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En fördjupad översiktsplan för Kärra, har
upprättats av Stadsbyggnadskontoret, och
varit utställd under 2006. Efter utställningen
har kommunstyrelsen beslutat att inte anta
planen. Istället har ett program för området
väster om Kärra upprättats (etapp 1 och 2).
Programmets syfte är att klargöra förutsättningarna för och lämpligheten av en utbyggnad
av blandstad med bostäder, skola m.m i en väl
sammanhängande grönstruktur. Området ligger
väster om Kärra och omfattar Larsereds dalgång
och jordbruksmarken norr om Bönered.

PLANFÖRSLAGET
Förslaget kan inrymma ca 1 000-1 200 nya bostäder beroende på vilken exploateringsgrad som väljs.
Utgångspunkten är att forma en stadsdel med god kollektivtrafikförsörjning, vilket förutsätter en relativ
hög exploateringsgrad med en koncentration av bostäder i anslutning till huvudstråken.
Bebyggelsemässigt indelas området i tre huvuddelar, i söder en stadsmässig bebyggelsen kring
Nortagenevägen och dess förlängning, en mer småskaliga bebyggelse i Larsereds dalgång och en
tät bebyggelse i de norra delarna. I de tätare delarna i norr och söder föreslås flerbostadshus med 46 våningar i huvudstråken och 2-4 våningar i områdets ytterkanter. I de glesare delarna, i Larsereds
dalgång, föreslås små flerbostadshus, grupphus och en viss andel friliggande villor.
Bebyggelsen anpassas väl till befintliga skogsklädda naturområden. Gröna stråk av orörd natur sparas
ut och bildar en sammanhängande grönstruktur mellan bostadsgrupperna. I den södra delen föreslås
en mer stadsmässig park.
Utbyggnaden medför att kundunderlaget för befintliga Kärra utökas vilket kan stärka befintliga
verksamheter och service i Kärra Centrum. Utbyggnadsområdets storlek ger dock inte underlag för att
utveckla ett komplett närcentrum i nybyggnadsdelen, däremot kan underlag för viss mindre närservice
finnas. Fullt utbyggt krävs en ny F-9 skola i området. I förslaget prövas två områden som möjliga
skoltomter. Efter programsamrådet avgörs vilken av dessa som är mest lämpad.
Området trafikmatas från söder genom en förlängning av Nortagenevägen och i norr genom att en ny
anslutning från Norrleden tillskapas. Befintliga Nortagenevägen görs om till en trädkantad entrégata.
Området i norr, närmast Norrleden, föreslås nyttjas för etablering av verksamheter och handel. Här
medger erforderliga skyddsavstånd ej bostäder.

PROCESSEN
Programmet utgör den första delen i planarbetet och syftar till att lägga grunden för det fortsatta
arbetet. I programmet prövas områdets lämplighet för bostadsbebyggelse, likaså ges övergripande
riktlinjer för områdets utformning. Innan planen går ut på detaljplanesamråd kommer frågor som
gestaltning, planavgränsning och exploatering att prövas närmare.
PROGRAMHANDLIGAR

Programhandlingen finns tillgänglig
3 september - 15 oktober 2008 på:
- Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20,
öppet: mån-fre kl 8.00-16.30
- Backa bibliotek, öppet: mån ons tors 10-19,
tis fre 10-17 samt lör 10-14.
- Kärra bibliotek, öppet: mån 12-19,
tis tors 10-19 och ons fre 10-16.
Handlingarna finns även tillgängliga på:
www.goteborg.se/byggabo

SYNPUNKTER

Om du har synpunkter på förslaget, skiv eller
e-posta senast den 15 oktober 2008 till:
Byggnadsnämnden
Box 225, 403 17 Göteborg
e-post:sbk@sbk
V I D F R Å G O R ? R I N G!

Upplysningar om förslaget lämnas av:
- Kajsa Räntfors, tel:031-368 15 22
- Gunnel Jonsson, tel:031-368 15 39
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Ev. skoltomt

Bryn, gärdsgårdar, trädrader, sparas
som grönytor i de nya bostadskvarteren
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Lillekärr Södra

Ny väg byggs parallelt med den gamla.
Byvägen görs om till gc-väg.

Prilyck

Naturmark
Ev. skoltomt

Kompletterande bebyggelse norr
om Nortagenevägen möjliggörs

Möjligt framtida
järnvägsspår

Parkstråk

HUVUDSTRÅK

Anslutning mot
eventuella framtida
utbyggnadsområden

Hög exploatering/täthet
mot huvudstråket

Nortagenevägen
Entré
Öppet parkområde kopplar
samman det nya och bef. Kärra

Fri siktlinje mot
Böneredsåsen

Befintlig bebyggelse

Utbyggnadsområde för handel
och service

Huvudstråk, bostadsbebyggelse i 4-6 våningar
med möjlighet till verksamheter i bottenplan.

Alternativ placering för skoltomt

Bostadsbebyggelse med hög exploateringsgrad,
flerbostadshus, grupphusbebyggelse, parhus m.m.

Centralt parkstråk som förbinder
Larseredsravinen med Bönered

Bostadsbebyggelse med lägre exploateringsgrad,
små flerbostadshus, parhus, friliggande villor m.m.

Grönstråk/naturområde

