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FÖRORD
I detta förslag till översiktsplan för Kviberg redovisas den fram-
tida markanvändningen inom området. 
Ett tidigare förslag var under hösten 2001 föremål för samråd. 
Genom utskick och informationskvällar för allmänheten och 
genom remiss till berörda myndigheter, föreningar, etc, inkom 
synpunkter på samrådsförslaget. Synpunkterna har samman-
ställts och kommenterats i en särskild samrådsredogörelse. 
Denna har legat till grund för en bearbetning och detaljering av 
planförslaget. Bearbetningen har i huvudsak berört tre frågor:
-    En utredning beträffande störningsrisker för framtida bostä-    

der på Kvibergsäng från Göteborgs Energis anläggning har 
genomförts. 

-   Ett kompletterande samråd beträffande bostadsutbyggnad     
och vägförbindelse i den norra delen har genomförts. 

-   Ett aktivt samarbete har skett med Idrotts- och förenings-
förvaltningen med syfte att klarlägga och balansera mar-
kanspråk för idrotts- och rekreationsändamål, respektive 
stadsdelutbyggnad. 

Kviberg är en framtida resurs som angår både kringboende 
och verksamma i området, såväl som hela Göteborg. Planför-
slaget skall uppfylla kommunens ambition att skapa långsiktigt 
bärkraftiga stadsmiljöer. 
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PLANENS HUVUDDRAG
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Sammanfattning
Stora utvecklingsmöjligheter
Planområdet omfattar i huvudsak det gamla regementsområ-
det i Kviberg. Den militära användningen som tog sin början 
på 1890-talet gjorde att detta stora område under nästan 100 
år hölls stängt för allmänheten. Därför finns det idag få för-
bindelser med omgivande stadsdelar. Kviberg är på sätt och vis 
ett ingenmansland som skiljer omgivande stadsdelarna åt. 

Kviberg innehåller stora utvecklingsmöjligheter. Stadsdelarna 
Utby, Kortedala, Gamlestaden och Bergsjön kan länkas sam-
man och tillföra östra Göteborg nya kvaliteter. Här finns 
utrymme för både idrott, rekreation, bostäder, skolor och 
annan service. Kviberg har ett mycket centralt läge, endast 
tolv minuters restid med spårvagn till Göteborgs centrum. 

Komplettera och binda samman
En självklar del i utvecklingen av Kviberg är att tillföra bostä-
der. Kviberg ingår i en sammanhängande stadsbygd där det 
ensidigt fördelade utbudet av villor och lägenheter i omgi-
vande stadsdelar kompletteras. 

Stora områden avsätts för idrott och rekreation. De samverkar 
till en spännande rekreations- och idrottspark. Här finns allt 
från den kompletta idrottsarenan med plats för tävling och 
fest, via generösa ytor för breddidrotten, till äventyrslekplat-
sen för de minsta. (Se vidare i den bilagda Idrottsvisionen).

Närheten till spårvagn och buss är en stor kvalitet främst i de 
södra delarna. Området används så att det långsiktigt gynnar 
utvecklingen i Kviberg och omgivande stadsdelar. Här, vid 
kasernerna och på Kvibergsäng, byggs en blandstad. Bostäder 
samlokaliseras med service och verksamheter. Kviberg länkas 
ihop med Gamlestaden och Utby.

Söder om Kvibergsvägen kan närheten till SKF och Göte-
borg Energis anläggning ställa krav på fördjupade studier 
innan villkoren för bostadsutbyggnaden av Kvibergsäng kan 
preciseras. Ytterligare bostäder byggs på berget. De förstärker 
sambanden mellan Kviberg och Kortedala.

Möjligheten att med trygga gång- och cykelvägar knyta sam-
man Gärdsås med Utby säkras genom en begränsad bostads-
utbyggnad i den norra delen.

Kvibergs kaserner känner de flesta till, men 
området rymmer mycket mer. Här finns stora 
potentialer att utveckla en blandstad med både 
bostäder, verksamheter, rekreation och idrott!

Planområdet för Kviberg.

Slottskogen jämfört med 
planområdets storlek

Kvibergsområdet är ett stort, nästan 
obebyggt område - ett ingemansland- 
som omges av fyra stadsdelar. 
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PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING

Rekreationsområde 
och idrottsverksamhet

Bostäder i ett för 
kommunen strate-

giskt läge.

SKF och Göteborgs Energis 
framtida verksamhet och 

eventuella behov av ökade 
skyddsavstånd.

Flera intresseområden gör 
anspråk på Kvibergsområdet.
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Inledning
Varför görs en fördjupad översiktsplan för Kvibergsområdet? 
Vem har tagit initiativet och hur genomförs arbetet? 

Bakgrund
Den militära utbildningsverksamheten upphörde i och med 
att LV6 flyttade till Halmstad 1994. Därmed frigjordes en 
markresurs. 1999 upprättade Stadsbyggnadskontoret två 
förslag till program - ett för den södra och ett för den norra 
delen. Förslagen blev föremål för samråd, men byggnads-
nämnden tog inte ställning (februari 2000). Stadsbygg-
nadskontoret fick istället i uppdrag att upprätta ett samlat 
program för hela området. Med hänsyn till områdets status i 
ÖP 99, bedrivs arbetet som en fördjupning av den kommu-
nomfattande översiktsplanen. Syftet är att den skall fungera 
som planprogram vid kommande detaljplanering och som 
vägledning vid bygglovprövning och fastighetsbildning. 

Syfte och huvudfrågor
Arbetet syftar till att väva samman kvaliteter och restriktio-
ner med markägarnas, kommunens och stadsdelens syn på 
hur marken ska nyttjas. Planens är:

-   Hur används resursen Kviberg på långsiktigt bästa sätt   
för Göteborg, för Kviberg och för omgivande stadsdelar?

-  Hur kan idrottens behov tas tillvara och balanseras med 
    hänsyn till stadens och stadsdelens behov?
-  Vad innebär närheten till SKF och Göteborgs Energi för 
   utvecklingen av Kviberg? 

Arbetets uppläggning
Under 2001 utarbetades ett förslag till översiktsplan för 
Kviberg. Samma år genomfördes samråd med allmänheten 
och berörda myndigheter. Inkomna synpunkter sammanfat-
tades, som ledde till följande arbetsinsatser:

−  Ett kompletterande samråd för norra delen av området. 
−  Utredning beträffande störningsrisker från Göteborgs 
     Energis anläggning för nya bostäder på Kvibergs äng.
−  Ett fördjupat samarbete med Idrotts- och Förenings-
    förvaltningen kring avvägningen mellan ytor för idrott 
    och rekreation, respektive ytor för stadsdelsutveckling.
Den nu aktuella handlingen ställs ut. Inkomna synpunkter 
kommer att sammanställas i ett utlåtande. Efter eventuell 
bearbetning antas sedan planen av Kommunfullmäktige.

1

Kviberg ligger i nordöstra Göteborg, mellan stads-
delarna Bergsjön, Gamlestaden, Kortedala, Utby 
och Sävenäs.
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Det finns planer och beslut på statlig och kommunal nivå som 
måste beaktas i planeringen. I detta avsnitt har dessa sam-
manställts. 

STATLIGA FÖRORDNANDEN
Riksintressen
Av miljöbalken framgår att områden som är av riksintresse 
för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada intressena. 
Samma skydd skall även gälla områden som är av riksin-
tresse för bland annat. energidistribution. Inom Kviberg 
finns följande riksintressen.

Säveån
Ån är riksintressant för naturvården främst på grund av 
sin betydelse för havsvandrande lax. Här finns också vand-
rande öring. Åravinen rymmer botaniska värden med ädel-
lövskog, intressanta vattenväxter och fåglar.

Säveån är föreslaget som ett Natura 2000- område. Bygg-
nadsnämnden har tillsvidare avstyrkt förslaget och beslut 
har ännu inte fattats. I Säveån finns de skyddade fiskarterna 
sävelaxen, asp och stensimpa (Habitatdirektivet). Här finns 
också kungsfiskaren, en skyddad fågelart (Fågeldirektivet).

Strandskydd
Säveåns och Kvibergsbäckens släntområden omfattas av ett 
strandskydd, fastställt 1999.

Byggnadsminnen
Kvibergs kasernområde och Kvibergs Landeri utgör bygg-
nadsminnen. 

Kraftledning 
Den luftburna kraftledning (130 Kv) som passerar genom 
området i nord-sydlig riktning ingår i det regionala nätet  
och är därmed klassat som riksintresse för energidistribu-
tion.

Planer, beslut, förordnanden2

Statliga förordnanden
Kvibergs kaserner och Kvibergsäng är bygg-
nadsminne. Kraftledningen genom området och 
Säveån med biflöden är av riksintresse. Säveån 
har föreslagits som Natura 2000-område men 
beslut har ännu inte fattats.

Kvibergs kaserner 

Kvibergs kaserner 
och Kvibergsnäs är bygg-

nadsminnen.

Säveån och Kvibergsbäcken 
omfattas av strandskydd. 
Säveån är av riksintresse.
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KOMMUNALA PLANER OCH STÄLL-
NINGSTAGANDEN
ÖP 99 och lokalt program för Kortedala
Enligt översiktsplanens lokala program för Kortedala är 
Kviberg ett viktigt område för framtida stadsutveckling i 
form av en blandstad med trädgårdstadens kvaliteter.  Kvi-
bergsområdet kan, på kort sikt, nyttjas för bostäder, icke 
störande verksamheter och idrott/friluftsliv. Det kortsik-
tiga nyttjandet får, enligt ÖP,  inte hindra det långsiktiga 
perspektivet att genomföras vid rätt tillfälle. Området har 
stor betydelse för grannstrukturen i Kortedala och Berg-
sjön. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till det stor-
slagna landskapet och till regementsbyggnaderna. 

Naturinventering och skötselplan
1996 togs en naturinventering och en naturvärdesbedöm-
ning fram för Kvibergsområdet. 1998 följdes denna upp av 
en skötselplan. Kvibergsbäcken och dess upprinningsom-
råde vid Gärdsås samt dammarna på Blåsås nordsluttning 
bedöms som särskilt viktiga på grund av den rika biolo-
giska mångfalden.

Känsligt område, skyddsvärd fågellokal
Säveån med sina strandbankar är ett ekologiskt särskilt 
känsligt område med riksintressestatus. Lax och öring 
nyttjar ån för att nå sina lekplatser högre upp i vattensys-
temet. Gärdsåskulle i Kvibergsområdets norra del är ett 
annat ekologiskt särskilt känsligt område och en skydds-
värd fågellokal. Här finns en rik flora med bland annat 
trolldruva. (Källa: Ekologiskt särskilt känsliga områden i 
Göteborgs kommun. 1993, och Skyddsvärda fågellokaler i 
Göteborgstrakten).

Pågående detaljplanering
Detaljplan för studentbostäder väster om kasernområdet
Planarbetet pågår. Planen syftar till att möjliggöra en 
utbyggnad av totalt cirka 600 studentlägenheter i nära 
anslutning till kollektivtrafik. Cirka 200 lägenheter har 
byggts under 2003. Avsikten är att detaljplaneringen sker 
parallellt med översiktsplaneringen. 

Naturvärden
I Kviberg finns en rik och varierad natur. Här finns 
de riksintressanta å-miljöerna, Gärdsås kulle med 
rik flora och skyddsvärt fågelliv och dammarna 
på Blåsås norra sluttning. Utöver dessa doku-
menterade värden finns inplanterade trädsorter 
vid Officersvillan och koloniområdet i norr.

Kvibergsbäcken ingår i Säveåns riksintresse för 
naturvården.

Ovanliga 
trädarter.

Säveån / Kvibergsbäckens 
växt- och djurliv.

Damm - viktig 
för biologiska 
mångfalden.

Koloniområde - 
blommor gynnar 

fjärilar m.m.

Gärdsås kulle - 
rikt fågelliv och 
intressant flora.

Värdefullt 
bryn.
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Parallella uppdrag och program för detaljplan för sydvästra 
Kviberg
Kommunen har ambitioner att genom prioriterade pla-
neringsinsatser snabbt finna områden för utbyggnad av 
bostäder. Två delområden i sydvästra Kviberg har med 
dessa utgångspunkter valts ut för detaljplaneläggning. 
Genom parallella uppdrag utreds alternativa förslag till 
utformning. Avsikten är att detaljplaneringen sker paral-
lellt med översiktsplaneringen. 

UTREDNINGAR OCH IDÉPROJEKT
Kvibergsområdets framtida användning har diskuterats 
tidigare. Här ges en kort redovisning av innehållet i de 
plan- och visionsarbeten som tagits fram.

Program - Bostäder och verksamheter inom Kvibergsområdet 
(Stadsbyggnadskontoret, juni 1999)
I programmet föreslås cirka 58 nya parhus i anslutning 
till Almanacksvägen och Kortedalavägen. Koloniområdet 
förutsätts att tas i anspråk för bostäder. De öppna ytorna 
utmed Kvibergsbäcken föreslås nyttjas för idrottsändamål. 
Kvibergs kaserner och anslutande områden mot Kvibergs-
vägen används till verksamheter, skola, kontor och idrott. 

Program - Väg samt markanvändning för område söder om 
Kvibergsvägen (Stadsbyggnadskontoret, september 1999)
I programmet föreslås en ny väg mellan Kortedalavägen 
och von Utfallsgatan - Brovägen. Två alternativa förslag 
till ny bebyggelse redovisas på Kvibergs äng. Alternativ 1 
innehåller bostäder, cirka 200 lägenheter i par- och radhus 
och cirka 1250 lägenheter i flerfamiljshus om 4-6 våningar. 
Alternativ 2 redovisar främst mark för idrott och verksam-
heter.

Kviberg, visionen om ett framtida idrottscentrum (AB Lång-
edrag, september 1999)
Målet för visionen är att utveckla Kvibergsområdet till 
Västsveriges idrottscenter. Anläggningen utformas med 
möjligheter för elit- och ungdomssatsningar, allmän rekre-
ation, idrottsadministration, näringsliv med inriktning på 
idrott och utbildning och forskning. Visionen utgör bilaga 
till denna handlingen. 
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KVIBERG IDAG



14 KVIBERG     Översiktsplan för del av Göteborgs kommun           15Översiktsplan för del av Göteborgs kommun    KVIBERG

Kviberg idag
Planeringen för hur Kvibergsområdet kan utvecklas i framti-
den utgår ifrån hur det ser ut idag. Här beskrivs kortfattat de 
förhållanden som ligger till grund för arbetet.

Kvibergsområdet är ett mycket stort, cirka 210 ha, i huvud-
sak obebyggt, område mellan de relativt tätbefolkade stads-
delarna Kortedala, Bergsjön, Utby, Gamlestaden och Säve-
näs industriområde. 

Kvibergs pampiga kaserner ligger upphöjda över det omgi-
vande landskapet, som en medeltida borg. I området finns 
ett spännande naturlandskap med partier av rik flora och 
fauna, men också stora ytor som saknar skötsel och ger ett 
skräpigt intryck. 

I Kvibergs kaserner finns företag och föreningar bland 
annat. Västsvenska Idrottsförbundet. Här finns också kom-
munens Idrotts- och föreningsförvaltning, museum, vand-
rarhem, mm. Stora lokalytor skapar utvecklingsmöjligheter 
för framtiden. 

I området bedrivs en omfattande idrottsverksamhet, främst 
inriktad på fotboll. Delar av Kviberg används som ströv-
område. Som helhet upplevs Kvibergsområdet som stort 
och relativt öde. Här finns stora potentialer som idag är 
outnyttjade.

Kviberg omges av trafikleder, spårvägen och ravinerna 
utmed Kvibergsbäcken och Säveån. Detta gör att gränserna 
mot omgivande stadsdelar är starka och att det är svårt att ta 
sig in i området idag.

Söder om Kviberg ligger Sävenäs industriområde med bland 
annat. SKF:s och Göteborgs Energis anläggningar.

3

Kvibergs kaserner med sina karaktäriska torn.

F.d. Officersmäss, idag läkarmottagning.
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IDROTTEN

Idrotten präglar Kviberg 
I Kviberg har idrottsverksamheten, i huvudsak fotboll, 
utvecklats och givit Kviberg en stark profil. Kviberg är en 
av huvudarenorna för Gothia Cup. Denna snart trettio-
åriga fotbollsturnering har växt till att 2003 omfatta inte 
mindre än 1390 lag med 29 000 deltagare.

I kasernerna finns bland annat administrativa verksamhe-
ter kopplade till idrott, samt ett idrottsmuseum. 

På berget har IFK Göteborg sin klubblokal, Änglagård. 
Här bedrivs bland annat teorikurser och inomhusträning. 
Här finns också stora omklädningsrum eftersom verksam-
heten är kopplad till fotbollsplanerna nere på det stora 
öppna partiet österut. 

I norra delen finns Almanacksplan med klubblokal och 
bollplaner för Kortedala IF. 

BEBYGGELSE OCH VERKSAMHETER

Nya bostäder i nord-västra Kviberg
En utbyggnad av totalt ca 200 lägenheter i gruppbyggda 
småhus pågår i den nordvästra delen. Området har sin 
trafikangöring från Almanacksvägen. 200 nya studentbos-
täder har byggts väster om kasernerna. 

Bostäder och service finns i omgivande stadsdelar 
Inom Kviberg finns diverse verksamheter men ingen 
butiksservice i form av livsmedelsbutiker, klädaffärer, apo-
tek el dyl. Sådan service finns idag vid de omgivande stads-
delstorgen i Kortedala, Gamlestaden och Bergsjön samt i 
Utby. Vid Bellevue finns några mindre butiker.

De stadsdelar som omger Kviberg är mycket olika till 
sin karaktär, och här finns olika typer av bostäder. Utby 
är villastaden med rötter i trädgårdsstadsidealen från 
förra sekelskiftet. Kortedala representerar 1950-talets 
”folkhemsförort” med flerbostadshus i måttlig skala och 
uppväxt grönska mellan husen. Gamlestaden har kvar-
tersstadens stadsmässighet och domineras av trevånings 
landshövdingehus. Som en kontrast till dessa större sam-
manhängande stadsmiljöer ligger de två Kvibergshusen 
som storskaliga solitärer i landskapet. Mot Kortedalavägen 
vid Regementsvägen finns ett mindre bostadsområde, med 
f.d underofficersbostäder, med låga flerfamiljshus omgivna 
av generösa trädgårdar. 

Stora delar av de öppna ytorna i Kviberg används 
för fotboll.

På berget ligger IFK Göteborgs ”Änglagård”. Här 
finns omklädningsrum, möjligheter till  inomhus-
träning, kurser mm.



Småverksamheter av blandad karaktär
Inom det gamla regementsområdet finns en mängd skif-
tande verksamheter. I de gamla stallbyggnaderna drivs 
”Kvibergs Marknad”, en stor loppmarknad med ett bro-
kigt utbud av varor. De verksamheter som finns i övriga 
Kvibergsområdet är mer ”oordnade” till sin karaktär och 
nyttjar gamla byggnader eller drivs i enkla verksamhetslo-
kaler. Söder om Kvibergsvägen finns bland annat ett över-
skottslager och en handelsträdgård. Öster om Kvibergs 
kasernområde finns bilverkstäder.

Det behövs mer platser i skola och barnsomsorg
På bergsplatån i nordväst finns en privat skola Martina-
skolan som bedriver grundskoleverksamhet (Montessori). 
Skolan är hyresgäst hos Higab. 

Talesmän för skolan har önskemål att komplettera den 
nuvarande skolverksamheten med bland annat förskola 
och vuxenaktiviteter på kvällstid. 

Idag är skolorna i stadsdelen Kortedala i princip fulla. En 
utbyggnad av bostäder i Kviberg medför därför ett behov 
av nya skolor . 

Stadsdelsförvaltningen ser det som önskvärt att skolbarn 
från olika delar av omgivande stadsdelar, med olika kul-
turell och social bakgrund etc. kan mötas i skolmiljön. 
Vilken roll en ny skola i Kviberg får, hur skolplatserna för-
delas mellan de olika stadsdelarna och vilken typ av skola 
som kan läggas i Kviberg, bör därför avgöras i diskussioner 
mellan Stadsdelsförvaltningarna i Kortedala, Bergsjön och 
Gamlestaden. 

Nya bostäder i Kviberg medför också behov av utökad 
barnomsorg, vilket får tillgodoses inom området. 

Olika generationers boendeönskemål
I Kviberg bör de nya bostäderna tillgodose olika generatio-
ners behov och önskemål. Det kan ske genom ett varierat 
utbud vad gäller lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer.
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De f.d stallarna används idag av Kvibergs Marknad 
- loppis. 

På Kvibergsäng finns idag bland annat lokaler som 
används Gatubolaget.

Kvibergshusen - skivhusen på Beväringsgatan. 
Storskaliga flerbostadshus väster om Kvibergs-
området.
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KULTUR

En rik kulturhistorisk bebyggelsemiljö
Historisk tillbakablick
I Kvibergsområdet låg en gång byn Quigaberg med åker, 
äng och skog. Byn är känd sedan 1400-talet. Under 1700-
talet köptes marken upp av landerier. Dessa ägdes av staten 
och var obebyggda områden utanför själva staden som 
främst användes som betesmarker för borgerskapets hästar, 
kor, får och svin. När betet minskade uppläts landerierna 
till förmögna borgare som uppförde lantgårdar. 

Stadsdelen Kviberg ligger på mark som från början tillhör-
de landerierna Kvibergsnäs och Kviberg. Kvibergs landeri 
var under 1700-talet uppdelat i 5-6 lotter med olika ägare. 
Under 1800-talet köptes marken upp av köpmannafamil-
jen Ekman. Gården såldes 1890 till staten som behövde 
mark för Göta Artilleriregemente. Regementet lades ner 
1962 och ersattes av Göta Luftvärnsregemente (Lv6). 
1994 lämnade militären slutligen kasernerna. Driften av 
Kvibergsnäs landeri upphörde ca 1970. 

Kvibergs kaserner
Kvibergs kaserner har i huvudsak kvar sitt ursprungliga 
utseende. Kasernerna ritades av E Josephsson, arkitekt vid 
Kungliga Arméförvaltningens fortifikationsdepartement. 
Byggnaderna uppfördes 1892-95 i tidstypisk romantisk stil 
inspirerad av medeltida borgararkitekturen och gotiken. 

Kviberg omfattade från början bl.a. kanslibyggnad, kaser-
ner, vinterstall, exercishus och ridhus. Sedan anläggningen 
byggdes har den kompletterats med ett flertal byggnader 
bland annat ett sjukhus. Efter 1950 har flera byggnader 
rivits, men miljön är i sin helhet trots detta mycket välbe-
varad. Kvibergs kasernområde är idag ett byggnadsminne.

Kvibergsnäs landeri
Kvibergsnäs landeri tillhörde Göteborgs Stad och byggdes 
troligen i slutet av 1600-talet. Gården fick sitt nuvarande 
utseende under slutet av 1700-talet. Fram till gården leder 
en allé som är en viktig del av helhetsmiljön.

Idag är Kvibergsnäs det enda landeriet i Göteborg där både 
bostadshus och ekonomibyggnader är bevarade och där 
gården fortfarande omges av delvis obebyggd mark. Kvi-
bergsnäs huvudbyggnad är med sin påkostade entréfasad 
ett intressant exempel på den nyklassicistiska träarkitek-
turen som förekom i Göteborgstrakten kring sekelskiftet 
1800 (jämför Gunnebo slott). Även delar av interiören 

Kvibergsnäs landeri, byggt i slutet av 1600-talet.

Kvibergs kaserner, kaserngården.

Sjukstallet, byggt 1931, Idag Kvibergs museum.
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speglar denna epok. Miljön som helhet är mycket värdefull 
då den visar hur ett göteborgskt landeri såg ut och användes 
i början av 1800-talet. Landeriet är ett byggnadsminne.

Soldathemmet, Officersvillan mm
Utöver de byggnader som tillhör kasernområdet finns flera 
andra som haft anknytning till den militära verksamheten 
bland annat det f.d. soldathemmet söder om Kviberg, 
uppfört 1940. Vid Säveån finns en f.d. officersvilla och vid 
Fanjunkaregatan väster om spårvägen, finns f.d. underof-
ficersbostäder, samtliga byggda 1933.

Kvibergshuset, Kviberg 22:6-10
Detta skivhus (det största av två) på Beväringsgatan har 
uppmärksammats i samband med en inventering av ”efter-
krigstidens byggande”. Huset byggdes 1959 i 13 våningar 
och med 10 uppgångar. Skivhuset är föregångare till mil-
jonprogrammets storskaliga områden, men framträder 
som en solitär och representerar den modernistiska idén 
om stad i park. 

Utbynäs Villastad (öster om planområdet)
Bebyggelsen längs Anders Mattsons gata alldeles öster om 
Kvibergsbäcken, är ett av de första trädgårdsstadsområdena 
i Göteborg. Här fanns tidigare en bondby. 1905 började 
villastaden byggas. Idén var att skapa ett litet idealsam-
hälle i god lantlig miljö, dit välbeställda göteborgare kunde 
flytta. Förebilden var de brittiska trädgårdsstäderna. De 
stora villorna byggdes i nationalromantiskt anda. Direktör 
Anders Mattson var initiativtagare till detta projekt. 

Fornlämningar
Det finns flera fornlämningar inom området. På toppen av 
Blåsås, berget norr om Kasernerna, finns två stora bronsål-
dersrösen. Dessa är gravar från ca 1800-600 f kr. Gravarnas 
karaktär har förändrats genom att skyttevärn byggts här 
under Kvibergs militära period. Det finns också andra 
stensättningar och fyndplatser på berget.

På flera ställen i Kvibergsområdet finns spår av mer sentida 
bebyggelse bl.a. stengärdesgårdar, fägator, en jordkällare 
och husgrunder. 

Strax norr om Officersvillan, i planområdets sydvästra del, 
finns stora jättegrytor med löparstenar. Dessa är fridlysta 
och förvaltas av Länsstyrelsen.

Utbynäs 
Villastad

Kvibergs-
husen

Kvibergs
kaserner

Kvibergsnäs 
landeriOfficers-

villan
Jätte
grytor

Soldat-
hemmet

Kulturhistoriska miljöer m.m.
Kvibergs militära bakgrund har präglat bebyggel-
semiljöerna i området. Här finns också en intres-
sant miljö vid Kvibergsnäs Landeri och spännande 
jättegrytor som naturen skapat. 
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NATUR  OCH REKREATION
Rik och varierad naturmiljö 
Säveån och Kvibergsbäcken är rika naturmiljöer av riksin-
tresse. I Säveån finns lax och öring. Strandbankarna med 
sin skuggande grönska ger förutsättningar för ett intres-
sant växt- och djurliv. Här finns också vegetation som är 
värdefull i sig. Kvibergsbäcken ingår som en del i Säveåns 
vattensystem. 

På Gärdsås kulle i norra Kviberg finns naturvärden, bland 
annat ett rikt fågelliv. (Se även avsnitt Planer, beslut, förord-
ningar)

Stor potential som rekreationsområde
Kviberg ligger som en grön oas mellan Kortedala, Berg-
sjön, Utby och Gamlestaden. Vegetationen och terrängen 
är varierad. Här finns stora öppna områden, bergs- och 
skogspartier. Idag används, som tidigare nämnts, stora 
delar av Kviberg för idrott, men området fungerar även 
som promenad- och rekreationsområde. I nordöstra delen 
av Kviberg, i anslutning till Almanacksvägen, finns ett 
koloniområde. 

Möjligheter för föreningsliv och fler mötesplatser
I Kviberg finns fotbollsklubbar bland annat Kroatiska,  
Kortedala IF och IFK Göteborg. Utöver fotbollsverksam-
heten finns terrängcykelbanor, motionsslingor, etc. De 
öppna ytorna längs Kvibergsbäcken används för frisbe-
egolf.

Vandrarhemmet i området har 22 uthyrningsstugor och 
cirka 150 bäddar i rum.

VÄGAR OCH TRAFIK
Bra kollektivtrafiktillgänglighet
De västra och södra delarna av området har mycket god 
tillgänglighet till buss och spårvagn. Mellan Kviberg och 
centrala Göteborg tar det ca 12-17 minuter med spårvagn 
6 och 7 och ca 14 minuter med buss nr 58. 

Mellan Bellevue och korsningen Nymånegatan – Korteda-
lavägen finns fyra spårvagnshållplatser där två spårvagnslin-
jer stannar. På Kvibergsvägen finns två busshållplatser – en 
vid Brovägen och en längre österut vid Orrebacksgatan. 

Säveån och dess stränder rymmer ett 
intressant växt- och djurliv. 



TECKENFÖRKLARING
        Spårvagnslinje
        Busshållplats inom 200 m
        Spårvagnshpl. inom 200 m
        Separat gång- och cykelbana
        Planerad gång- och cykelbana 
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Nära till stora trafikleder
Kviberg omges av stora trafikstråk. Detta ger goda möj-
ligheter att klara en trafikökning från nya bostäder, men 
ger också störningar och barriäreffekter. Trafikstråket Kor-
tedalavägen – Almanacksvägen är en stor barriär mellan 
Kviberg och Kortedala / Gamlestaden. Här går mellan 10 
000 – 15 000 fordon (årsmedelvardagsdygn, ÅMVD, 1996, 
Trafikkontoret Göteborg). Vägens storskaliga utformning 
gör att den även visuellt upplevs som en tydlig gräns.

Kvibergsvägen, i områdets södra del, trafikeras av ca 8 000 
fordon per (ÅMVD, 1993, Trafikkontoret Göteborg). Det 
saknas aktuell statistik för andelen tung trafik.

Genom Kviberg, via Regementsvägen och med bro över 
Säveån till von Utfallsgatan, finns en ny väg, Brovägen. 
Denna beräknas på sikt få en trafik på cirka 11 000-14 000 
fordon. Brovägens uppgift är att avlasta trafik från Artille-
rigatan, som därmed kan byggas om och ges en förbättrad 
utformning.

Inne i Kvibergsområdet finns många körbara ytor och 
vägar. Det framtida gatunätet kan till viss del utgå från 
detta.

Dåliga gång- och cykelsamband till omgivande 
stadsdelar
Det finns gång- och cykelvägar längs de huvudvägar som 
omger planområdet. En gång- och cykelväg finns också 
längs Brovägen. Vägnätet inom Kviberg är i stora delar 
avstängt för biltrafik. Dagtid nyttjas det delvis som gång- 
och cykelstråk för rekreation. 

Tillgängligheten till Kviberg från omgivande stadsdelar är 
som tidigare nämnts begränsad, eftersom det finns få gång- 
och cykelkopplingar över vägarna, spårvägen och åarna. I 
norra delen av Kviberg, i anslutning till Almanacksplan 
finns en gång- och cykeltunnel under vägen. Utformning-
en av denna gör att den upplevs otrygg kvällstid. Ytterligare 
en gång- och cykeltunnel under Almanacksvägen kommer 
att byggas i samband med utbyggnaden av det nya bostads-
området i nordväst. 

Trafikmängder (fordon/årsmedeldygn)
Kollektivtrafiktillgänglighet
Gång- och cykelvägnät
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STÖRNINGAR 
SKF
SKF har intressen som berör utvecklingen i planområdets 
sydvästra delar. Inom SKF hanteras lösningsmedel som ger 
upphov till utsläpp av kolväten till luften. Detta innebär 
en risk för lokala luktstörningar och höga kolvätehalter i 
omgivningen. 

I en störningsriskanalys från år 2000 bedömdes 200 meter 
vara ett lämpligt skyddsavstånd till SKF, med hänsyn till 
nuvarande verksamhet. Detta är också SKF:s minimikrav 
enligt sitt samrådsyttrande. Om utsläppen av organiska 
lösningsmedel till luft ökar krävs ett större skyddsavstånd. 
Vid samtal med SKF påtalas också risken för momentana 
bullerstörningar.

Rangerbangården
På Rangerbangården, söder om programområdet, hanteras 
farligt gods. Vid en olycka finns risk för utsläpp av gasol 
eller klor och en långväga gasspridning.

I de riskanalyser som gjorts för bangården ges inga rekom-
mendationer för skyddsavstånd. Det har bedömts finnas 
en risk för olyckor som kan medföra fara för liv inom en 
500 meters radie, men risken för att en sådan olycka skall 
inträffa är mycket liten. Ett avstånd på 300 meter mellan 
närmaste spår och bostadshus har bedömts som accepta-
belt (Riskanalys för Kvibergsäng, JM Bygg AB, 2000). 

Göteborgs Energi
Göteborgs Energi har under samrådsskedet pekat på stör-
ningsrisker som berör utvecklingen i planområdets syd-
östra delar. Idag används tallbecksolja i kraftvärmeverket. 
Göteborgs Energi har emellertid tillstånd och planer att 
övergå till fastbränsleeldning. Om anläggningen skulle 
eldas med fastbränsle har i tidigare utredningar ett större 
skyddsavstånd än 200 meter till bostäder bedömts nöd-
vändigt (Riskanalys för Kvibergsäng, JM Bygg AB, 2000). 
Under samrådsskedet har en fördjupad studie av störnings-
riskerna för framtida bostäder gjorts. Den visar att de befa-
rade störningarna (buller och damm) kan undvikas med 
enkla åtgärder vid källan.

Störningskällor
Kraftledning - risk för strålning.
SKF - risk för lukt mm
Göteborgs Energi - risk för lukt.
Rangerbangård - risk för utsläpp av gasol, el eller 
klor mm
Bensinstationer - risk för explosion mm

Bensin-
station

Ranger-
bangård

Göteborgs
Energi

SKF

Kraft-
ledning
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Kraftledning
Genom programområdet går en 130 Kv kraftledning. 

Människor bör inte utsättas för magnetfält i sin livsmiljö 
om detta kan undvikas. Några statligt rekommenderade 
gränsvärden för magnetfält finns ännu inte (Statens Strål-
skyddsinstitut, SSI, www.ssi.se). I Göteborg är det rekom-
menderade skyddsavståndet mellan en luftledning och 
bostäder 50 meter från kraftledningens mitt (ÖP 99. Göte-
borgs Översiktsplan). 

För att minska magnetfälten kan kraftledningen ersättas 
med kablar i marken, vilket också är en utgångspunkt för  
översiktsplanen. 

Bensinstation
Vid Regementsvägens anslutning till Kortedalavägen, samt 
vid Bellevue finns bensinstationer. Det rekommenderade 
skyddsavståndet för bensinstationer är cirka 100 meter till 
bostäder (Källa: Bättre plats för arbete). Översiktsplanear-
betet utgår ifrån att stationerna omlokaliseras.

Buller från spår- och biltrafik
En bullerutredning har tagits fram till förslaget för ny 
bebyggelse på Kvibergsäng. Enligt denna kan det behövas 
bulleravskärmning mot spårvägen. Buller från rangerban-
gården kan också påverka området. För SKF saknas upp-
gifter om ljudemissioner. 

Byggnaders placering och utformning påverkar bullermil-
jön i nya bostadsområden, vilket skall utredas närmare i 
samband med detaljplanering.
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FÖRORENINGAR I MARK
Marken i Kvibergsområdet har använts för militära 
övningar mm. Här finns föroreningar av olika slag bland 
annat oljeläckage, metaller (bly), etc. De huvudsakliga 
delområden som berörs är de f.d skjutbanorna, området 
med de f.d fordonsgaragen som idag är bilverkstäder, mm, 
området i anslutning till överskottslagret och den f.d plant-
skolan öster om överskottslagret, vid nuvarande fyrverkeri-
fabriken samt på den öppna ytan i områdets norra del.

Marksanering har gjorts vid de f.d skjutbanorna. Eventuel-
la ytterligare behov av marksanering får utredas i samband 
med detaljplaneläggning.

Se vidare i Kviberg 741:27, miljöinventering (Higabgrup-
pen, GF Konsult, 2001-06-18) och Kviberg 741:7, miljöin-
ventering (Göteborgs Stad, GF Konsult, 2001-04-03).

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Kvibergsområdet ansluts till befintligt ledningsnät för el, 
tele, vatten, spillvatten och värme. Med tanke på Säveåns 
och Kvibergsbäckens känslighet måste dagvattenhantering-
en studeras särskilt i samband med detaljplanering.

ÄGOFÖRHÅLLANDEN
Kvibergs kaserner och f.d regementsområdet ägs sedan 
den 1 januari 1996 av Göteborgs kommun genom AB 
Långedrag, som är ett helägt kommunalt bolag inom 
Higabgruppen. 

Kvibergsäng ägs av Skanska och JM. Ett område på 
bergspartiet ägs av Staten. I övrigt är marken kommunalt 
ägd.

Brännplats

Bensinstation

Verkstad,
smörjhall 

mm

F.d. plantskola,
verksamheter

Ammuni-
tionsförråd

Fordonsuppställning.

F.d. skjutbanor

Bensinstation

Markföroreningar
Den tidigare verksamheten i Kviberg har medfört 
markföroreningar som måste hanteras. Här visas 
de huvudsakliga områden där olika typer av för-
oreningar finns.

Markägoförhållanden
S Staten
K Göteborgs Kommun
P Privatmark
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TECKENFÖRKLARING
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Den breda och kraftigt tra-
fikerade Almanacksvägen 

begränsar kontakten mellan 
Kortedala och kviberg.

Berget bildar ett eget delområde 
mot Kortedala. 

Här är bergsidan brant 
och en kraftig gräns.

Spännande, rik och varierad natur 
- mitt emellan stadsdelarna Berg-
sjön, Kortedala, Utby och Kviberg.

Ett ”nästan oändligt” stort 
öppet rum, inramat av vackra 

skogsbryn.

Djupa gröna raviner där 
Säveån och Kvibergsbäcken 

slingrar sig fram. 

Artillerigatan, spårvägen och senare 
Brovägen, är starka gränser mot omgi-

vande stadsmiljöer.

Kasernerna pampiga slottslik-
nande byggnader ger området 

identitet.
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Landskapet, rummen och
sambanden 
I Kviberg finns det storskaliga, öppna landskapet, dramatiska 
höjdpartier, spännande ravinmiljöer, varierade skogspartier 
och en medeltida borg! Kviberg är både ett stycke historia och 
ett oskrivet blad - och allt detta avspeglar sig i landskapet.

Landskapet
Kvibergsområdet är större än man först anar och land-
skapet bjuder på många variationer. Här finns dramatiska 
höjder, bergsplatåer, skogspartier, bäckraviner och öppna 
ängar inramade av vackra bryn. Den bitvis branta terräng-
en gör att det inte är så lätt att promenera kors och tvärs i 
området. Man får följa terrängen och berget når man bäst 
från norr. 

Kvibergs kaserner höjer sig över landskapet och bidrar i 
stor utsträckning till hela områdets identitet. Även de båda 
Kvibergshusen med sina 13 våningar syns vida omkring. 

Rummen
Det mest utmärkande landskapsrummet är det storskaliga, 
öppna fältet i den östra delen. Här upplevs landskapet näs-
tan oändligt stort- ett enormt rum med himlen som tak. I 
den inre delen av det öppna fältet finns lugna, väl avgrän-
sade mindre rum som upplevs fria från stadens brus.

Sambanden utåt
Trots att Kviberg blev kringbyggt av den växande staden 
var regementsområdet inte tillgängligt för allmänheten. 
Idag omges Kvibergsområdet av starka gränser; trafikleder, 
spårvägen och bäckravinerna för Säveån och Kvibergsbäck-
en.  Därför finns det få samband med omgivande stadsde-
lar, och Kviberg är på sätt och vis ett ingenmansland som 
skiljer omgivande stadsdelar från varandra.

Trots få samband mellan stadsdelarna så ligger Kviberg 
strategiskt mellan Bergsjön, Kortedala, Utby och Gam-
lestaden. Mot norr finns relativt ostörda naturområden 
som är värdefulla för Kortedala, Utby och Bergsjön. Det 
södra delområdet är lättare att nå. Här finns bra kollektiv-
trafik, nära till trafikleder, service och här finns ett behov 
av att länka samman Utby och Gamlestaden. Berget är en 
del för sig som kan samspela med Kortedalas och andra 
stadsdelars bebyggda bergspartier.

4

Kvibergsområdet är stort. Här finns ett variations-
rikt landskap med stor potential, men idag är stora 
ytor outnyttjade och skräpiga.

Kviberg är något av ett grönt ingenmansland där 
kontakterna till omgivande stadsdelar är få. 

Kvibergs kaserner är ett tydligt och identitets-
kapande inslag i landskapet. Kvibergshusen och 
Göteborgs Energis anläggning är också storskaliga 
och karaktäristiska landmärken.
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Kviberg i framtiden
Då och då uppstår möjligheterna att ”bygga staden inåt”. Det 
sker när verksamheter flyttar och områden inne i stadsbygden 
frigörs. Kvibergsområdet liksom Norra Älvstranden är exem-
pel på detta. Uppgiften att forma innehållet i sådana områden 
är både spännande och ansvarsfull. Nu finns möjligheten att 
komplettera och förbättra.

Kviberg har en egen stark identitet formad av de slottslika 
kasernerna och det storskaliga landskapet. Stadsdelarna som 
omger Kviberg har sina identiteter formade av den tid de 
byggdes i. Villastaden Utby byggdes med trädgårdsstadens 
ideal när regementet var nytt. Arbetarstadsdelen Gamlesta-
den, med sina landshövdingehus i slutna kvarter, började byg-
gas ungefär samtidigt. Också här var idealen höga. Kortedala 
rymmer 50-talsförortens småskalighet och upplösta form. Kvi-
bergshusen från 1959 representerar ett funktionalistiskt ideal 
med stora hus i park. Bergsjön, är en typisk representant för 
miljonprogrammet. Till detta kommer den verklighet i form 
av stora sociala skillnader som växt fram och som är en viktig 
förutsättning när Kvibergs innehåll skall formas.

Visionen
I Kviberg utvecklas kvaliteter som långsiktigt är viktiga för 
närområdet och för hela Göteborg - socialt, ekonomiskt, 
ekologiskt och ur jämställdhetssynpunkt. 

Kviberg stärker sambanden mellan omgivande stadsdelar. 
Här formas en sammanhängande stadsbygd där bostäder, 
verksamheter, idrott, rekreation, natur- och kulturvärden 
samspelar till en attraktiv helhet - en mötesplats för östra 
Göteborg.

Kviberg fungerar som en länk mellan de socialt olika stads-
delarna Utby Gamlestaden, Kortedala och Bergsjön. Nya 
attraktiva bostäder kompletterar det nuvarande ensidiga 
utbudet. Skolor och förskolor i Kviberg får naturligt ett 
blandat upptagningsområde. Inslaget av studentbostäder 
vitaliserar det sociala livet. De skapar också utvecklings-
möjligheter för ett campus, kanske för en idrottshögskola 
på Kviberg.

Det rika idrotts- och föreningslivet har betydelse för hela 
Göteborg. Här finns kapacitet att genomföra stora evene-
mang. Idrotts- och rekreationsparken är en opretentiös 
blandning av Heden och Slottskogen. Kviberg blir en plats 
för både fest och vardag. 

5

Ny blandad stadsbebyggelse i anslutning till kaser-
nerna kan stärka sambanden med Utby och Gamlesta-
den. Ett stort område ställs i ordning till en idrotts- och 
rekreationspark. På berget byggs nya bostäder. Längst 
i norr skapar en begränsad bostadsutbyggnad tryggare 
samband mellan Gärdsås och Utby.

Idrotts- och 
rekreationspark

Ny blandad stads-
bebyggelse, bostäder, 

verksamheter 

Huvudsakligen
bostäder

Koloni-
område

Skola,
idrott
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utgår

IDROTTS- OCH REKREATIONSPARK
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Idrotts- och rekreationsparken
De samlade grönytorna som präglar Kviberg idag utveck-
las och bidrar till områdets identitet även i framtiden. 
Det öppna sambandet mellan kasernerna och de forna 
övningsfälten bibehålls. Fotbollen är viktig. Här ryms 
allt från en fullfjädrad arena, via gräs- och grusplaner till 
rymliga lekfält som t.ex. vid Gothia Cup målas upp till 
fotbollsplaner. Här kan finnas både en ”finpark” och mer 
robusta naturområden med cykel- och motionsslingor, 
”mulleskogar”, mm 

Norr om kasernerna mot berget byggs en ”kombihall”, dvs 
en byggnad som innehåller ishall, simhall, idrottshall, mm. 
Den kan vara hjärtat i en idrottshögskola och är en tillgång 
för hela Göteborg. Längs ravinen vid Kvibergsbäcken löper 
ett mer småskaligt promenadstråk. Broar över bäcken bin-
der samman området med Utby.

Idrotts- och rekreationsparken blir ett viktigt tillskott för 
Kviberg och de omgivande stadsdelarna! Parken blir ett 
gemensamt mötesrum för de östra stadsdelarnas mångkul-
turella befolkning. 

Föreningsbyn
Längs bergets östra sida utvecklas en föreningsby, nära 
kopplad till idrotts- och rekreationsparken. Här ligger 
klubbstugor i fin kontakt med bollplaner och naturom-
råden. Föreningar med renodlad idrottsinriktning samsas 
med friluftsfolk, skogsmullor och fågelskådare! Mångfal-
den berikar. Området rymmer redan flera byggnader, samt 
väg och plana ytor för ytterligare hus mm. 

På berget ovanför ligger IFK Göteborgs Änglagård med sin 
verksamhet. Sambanden mellan Änglagård, föreningsbyn, 
idrotts- och rekreationsparken ska fungera bra. Nya stigar 
anordnas från bergsplatån och ned till parken. På berget 
anordnas även motionsspårför både löpning och moun-
tainbike.

En sammanhängande grönstruktur
Från Bergsjöns grönområden via Gärdsås kulle, Kvibergs-
bäcken och Säveån bildas ett sammanhängande område 
med ekologiskt varierade och värdefulla miljöer. Tillsam-
mans med idrotts- och rekreationsparken och berget norr 
om kasernerna utgör de en sammanhängande grönstruktur 
som skall bevaras i den framtida stadsdelen. Säveåns och 
Kvibergsbäckens ravinmiljöer som idag delvis är otillgäng-
liga och skräpiga sköts och blir tillgängliga för promena-
der.  

utgår

Idrotts- och rekreationsparken iordningställs med 
ett antal åretruntplaner, fullt utrustade med 
belysning etc. Utöver dessa kan ytterligare planer 
iordningställas tillfälligt genom att delar av det 
stora parkrummet målas upp.
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Kasernområdet
Kasernerna är byggnadsminnesförklarade och Kvibergs 
signum. Ny bebyggelse hålls undan så att de får ligga fria i 
sitt parksammanhang. Söderut lämnas en bebyggelsefri yta 
längs Brovägen, så att kasernerna kan upplevas på avstånd. 

Byggnadernas innehåll styrs inte av översiktsplanen. I fast-
ighetsägarens (Higab) utvecklingsplaner har idrottsinrikt-
ningen en framträdande plats. En stor del av byggnaderna 
har renoverats och används för idrotts- och föreningslivet. 
Stora lokalytor står tomma, eller kommer att tömmas på 
sin nuvarande verksamhet. Utvecklingsmöjligheterna är 
stora och byggnaderna spelar en viktig roll för stadsdelen 
som helhet. 

Berget
En utbyggnad av ca tvåhundra bostäder i områdets nord-
västra delar pågår. Bostäderna har sin trafikangöring från 
Almanacksvägen. Hela området på ”berget” får starka 
kopplingar till Kortedala samtidigt som Almanacksvägen 
tyvärr utgör en stark barriär för de som går och cyklar. 

Förslaget innebär en utbyggnad av ytterligare bostäder på 
berget. Detta ger förutsättningar för bättre samband mel-
lan Kortedala och Kviberg. En ny gång- och cykeltunnel 
som ger säkra skolvägar, kommer att byggas 

Bebyggelsen på berget kan eventuellt på traditionellt göte-
borgskt vis delvis ske med punkthus, som en pendang till 
Kortedala. Verksamheterna i ”Änglagård”, liksom Martina 
skolan förutsätts integrerade i den nya bebyggelsen. 

Blandstaden
Väster och öster om kasernerna
Dessa områden norr om Kvibergsvägen är kärnan i ”stads-
delen Kviberg”. Här finns bra allmänna kommunikationer 
och det är nära till affärer. Marken är påverkad av verksam-
heter sedan tidigare och naturvärdena är små jämfört med 
de norra delarna av Kvibergsområdet. 

Väster om kasernerna formas en blandstad med huvud-
sakligt innehåll av bostäder. I den norra delen byggs stu-
dentbostäder, totalt ca 600. Här finns också viss närservice. 
Området kring vandrarhemmet kan kompletteras med 
bostäder. ”Trekanten” mellan spårvägen och Regementsvä-
gen bebyggs med bostäder med inriktning på större lägen-
heter. Området ingår i det tidigare nämnda, prioriterade 
detaljplanearbetet.

Slottsvången, Helsingborg.

På berget kan den nya bebyggelsen exempelvis 
formas som punkthus i park på traditionellt gö-
teborgsmanér. Husens arkitektoniska uttryck kan 
ändå vara nytt och anpassat till den nya stadsdelens 
karaktär.

Maria Park, Helsingborg. En gammal institutions-
byggnad i fonden av en av det nya bostadsområdets 
huvudgator. På detta sätt kan Kvibergs kaserner 
arbetas in i den nya stadsdelen och stärka dess 
karaktär.
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Området öster om kasernerna längs Kvibergsvägen är bl.a. 
lämpligt för stadsdelens nya skola. Det är en så kallad F-9-
skola som byggs antingen som en enhet eller uppdelad i två 
med en för de mindre och en för de större barnen. 

I övrigt används området för idrottsverksamhet. Skol-
byggnaderna och eventuella andra byggnader placeras och 
utformas så att de för Kviberg så typiska stora öppna ytorna 
norrut blir synliga från Kvibergsvägen. 

Kvibergsäng och Kvibergsnäs
Kvibergsäng är ett attraktivt område för stadsbebyggelse 
och liksom området kring kasernerna ligger det strategiskt 
i staden nära kommunikationer, kollektivtrafik och ser-
vice. En bebyggelse på Kvibergsäng är betydelsefull för den 
framtida stadsdelen Kviberg – framför allt för att förbättra 
sambanden med Utby och Gamlestaden. Förslaget innebär 
att områdena väster och öster om Brovägen bebyggs. 

I den västra delen nära Bellevue, föreslås en relativt tung 
bebyggelse som ansluter till Gamlestadens stadsmässighet. 
Områdets utformning studeras i parallella uppdrag inom 
ramen för det prioriterade detaljplanearbetet med inrikt-
ning på bostäder. Här kan även småskalig butiksservice, 
verksamheter och kontor integreras.

Hestra Parkstad, Borås. Foto ur Architectural 
Review, november 1993.

Skogsborg sundpark, Danmark.  Foto ur Arkitektur 
DK 7 1997.

Området, Tre Gudor, Viken. 

Bostadslänga - Skogsborg sundpark, Danmark. 
Foto ur Arkitektur DK 7 1997.
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I den östra delen mot Kvibergsnäs föreslås en utbyggnad 
med tonvikt på bostäder och bostadskomplement. Här 
kan även icke störande verksamheter integreras. Bebyg-
gelsen kan vara två till tre våningar, inte alltför småskalig 
med tanke på de kraftfulla inslag i staden som finns intill - 
Kvibergs kaserner och Göteborgs Energi. En utbyggnad av 
Kvibergsäng kräver särskilda studier av bebyggelsens möte 
med Kvibergsnäs landeri. Kommande detaljplanearbete 
får också visa hur närheten till SKF och Göteborg Energi 
påverkar bostadsinnehållet. 

Ett stråk längs Brovägen bibehålls obebyggd för att Kvi-
bergs kaserner skall ges den framträdande plats i landskapet 
som de förtjänar. 

Bostäder som länk mellan Gärdsås, Utby och 
Bergsjön
För att bättre knyta Gärdsås och Bergsjön söderut mot 
Utby, föreslås en begränsad utbyggnad av bostäder längs 
Gärdåsgatan. Avsikten är att skapa en trygg, ”befolkad” 
gång- och cykelväg. 

Det handlar inte bara om Kviberg...
När Kviberg skapas förutsättningarna för samverkan och 
möten mellan de östra stadsdelarna. Det krävs insatser 
även utanför Kviberg för att visionen ska bli verklighet. 

Kopplingarna mellan stadsdelarna och till Göteborgs cen-
trum behöver bli bättre - säkrare och vackrare. 

En ombyggnad av Kortedalavägen - Almanacksvägen till 
ex. en tvåfilig väg med alléplantering, mindre rondeller och 
väl utformade gång- och cykelöverfarter kan öka möjlighe-
terna avsevärt att röra sig mellan Kortedala och Kviberg. 
Översiktsplanen kan dock inte reglera sådana åtgärder.  

Artillerigatan är ett viktigt stråk mellan Kviberg och Gam-
lestadens torg. Den nya Brovägen avlastar Artillerigatan 
från trafik och nu genomförs en upprustning av gatans 
miljö så att den motsvarar sin roll som huvudgata i stads-
delen. SKF avser att successivt flytta sin verksamhet från de 
äldre byggnaderna längs Artillerigatan till de nya anlägg-
ningarna vid Sävenäs. Utvecklingen av ”gamla SKF” är en 
viktig stadsbyggnadsfråga för hela östra Göteborg. För att 
gjuta liv i gatan behövs bland annat fler verksamhets och 
handelslokaler i bottenvåningarna längs gatan.

Längst i norr kan en småskalig bebyggelse vara en 
länk mellan stadsdelarna. 
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Rekommendationer6
Översiktsplanen fungerar som program för kommande detalj-
planer i Kviberg. I detta kapitel beskrivs kortfattat område 
för område, hur förändringar bör hanteras rent planmässigt, 
vilka huvudfrågorna är och vad i omgivningen som kan på-
verka innehållet.

Områdesbeteckningarna hänför sig till plankartan.

Inom planområdet gäller i huvudsak att all ändrad markan-
vändning kräver detaljplan.

BL1: Område öster om spårvägen och väster och nord-
väst om kasernerna.
Område för blandad stadsbebyggelse med tonvikt på 
bostäder. Ny bebyggelse i två till fem våningar kan prövas.  
Utbyggnad av ca 200 studentlägenheter är genomförd. 
Ytterligare studentlägenheter planeras. Detaljplanearbete 
pågår. 

BL2: Område väster om kasernerna.
Område för blandad stadsbebyggelse med tonvikt på 
bostäder. Ny bebyggelse i tre till fyra våningar kan prövas. 
Pågående vandrarhemsverksamhet och föreningsverksam-
het. Fyra befintliga tegelbyggnader med kulturhistoriska 
värden. Komplettering med ny bebyggelse främst i den 
västra delen. Buller från spårvägen och omgivande gator 
utreds.

BL3: Område mellan spårvägen och Regementsvägen.
Område för blandad stadsbebyggelse med tonvikt på 
bostäder. Bebyggelse i upp till fem våningar kan prövas. 
Bullerstörningar från spårvägen och omgivande gator 
utreds. Programarbete i form av parallella uppdrag pågår. 

BL4: Område söder om Kvibergsvägen och väster om 
Brovägen.
Område för blandad stadsbebyggelse. Bostäder, kontor, 
icke störande verksamheter. Bebyggelse i upp till fem  till 
sex våningar kan prövas. Bullerstörningar från spårvägen 
och omgivande gator utreds. Konsekvenser för områdets 
disposition och innehåll, som en följd av framtida föränd-
ringar i SKF:s verksamhet utreds. Programarbete i form av 
parallella uppdrag pågår. 



36 KVIBERG     Översiktsplan för del av Göteborgs kommun           37Översiktsplan för del av Göteborgs kommun    KVIBERG

BL5: Område söder om Kvibergsvägen och öster om Bro-
vägen.

Område för blandad stadsbebyggelse med tonvikt på 
bostäder. Bebyggelse i upp till tre våningar kan prövas. 
Bebyggelsens avgränsning och höjd i områdets västra del 
studeras med utgångspunkt från att Kvibergs kaserner 
skall ha en framträdande plats i stadsbilden från söder 
längs Brovägen. Kvibergsnäs landeri värdefull kulturmiljö 
(byggnadsminne). Bullerstörningar från omgivande gator 
utreds. Konsekvenserna för områdets disposition och 
innehåll med hänsyn till befintliga verksamheter söder om 
Säveån utreds.

A1: Område öster om kasernerna och norr om Kvibergs-
vägen

Område för allmänt ändamål, skola och idrott. Skall inne-
hålla plats för F-9 skola. Områdets avgränsning norrut 
avgörs i utredning som även omfattar områdena ID2 och 
V2. Kulturvärden i form av Kvibergsnäsalléns förlängning. 
Byggnadsminnesområdet för Kvibergs kaserner omfattar 
även byggnader i områdets sydvästra del. Viktigt med 
genomsikt genom området så att man från Kvibergsvägen 
kan uppleva de öppna ytorna norrut.

B1: Område på Blåsåsberget
Område för bostäder och bostadskomplement. Områdets 
exakta avgränsning, samt bebyggelsens höjd och karaktär 
utreds i detaljplaneskedet. Pågående verksamheter är Mar-
tinaskolan (friskola), Ungdomens Hus, samt Änglagård 
(klubbverksamhet för IFK Göteborg). 

B2: Område med bostäder mot Almanacksvägen
Område för bostäder och bostadskomplement. Gällande 
detaljplan. Utbyggnad pågår.
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B3: Område kring Gärdsåsvägen

Område för bostäder och bostadskomplement. Föreslagen 
bostadsbebyggelse skapar samband och trygga gång- och 
cykelvägar mellan Bergsjön, Gärdsås, och Utby. Låg små-
husbebyggelse.

V1: Kasernområdet
Kvibergs kaserner. Kulturhistoriskt värdefull miljö. Bygg-
nadsminne. Blandad stadsbebyggelse. Dock ej bostäder 
eller störande verksamheter. 

V2: Område norr om kasernerna
Område för verksamheter, huvudsakligen med inriktning 
på idrott, rekreation, utbildning och service. Områdets 
innehåll och avgränsning avgörs i utredning som även 
omfattar områdena BL6 och ID2.

ID1: Område längs östra sidan av berget.
Område för idrott och rekreation med inriktning på för-
eningsstugor och dylikt. Mindre byggnader i upp till två 
våningar.

ID2: Centrala idrottsområdet öster och nordost om kaser-
nerna
Område för idrott och rekreation med inriktning på 
bollplaner och komplement. Områdets innehåll och 
avgränsning i söder avgörs i utredning som även omfattar 
områdena BL6 och V2. Kulturvärden i form av Kvibergs-
näsalléns förlängning, samt närheten till kasernerna (bygg-
nadsminne).

ID3: Område vid Kortedalavallen
Område för idrottsändamål. Avgränsning av området med-
ger utvidgning av pågående verksamhet med yta motsva-
rande ytterligare en fotbollsplan.

L: Område söder om Kortedalavallen 

Koloniområde. Området medger en utökning av befintligt 
koloniområde norrut mot Kortedalavallen.
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N1: Naturområde. Blåsåsbergets sluttningar
Naturområde för närrekreation, idrott och motion, etc.

N2: Naturområde söder om Gärdsås kulle
Naturområde för närrekreation, motion, etc.

N3: Gärdsås kulle
Naturområde med stora naturvärden (flora och fågelliv). 
Område för närrekreation, motion och naturanknuten 
idrott.

S1: Ravinområde längs Kvibergsbäcken
Strandskyddat område. Naturområde för närrekreation, 
motion, etc. Hänsyn till naturvärden i Kvibergsbäcken och 
Säveån (riksintressen).

S2: Strandområde längs Säveån öster om Brovägen
Strandskyddat område. Naturområde och skyddszon mot 
verksamheterna söder om ån. Hänsyn till naturvärden 
(riksintressen). Säveån - ett Natura 2000-område. 

S3: Strandområde längs Säveån väster om Brovägen
Strandskyddat område. Naturområde och skyddszon mot 
verksamheterna söder om ån. Hänsyn till naturvärden 
(riksintressen). Säveån - ett Natura 2000-område. 
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I det följande speglas kortfattat planförslagets konsekvenser 
mot de framtida mål som redovisats tidigare. 

Stadsdelar knyts samman, sambanden stärks….
I Kviberg tillförs ett brett utbud av idrott och rekreation i 
en ny, stor park. Detta skapar en arena för möten mellan 
boende i östra Göteborg liksom för idrottsutövning i stor 
skala.

Bostadsutbudet i omgivande stadsdelar kompletteras med 
bl.a. större lägenheter. Genom att ny stadsbebyggelse växer 
fram längs Kvibergsvägen kan sambanden mellan Utby och 
Gamlestaden stärkas. 

För att sambanden mellan stadsdelarna ska förbättras krävs 
också åtgärder på Almanacksvägen och Artillerigatan samt 
att nya trygga gång- och cykelförbindelser över Kvibergs-
bäcken anordnas, inte minst från Bergsjön i norr.

Områdets identitet stärks….
Kvibergs pampiga kaserner och områdets betydelse för 
idrott, främst fotboll, kännetecknar Kviberg idag. Detta 
stärks genom att idrotten utvecklas och kompletteras med 
ett bredare innehåll. Det breddade idrotts / rekreationsutö-
vandet får en spännande arena i form av idrotts- och rekre-
ationsparken, föreningsbyn, kasernerna och Änglagård. 

Nya bostäder och verksamheter i Kviberg ger liv till stads-
delen, hela dygnet.

Mark återanvänds och förädlas…
Ny bebyggelse föreslås på mark som redan sedan tidigare 
är påverkad av verksamheter. Här finns föroreningar som 
behöver tas bort. Detta görs i samband med att den nya 
bebyggelsen tillkommer. På lång sikt är det bra resurs-
hushållning i staden att omvandla och återanvända redan 
påverkade ytor istället för att ta relativt opåverkad natur-
mark i anspråk. 

Bebyggelse nära kollektivtrafik och service ….
Från de södra delarna av Kvibergsområdet och berget tar 
man sig snabbt in till centrala Göteborg. Det är nära till 
spårvagnen och turtätheten som är bra idag kommer att 
förbättras ytterligare med en avgång var tredje minut till 
centrum. Service finns i Kortedala torg, Gamlestadens 

Vilka konsekvenser får förslaget?7
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torg, Bellevue eller Göteborgs centrum. Det är brist på 
skolplatser. Nya skolplatser måste skapas i samma omfatt-
ning som den nya bebyggelsen kräver.

Områdets attraktivitet för bred rekreation ökas…
Ett samlande parkområde för idrott och rekreation skapas. 
Här finns utrymme för ett brett utbud som kan passa den 
befolkning med olika etnisk bakgrund som finns i östra 
Göteborg. Idrotts- och rekreationsparken blir en arena för 
möten mellan människor från olika stadsdelar, kulturer 
och åldersgrupper. Här ges förutsättningar för en ökad 
social balans i östra Göteborg.

Ett bredare rekreations-, förenings- och idrottsutbud gyn-
nar fler tjejer, vilket är positivt ur jämställdhetssynpunkt.

Blandningen ger kvaliteter som bidrar till att stärka helhe-
ten. Detta är positivt för den idrott som finns idag. 

Den befintliga idrottsverksamheten stärks också vid till-
komst av en fullfjädrad idrottsarena för festliga tillfällen. 
Trevligare samband mellan kasernerna och bollplanerna 
och en spännande parkmiljö i anslutning till planerna 
skapas. För maximal flexibilitet samutnyttjas bollplanerna 
med rekreationsytorna.

Den biologiska mångfalden värnas och stärks..
Säveåns och Kvibergbäckens ravinmiljöer och det rika 
naturpartiet i norr vårdas. Naturmiljöerna kompletteras 
med en ny parkmiljö på de gamla övningsfältet. Här finns 
stora och små parkrum med varierat växtinnehåll som ger 
nya livsrum för olika arter och stärker de naturmiljöer som 
finns idag.

Historiska, kulturella värden värnas och betonas….
Kasernernas betydelse som byggnadsminne, historisk 
referens och identitetsskapare värnas och utvecklas. Kaser-
nerna får en framträdande plats i stadsdelen. Genom att 
hålla undan bebyggelse behålls utblickarna mot de pam-
piga kasernerna när man närmar sig området. Parken runt 
byggnaderna förstärks och får växa även österut. Ny bebyg-
gelse läggs på ett respektfullt avstånd.

Förorenade utsläpp till luft, mark och vatten får ej 
öka….
Förslaget förutsätts genomföras på ett ekologiskt hänsyns-
fullt sätt så att belastningen på luft, mark och vatten inte 
ökar. 
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Utvecklingen av SKF och Göteborgs Energis framtida-
verksamhet kan påverka belastningen på bl.a. luften. Dessa 
verksamheters utsläpp regleras inte i planhandlingen för 
Kviberg, däremot så påverkar verksamheternas framtida 
belastningsgrad användningen av Kvibergsäng tidsmässigt 
och innehållsmässigt.

En samhällsekonomiskt effektiv struktur skapas….
Förslaget bygger vidare på den infrastruktur som finns 
idag. Befintlig kollektivtrafik kan serva den nya stadsdelen 
och befintliga tillfartsvägar kan användas. Naturmark som 
idag är relativt opåverkad sparas.

Genomförandefrågor
Behovet av detaljplaneläggning inom området styrs främst 
av två faktorer:

•  Detaljplan är en förutsättning för byggandet av bostä-
    der, verksamheter, mm.

•  Investeringar i bollplaner och andra idrottsanläggningar 
    som inte kräver bygg- eller marklov kan ske utan detalj-
    planläggning. Översiktsplanen har emellertid inte någ-
    on formell rättsverkan. För att långsiktigt säkra mark-
    användningen och därmed investeringarna i sådana 
    anläggningar bedöms därför detaljplaneläggning vara 
    angelägen.

Utbyggnaden i Kvibergsområdet sker i huvudsak från syd-
väst. Detaljplanearbete pågår redan för några delområden 
med inriktning ”blandstad”.

För idrotts- och för verksamhetsområdena finns för närva-
rande inte några konkreta projekt som kräver detaljplan för 
sitt genomförande. Området öster om Kvibergs kaserner 
innehåller frågor kring gränsdragningen mellan verksam-
hets-, idrotts- och blandstadsområdena som måste utredas 
i en gemensam studie. Ett detaljplanearbete i dessa delar 
kan under samrådsskedet omfatta alla tre delområdena, för 
att därefter delas upp i mindre detaljplaner som kan föras 
till utställning och antagande alltefter behov. 
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