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Varför gör vi programmet ?

Slottsskogen är ett av de viktigaste grön- och rekreationsområdena i Göteborg. Området har ett mycket 
stort värde för göteborgarna och även för besökare i vår stad. Genom sina kultuhistoriska värden är Slotts-
skogen en viktig del av vårt kulturarv. 

Detta program avser att i fysisk mening ta fram ett underlag för att säkerställa att Slottsskogen även framö-
ver ska förbli:

● En vacker park, en stor grön lunga, öppen och tillgänglig för alla

● En plats för mångsidiga fritidsaktiviteter för människor i alla åldrar och under alla årstider

● En plats för lek, idrott, promenader, utflykter, solbad, umgänge …. men även för avskildhet, stillhet 
och naturupplevelser

Slottsskogens park- och naturmark, anläggningar och byggnader ska vårdas, bevaras och utvecklas så att 
området också i framtiden behålls som det värdefulla natur-, kultur- och fritidsområde som det är idag, och 
så att parkens historiska och konstnärliga värde behålls.

Vad gör Slottsskogen unik bland parker i Göteborg?
●  En stor park - 16 gånger större än Trädgårdsföreningen - centralt i staden.

●  Både skog och park. Både natur och kultur.

●  Här händer (nästan) alltid något: evenemang, tävlingar, konserter ...

Röd linje markerar gränsen för det värdefulla grönområdet!
Förslag till ny bostadsbebyggelse i utkanterna av Slottsskogens område, exempelvis vid Bangatan och 
Ekedalsgatan har då och då förts fram. Detta program avser att tydligt klargöra var gränserna går för det 
värdefulla grönområde som Slottsskogen utgör. I stort sett är det gator som bildar gräns hela vägen runt 
området.

Kärnvärden för Slottsskogen:
FOLKLIGHET      TRADITION     MÅNGFALD
Se baksidan!
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Programfrågorna 
diskuteras med 
berörda förvaltningar, 
näringsidkare, föreningar 
m.fl. Synpunkter från 
alla som regelbundet 
besöker Slottsskogen 
är särskilt värdefulla.

Genomgång av alla 
synpunkter som kommit 
in. Dessa bemöts, och 
programmet bearbetas. 
Allt dokumenteras i en 
samrådsredogörelse. 

Program och samråds-
redogörelsen bereds 
därefter för beslut i 
byggnadsnämnden, 
exempelvis om plats 
för naturum.

Samråd om 
program

Bearbetning 
av program

Beredning av 
program för beslut i 
byggnadsnämnden

3-4 kv. 2010 4 kv. 2010 1 kv. 2011

2011

2011

Start för utredning om 
lämpligaste framtida 
långsiktiga skyddsform 
för Slottsskogen

Start för arbete med 
detaljplaner i delområden

Start för arbete med 
områdesbestämmelser

2011

PROGRAMSAMRÅDSPROCESSEN

Vad är områdesbestämmelser ? 

Områdesbestämmelser utarbetas för att säkerställa översiktsplanens syfte och/
eller tillgodose ett riksintresse enligt miljöbalken. 

Områdesbestämmelser kan reglera varsamhets- och skyddsbestämmelser för 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Områdesbestämmelser kan, genom en utökad bygglov- och marklovplikt, förhindra 
visuellt störande förändringar i en värdefull natur- och kulturmiljö.
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Remiss - programsamråd

Program - ett första stadium

Park- och naturnämnden fastställde år 2001 en utvecklings-
plan för Slottsskogen. Se mer om denna plan på sid 13

De förslag till programpunkter för den fysiska miljön i 
Slottsskogen som redovisas under rubriken ”Programmets 
innebörd” (sid 15) avser inte att ställa utvecklingsplanen åt 
sidan. Denna plans fortsatta genomförande kommer att ske 
i den takt som det är ekonomiskt och praktiskt möjligt. 

För åtgärder som kräver bygglov är det emellertid viktigt att 
även ha ett redskap i form av en fysisk plan. Detta program-
förslag utgör ett första stadium i en sådan fysisk plan. 

Samråd om programmet är planerad till sommaren 2010. Se 
tidsaxel här invid. 

Naturum?   Kolonistugor? 
Samrådshandlingen innehåller två speciella frågor som det 
är särskilt viktigt att få så många synpunkter på som möj-
ligt: 

Var i Slottsskogen ska ett naturum placeras? Fem alternativ 
finns att ge synpunkter på. Se sid 32-39. 

En annan viktig fråga är: Ska vi planera in ett kolonistuge-
område i västra Slottsskogen? Se sid 40-41

Lämna synpunkter!
Under samrådstiden vill stadsbyggnadskontoret få in syn-
punkter på programförslaget. Det gäller såväl programmet 
i allmänhet som frågorna om Naturum och koloniområde 
i synnerhet. Programmet går ut på en bred remiss till alla 
som kan tänkas ha synpunkter att framföra. 

Underlag för politiskt beslut
Efter samrådstiden görs en utvärdering av alla inkomna 
synpunkter och ett underlag tas fram för ett politiskt beslut 
i byggnadsnämnden, exempelvis om vilken plats för natu-
rum som ska prövas i detaljplan.

Vad händer sedan?
Vad händer efter byggnadsnämndens beslut? 

Det vanliga är att arbete startar för att utarbeta en detalj-
plan för området. När det gäller Slottsskogen har emellertid 
kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda vilken skyddsform som är den mest lämpliga. Ut-
redningens förslag var att Slottsskogen skulle bli ett kom-
munalt kultur- och naturreservat i kombination med om-
rådesbestämmelser och detaljplan. Vid remissbehandlingen 
instämde byggnadsnämnden, miljönämnden och park- och 
naturnämnden i utredningens förslag. Fastighetsnämnden 
ansåg dock att beslutet om skyddsformer för Slottsskogen 
borde avvakta byggnadsnämndens programarbete, och att 

skyddsformerna detaljplan och områdesbestämmelser är 
tillräckliga. I stadskansliets tjänsteutlåtande (Lämpliga 
skyddsformer för Slottsskogen m.fl. områden 2009-09-09) 
görs bedömningen att arbetet med lämpligaste skyddsform 
för Slottsskogen kan påbörjas så snart byggnadsnämndens 
programarbete slutförts. Kommunfullmäktige beslöt den 8 
oktober 2009 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att efter 
programsamrådet för Slottsskogen upprätta skydd i enlighet 
med stadskansliets tjänsteutlåtande den 9 september 2009.

● En framtida långsiktig skyddsform för Slottsskogen 
kan således vara ett kommunalt kultur- och naturre-
servat, där föreskrifter om markens användning och 
skötsel reglerar framtida förändringar

● Områdesbestämmelser för hela Slottsskogen gör det 
möjligt att reglera en önskvärd utökad bygglovplikt 
bl.a. för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

● För begränsade delar av programarbetet är det up-
penbart att det krävs upprättande av detaljplan. Se 
avsnittet ”Detaljplan behövs för några delområden”, 
sid. 45.

Detaljplaneprocessen - och även processen för att utarbeta 
områdesbestämmelser - omfattar först ett samrådsskede och 
därefter ett utställningsskede. Processen finns beskriven 
på Göteborgs Stads hemsida. Se www.goteborg.se /Bygga 
& Bo / Stadsplanering / Aktuella plan- och byggprojekt  / 
Planprocessen - Hur går den till?.

Miljöbalken, andra avd. 
7 kap: Skydd av områden

Naturreservat
4 § Ett mark- eller vattenområde får av länssty-
relsen eller kommunen förklaras som naturreser-
vat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose 
behov av områden för friluftslivet.
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SLOTTSSKOGEN IDAG
Röd linje markerar avgränsningen av programområdet

Majvallen

Slottsskogskolonin

Idrottsområde med 
bl.a. Slottsskogsvallen

Azaleadalen

”Vita villan”
Fågelhuset
pingvinerna

Ekonomigården

Dalens bollplaner

Hålekärrsbacken

Plantskolevägen

Säldammsbacken

Parkstationen
”Blomstergården”

Dag Hammarskjöldsleden

Villa Belparc 
vid Stora dammen

Naturhistoriska museet

Linnéplatsen

Djurgårdarna

Säldammen

Observatoriet och Ödledammen

Margretebergsgatan

Landskapsstugorna

Högsta punkten 
med Utsiktstornet

Plikta lekplats

Lilla dammen

Fågeldammen 
eller Karlsrodammen

Björngårdsvillan

Boule-hall
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Slottsskogen idag - En stadspark med anor
En stor grön oas
Slottsskogen är ett stort grönområde, centralt beläget i Gö-
teborg, med en yta av ungefär 1 x 1,5 kilometer (137 hektar). 
Avståndet till stadskärnan är bara ca 2 kilometer. Området 
är starkt kuperat med en central höjdrygg. Mellan kullarna 
finns stora plana ytor med gräs, träddungar och dammar.

Slottsskogen är Göteborgs mest besökta stadspark med 
uppskattningsvis 3 miljoner besökare per år. Besökarna 
kommer från hela Göteborg och även utanför Göteborg, 
eftersom parken är en av stadens största turistattraktioner. 
Slottsskogen är också närrekreationsområde för ca 60 000 
boende inom gångavstånd. 

Genom sin norra entré vid Linnéplatsen är området lätt till-
gängligt för gående från centrala staden. Här finns också 
hållplats för spårvagnar och bussar. 

Med få undantag ägs all mark i Slottsskogen av Göteborgs 
kommun. En ägokarta finns på sid 48.

Aktiviteter för yngre och äldre
Slottsskogen bjuder på många olika aktiviteter och attrak-
tioner: Mest använda är de stora gräsytorna som nyttjas 
för en rad olika aktiviteter: picknick, solbad, lek etc. På 
höjdryggen i parkens mitt finns djurgårdar och längs det 
öst-västliga stråket genom parken finns säldamm, pingvin-
damm m.m. Anläggningar för bangolf, beachvolley, teater 
och musik finns utspridda i parken. Stadens största lekplats 

Plikta finns nära entrén till Linnéplatsen och Masthugget. 
Restauranger och caféer finns utplacerade på olika platser.

Anor från 1800-talet
Slottsskogen är en kulturhistoriskt värdefull park, anlagd i 
slutet av 1800-talet efter engelskt mönster med slingrande 
gångvägar och med omväxlande öppna ytor och mer träd-
bevuxna partier av naturkaraktär. Vattendragen är ett vik-
tigt inslag i detta parklandskap

Kulturhistoria
Andra viktiga inslag i parkmiljön är områdets kulturhisto-
riskt värdefulla byggnader. Slottsskogen ingår i bevarande-
programmet Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göte-
borg. Där konstateras att:

 ”Parken som helhet är väl bevarad och utgör 
en miljö av stort kulturhistoriskt värde.”

Slottsskogen ligger inom område av riksintresse för kultur-
minnesvården och har skydd enligt Miljöbalken, 3 kapitlet. 
Inom området finns även ett antal fornlämningar. Se mer 
under 2 ”Kulturhistoriska värden”, sid 16-21.

Programområdet omfattar även – utöver det som vanligen 
benämns ”Slottsskogen” – idrottsområdet vid Majvallen, 
Slottsskogskolonin samt idrottsanläggningar m.m. söder 
om Margretebergsgatan. 

På sid 8-9 följer en beskrivning av parkens olika natur-
karaktärer samt en redogörelse för hur parken utnyttjas för 
evenemang av olika storleksordning. På sid 10-11 ges en de-
taljerad beskrivning av delområden i Slottsskogen.

MILJÖBALKEN, 3 kap: 
Grundläggande bestämmelser 
för hushållning med mark- 
och vattenområden

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk 
miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av dess naturvärden 
eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- 
eller kulturmiljön. Behovet av grönområden 
i tätorter och i närheten av tätorter skall 
särskilt beaktas.
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Karaktärer
Parkkaraktär:   Parken har stora sammanhängande gräsytor i de flacka partier-
na. På gräsytorna finns enstaka solitärträd, prydnadsbuskar och dungar av träd och 
buskar. Fortfarande finns det kvar solitärträd som planterades på 1800-talet, t ex blod-
bok och mycket smalkroniga granar.

Brynen mellan öppna ytor och trädbevuxna partier är medvetet gestaltade och är viktiga 
för upplevelsen av de öppna rummen. 

De öppna rummen pryds på vissa ställen av perennplanteringar, skulpturer och dammar. 
Det finns även ett antal byggnader placerade i dessa områden. Gräsytorna används 
mycket för picknick och enkla spontana och sociala aktiviteter. Många evenemang 
utförs även på dessa platser.

Skogskaraktär:  De mer höglänta delarna har byggts upp som en natur-
park. Träd av olika arter, bland annat mycket ädellövträd, bildar ett krontak. Under-
vegetationen varierar mellan naturlikt fält- och buskskikt till buskskikt av rhododen-
dron och azaleor. På flera ställen finns ett rikt vårflor av lökväxter under de stora träden. 
I områdena med skogskaraktär finns ett antal attraktioner. Den största är Djurgårdarna 
och Barnens zoo med hjortar, älgar, hästar, får etc. Det finns även utsiktstorn och en dal 
med azaleor. Ett nätverk av slingrande små stigar sammanbinder de olika delarna.

Bergskaraktär:   Slottsskogen är mycket kuperat, vilket är en stor tillgång. 
Högsta punkten ligger på 90 meter över kommunens nollplan. Bergen bidrar till att på 
ett naturligt sätt dela in parken i olika områden. Nivåskillnaderna nyttjas för att ge en så 
rik upplevelse som möjligt. Centralt i parken sträcker sig en bred höjdrygg i nord-syd-
lig riktning. Höjdryggen har tre toppar med mellanliggande lägre partier. På de lägre 
partierna letar sig de större, genomkorsande gångstråken sig fram. Äldre stenarbeten 
vid vägar och trappor pryder parken. Naturliga klippformationer hålls öppna för att ge 
ökade upplevelser. Vissa områden är på grund av nivåskillnaderna svåra att anpassa så 
att de blir tillgängliga för rörelsehindrade.

Vatten:    Dammar är ett viktigt inslag i parken. De är till största delen anlag-
da. Vissa dammar används även av djurparken, exempelvis Säldammen och Pingvin-
dammen. Under senare år har dammarna kopplats samman för att öka vattenomsätt-
ningen och minska övergödningen, främst från fågelspillning, till ett cirkulerande 
system där vattnet rör sig från de mer höglänta delarna och nedåt genom olika damm-
system till Stora dammen. Systemet har även blivit ihopkopplat med dagvattennätet 
från bostadsområden och naturmark i Änggården.

SLOTTSSKOGEN IDAG
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Evenemang
Slottsskogen är en park med ett rikt utbud av aktiviteter. I programverksamheten eftersträvas ett folkligt och 
brett kulturellt utbud med något för alla smakriktningar. Tanken är att allmänheten skall kunna delta, och 
att evenemanget skall vara av allmänintresse eller ha ett publikvärde. Hur stor belastning som parken fysiskt 
klarar måste alltid övervägas. Gräsytorna är hårt belastade och måste få möjlighet att återhämta sig.

Stora mattan   Om ett arrangemang har ett stort allmänt intresse och passar för Slottsskogen så kan 
Stora mattan komma i fråga. Valborg och midsommar firas på Stora mattan. Här är också start eller målgång för 
en rad lopp som vårruset och blodomloppet. Göteborgsvarvet, med start och mål i Slottsskogsvallen passerar 
förbi Stora mattan både strax efter start och strax före mål. Ibland går musikfestivaler av stapeln på Stora 
mattan. De senaste åren har det varit festivalen Way Out West som har hållit till på Stora mattan.  

Azaleamattan   Azaleamattan är en lämplig plats för tystare evenemang som hör till park och trädgård 
och enklare sportevenemang. 

Bragebacken   Det är främst Bragebacken som är aktuell som plats för större evenemang typ konserter. 
Här får en scen en naturlig placering i backens södra del. Antalet människor som samtidigt kan vistas här är 
ca 5 000.

Mindre evenemang pågår kontinuerligt på olika platser i Slottsskogen under sommarsäsongen. På Slottsskogs-
teatern varvas jazz, allsång och annan musik med barnteater. På grillplatsen nedanför Café Bräket arrangerar 
Berättarnät i väst berättelser vid elden. På Gräfsnäsgården pågår det bl.a. dans och visaftnar. Under hela som-
maren är det gudstjänster vid friluftskyrkan. Domens konstskola ordnar utställningar liksom Naturhistoriska 
museet. De ordnar också föredrag vilket även Observatoriet gör, och vid grillplatsen ordnas djur- och natur-
stund för barn. 

Parkering vid 
evenemang

Till vänster: Göteborgs 
Symfoniker håller konsert 
på Stora mattan 2008

Till höger: Musikfestivalen 
Way Out West 2008

Längst till höger: Mid-
sommar 2009 i Slottsskogen 
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Delområden

1. Entréområdet vid Linnéplatsen     
Detta är huvudentrén till Slottsskogen, nära spårvägs- och busshållplats där många linjer 
går förbi. I området finns en stor plan gräsyta med enstaka solitärträd. Ytan används 
sommartid för solbad och picknick. Berget upp mot Naturhistoriska museet bildar en 
brant trädbeklädd vägg åt väster. I öster finns en bangolfanläggning och café vid fågel-
dammens norra ända.

2.  Landskapsstugorna med fågeldammarna     
Området består av en skogklädd kulle. Öster om kullen ligger den långsträckta fågel-
dammen, även kallad Karlsrodammen. På toppen av kullen öppnar sig skogen. Här finns 
Smålandsstugan med trädgård och klockstapel, liksom även en plats för friluftsguds-
tjänster. I norra delen ligger Gräfsnäsgården, med ett rikt utbud av aktiviteter såsom 
folkdans, både inne och på dansbanan utomhus, folkdräktssömnad, silversmide m.m. 
Ytterligare två landskapsstugor, Dalslandsstugan och Hallandsgården, är insmugna i 
skogsbeståndet.

Skogen på kullen utgörs av bl.a. alm, bok, björk, ek, lönn, rönn och hassel av varierande 
ålder. I öster finns ett äldre bokbestånd och i norr ett äldre ekbestånd. Ett gång- och cykel-
stråk löper mellan kullen och dammen under ett högt krontak av lövträd. En gång- och 
cykelbro leder från stråket över Dag Hammarskjöldsleden.

3. Centrala parkområdet     
Området sträcker sig från Naturhistoriska museet och lekplatsen Plikta i norr förbi Lilla 
dammen och gräsmattan framför Björngårdsvillan till Stora dammen i söder.

Museet (se även sid 35) ligger på toppen av en kulle med branta trädbevuxna slänter. 
Från tre håll leder gångvägar upp till byggnaden. Trädbeståndet på kullen består huvud-
sakligen av tall, ek, björk och rönn. Västra och södra branten domineras av äldre ekskog 
och den norra av något yngre ekskog.

Plikta är Göteborgs största lekplats med en mängd olika lekredskap och en parklekstu-
ga. Där finns bl.a. Oscar Fredrikskolans Fritidsklubb. Intill finns perennrabatter, parksof-
for och en liten grusad fotbollsplan.

Lilla dammen omgärdas av småkullar, slingrande gångvägar, solitärträd, dungar 
och gräsytor. Norr om dammen pumpas vatten upp från parkens cirkulationssystem och 
rinner vidare genom Lilla dammen söderut mot Stora dammen. nära dammen finns en 
idegranslabyrint, skulpturen Vilande figur av Henry Moore och en liten kasperteater.

7

3

1

6
2

4
75

SLOTTSSKOGEN IDAG

Se även kartan på sid 6



11PROGRAM FÖR SLOTTSSKOGEN

Gräsmattan framför Björngårdsvillan 
är områdets största plana gräsyta för picnic och solbad. 
Här finns enstaka solitära träd. I öster rinner den anlagda 
bäcken mot Stora dammen. Gräsytan används mycket för 
olika aktiviteter, som valborgs- och midsommarfirande, 
konserter och motionslopp. Vid Björngårdsvillan finns en 
friluftsscen med ett rikt programutbud sommartid och en 
liten lekplats. En bred gång och en granittrappa leder upp 
till villan. I korsningen med Säldammsbacken finns en liten 
sittplats med ett minnesmärke av August Kobb (1819-1901), 
Slottsskogens grundare.

Stora dammen är Slottsskogens största vattenspegel 
med ett stort springvatten. Sommartid finns flamingos på 
den lilla ön i dammen.

4.  Södra entrén med parkering 
och Villa Belparc     

De flesta som använder denna entré kommer med bil, men 
man kan även komma med spårvagn eller buss. Här finns 
Slottsskogens största parkering, uppdelad på två platser, 
och även parkering för rörelsehindrade. Från södra entrén 
har man en vacker inblick i parken och över Stora dammen. 
På dammens östra sida ligger restaurang Belparc med en 
stor uteservering som vetter mot dammen.

5.  Bollplaner, ekonomiområde 
och gräsfält i väster     

Detta område sträcker sig från Dalens lekfält i söder upp till 
västra Slottsskogens stora aktivitetsfält i norr.

Dalens lekfält med två bollplaner används för 
organiserat fotbollsspel och –träning och administreras av 
Idrotts- och föreningsförvaltningen. Vid större evenemang 
i Slottsskogen kan planerna användas för parkering. Utmed 
höjden i öster leder ett långt gång- och cykelstråk (Plant-
skolevägen) upp till Säldammsbacken, och fortsätter sedan 

i en ek- och lindallé i områdets östra kant i riktning mot 
Majvallen i norr.

Ekonomigården, som ligger norr om bollplanerna, 
domineras av arbetsytor till verksamheter i parken. Här 
finns personal-  och förrådsutrymmen, både inom- och utom-
hus, karantän, upplag för virke och ris samt en ”Blomster-
gård” för mottagning av leveranser av växter, plantering av 
urnor, vinterförvaring av material, renoveringsarbete under 
vintern m.m. Här finns också ett roskast, dvs en speciell 
sorts ”växthus” där man förvarade rosor.

Gräsfältet ”Azaleamattan” är en stor aktivi-
tetsyta för solbad, picnic och lek. Korsningen mellan det 
nordsydliga gångstråket och Säldammsbacken har utveck-
lats till ett aktivitetscentrum med fågelhus, pingvindamm, 
svandamm, kiosk och beachvolleyboll. Här finns även ”Vita 
villan”, ursprungligen trädgårdsmästarbostad, som nu hyser 
parkens administration.

Västra delen av område 5 utgörs av skog-
klädda höjdpartier. Insmuget bland träden finns djurparkens 
gödselanläggning. Söder om Säldammsbacken öppnar sig 
skogen mot en gräsyta som vetter mot söder. Denna har 
en lugnare atmosfär än många av de övriga gräsytorna i 
parken och används av besökare för solbad och picknick. 
Ett par promenadstigar löper genom området.

6. Djurgårdarna     
Detta är Slottsskogens centrala höjdparti med berg i dagen 
och vegetation av tall, ek, björk och rönn. Inne i djurhagarna 
finns två dammar. Djurparken har anor från 1870-talet. Idag 
finns dovhjort, kronhjort, älg, gotlandsruss, gutefår m.m. 
Här finns också Barnens Zoo, ponnyridning och ett kafé.

7.   Naturparken     
Detta stora område sträcker sig över Slottsskogens centrala 
höjdrygg från Masthugget i norr till Margretebergsgatan i 

söder. Området korsas av två större vägar, Hålekärrsbacken 
och Säldammsbacken, och av flera slingrande gångvägar 
som nyttjas för promenader i naturmiljö. 

Norra skogen är en kulle tätt bevuxen med bland-
skog. Här finns ett lekområde, utsiktstornet, Ödledammen 
och Observatoriet. Utsiktstornet står på Slottsskogens hög-
sta punkt, 86 m över havet.

Mellanskogen som omger djurgårdarna är också 
bevuxen med blandskog som är glesare på höjderna där 
det finns utsiktsplatser. I vissa delar dominerar bokskog. 
I väster, i gränsen mot område 5, ligger Azaleadalen med 
ett 60-tal arter planterade på 1960-talet. Dalen står i blom 
under försommaren.

Utmed Säldammsbacken finns ett bestånd av 
rhododendron, och tre dammar, August Kobbs damm med 
pelikaner, Alpdammen och i öster Säldammen med knubb-
sälar.

Södra skogen är ett höjdparti med blandskog, där 
bokskog och ekskog dominerar i vissa delar. På toppen 
av höjden finns ett utkikstorn och i söder/öster en 18-håls 
frisbee-bana.

Bragebacken längst i söder består av en sluttande 
gräsyta som öppnar sig och planar ut mot söder och Slotts-
skogsvallen. På detta område finns en av Slottsskogens två 
platser där hundar får vara lösa. (Den andra platsen är ett 
område strax invid Majvallen.) Här finns också det gamla 
hopptornet från 1924 som också vänder sig mot gräsytan. 
Start- och målgång för frisbee-banan är placerad här och 
spontant bollspel förekommer. Ibland genomförs större 
konserter på en tillfällig scen som vänder sig upp mot 
backen.
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Större delen av Slottsskogen saknar detaljplan. 
Mindre delområden har detaljplaner av äldre datum:
F 2133 (år 1935) Majvallen
F 850 (år 1923) Slottsskogsvallen m.m.
F 558  (år 1916) Slottsskogskolonin
F 203 (år 1878) Område söder om Majvallen

GÄLLANDE DETALJPLANER

F 203

F 558

F 2133

Ej detaljplan

F 850
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Gällande planer för Slottsskogen
Kommunens översiktsplan
Översiktsplan för Göteborg, som vann laga kraft den 3 
april 2009, anger Slottsskogen som ett grön- och rekrea-
tionsområde av särskilt stort värde, som ingår i Göteborgs 
grönstruktur. Hela Slottsskogen är också markerat som ett 
område av riksintresse för kulturmiljövården.

Detaljplaner
Större delen av Slottsskogen är inte detaljplanelagd. Äldre 
detaljplaner finns för Majvallen, Slottsskogskolonin och 
området söder om Margretebergsgatan. Planernas genom-
förandetider har gått ut.

Utvecklingsplan för Slottsskogen
Park- och naturnämnden har år 2001 fastställt en utveck-
lingsplan för Slottsskogen. I denna redovisas bl.a.:

● Hur den biologiska mångfalden i Slottsskogen ska 
säkerställas. Värdefulla träd och de olika förekom-
mande arterna i växt- och djurlivet har inventerats

● Förslag för djurparkens framtida utveckling

● Förslag för entréer, minigolf, lekplatser, m.m. 
”Slottsskogen – en plats för upptäckarglädje, rörel-
se, återhämtning, lek och lärande”

● Förslag till möjliga vägar att stärka den fysiska 
kontakten mellan Slottsskogen och Botaniska Träd-
gården

● Förslag till hur den fysiska tillgängligheten ska för-
bättras för äldre och personer med funktionshinder

● Förslag till hur tryggheten i parken ska förbättras; 
belysning, skyltning etc.

● Förslag till förbättring av informationen till besök-
arna

● Förslag till förbättring av renhållning, kompostering 
och avfallshantering

● En genomgripande kulturhistorisk dokumentation 
av parkanläggningen med många fotografier från 
olika tider

Ett viktigt underlag för planen var kontakten med besökarna 
i parken. Idéer samlades in, intervjuer gjordes. Skolarbeten 
med anknytning till Slottsskogen gjordes också.

Utvecklingsplanen gick ut på remiss till kommunala nämn-
der, länsstyrelsen, föreningar och företag, och de inkomna 
skrivelserna har sammanfattats i en bilaga till planen. I 
byggnadsnämndens remissvar påtalades behovet av ett pro-
gram för hela Slottsskogen som underlag för reglering av 
byggande och markanvändning. 

Då utvecklingsplanen fastställdes i park- och naturnämn-
den tog nämnden också en lång rad beslut för att verkställa 
olika delar av planen. Sedan dess har vissa delar av planens 
förslag genomförts, medan andra återstår att genomföra. 
Vissa förslag har av kostnadsskäl inte genomförts än, andra 
förslag är av olika skäl inte längre aktuella. Ett arbete pågår 
för närvarande med att se över utvecklingsplanen.
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Parkkaraktär: 
Stora sammanhängande gräsmattor, plana eller svagt lut-
ande. Enstaka solitära träd eller mindre dungar av träd där 
undervegetationen är sparsam.

Buskage och trädsolitärer ramar in rummen i parkland-
skapet.

I områden med parkkaraktär ingår även den vegetation som 
bildar bryn till områden med skogskaraktär. 

Gångvägar finns i olika bredder och är asfalterade. De bred-
aste är belysta och fungerar även för cykeltrafik. 

I parken finns prydnadsplanteringar, prydnadsbuskar, konst-
verk och parkbänkar. 

Parken är en plats för lek, solbad och social samvaro. Bygg-
nader och mindre anläggningar kan vara integrerade i om-
råden med parkkaraktär.

Skogskaraktär 
Naturmark med blandad skogsvegetation, oftast med tätare 
undervegetation. 

Små gläntor och öppningar skapar variation. Gångstigarna 
är smala och slingrar sig fram i terrängen. I branta partier 
finns trappsteg och räcken. På fina utsiktsplatser finns enkla 
sittbänkar. 

Naturliga formationer som klipphällar och små dammar är 
viktiga element i skogskaraktären. 

Bergskaraktär 
Naturmark som domineras av berghällar och gles vegeta-
tion. I de bergiga högt belägna partierna kan man njuta av 
utsikten över staden.

Övriga öppna ytor, parkering m.m.
Här ingår exempelvis bollplanerna och de öppna ytorna vid 
Ekonomigården. 

MARKANVÄNDNING
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Programmets innebörd
1.  Markanvändning - bevara Slottsskogens unika karaktär

Park tillgänglig för alla
Slottsskogen ska behålla sin karaktär av park- och rekrea-
tionsområde med möjligheter till mångsidiga fritids-
aktiviteter för människor i alla åldrar och under alla års-
tider. Det är viktigt att slå vakt om markens karaktär av 
allmän plats som är öppen och tillgänglig för alla. Lek, 
spontan idrott, promenader, utflykter, solbad, umgänge ska 
som idag kunna utövas av ett stort antal människor. Besök-
aren ska även kunna delta i de publika evenemang som 
parken erbjuder.

Plats för avskildhet
Samtidigt ska områdets topografi och natur göra det möjligt 
att också uppsöka mer avsides belägna platser för att upp-
leva stillhet och njuta av naturen.

Anpassning till markens karaktär
All ny bebyggelse och alla nya anläggningar som föreslås 
inom programområdet  - även ändringar och tillbyggnader 
av befintlig bebyggelse - måste prövas gentemot hur väl 
det föreslagna tillskottet passar in i de olika typer av mark-
karaktärer som finns i området. I grova drag uppdelas mar-
ken i park, skog och berg. Se beskrivning här invid.

I områden med parkkaraktär kan det vara lite stojigt. Om-
råden med skogskaraktär är till för relativ avskildhet och 
naturupplevelse. 

Parken är ordnad och anlagd, med klippta gräsmattor och 
planteringar. Skogen är mer naturlig och vildvuxen.

Exempel på parkkaraktär Exempel på bergskaraktär        Exempel på skogskaraktär
Café Solterrassen vid Linnéplatsen   Parkyta nära Slottsskogsgatan         Beachvolley vid Plantagevägen Ödledammen                                              Vid foten av Bragehöjden
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KULTURHISTORIA

Florensdokumentet 
Historiska Trädgårdar, 1982
artikel 15:

Ingen restaurering och framför allt ingen rekonstruktion av en 
historisk park eller trädgård får göras utan föregående nog-
granna studier som kan garantera att arbetena är korrekta ur 
vetenskaplig synpunkt. Sådana studier kan innebära allt från 
arkeologisk utgrävning till sammanställandet av dokument om 
anläggningen i fråga och om liknande anläggningar. Innan arbet-
ena själva påbörjas måste en plan för dem utarbetas som grun-
das på ovannämnda studier. Denna plan måste underställas en 
expertgrupps gemensamma prövning och godkännande.

Grindstugan vid Linnéplatsen syns på detta flygfoto från 1947.        Foto: Oscar Bladh.
Ur boken Göteborg när 40- och 50-talisterna växte upp.

Karta över Slottsskogsparken år 1890
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2.  Bevara kulturhistoriska värden - park och byggnader

Parken - en del av kulturarvet
Slottsskogen är en viktig del av vårt kulturarv. Hur ska 
parken bäst bevaras och vårdas? 

Slottsskogsparken anlades efter beslut i stadsfullmäktige i 
november 1874. Parkens första del stod klar 1876 med infarts-
väg från Linnéplatsen. Den tidigaste kartan över parken (se 
här intill) är från början av 1890-talet. Mycket av det kartan 
visar av slingrande gångvägar, dammar, byggnader, djur-
hagar etc kan man känna igen i dagens Slottsskogen.

Parken var anlagd efter engelsk förebild och gestaltad som 
en ”naturligt formad park” anpassad efter den växtlighet 
som fanns på platsen. Parkvägarna hade redan från början 
den stora bredd som de har idag. Entrén från Linnéplatsen 
var tydlig med en grindstuga och utsirade grindar. 

Florens- och Venedigdokumenten
1982 antogs det s.k. Florensdokumentet Historiska Träd-
gårdar av FN (UNESCO-organet ICOMOS - International 
Council on Monuments and Sites). Dokumentet var ett till-
lägg till det tidigare antagna Venedigdokumentet (ICOMOS 
1965) för bevarande och restaurering av minnesmärken och 
områden av historiskt intresse. 

Enligt Florensdokument Historiska Trädgårdar får inget 
arbete med historiska parker bedrivas utan att dess historia 
är väl känd genom en grundlig historisk dokumentation. 

En sådan dokumentation gjordes 2001 som en del av park- 
och naturförvaltningens utvecklingsplan för Slottsskogen. 
Dokumentationen beskriver hur Slottsskogen kom till, dess 
grundidé och gestaltning vid anläggningen, och hur parken 
sedan använts genom tiderna.

I den rikt illustrerade bilagan till denna programhandling 
- Slottsskogen, kulturhistorisk bedömning, december 2009 
- har ytterligare dokumentation presenterats som belyser 
Slottsskogens historik och kulturhistoriska värden.

Se utdrag ur bilagan på sid 18-19.

Bilaga till Program för Slottsskogen

Bilden visar Stora dammen med Cloettapaviljongen
(vykort från omkring år 1900)
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Utdrag ur bilagan:
Kulturhistoriska mål
På uppdrag av stadsbyggnadskontoret har Kolbjörn Waern, 
Waern Landskap AB, och trädgårdshistoriker Inger Erntsson 
gjort en bedömning av Slottsskogens kulturhistoriska värde. 
Bedömningen ingår som en bilaga till detta program. För var-
je delområde i Slottsskogen specificeras de kulturhistoriska 
värdena, och kulturhistoriska mål formuleras. Här nedan åter-
ges i korthet dessa mål för varje delområde:

1. Entréområdet vid Linnéplatsen

● Bevara områdets storslagenhet, med stora gräsytor och 
stora träd.

● Skapa en visuell skärm med planteringar mot spårvägs-
området.

● Återskapa ett tidstroget grindparti och återge gångvägen 
in i parken dess ursprungliga krökta sträckning.

2. Landskapsstugorna

● Bevara och vårda landskapsstugorna, gångvägsnätet och 
fågeldammarna.

● Skapa mer liv och rörelse i området, gärna med djur.

● Lätta upp vegetationen kring stugorna.

● Flytta hit ytterligare någon kulturhistoriskt intres-
sant byggnad för att förstärka karaktären av ett ”litet 
Skansen”.

● Förtäta vegetationen öster om fågeldammarna för att 
skapa en visuell skärm mot trafiken.

● Vegetationen bör bestå av svenska träd och buskar.

KULTURHISTORIA

7

3

1

6
2

4
7

5
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3. Centrala parkområdet

● Bevara och vårda öppna gräsytor och förhindra 
igenväxning.

● Befria delar av Stora och Lilla dammens stränder 
från vegetation och lyft fram dammarnas vatten-
speglar.

● Upprätta en trädplan så att en långsiktig och kultur-
historisk riktig trädföryngring garanteras.

● Stärk områdets nationalromantiska karaktär, bl.a. 
genom val av parkmöbler. Återskapa det ursprung-
liga staketet med grind till Polisstationen.

● Justera nya gångvägar så de ges ett tidstypiskt ut-
seende med långa mjuka kurvor. 

● Se över utformningen av området vid August Kobbs 
byst - en central mötesplats i parken.

● Björngårdsvillan bör om möjligt ges en publik funk-
tion i parken.

4. Södra entrén med 
parkering och Belparc

● Återställ A.O. Elliots väg runt Stora dammen som 
en attraktiv promenadslinga.

● Återskapa en vegetationsridå mot spårväg och trafik-
led.

● Gör Villa Belparcs baksida mer parkliknande och 
låt restaurangen dominera parkrummet mer än idag. 
Gör uteserveringen mer öppen mot den omgivande 
parken.

● Stora dammen bör plogas vintertid för skridsko-
åkning.

● Bevara och vårda vaktstugan.

5. Bollplaner, ekonomiområde 
och gräsfält i väster

● Dagens utseende bör bevaras där det tidigare varit 
plantskolor, och en liknande karaktär utvecklas i de 
områden som ännu inte funnit sin slutliga form.

● Sekelskifteskaraktären bör utvecklas i det bebygg-
da området vid pingvindammarna och trädgårds-
mästarebostaden (Vita villan), bland annat genom 
att återge villan och f.d. svanhuset några av deras 
tidstypiska arkitekturdetaljer.

● Bevara och vårda Plantskolevägen och dess ek- och 
lindallé.

● Värna slutenheten mot stadsbebyggelsen och åter-
ställ den där den gått förlorad.

● Området skulle vinna på en attraktiv servering i ett 
soligt läge.

6. Djurgårdarna
● Bevara djurgårdarna med huvudsakligen nordiska 

djurarter.

● Bevara och vårda Påfågelhuset. Vid nybyggnation 
och renoveringar inom Djurgårdarna bör utförande, 
byggnadsmaterial och färgsättning som stämmer 
med sekelskifteskaraktären eftersträvas. Hjort-
vaktarstugan bör om möjligt återges något av dess 

äldre utvändiga utseende med tidstypisk snickar-
glädje.

● Behåll Dufvas Backe öppen, som påminnelse om 
hur man ordnade danser i Slottsskogen, och åter-
skapa utsikten över parken härifrån.

● Röj i vegetationen vid utsiktsplatserna.

7. Naturparken

● Bevara och vårda områdets byggda anläggningar.

● Röj i vegetationen så området blir ljusare och mer 
välkomnande och utsikterna över staden blir bättre. 
Detta gäller särskilt den vackra men dolda vägen 
upp till Stora Utsikten.

● Växtligheten bör skötas så att den ger ett ”naturligt” 
intryck, men ändå hålls tillbaka och medger ökad 
solinstrålning. Speciella träd, som vresiga tallar och 
vindpinade ekar bevaras, eftersom de bidrar till om-
rådets romantiska karaktär.

● Bevara de nationalromantiskt klingande namnen 
inom området.
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KULTURHISTORIA

Nr 8:  Smålandsstugan,
loftstuga från Gullanabba, Unnaryd. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Slottsskogen 
enligt kommunens bevarandeprogram:

1 Vaktstuga från 1880
2 Vaktstuga från 1890
3 F.d. trädgårdsmästarbostad från 1881 - ”Vita Villan”
4 Ekonomibyggnader m.m. från ca 1880, inkl. ”Roskastet” i söder
5 Belparc, restaurangbyggnad från 1936
7 F.d. polisstation från 1905
8 Smålandsstugan m.m. från 1700-talet, flyttad till Slottsskogen 1905
9 Dalslandsstugan från 1700-talet, flyttad till Slottsskogen 1936
10 Hallandsgården från ca 1800. flyttad till Slottsskogen 1946
11 Gräfsnäsgården flyttad till Slottsskogen 1968
12 Margretebergs Gård från 1800-talets början
13 Slottsskogsvallen från 1923 (Jubileumsutställningens år)
14 Naturhistoriska Museet från 1923, tillbyggt åt söder 1981
15 Tornet ”Utsikten” från 1899
16 Vaktstuga från början av 1900-talet

Även Slottsskogskolonin och Botaniska Trädgårdens entrébyggnader ingår i kommunens 
bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Övrig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Slottsskogen:

Fågelhuset och Svanhuset vid Säldammsbacken
Påfågelhuset i Djurgårdarna
Hjortvaktarstugan i Djurgårdarna
Hopptornet vid Bragebacken

Nr 14: Naturhistoriska museet, fasad mot öster. Nybyggnadsritning 1916.

11
7

8
9

10
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Kulturhistoriska byggnader

Många av de befintliga byggnaderna i Slottsskogen ingår i 
kommunens bevarandeprogram för kulturhistoriskt värde-
full bebyggelse. Se förteckningen och karta på sid 20. Det 
är synnerligen viktigt att all denna bebyggelse bevaras och 
vårdas. Detta program förutsätter att så sker.

Användning främst för allmänt ändamål
Det är även önskvärt att den kulturhistoriska bebyggel-
sen inom Slottsskogen används på ett sätt som inte strider 
mot markanvändningen enligt 1) (se sid 15). Bebyggelsen 
bör således i första hand upplåtas till verksamheter som är 
förenliga med Slottsskogens användning som rekreations-
område. Uthyrning inom kommunägda fastigheter till fö-
retag och föreningar bör inte ske om den strider mot mark-
användningen enligt 1).

Kullen med landskapsstugorna
Delområde 2 i östra Slottsskogen består av en kulle med 
flera små kulturhistoriska byggnader som flyttats dit från 
andra områden (Gräfsnäsgården, landskapsstugorna m.m.). 
Inom detta område finns utrymme för ytterligare något 
objekt av samma karaktär. Det är dock viktigt att den nya 
topografin och miljön som ett gammalt hus placeras in i inte 
alltför mycket skiljer sig från den ursprungliga platsens.

Belparc i funkisstil
Restaurang Villa Belparc (f.d. Vita Bandet) är en tidstypisk 
1930-tals byggnad i funkisstil. Ur Bevarandeprogrammet: 

 ”Byggnaden är av sten i 1-2 våningar med 
nästan helt plana tak och slätputsade ljusa 
fasader som saknar dekor. Karaktäristiska 
delar är den framskjutna kubiska matsalsdelen 
och cafédelens mjukt rundade hörn med 
ett genomgående horisontellt fönsterband. 
Caféinteriören pryds med en väggmålning.”

Idag skyms byggnadens vackra och stilrena fasad av ett par 
mindre byggnader och ett skärmtak mellan huset och Stora 
dammen. De skymmer också utsikten från restaurangen 
över parken och Stora dammen. Skärmtaket har endast 
tidsbegränsat bygglov sommartid. Se foton från 1979 och 
2009.

Nr 5:  Restaurang Villa Belparc februari 2009
Vegetation och skärmtak skymmer fasaden.

Nr 5:  Restaurang Vita Bandet år 1979

Plan- och Bygglagen 
3 kap. 12 §:

Byggnader, som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig el-
ler konstnärlig synpunkt, eller som ingår i 
ett bebyggelseområde av denna karaktär, 
får ej förvanskas.
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Det sociala livet - lek och samvaro - har alltid varit viktigt för Slottsskogens besökare. Nya former för lek och idrott tillkommer, såsom 
frisbee-golf och beachvolleyboll. Stora kamratgäng samlas kring matlådor och grillar under vackra sommardagar. Parken har kunnat 
anpassa sig till sådana relativt nya företeelser. Vi vet inte vad som kan komma i framtiden, men det behöver finnas en öppenhet för olika 
möjliga nya sorters aktiviteter som passar in i ett folkligt rekreationsområde. 

Naturupplevelsen, antingen tillsammans med en god vän eller på egen hand, är oerhört viktg att bevara för framtiden. Vissa skogs- och 
bergsområden bör få förbli - som idag - helt orörda av nya anläggningar. I andra delar behövs röjning för att skapa öppna ytor och 
öppna upp för vackra utsikter.  

Samvaro och lek:

Naturupplevelse:
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3.  Utveckla och förändra 
     - men med respekt för den unika miljön

Hur hantera det nya ?
Människors fritidsaktiviteter varierar och förändras från 
årtionde till årtionde. Nya slags aktiviteter blir ”på modet” 
och ersätter andra. Ett område som ska kunna tillgodose 
förändrade eller nya sådana behov måste kunna ge utrymme 
för nya byggnader eller anläggningar av tillfällig eller mer 
permanent karaktär. 

Det är inte rätt att lägga en död hand över all framtida ut-
byggnad. Utveckling och förändring måste vara möjlig. 
Några enkla förhållningssätt bör dock råda:

● Varsamhet i miljön
Varsamhet mot natur och topografi samt hela områdets 
biologiska mångfald, dess värdefulla karaktäristiska drag 
i växt- och djurliv.  Delvis är dessa karaktäristiska drag 
beskrivna i avsnittet ”Slottsskogen idag”.

● Anpassning till park och natur
Nya byggnader/anläggningar ska inordna sig i markens ka-
raktär, så som den är beskriven i avsnitt ”1. Markanvänd-
ning”. Det gäller såväl i områden med parkkaraktär som i 
områden med skogs- och bergskaraktär.

● Kulturhänsyn
Hänsyn till den kulturhistoriskt värdefulla parken och de 
kulturhistoriska byggnaderna i parken. (Se bilaga Kultur-
historisk bedömning)

● Spara obebyggda områden
Nya byggnader/anläggningar bör undvikas inom del-
områden som nu är helt obebyggda, t.ex. Bragehöjden, 
Bragebacken, Ryttarberget och Ljungkullen.

● Begränsad storlek
Nya byggnader/anläggningar bör ha en begränsad storlek.

Den största befintliga byggnaden är Naturhistoriska museet. 
Andra större byggnader är Björngårdsvillan och Villa 
Belparc, samt boulehallen vid Majvallen. Ett nytt naturum 
(se avsnitt 8) kommer att få ungefär samma storlek som 
Villa Belparc. Det är önskvärt att ytterligare byggnader/
anläggningar i denna storleksordning eller större undviks. 
Anläggningar för inomhusaktiviteter bör också undvikas. 
Nya anläggningar i Slottsskogen ska i första hand vara till 
för att förstärka park- och naturmarkens användning för 
utomhusaktiviteter. 

● Mast-stopp !
Nya master - för t.ex. mobiltelefoni - får inte uppföras inom 
programområdet.
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ÄTA OCH DRICKA

Befintliga serveringar

1. Villa Belparc
2. Björngårdsvillan
3. Naturhistoriska Museet
4. Solterrassen
5. Bräket

Serveringar finns också i 
Gräfsnäsgården och alla de 
s.k. landskapsstugorna

Förslag till nya serveringar

”Vita villan” - Det är lämpligt att ordna en 
servering någonstans i närheten av det om-
råde där Vita Villan ligger. 

Kiosk vid korsningen Plantagevägen - Säldamms-
backen

Möjligt läge för ny sommarservering 
”Utsikten” på högsta punkten i Slotts-
skogen.

5

4
3

1

2
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4.  Äta och dricka

Befintliga anläggningar
I Slottsskogen finns två restauranger (Villa Belparc och 
Björngårdsvillan) och tre caféer (i Naturhistoriska museet, 
Solterrassen vid Linnéplatsen och Café Bräket vid Djur-
gårdarna). Dessa anläggningar är alla koncentrerade till 
Slottsskogens östra del.

Det finns också ett antal småkiosker för glass och godis. 
Sådana har tendenser att utvidga sin verksamhet sommartid 
med bord och stolar för uteservering. 

Det kan vara lämpligt att komplettera de befintliga restau-
rangerna i Slottsskogen med ett par serveringar på andra 
platser. 

Förslag:  Nytt café i västra Slottsskogen

I denna del av parken behövs ett café. En möjlighet kan 
vara att utnyttja den kulturhistoriskt värdefulla ”Vita vil-
lan” vid korsningen Plantskolevägen / Säldammsbacken. 
Bottenvåningen kan bli ett fint litet café efter en varsam 
restaurering.

Förslag:  Sommarservering i Utsikten

Ytterligare ett förslag är att ordna en sommarservering på 
Slottsskogens högst belägna punkt, vid utsiktstornet i norr. 
Tornet ingår också i kommunens bevarandeprogram för 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En rejäl gallring av 
trädbeståndet krävs kring ”Utsikten” för att den ska göra 
skäl för sitt namn.

Kiosker
Vanliga glass- och godiskiosker kan finnas på flera ställen 
inom Slottsskogen, men deras sortiment bör begränsas till 
vad som lätt kan ätas på stående eller gående fot. Utställning 
av stolar och bord kring kiosker bör inte tillåtas eller hållas 
ytterst begränsat. Befintliga kiosker som inte används bör 
tas bort. Design och färgsättning av kiosker i allmänhet bör 
ses över.

Ett exempel är de båda kioskerna väster om Stora Dammen 
som behöver befrias från klotter och gärna målas i en mer 
dämpad färg.

Toaletter
Eftersom det äts och dricks en hel del i Slottsskogen är det 
också ett stort behov av toaletter. Utöver de som markerats 
med blått på kartan finns det även toaletter i Villa Belparc, 
Björngårdsvillan samt vid Bangolfen, Linnéplatsen. Men de 
befintliga toaletterna är långt ifrån tillräckliga.

Nya toaletter (markerade med grönt) föreslås söder om 
Björngårdsvillan samt vid Dalens bollplaner.

På längre sikt föreslås utbyggnad av två nya större anlägg-
ningar i anslutning till de två plana gräsytorna som används 
för solbad/picnic: planen framför Björngårdsvillan och 
planen vid Plantskolevägen (orange markering). Här ska 
finnas separata avdelningar för män och kvinnor med flera 
WC i varje, samt skötrum för småbarn.

Befintligt WC

Förslag till nytt WC

Förslag till större 
WC-anläggning
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ENTREÉR 
OCH STRÅK Entré 

Vegagatan
Entré 
Linnéplatsen

Entré 
Slotts-
skogsgatan

Entré 
Margretebergsgatan

Entré 
Margretebergsmotet 
med parkering

Entré 
Masthugget

Entré vid 
GC-bro mot 
Sahlgrenska
sjukhuset

Önskvärd ny en-
tré och GC-bro 
mitt emot Bo-
taniskas entré

Linnéplatsen - den viktigaste entrén till Slottsskogen

Ur Göteborgs cykelkarta 
Heldragna röda linjer: Cykelbanor
Streckade röda linjer: Gator lämpliga för 
cykeltrafik

Viktig entré

Entré med parkering

Viktiga stråk för 
gång- och cykeltrafik

Framtida önsk-
värt stråk med 
bro över till Bota-
niska trädgården

Föreslaget nytt stråk
(gångstig)

Entré Håle-
kärrsgatan
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5.  Entréer och stråk

Befintliga entréer och stråk
Slottsskogen har idag tolv entrépunkter av olika dignitet. 
De viktigaste visas på kartan här intill. Entrépunkter i alla 
väderstreck binder samman ett nät av stråk för gång- och 
cykeltrafik i parken. Flera av dessa stråk ingår i huvud-
stråken för cykeltrafik i denna del av Göteborg.

Den viktigaste entrén - både idag och i ett historiskt 
perspektiv - är Linnéplatsen. Den viktigaste entrén för den 
som kommer med bil är dock vid Margretebergsmotet. Här 
finns väl ordnade platser för parkering. Från denna entré 
når man också restaurang Belparc. Se vidare i avsnitt 6 om 
parkering.

Förslag: Entré Linné - Ny gestaltning

Som planerad framtida nod i kollektivtrafiknätet enligt 
projekt K2020 kommer Linnéplatsens betydelse som 
entré till Slottsskogen bara att öka. Detta behöver få en 
arkitektonisk manifestation på något sätt. En särskild entré-
byggnad har diskuterats, men är kanske inte nödvändig. 
Alternativ kan vara grind, låg mur, portik, planteringar etc 
för att markera entrépunkten. För att skapa en avgränsning 
mot trafiken vid Linnéplatsens trafikapparat bör en tätare 
vegetation planteras i östra delen av entréområde av parken. 
Detta också för att skapa ett tydligt avgränsat parkrum 
innanför entrépunkten.

Om ett naturum ska lokaliseras till ett läge nära Linnéplat-
sen är det naturligt att detta ingår i markeringen av Slotts-
skogens viktigaste entrépunkt.

Förslag för sidoentréer
Från bostadsbebyggelsen i väster och norr finns flera sido-
entréer till Slottsskogen. För samtliga gäller att:

● Den fysiska miljön måste göras inbjudande och 
locka till att ta sig in i området.

● Skyltflora och anordningar för avstängning av bil-
trafik behöver ses över.

● Enkla informationstavlor behövs för att visa var 
man befinner sig och var de viktigaste målpunkterna 
finns inne i området.

Förslag för gång- och cykelstråk
Det befintliga systemet av stråk bör behållas. De historiskt 
traditionella slingrande vägarna med tydlig avgränsning 
mot gräs- och naturytor behålls. Belysning, parksoffor, 
papperskorgar (vissa av källsorteringstyp) och WC är vik-
tiga beståndsdelar i funktionella stråk.

Stråket i entréområdet söder om Linnéplatsen hade före 60-
talet en mera böjd sträckning. Denna bör återställas. 

Längsmed stråken har det spontant uppstått upptrampade 
stigar som används av joggare. Avgränsningen mot gräs- 
och naturytor är där mera diffus. Ett mer genomarbetat rut-
nät av stråk för joggare, också dessa med tydliga gränser 
bör skapas.  

Förslag: Ny gångstig i väster
Västra delen av Slottsskogen är sämre försett med stråk där 
man kan gå torrskodd. En ny gångstig föreslås som bin-
der samman området söder om Majvallen med entrén från 
Slottsskogsgatan. Denna stig finns bitvis idag som en spon-
tan stig, på vissa ställen något blöt.

Förslag: Ny bro till Botaniska
Den gång- och cykelbro som finns idag över Dag Hammar-
skjöldsleden är inte belägen så att den ger bästa möjliga 
kontakt mellan Slottsskogen och Botaniska trädgården. 
Dessutom fyller den inte kraven på tillgänglighet för rörelse-
hindrade. På sikt krävs därför en ny bro som är bättre place-
rad och har fullgod tillgänglighet. Det är önskvärt att en ny 
bro med fullgod tillgänglighet anläggs mitt emot Botanis-
kas entré. En något mindre kostsam lösning är att bygga om 
den befintliga gångbron, ev. med en hiss på östra sidan.

Förslag: Förbättra tillgängligheten
Slottsskogens topografi gör att stora delar av området vid 
sidan av huvudgångstråken är svårtillgängliga för rörelse-
hindrade. Branta backar måste forceras för att nå upp till 
djurgårdarna. Ev. kan en mer tillgänglig gångväg ordnas till 
Barnens Zoo. I park- och naturförvaltningens utvecklings-
plan är frågan om tillgängligheten mer utförligt behandlad.
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STIGBERGET

MAJORNA

KUNGSLADUGÅRD

JÄRNBROTT

ÄNGGÅRDEN

ANNEDAL

OLIVEDAL

KOMMEN-
DANTS-
ÄNGEN

Hållplats
spårväg
EKEDAL
linje 11

Hållplats
spårväg 
KLINTENS
VÄG
linje 3

LINNEPLATSEN
Hpl spårväg: linje 1, 2, 6, 13
Hpl buss: linje 42, 52, 80, 
760, 764, 765, Blå express
Framtida nod i K 2020

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Hpl spårväg: linje 1, 2, 7, 8, 13
Hpl buss: linje 58

Hållplats spårväg 
MARKLANDSGATAN
linje 1, 2, 3, 7, 8, 13
Framtida nod i K 2020

TRAFIK

Spårvägslinjernas sträckning år 2010
Observera att sex linjer passerar Centralstationen

Linje  1  Östra Sjukhuset - Centralstationen - Brunnsparken - Järntorget - Tynnered
Linje 2  Krokslätt - Korsvägen - Centralstationen - Brunnsparken - Högsbotorp
Linje  3  Kålltorp - Centralstationen - Brunnspaken- Järntorget - Mariaplan - Marklandsgatan
Linje  6  Länsmansgården - Brunnsparken - Linnéplatsen - Korsvägen - Kortedala
Linje  7  Bergsjön - Centralstationen - Brunnsparken - Sahlgrenska - Frölunda
Linje 8  Angered - Gamlestaden - Korsvägen - Marklandsgatan - Frölunda
Linje  11  Bergsjön - Centralstationen - Brunnsparken - Järntorget - Saltholmen
Linje  13  Linnéplatsen - Brunnsparken - Centralstationen - Korsvägen - Sahlgrenska - Marklandsgatan

Hållplats spårväg

Parkering:
1. Margretebergsmotet - ca 200 pl.
2. Belparc - ca 70 pl.
3. Vegagatan - ca 20 pl.
4. S om Margretebergsgatan

Möjlig utökning av Slotts-
skogens parkering

5

5

Hållplats Botaniska Trädgården

Möjlig plats för ny parkering vid 
Dalens bollplaner

Parkeringssituationen idag vid Dalen
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6.  Trafik - spårvagn, bil, buss

Läget idag: En stor mängd besökare ....
I genomsnitt besöks Slottsskogen av drygt 8 000 människor 
varje dag, vilket betyder avsevärt högre tal till exempel 
under vackra sommardagar. En stor del av besökarna (hur 
stor del vet vi dock inte) kommer till fots från närliggande 
bostadsområden. Uppskattningsvis bor sammanlagt ca 60 
000 göteborgare inom bekvämt gångavstånd i stadsdelarna 
Kungsladugård, Majorna, Stigberget, Olivedal, Kommen-
dantsängen, Annedal och Änggården.

... och lätt att nå med spårvagn

Från stora delar av Göteborg kan man lätt nå Slottsskogen 
med kollektivtrafik. Kartan här invid visar vilka spårvägs-
linjer som trafikerar de fyra närmaste hållplatserna. Dess-
utom finns busslinjer med hållplatser t.ex. vid Linnéplatsen 
och Botaniska trädgården.

Framtidens kollektivtrafik - K 2020

I kommunens utredningsprojekt om den framtida kollektiv-
trafiken, K 2020, spelar Linnéplatsen en viktig roll som en 
knutpunkt. En ny spårvägslinje är föreslagen i en förgren-
ing av spårvägsnätet vid Linnéplatsen i nordöstra delen av 
Slottsskogen med förbindelse i tunnel till Stigberget och 
Lindholmen. 

Också Marklandsgatan, inom gångavstånd från idrotts-
området söder om Margretebergsgatan, är planerad som en 
framtida knutpunkt i K 2020.

Befintlig angöring och parkering
Angöring för biltrafik är möjlig på flera platser utefter gator 
som angränsar till Slottsskogen. Angöringsplatser i kombi-
nation med ordnade  parkeringsplatser är däremot få. 

Den största parkeringsplatsen finns vid infarten intill 
Margretebergsmotet (1) med ca 180 platser närmast infarten 
och längre in ca 75 platser. Detta är Slottsskogens viktigaste 
parkering för besökare som kommer med bil. För den som 
närmar sig Slottsskogen norrifrån finns ingen parkering av 
motsvarande storlek. Vid Vegagatan finns ett 50-tal parker-
ingsplatser. (3) Dessa används sannolikt även av besökare 
till det närbelägna Vegahemmet. Inom idrottsområdet söder 
om Margretebergsgatan finns flera ytor med parkerings-
platser för idrottsanläggningarnas behov. (4)

Vid större evenemang i Slottsskogen eller t.ex. på Frölun-
daborg söder om Margretebergsgatan används Dalens boll-
planer för parkering.

Förslag: Ny parkering i väster

I västra delen av Slottsskogen, norr om Dalens bollplaner 
och med infart från Slottsskogsgatan, (5) skulle eventuellt 
en kompletterande parkering kunna anordnas. 

Att utreda: Parkering i närområdet

Någon ytterligare utvidgning av parkeringsplatserna i 
parken bör inte ske. Detta dels för att det är onödigt och 
olyckligt att asfaltera värdefulla grönytor, dels därför att 

Slottsskogen har mycket god kollektivtrafikförsörjning. 
Möjligheterna att skapa parkeringsytor i Slottsskogens när-
område utan att ta parkytor i anspråk bör dock utredas. 

Att utreda: Angöring busstrafik

Angöring för bussar, t.ex. skolklasser etc. på besök, är ord-
nad vid Naturhistoriska museet i norr samt vid infarten från 
Margretebergsmotet. Det finns dock inte någon bra plats för 
uppställning av bussar inom programområdet.

Vid utbyggnad av ett naturum i Slottsskogen (se avsnitt 8) 
behöver frågan om bussangöring lösas.

K 2020

Målet för K 2020-projektet är att öka an-
delen resor med kollektivtrafik inom och 
till/från Göteborgsområdet från dagens 
24 till minst 40 procent. 

I K 2020 samarbetar Västra Götalandsre-
gionen, Göteborgsregionens kommunal-
förbund, Göteborgs Stad, Västtrafik, Väg-
verket och Banverket.
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MILJÖ-
FRÅGOR

Område som ev. kan vara förorenat av rester från odlingsområde (plantskola)

Östra och södra delen av Slottsskogen är utsatt för trafikbuller från Dag Hammarskjöldsleden 
(47 900 fordom per årsmedelvardagsdygn söder om Annedalsmotet) respektive Margretebergs-
gatan (18 900 fordon per årsmedelvardagsdygn)
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7.  Miljöfrågor
Trafikbuller - kan något göras?
Randområden i Slottsskogen är störda av trafikbuller från 
dels Dag Hammarskjöldsleden i öster, dels Margretebergs-
gatan i söder. Möjligheten att ordna en viss avskärmning av 
trafikbullret bör utredas. Det är ofrånkomligt att vissa delar 
av de högre belägna terrängpartierna inom Slottsskogen är 
störda av trafikbuller, och att det måste accepteras i en stor-
stad.

Tystare områden finns dock. Det stora parkrummet mellan 
Lilla och Stora dammen ligger väl bullerskyddat genom att 
höjdpartiet i öster skärmar av bruset från Dag Hammar-
skjöldsleden.

Det öppna området vid Plantskolevägen ligger också väl 
skyddat från trafikbuller.

Markföroreningar?
Inom detta öppna markområde i väster har det tidigare 
funnits en plantskola och marken kan ha rester av gödnings-
ämnen och bekämpningsmedel. Området bör inte utnytt-
jas för anläggningar eller byggnader utan bevaras som 
en gräsyta för solbad etc. Om man ev. i södra delen nära 
Säldammsbacken vill lokalisera någon typ av anläggning 
måste marken här först undersökas och vid behov saneras.

Nedskräpning
Att avfallshanteringen i parken fungerar bra är viktigt 
för den allmänna trivseln. Skräp efter ”uteätare” vackra 
sommardagar orsakar stora avfallsmängder. Allt större in-
satser krävs för att klara hanteringen av detta. Park- och 
naturförvaltningens utvecklingsplan har angett en strategi 
för kretsloppsanpassad miljövänlig avfallshantering med 
källsortering och kompostering. 

Klotter är ett samhällsproblem och Slottsskogen 
är inte förskonad. 

Observatoriet i Norra Slottsskogen är försett med 
ett klotterskydd.

Ett sätt att lösa avfallshanteringen 
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Naturum i Slottsskogen
Lokaliseringsutredning

Radar Arkitektur och Planering AB har gjort ut-
redningen år 2009 i samarbete med stadsbygg-
nadskontoret, Länsstyrelsen och HIGAB.

Tre alternativa lägen i Slottsskogen studeras. 
Två av dessa lägen har två olika varianter:

     Branten
LINNÉPLATSEN
    Entréytan

    
    Parkeringsplatsen
BOTANISKA
    Skogssluttningen

DAMMEN

På följande sidor (sid 34-39) presenteras de fem 
förslagen med illustrationsmaterial från Radar.

Naturumsbyggnaden

Storlek: Ca 500 kvm. Ev tillkommer yta 
för kafé och offentliga toaletter.

Innehåll:  Reception, utställningshall, 
bildspels- och filmrum, ”grön turistbyrå” 
med datorstationer och läshörna.

Kafé: Eftersom det finns flera servering-
ar i denna del av Slottsskogen är det inte 
behövligt med något stort kafé i naturum. 
Frågan kommer att utredas vidare när 
valet av plats för naturum har gjorts.

NATURUM
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8.  Naturum

Förslag:  Nytt naturum i Göteborg 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i augusti 2007 
föreslagit placering av ett nytt naturum beläget vid Slotts-
skogen med närhet även till Botaniska trädgården och Äng-
gårdsbergen. Detta läge valdes framför andra tänkbara alter-
nativ på grund av dess goda tillgänglighet och stora antal 
besökare. 

Naturum ska ha funktionen av ett ”nav” i ett nätverk av 
besöksmål i form av filialer, knutpunkter och andra in-
formationsanläggningar vid välbesökta naturreservat etc. 
i Västra Götaland och underlätta storstadsbefolkningens 
besök i regionens naturmarker. Naturum har gratis inträde 

och målgruppen är allmänheten utan speciella förkunska-
per. 

Naturum är en typ av anläggning som är förenlig med 
Slottsskogens användning som grön- och rekreationsområde 
enligt Göteborgs översiktsplan. I programmets samråds-
skede finns tre alternativa lägen studerade, ”Linné”, ”Bota-
niska” och ”Dammen”. 

Efter programsamrådsprocessen, där synpunkter från 
många olika håll kommer att beaktas och vägas in i utvär-
deringen, kan ett av alternativen väljas ut för fortsatt pröv-
ning i detaljplan. Därefter är avsikten att en arkitekttävling 
ska genomföras.

Sverigekartan nedan visar var i vårt land det redan finns 
naturum. Utseendemässigt varierar de mycket. Exempel är 
naturum i Höga Kusten, Ånge, Västervik och Hornborga-
sjön.

”Naturum är ett centrum för besökare 
till ett naturområde och ska beskriva, 
förklara och ge förståelse för områdets 
värden, samt inspirera till vistelse och 
naturkontakt där.”

Ur ”Naturum i Sverige”
Naturvårdsverket 2004

Höga Kusten Ånge Västervik Hornborgasjön

Se även Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se
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Naturum
LINNÉPLATSEN
”Branten”

Naturum
LINNÉPLATSEN
”Entréytan”

NATURUM
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8.1  Naturum vid Linnéplatsen

”Branten”
I alternativet ”Branten” placeras naturumsbyggnaden vid 
slänten nedanför Naturhistoriska museets huvudentré. 
Naturum kopplas till Naturhistoriska antingen genom ett 
torn med gångbro eller genom en snedhiss i slänten. Denna 
koppling är viktig för samverkan mellan Naturum och mu-
seet och för att göra museet mera lättillgängligt.

”Entréytan”
I alternativet ”Entréytan” placeras naturumsbyggnaden på 
den stora befintliga gräsytan mot Linnéplatsen. Mitt emot 
byggnaden anläggs en snedhiss upp till Naturhistoriska 
muséets huvudentré.

Ett naturum vid Linnéplatsen kan utformas så att det 
bildar en entrébyggnad till Slottsskogen. Detta har en his-
torisk tradition i den gamla grindstugan som en gång fanns 
här. Samtidigt kan det utformas som en entrébyggnad till 
Naturhistoriska museet, och naturum kan samordna sin 
programverksamhet kring djur och natur med museet.

Läget vid Linnéplatsen är utmärkt för kollektivtrafik-
resenärer och för gående. För de som passerar förbi på 
Linnéplatsen kan det locka till spontana besök. Detta är en 
av huvudidéerna bakom att lokalisera ett naturum centralt 
i Göteborg: Storstadsmänniskan lockas att bli mer natur-
intresserad.

För bilburna saknas dock parkeringsmöjligheter i närområ-

det. Närmaste parkering finns vid Vegagatan på ca 350 m 
avstånd. Angöring för bussar - exempelvis med besökande 
skolungdomar - förutsätts kunna ordnas i den bussterminal 
som planeras vid Linnéplatsen inom ramen för K 2020-pro-
jektet. 

Illustrationerna visar den nya förgreningen av spårvägs-
nätet som föreslås i K 2020 (se sid 29). Ett naturum vid 
Linnéplatsen förstärker den knutpunkt som planeras här. 
Redan idag är Linnéplatsen en viktig bytespunkt i kollek-
tivtrafiksystemet.

Alternativet ”Entréytan” innebär att viktiga markytor, som 
används för solbad, picnic och andra rekreativa funktioner 
under sommarhalvåret, tas i anspråk. Bortfallet av dessa 
ytor är svårt att kompensera genom att tillskapa motsva-
rande funktioner på annat sätt. 

Kontakten med Naturhistoriska museet blir heller inte lika 
direkt som i ”Branten”. Å andra sidan är ”Entréytan” ett sol-
igare läge än ”Branten”, som ligger utan eftermiddagssol. 

Alternativet ”Branten” har stöd i terrängen och skym-
mer inte sikten från Linnéplatsen in i parken. Alternativet 
”Branten” är även mer förenligt med de kulturhistoriska 
målen för Slottsskogens entréområde, dvs. att bevara områ-
dets storslagenhet med stora gräsytor och stora träd.

Samtidigt innebär ”Branten” ett större ingrepp i naturen; 
i den lövskogklädda sluttningen nedanför Naturhistoriska. 
Området är lokal för flera intressanta och rödlistade arter, 

bl.a. getapel, kragjordsstjärna, vitsippsvivel och vinbergs-
snäcka. Här finns även död ved och ved- och marksvampar. 
”Branten” ingår i ett ekologiskt särskilt värdefullt område 
som omfattar nästan hela Slottsskogen. 

Kompletterande utredning
Som grund för ev. fortsatt planarbete i området ska en natur-
inventering göras av branten nedanför Naturhistoriska.

Naturhistoriska museet
Naturhistoriska museet drivs av Västra Götalandsregionen 
och besöks i genomsnitt av drygt 300 personer om dagen, 
varav mer än hälften är under 25 år. 

Museets samlingar omfattar tio miljoner djur. Dessutom 
ordnas tillfälliga utställningar och vandringsutställningar. 
Museet har en omfattande programverksamhet med olika 
arrangemang och föredrag, samt undervisning för skolung-
dom. Naturen intill museet används i undervisningssyfte. 
Museet har ett kafé med uteterrass mot väster.

Museets huvudentré ligger på en nivå ca 20 m ovanför 
Linnéplatsen, vilket motsvarar höjden av ett sjuvåningshus. 
Långa trappor leder upp till huvudentrén. En mer attraktiv 
och tillgänglig förbindelse med Linnéplatsen skulle behö-
vas. Att bygga ett naturum vid Linnéplatsen erbjuder en bra 
möjlighet att ordna en sådan förbindelse.
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Naturum
BOTANISKA
”Parkeringen”

Naturum
BOTANISKA
”Skogssluttningen”

NATURUM
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8.2  Naturum mitt emot Botaniska

”Parkeringen”
I alternativet ”Parkeringen” placeras naturumsbyggnaden 
på den befintliga parkeringsytan mitt emot Botaniska träd-
gårdens entré. Naturum ges en bullerskyddad entré som 
vetter in mot parken och kopplas samman med en ny gång-
bro över Dag Hammarskjöldsleden. De parkeringsplatser 
som försvinner ersätts med en ny parkering utefter Dag 
Hammarskjöldsleden. Entrévägen från söder måste flyttas 
västerut ca 40 m.

”Skogssluttningen”
I alternativet ”Skogssluttningen” placeras naturumsbygg-
naden delvis inskjuten i den trädklädda sluttningen och 
kopplas samman med en gångbro över till Botaniska träd-
gården. En bullerskyddad sida vetter mot kullen.

Gångbron
I projektet ”Naturum mitt emot Botaniska” ingår att en 
gångbro byggs över Dag Hammarskjöldsleden. Det ska så-
ledes inte vara möjligt att bygga ett naturum här utan att 
samtidigt bygga gångbron. Gångbron bildar en viktig sam-
manhängande direkt länk mellan Slottsskogen och Botanis-
ka. Den erbjuder även en utmärkt koppling mellan naturum 
och Botaniska. Eftersom naturum ska introducera besökar-
na till naturen såväl i Slottsskogen som i Botaniska trädgår-
den och Änggårdsbergen är denna placering av gångbron 
mycket funktionell.

Ett naturum mitt emot Botaniska Trädgården 
annonserar sig väl ut mot Dag Hammarskjöldsleden och 
spårvägen. Läget är lätt tillgängligt för bilburna besökare 
via infarten från Margretebergsmotet och de befintliga par-
keringsplatserna där.

För kollektivtrafikresenärer är läget sämre än vid Linnéplat-
sen. Men det finns dock en spårvägshållplats inom 250-300 
m gångavstånd. Bussar - exempelvis med besökande skol-
ungdomar - kan angöra vid infarten från Margretebergs-
motet.

För spontana besökare till fots är läget också sämre än vid 
Linnéplatsen.

En annan nackdel med detta läge är givetvis bullret från 
Dag Hammarskjöldsleden. Möjligheterna att ordna en solig 
godsida mot väster med naturumsbyggnaden som buller-
skärm finns dock.

”Parkeringen” resp. ”Skogssluttningen” visar två olika sätt 
att utforma naturum i detta läge. ”Skogssluttningen” inne-
bär ingrepp i terräng och vegetation, men man behöver inte 
ta nya parkytor i anspråk för parkering. Alternativet ”Par-
keringen” är mer skonsamt mot befintlig vegetation.

”Skogssluttningen” ingår i ett ekologiskt särskilt känsligt 
område som omfattar nästan hela Slottsskogen. Här finns 
inga skyddsvärda arter men förekomst av en intressant 
svampflora.

Kompletterande utredning
Som grund för ev. fortsatt planarbete i området ska en na-
turinventering av skogssluttningen göras.

Botaniska trädgården
Botaniska trädgården i Göteborg är en av Europas största, 
med praktfulla blomsterplanteringar, odlingar av krydd- 
och medicinalväxter, växthus med orkidéer osv. I trädgår-
den bedrivs pedagogisk verksamhet för skolor och försko-
lor. Guidade visningar och utställningar arrangeras. Vid 
trädgårdens entré ligger en butik för växter, souvenirer 
m.m. och några hundra meter in i trädgården finns en res-
taurang.

Nära Botaniska trädgårdens entré ligger också Göteborgs 
Universitets institution för växt- och miljövetenskaper.

Botaniska trädgården har över en halv miljon besökare årli-
gen. Under maj, den populäraste besöksmånaden, kommer 
nästan 100  000, vilket motsvarar över 3  000 personer om 
dagen.
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Naturum
DAMMEN

NATURUM
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8.3  Naturum vid Stora dammen

”Dammen”
Naturumsbyggnaden placeras vid foten av Säldammsback-
en mitt emot Stora dammen i Slottsskogen. 

Ett naturum vid Stora dammen är, när man kom-
mit in i parken, väl synlig i detta läge, men lockar sanno-
likt inte till lika många spontana besök som ett naturum 
vid Linnéplatsen. En viktig fördel med läget vid dammen 
är att parkmiljön här är mera ostörd av trafikbuller. Läget 
vid foten av en nordostsluttning är dock skuggigt under ef-
termiddagarna.

Avståndet till parkeringsplatsen vid Margretebergsmotet är 
relativt kort, ca 150 m, medan avståndet till kollektivtrafik 
är betydligt längre, ca 250 m till hållplatsen Botaniska träd-
gården. Bussar - exempelvis med besökande skolungdomar 
- kan angöra vid infarten från Margretebergsmotet.

Detta läge har ingen förbindelselänk, vare sig till Naturhis-
toriska museet (som 8.1) eller till Botaniska trädgården (som 
8.2). Kostnaderna för utbyggnaden kan därmed förväntas 
vara avsevärt lägre än i de två andra alternativen.

”Dammen” är beläget inom ett ekologiskt särskilt känsligt 
område som omfattar nästan hela Slottsskogen. I området 
finns inga skyddsvärda arter men det finns en intressant 
flora av mark- och vedsvampar.

Kompletterande utredningar
Som grund för ev. fortsatt planarbete i området ska en na-
turinventering göras.

Eventuellt krävs även en arkeologisk utredning.
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Skiss till nya odlingslotter vid Ekedalsgatan. Platsen ger 
utrymme för ett 30-tal lotter à 50 kvm samt en gemensam-
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SLOTTSSKOGSKOLONIN

9.   Nya koloniområden

Förslag:  Två nya områden
Inom programområdets västra del, nära den befintliga 
Slottsskogskolonin, föreslås två nya koloniområden:

Odlingslotter vid Ekedalsgatan
Vid Ekedalsgatan föreslås ett nytt odlingsområde. Områ-
det rymmer ett 30-tal odlingslotter om ca 50 kvm samt en 
gemensamhetslokal med uteplats. 

Kolonistugor vid Slottsskogsgatan

Vid Slottsskogsgatan föreslås ett nytt gruppbyggt kolonistu-
geområde. Skissen visar ett 50-tal stugor i storleken 10-15 
kvm. En gemensamhetslokal med dusch och toaletter och 
samvarolokal ordnas inom området. Vidare ordnas vatten-
poster (ej vattenledning till kolonistugorna), samt station 
för kompost, sopor och återvinning. Gångvägarna genom 
området ska hållas öppna för allmän gångtrafik. 

Inom det föreslagna kolonistugeområdet ligger den in-
hägnade ”Blomstergården”. Här hanteras lager av växter 
och träd, jord, parksoffor, lekplatsutrustning m.m. för de 
centrala och västra delarna av Göteborg. Det finns också 
ett växthus. De som utnyttjar Blomstergården har sina 
personalutrymmen i den närbelägna ”Ekonomigården” och 
i park- och naturförvaltningens lokaler vid Margretebergs-
motet. Blomstergården föreslås flyttad till området närmast 
söder om infartsvägen, vilket gör det möjligt att skapa ett 

mer sammanhängande kolonistugeområde. Det nya läget är 
även bättre med hänsyn till de leveranser med stora fordon 
som regelbundet kommer till området. En ny inhägnad och 
randplantering ordnas kring Blomstergården.

Ny parkering
Västra delen av Slottsskogen har behov av fler parkerings-
platser för besökare, liksom även en offentlig toalett. Före-
slagen parkering avses även betjäna besökare till Dalens 
bollplaner samt till koloniområdet. 

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att ”Blomstergården” behålls i sitt 
nuvarande läge, men att den ramas in med en ny plantering. 
På den öppna ytan i sydost anläggs en plantering med äpp-
leträd som en påminnelse om områdets historiska funktion 
som plantskola. 

Argo klubbstuga vid Ekedalsgatan ligger intill föreslaget 
nytt område för odlingslotter
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Slottsskogsvallen, som uppfördes till Jubileumsutställningen 1923
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10.   Slottsskogsvallen m.m.

Idrottsområde i söder
Södra delen av Slottsskogens programområde utgörs av ett 
idrottsområde med flera stora anläggningar, Området är ca 
16 hektar och avgränsas av trafikleder i öster (spårväg och 
Dag Hammarskjöldsleden) i norr (Margretebergsgatan) och 
i väster (Slottsskogsgatan). I söder gränsar området till ett 
litet villaområde vid Frölundaborgs Allé.

All mark är kommunägd utom Frölundaborg som ägs av 
Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium AB samt f.d. 
Säröbussarnas garage som ägs av AB Långedrag.

Topografi och vegetation
Området har flera stora plana ytor som upptas av idrotts-
hallar i olika storlekar, lekfält och bollplaner. Andra plana 
ytor används för parkering. Mellan de plana ytorna  finns 
lövskogsklädda kullar. De två nordligaste av dessa - också 
de två största - är lokaler för värdefulla arter av ved- och 
marksvampar.

Trafik och parkering
Närmaste hållplats för kollektivtrafik är Marklandsgatan i 
söder. Den viktigaste entrén för biltrafik är vid Margrete-
bergsgatan i norr. Vid stora evenemang, t.ex. i Frölunda-
borgs Ishall, räcker inte dessa ytor, utan parkering sker även 
på Dalens bollplaner norr om Margretebergsgatan. 

Kulturmiljö
Hela området ingår i Slottsskogens område av riksintresse 
för kulturmiljövården. Slottsskogsvallen och Margrete-
bergs Gård ingår i kommunens bevarandeprogram för 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Slottsskogsvallen tillkom 1923 i samband med Jubileums-
utställningen Göteborg 300 år. Anläggningen är i huvud-
sak byggd i trä i en lätt och elegant 20-talsklassicism. 1968 
brann den södra läktaren ner och är återuppförd i modern 
stil. I övrigt är anläggningen väl bevarad med huvudläktare, 
paviljonger, murar och staket. 

I Göteborgs bevarandeprogram står:

 ”Anläggningen visar idrottsrörelsens utveckling 
i Göteborg och är ett värdefullt exempel på 
den typ av träbyggnader som uppfördes i 
samband med jubileumsutställningen 1923.”

Margretebergs Gård är känd sedan 1800-talets början. 
Bostadshuset är av trä i 1 1/2 våning med tegeltäckt sadel-
tak och frontespis. Ekonomibyggnaden är delvis utförd med 
korsvirkeskonstruktion.

Programpunkter:
● Området innehåller stora anläggningar, men genom 

de skogsklädda kullarna är det inbäddat i grönska. 
Denna karaktär är viktig att bevara.

● Slottsskogsvallen med sitt entréområde samt 
Margretebergs Gård är en värdefull kulturmiljö att 
bevara.

● Nya stora publika anläggningar bör inte planeras in. 
Kapaciteten i området för parkering, tillfarter etc är 
otillräcklig, och områdets naturvärden och kultur-
historiska värden gör att stora förändringar i miljön 
bör undvikas.

● En ny detaljplan bör utarbetas som anger gränser för 
bebyggda ytor, mark som bevaras som natur samt 
trafikytor och stråk för allmän gång- och cykeltrafik. 
Planen ska också pröva upprättande av skyddsbe-
stämmelser för Slottsskogsvallen och Margretebergs 
Gård. 

● En naturinventering av de skogsklädda kullarna 
behöver göras som underlag för fortsatt planering.
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Koloniområdet ligger ”mitt i staden” men också med fin kontakt med naturen i Slottsskogen

SLOTTSSKOGSKOLONIN

Kolonin anlades 1915 och omfattar 154 stugor på lotter om 250-
300 kvm. Marken är kommunägd och arrenderas av Föreningen 
Göteborgs Koloniträdgårdar. Området är kulturhistoriskt värde-
fullt och viktigt att bevara. I det kommunala bevaringsprogram-
met skrivs:

 ”Kolonistugeområdet har ovanligt välbevarade stugor. Det är ett 
värdefullt komplement till miljön både i landshövdingehusområdet 
och Slottsskogen. Området har en symmetriskt anlagd plan. 
Stugorna är av trä och har branta, ursprungligen pappklädda 
sadeltak. Spröjsade fönster, små utbyggnader och trästaket är 
typiska inslag i området.” 

I gällande detaljplan (F 558 från år 1916) saknas specifika be-
stämmelser för bebyggelsen. Det finns dock regler för bebyggel-
sen som är bilagda arrendeavtalet mellan kolonistugeföreningen 
och kommunen. Reglerna omfattar stugornas storlek, taklutning, 
tak- och fasadutformning, fönsterutformning m.m.

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att dessa regler fungerar 
väl och att någon ny detaljplan inte behövs.

Slottsskogskolonin belägen i programområdets västligate del
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Detaljplaner behövs för några delområden
När en detaljplan upprättas för ett område prövas områdets 
markanvändning och utformning i en juridisk process som 
omfattar alla berörda parter, inkl allmänheten. 

Detaljplaneprocessen finns beskriven på Göteborgs Stads 
hemsida, www.goteborg.se under Bygga & Bo.

För följande delar av programområdet för Slottsskogen 
kommer programmet att följas av detaljplaneläggning:

Naturum
För anläggning av ett naturum i Slottsskogen krävs upprätt-
ande av detaljplan. Obs att detta program i samrådsskedet 
innehåller tre alternativa lägen för naturum.

Koloniområde
Nytt kolonistugeområde vid Slottsskogsgatan kräver 
upprättande av detaljplan. Eftersom markanvändningen 
inte är förenlig med Göteborgs översiktsplan måste detalj-
planen antas av kommunfullmäktige.

Odlingsområde
För det nya odlingsområdet vid Ekedalsgatan är det lämp-
ligt att upprätta en ny detaljplan. Gällande plan, F 203, är 
från 1878 och anger inte något specifikt ändamål för mark-
användningen.

Idrottsområde: Slottsskogsvallen m.m.
Idrottsområdet söder om Margretebergsgatan: Detta om-
råde har gällande detaljplan F 850 från 1923. Marken är 
allmän plats/park, men ändå bebyggd med flera idrotts-
anläggningar inkl. Slottsskogsvallen som ingår i kommu-
nens bevarandeprogram. En ny modern detaljplan bör tas 
fram där skyddsbestämmelser prövas för Slottsskogsvallen 
och även för Margretebergs Gård som är belägen inom om-
rådet.

K 2020 vid Linnéplatsen
Utbyggnaden av den förgrening av spårvägsnätet som före-
slås vid Linnéplatsen i projektet K 2020 kräver upprättande 
av detaljplan. Tidpunkten för en sådan utbyggnad är dock 
ännu ej klarlagd. Detaljplanen strider mot Göteborgs över-
siktsplan, varför den måste antas av kommunfullmäktige.
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Konsekvenser

Markhushållning
Stadsbyggnadskontoret har prövat att programförslaget är 
lämpligt enligt 2 kap. plan- och bygglagen, samt gjort en 
avvägning enligt 3 kap. miljöbalken. Vidare har program-
met prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 
5 § förordningen om hushållning med mark och vatteno-
mråden m.m.

Riksintresse
Programområdet berör riksintressanta kulturvärden och 
förutsätter ett bevarande av dessa kulturvärden. Kontoret 
bedömer att programmets förslag är de ur allmän synpunkt 
mest lämpliga utifrån områdets förutsättningar och förelig-
gande behov. Programmet bedöms inte medföra att miljö-
kvalitetsnormerna överskrids. Programmet är förenligt 
med kommunens översiktsplan. 

Behövs en miljöbedömning ?
Stadsbyggnadskontoret bedömer att programförslaget inte 
innebär betydande påverkan på miljön enligt plan- och 
bygglagen 5 kap. 18 § och att miljöbedömning enligt miljö-
balken inte behövs.

Bedömningen grundar sig bl.a. på att programmet:

● Inte påverkar något Natura 2000-område och där-
med inte kräver tillstånd enligt MB 7 kap. 28 §.

● Inte anger förutsättningar för kommande verk-
samheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 
MKB-förordningen bilaga 1 och 3.

● Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att upp-
fylla nationella och regionala miljömål.

● Inte bedöms ge upphov till en betydande miljö-
påverkan på biologisk mångfald, landskap, forn-
lämningar, vatten etc.

● Inte ger upphov till betydande risker för människors 
hälsa eller för miljön.

● Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer över-
skrids.

● Inte i negativ mening påverkar några områden eller 
natur som har erkänd nationell eller internationell 
skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat.

Plan- och Bygglagen 2 kap. 1 § 
samt Miljöbalken 3 kap. 1 §

”Mark- och vattenområden skall användas 
för det eller de ändamål för vilka områ-
dena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan använd-
ning som medför en från allmän synpunkt 
god hushållning.”



��PROGRAM FÖR SLOTTSSKOGEN

Slottsskogen är ett stort parkområde i centrala Göteborg, 
stadens mest besökta. Området har en varierande topografi 
och natur och används året runt för många olika fritids-
aktiviteter. 

Parken anlades i slutet av 1800-talet efter engelskt mönster 
och har, tillsammans med flera av sina byggnader och an-
läggningar ett kulturhistoriskt värde av riksintresse.

Kommunens översiktsplan anger Slottsskogen som ett grön- 
och rekreationsområde av särskilt stort värde.

Större delen av Slottsskogen saknar detaljplan. Marken är 
huvudsakligen i kommunens ägo.

Programförslaget för Slottsskogen innebär i korthet:

● Parken ska även framgent vara ett rekreationsom-
råde med möjligheter till mångsidiga fritidsaktivi-
teter. Parken ska också ge plats för avskildhet och 
naturupplevelser.

● Parkens kulturhistoriska värden ska tas tillvara.

● Förändringar, med utbyggnader av nya anläggning-
ar etc ska kunna ske, men med respekt för den unika 
miljön och i samklang med karaktärerna i olika de-
lar av området (parkkaraktär, skogskaraktär, bergs-
karaktär)

Några konkreta förslag som programmet innehåller:

Sammanfattning

●  Nytt café i ”Vita villan” eller i dess närhet

● Sommarservering i ”Utsikten”

● Förbättrat gångstråk i parkens västra del

● Ny gångbro över till Botaniska

●  Ny parkeringsplats vid infart från Slottsskogsgatan

● Nytt Naturum. Alternativa lägen är: Vid Linné-
platsen, vid Belparc och vid Stora dammen.

● Nytt odlingsområde vid Ekedalsgatan

● Nytt kolonistugeområde vid Slottsskogsgatan

Efter programsamrådet vidtar arbetet med att utreda vilken 
framtida långsiktiga skyddsform som bör väljas för Slotts-
skogen.
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MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

Observatoriet - KIGAB

Naturhistoriska Museet - KIGAB

Villa Belparc - KIGAB

F.d. Säröbussarnas garage - AB Långedrag

Frölundaborg - Scandinavium

Röd färg markerar kommunägd mark
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Genomförandefrågor
Fornlämningar
Inom programområdet finns en rad kända fornlämningar 
som ska beaktas i fortsatt planarbete. Inom både föresla-
get område för odlingslotter vid Ekedalsgatan och föresla-
get område för kolonistugor finns flera registrerade före-
komster av förhistoriskt material. Mot bakgrund av känd 
fyndbild ställde Länsstyrelsen krav på genomförande av en 
särskild utredning för att klargöra den faktiska fornläm-
ningsförekomsten. En särskild utredning har utförts som 
fastställde att det inte krävs några ytterligare arkeologiska 
insatser enligt Kulturminneslagen inom områdena.  

Miljökonsekvenser
Slottsskogen har en rik biologisk mångfald. För de olika 
alternativa placeringarna av ett naturum behöver invente-
ringar av flora och fauna utföras.

Markmiljö
Vid Plantskolevägen i västra delen av Slottsskogen, finns ett 
område som nyttjats till plantskola. Marken kan ha rester 
av gödningsämnen och bekämpningsmedel. Om man, i den 
södra delen av den öppna ytan nära Säldammsbacken, vill 
lokalisera någon typ av anläggning måste marken under-
sökas. 

Utmed föreslaget odlingsområde vid Ekedalsgatan har fyll-
nadsmassor påträffats. En markmiljöundersökning har ut-
förts som visar på lätt förhöjda föroreningshalter i delar av 
området. Bedömningen är dock att föroreningen inte utgör 
ett problem för genomförandet. 

I programskedet redovisas genomförandefrågorna endast 
översiktligt. Genomförandefrågorna utreds sedan ytter-
ligare under detaljplaneprocessen.

Markägoförhållanden
Övervägande delen av programområdet är i kommunens 
ägo med undantag av på kartan på sid 48 markerade fastig-
heter. 

Avtal
Ett genomförandeavtal ska tecknas mellan byggherren för 
naturum och kommunen för att reglera erforderliga åtgär-
der, marköverlåtelse/upplåtelse m.m. 

Avtal ska tecknas gällande koloni- och odlingslottsområde.  

Delar av programområdet omfattas av markupplåtelser. 
Befintligt avtal gällande kiosk berörs ifall naturum placeras 
enligt förslag ”Dammen”.

Befintligt avtal gällande område för parkeringsplatser be-
rörs av föreslaget odlingslottsområde vid Ekedalsgatan.

Ledningar 
Inom programområdet finns det befintliga ledningar. I det 
fortsatta planarbetet är det viktigt att beakta dessa ledningar 
och beräkna kostnader för erforderlig ledningsflytt. Bland 
annat behöver en stor vattenledning flyttas ifall naturum 
placeras enligt alternativ Botaniska ”parkeringen”. 

Ekonomiska konsekvenser 

Genomförande av i programmet föreslagna åtgärder kom-
mer att medföra utgifter för kommunen enligt fördelning 
nedan. Kommunens inkomster består i ersättning för den 
mark som upplåts/överlåts.

Koloni- och odlingslottsområde: Utgifter för an-
läggande av koloniområde och odlingslottsområde belastar 
kommunen genom fastighetsnämnden. Så även de utgifter 
som krävs för att kunna nyttja marken för detta ändamål 
såsom eventuella utgifter för arkeologi, ev ledningsflytt 
m.m.  För att kunna anlägga ett kolonistugeområde vid 
Slottsskogsgatan ska befintlig parkstation flyttas. Före-
slagen ny placering av parkstationen medför en minskning 
av ytan för Dalens fotbollsplaner, belägna strax söder om 
planerat koloniområde.

Naturum: Byggherren för naturum förutsätts bekosta 
anläggande av naturum samt alla åtgärder som krävs för 
att kunna nyttja marken för detta ändamål såsom eventuell 
erforderlig ledningsflytt, flytt av p-platser, geotekniska åt-
gärder, ersättning för befintliga värden såsom naturvärden 
eller befintliga anläggningar m.m. 

I det fall naturum ska placeras vid Botaniska så förutsätts 
att en gång- och cykelbro anläggs. Detta förutsätter att 
finansiering för gångbron löses. 

Utveckling av parken: Åtgärder för att utveckla 
parken bekostas av kommunen genom park- och natur-
nämnden.  



Park och naturnämnden i Göteborg 
om kärnvärden för Slottsskogen:

FOLKLIGHET
En park för alla, vardag som fest

Slottsskogen är en öppen och fri park som ”ägs” av göteborgarna själva.

Alla är välkomna att njuta av en icke-kommersiell 
park, både göteborgare och turister.

TRADITION
En park som för historien vidare och utvecklas med göteborgaren

Slottsskogen är en generationspark. Besökarnas 
historia är ett med parkens. Vi bevarar, utvecklar och 
för arvet vidare, med respekt för historien.

När vi utvecklar parken genomför vi förändringar i samma 
anda som en gång skapade parken. Utvecklingen sker varsamt 
och med djup hänsyn till både parken och besökarna.

MÅNGFALD
En park med natur, kultur, aktivitet och vila - du väljer

Slottsskogen erbjuder mångfald i flera betydelser, bland 
besökarna, aktivitetsutbudet, upplevelser, årstider, natur.

Slottskogen erbjuder möjligheterna, 
besökaren väljer själv vilken typ av aktivitet eller upplevelse som 
är mest attraktiv för tillfället. En park på besökarnas villkor.

Hur fick Slottsskogen 
sitt namn?
Namnet Slottsskogen syftar på 
gamla Älvsborgs slott som låg vid 
Älvsborgsbrons södra fäste.  

Skogen användes för hjortjakt, 
fruktodling och som betesmark. Med 
början på 1700-talet fick Göteborgs 
borgerskap med familjer lov att 
använda marken för friluftsliv.

År 1864 hade befolkningsmängden 
ökat markant och landshövdingen 
Albert Ehrenswärd såg behovet av en 
stadspark för alla i staden. I dåvarande 
stadsfullmäktige satt August Kobb, 
son till den store teimportören, och 
han tog sig an uppdraget. Inspirerad 
av engelska parkideal och Skansen 
i Stockholm gjorde han 1874 
Slottsskogen till en regelrätt park med 
stora gräsytor, djurpark och dansbana.

August Kobbs porträtt 
finns idag i berghällen 
nedanför Säldammsbacken.

(Ur kommunens 
Slottsskogenbroschyr 2009)
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