås.

Mål 6: Nordöstra Högsbo är barnvänligt

• Det finns tillräckligt med förskolor och skolor för de 
som bor i närområdet

• Det finns bostadsnära lekplatser och parker

• Blandstaden är trygg för barn att röra sig i

• Det finns aktivitetsplatser/mötesplatser såväl för yngre 
barn som för tonåringar

• Ljudmiljön är säker - det finns tysta miljöer som är 
bostadsnära och lättillgängliga

Barnperspektivet och lämpliga åtgärder behöver arbetas 
vidare med i kommande detaljplaner. 

IDENTITET

Mål 7: Nordöstra Högsbo är en levande blandstad

• Utgångspunkten är att tillföra nytt, inte ta bort det som 
finns idag

• Omvandlingen sker långsamt för att bevara verksamhe-
ter och skapa blandstad

• Området är tryggt för de som flyttar in först 

• Det finns inte långvarigt tomma verksamhetslokaler 
som skapar otrygghet i bostadsområdet 

• Verksamheternas fysiska och upplevda barriäreffekter 
motverkas där det är möjligt

• Grönytor och andra typer av offentliga rum fyller en 
viktig funktion i blandstaden

• Blandad bebyggelse bidrar till områdets karaktär

• Vid en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden behö-
ver de olika etapperna längs leden ha en varierad karak-
tär för att komplettera behov snarare än konkurrera

6

7
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Programförslaget ligger i linje med målet, men det finns 
utmaningar som beskrivs närmare i avsnittet om konse-
kvenser. 

Mål 8: Närheten till Änggården höjer kvaliteten i området

• Nordöstra Högsbo utgör en viktig entré mot Änggårds-
bergen som har förstärkts tack vare omvandlingen av 
området

• Det är lättare att hitta till Änggårdsbergen genom att 
orienterbarheten inom området har förstärks

• Kanten mot Änggårdsbergen och gröna kopplingar i 
området upplevs inte som privata ytor

• Det finns ett gångstråk längs med bergväggen som möj-
liggör rekreation längs med kanten

Programförslaget ligger i linje med målet, men åtgärder 
behöver utvecklas i kommande detaljplanearbete. 

8
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KONSEKVENSER
Under avsnittet konsekvenser beskrivs både positiva och 
negativa konsekvenser i förslaget, samt risker som kan 
uppnås om vissa identifierade målbilder inte arbetas vidare 
med. 

SAMMANHÅLLEN STAD
Programförslaget innebär att kopplingarna till resten av sta-
den förstärks, framförallt i samverkan med en omvandling 
av Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard. Pro-
grammet pekar även ut att kopplingarna behöver stärkas 
ifall omvandlingen inte blir av. Förslaget innebär en för-
bättring av vägnätet inom området, som bidrar till bättre 
struktur och tillgänglighet för gång och cykel. Ett tillskott 
av bostäder i området ökar underlaget för kollektivtrafiken. 

En omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en stads-
boulevard, eller ett tillskott av andra kopplingar som binder 
ihop området med resten av staden, är viktig för att framtida 
bostadsbebyggelse i programområdet inte ska bli isolerade 
från resten av staden. Det gäller särskilt området vid skjut-
banan, som kommer att få väldigt långt till den närmaste 
större knutpunkten Marklandsgatan ifall det inte skapas en 
ny koppling i gatunätet. Den befintliga gångstigen, Tule-
bergsstigen, som sträcker sig från skjutbaneområdet ner 
mot Marklandsgatan är svår att tillgänglighetsanpassa och 
kan inte ses som ett tillräckligt alternativ, även om det går 
att arbeta med trygghetsskapande insatser som belysning. 

Förslaget skapar fler bostäder i staden, vilket bidrar till att 
underlätta vardagen för de några av de göteborgare som 
påverkas negativt av bostadsbristen. Ett av de identifierade 
målen gäller blandade upplåtelseformer, men då stora delar 
av området utgörs av privat mark är det nästan omöjligt för 
staden att styra vad som händer där. Det fortsatta arbetet 
behöver därför ta ställning till fördelning av upplåtelsefor-
mer på marken som staden rår över och ta hänsyn till att 
det skapas en balans i området som helhet. En spridning av 
bostadsstorlekar kan regleras i detaljplan oavsett vem som 
äger marken. 
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SAMSPEL OCH MÖTEN
Programförslaget pekar ut ett behov av att utveckla mötes-
platser, grönytor och offentliga rum i programområdet, vil-
ket medför en förbättring jämfört med idag. I förslaget finns 
identifierade mötesplatser och knutpunkter, där konkreta 
åtgärder behöver utvecklas i detaljplanearbetet. 

Kopplingar till resten av staden och omvandlingen av Dag 
Hammarskjölds boulevard är viktiga för att det ska skapas 
förutsättningar för ett levande område. Utan en omvandling 
skapas inte samma typ av stadsliv med en genomströmning 
av folk och synliga mötesplatser. 

Eftersom stora delar av området utgörs av privat mark är 
ett samarbete med fastighetsägare viktigt för att skapa stra-
tegier för levande mötesplatser, som även inkluderar icke-
kommersiella verksamheter. En negativ konsekvens om 
frågan åsidosätts skulle kunna vara att höga hyresnivåer 
gör det svårt för föreningar och kulturliv att vara en del av 
blandningen och att enbart kommersiella verksamheter eta-
blerar sig i området. 

VARDAGSLIV
Intentionen med programmet är att skapa förutsättningar 
för ett bostadsområde där blandstadens täthet gör det lätt att 
uträtta ärenden nära bostaden, eftersom det finns underlag 
för en god service. Programmets viljeriktning är att det ska 
vara enkelt att ta sig runt i området till fots och med cykel, 
och att fotgängare ska ha högsta prioritet i trafikmiljön, vil-
ket medför en klar förbättring jämfört med idag. 

Eftersom det krävs en viss nivå av täthet för att skapa 
underlag för service, behöver detta säkerställas i kom-
mande detaljplanearbete och förfrågningar om planbesked 
för att undvika negativa konsekvenser av en för låg exploa-
tering. Därför rekommenderas att tidiga etapper innehåller 
ett tillräckligt stort utbud av bostäder för att skapa underlag 
för service. 

Det går inte att förutse hur vardagslivets förutsättningar 
kommer att se ut för de som flyttar in först i området i bör-
jan av omvandlingstiden. Det finns stor risk för att de kom-
mer att sakna tillräcklig service och kollektivtrafik, och 
att området upplevs som otryggt. Därför behöver det fort-
satta arbetet hantera frågan om vardagsliv under områdets 
utbyggnad. 

Programförslaget pekar inte ut var i området det är lämpligt 
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att placera kommunal service, som skola, förskola, äldre-
boenden och bostäder med särskild service, utan det blir en 
senare fråga. Detaljplanearbetet behöver därför säkerställa 
att det skapas tillräckligt mycket ytor för kommunal ser-
vice. 

Ökad kollektivtrafik i området medför en förbättring jäm-
fört med idag. Trafikutredningen pekar ut ett nytt hållplats-
läge på den nya gatan mellan Gruvgatan och Fältspatsgatan, 
och menar att en hållplats där skapar liv och rörelse så att 
den nya gatan inte känns som en otrygg ”bakgata”. Utö-
ver trafikutredningens analys kan det tilläggas att det också 
behövs fler målpunkter på den nya gatan för att skapa trygg-
het även för de som väntar vid hållplatsen. Eftersom det 
föreslås bli en av huvudgatorna i området så kommer den 
troligtvis också att innehålla olika verksamheter som kan 
utgöra målpunkter. 

Enligt trafikutredningen får bostäder på Gruvgatans hög-
platå något längre till närmaste hållplats än riktvärdet för 
nära gångavstånd. Om Dag Hammarskjöldsleden inte 
skulle omvandlas till en stadsboulevard innebär även det att 
vissa bostäder på skjutbaneområdet får längre till närmaste 
hållplats än riktvärdet. I programförslaget har det gjorts 
justeringar som skiljer sig från trafikutredningen, just för 
att hållplatserna ska lokaliseras lite närmare bostadsbebyg-
gelsen. 

En omvandling kommer att innebära att vissa verksamheter 
lämnar området, och eftersom området innehåller många 
arbetsplatser idag så kommer det naturligtvis att påverka 
vardagslivet och dagliga rutiner för de anställda, även om 
de inte bor i området idag. Hur dessa konsekvenser kan 
komma att se ut är svårt att bedöma i programskedet. 

Kommande detaljplaner bör belysa barnperspektivet ytter-
ligare, för att inte missa hur konsekvenserna av omvand-
lingen påverkar barn som flyttar in i området. 

IDENTITET
En omvandling av området kommer att innebära en stor 
förändring av områdets identitet och vilka som känner en 
tillhörighet till platsen. För att uppnå en blandstad är det 
viktigt att såväl boende med olika förutsättningar och olika 
verksamheter känner en tillhörighet till området.  

Ett tillskott av bostäder gör området mer levande och mot-
verkar den otrygghet kan upplevas idag. Att fler bor i områ-
det skulle kunna medföra att skräpigheten minskar, efter-
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som det kan finnas ett större intresse av att hålla snyggt i ett 
bostadsområde. 

Vad gäller frågan om de tomma, otrygga verksamhetsloka-
lerna idag, så kan nya ändamålsenliga lokaler underlätta för 
att skapa liv och rörelse. Dock är det inte någon garanti 
att nybyggda verksamhetslokaler fylls vid en omvandling. 
Högre hyresnivåer i nybyggnationen skulle istället kunna 
medföra att lokalerna står tomma i konkurrens med andra 
områden. Uthyrningsgraden beror naturligtvis på vilken 
kapacitet det finns i staden och hur efterfrågan ser ut.

Målet om att omvandla området långsamt för att bevara 
verksamheter står delvis i motsatsförhållande till att områ-
det ska kännas tryggt för de som flyttar in först. I dagsläget 
finns det som sagt flera otrygga aspekter med tomma loka-
ler och inhägnade verksamhetsytor. En snabbare omvand-
ling skulle kanske skapa tryggare bostadsmiljöer och bättre 
service i området för de som flyttar in först, men det har 
en undanträngande effekt på dagens verksamheter och kan 
medföra negativa konsekvenser för de som själva inte öns-
kar lämna området. Den här knäckfrågan är viktig att arbeta 
vidare med eftersom de båda målen skapar konsekvenser 
för varandra. 

Programförslaget innebär att närheten till Änggårdsbergen 
ska bidra till utvecklingen av områdets karaktär, men det är 
viktigt att arbeta vidare med frågan. 
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