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LÄSANVISNING
Denna samrådshandling beskriver tre förändringsalternativ för området. Alter-
nativen innehåller förslag till hur området kan utvecklas, bland annat vad gäller 
markanvändning och infrastruktur. Handlingen beskriver också ett nollalterna-
tiv, som är en tänkbar utveckling av området utan de föreslagna förändringarna.

Alternativen är avsedda som en utgångspunkt för diskussion kring områdets 
framtid och kring avvägningar mellan olika intressen i området. Alternativen är 
också en väsentlig del av en förankringsprocess hos alla berörda.

Samrådshandlingen skickas ut relativt tidigt i planeringsprocessen för att 
fånga upp kunskap, idéer, tankar och förslag i ett tidigt skede och i en så bred 
krets av intresserade som möjligt. 

Att arbetet är i ett tidigt skede innebär samtidigt att det finns mycket kvar att 
utreda och beskriva. Handlingen försöker så långt som möjligt peka på var kun-
skap saknas eller är bristfällig. Detta ska hanteras i det fortsatta arbetet, liksom 
sådant som framkommer under samrådet.

Så när du läser denna handling - fundera på för- och nackdelar med de olika 
alternativen. Om du tänker skicka in synpunkter på handlingen under samråds-
tiden så försök att formulera vad du tycker är bra, vad du tycker är dåligt och 
varför du tycker så. 

Efter samrådet kommer alla synpunkter att sammanställas och bearbetas. Ar-
betet går då vidare med att ta fram ett förslag som skickas ut på utställning. Alla 
får då återigen möjlighet att lämna sina synpunkter, då på ett genomarbetat för-
slag till områdets framtida utveckling.
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG FÖRDJUPAD 
FÖR HÖGSBO-FRÖLUNDA MED DAG HAMMAR-
SKJÖLDSLEDEN
Samrådsförslaget till  fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda 
med Dag Hammarskjöldsleden består av denna handling som är indelad två 
delar med sammanlagt fem kapitel förutom denna inledning. 

DEL 1

1. UTGÅNGSPUNKTER
Fördjupningen av översiktsplanen inleds med utdrag från målbilden för den 
kommuntäckande översiktsplanen för Göteborg och från målbilden för projek-
tet Dag Hammarskjöldstaden som den såg ut inför samrådet. 

Kapitlet innehåller även information om inom vilken organisation och med 
vilken metodik denna plan tagits fram. Tidigare beslut och bakgrund rörande 
idén av en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard finns ock-
så med.

Kapitlet avslutas med genomgång grundläggande identitet och karaktär 
planområdets olika delar.

2. UTVECKLINGSSTRATEGIER
Översiktsplanen för Göteborg visar på tre prioriterade utvecklingsstrategier. De 
tre prioriterade strategierna presenteras i detta kapitel.

I kapitlet redovisas hur fyra alternativ har tagits fram baserat på scenarier, som 
vart och ett visar på olika idéer av stadsutveckling. De fyra alternativen består av 
ett nollalternativ, som visar en trolig utveckling om ingen boulevardomvandling 
sker av leden, och tre förändringsalternativ baserade på att en omvandling sker. 

Förändringsalternativen prövar olika de olika scenarieidéerna på ett mer ge-
nomarbetat sätt. En vidare bearbetning av inkomna synpunkter i samrådet kom-
mer ligga till grund för det fortsatta arbete som kommer ske efter samrådet. 
De tre förändringsalternativen och nollalternativet redovisas i detalj i kapitel 3, 
Geografiska inriktningar.

3. GEOGRAFISKA INRIKTNINGAR
I detta kapitel beskrivs inledningsvis planområdet uppdelat i sex geografiska 
områden, med kortfattade rekommendationer kring deras framtida utveckling. 

Därefter ges en närmare presentation av ett nollalternativ och de tre föränd-
ringsalternativ som är kopplade till omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden 
utifrån de scenarier som redovisats i kapitel 2.

I de tre förändringsalternativen prövas en mängd scenarier för en framtida 
stadsutveckling. Nollalternativ redovisar en trolig utveckling av planområdet om 
Dag Hammarskjöldsleden inte omvandlas till en boulevard och ingen föränd-
ring utöver redan beslutad planering genomförs.

Kapitlet avslutas med en sammanfattande tematisk redogörelse gällande de 
idéer som redovisas i förändringsalternativen och nollalternativet.
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DEL 2

4. TEMATISKA INRIKTNINGAR
I detta kapitel beskrivs förutsättningarna och inriktningar för planen uppdelat 
efter olika tematiskt indelade ämnesområden. Två ämnesområden, grönstruktur 
samt trafik och infrastruktur, har studerats djupare inför samrådet. 

De andra tematiska ämnesområdena är mer översiktligt beskrivna och i det 
vidare arbetet kommer flera av dessa behöva studeras vidare. De tematiska äm-
nesområdena är:
• Bebyggelse, gestaltning och kulturmiljö
• Pågående planering
• Grönstruktur
• Klimat
• Bostäder och samhällsservice
• Näringsliv
• Trafik och infrastruktur
• Miljö och hälsa
• Geoteknik
• Teknisk försörjning
• Genomförande, ekonomi och finansiering
• Riksintressen
• Mellankommunala frågor

5. HÅLLBARHETSBEDÖMNING
I kapitlet beskrivs konsekvenserna baserat på om de olika idéer som presenteras 
i förändringsalternativen genomförs. De beskrivs utifrån miljömässiga, sociala 
och ekonomiska aspekter. Kapitlet beskriver också genomförandemässiga kon-
sekvenser 
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INLEDNING
Detta är en samrådshandling för en fördjupning av översikts-
planen för Göteborg för området Högsbo-Frölunda med Dag 
Hammarskjöldsleden. Planen tas fram samtidigt som en ny 
översiktsplan för Göteborg och en fördjupning av översikts-
planen för centrala staden. De tre handlingarna är ute för sam-
råd under samma tid.

Planhandlingen består av två delar. Del 1 som består av en in-
ledning och tre kapitel. Kapitel 1 beskriver vilka utgångspunk-
ter som gällt för planförslaget och kapitel 2 vilka övergripande 
strategiska idéer för utvecklingen av området som legat till 
grund för de tre förändringsalternativ som presenteras i ka-
pitel 3 - Geografiska inriktningar. De tre förändringsalternati-
ven används för att kunna samråda kring hur genomförandet 
av olika principer för stadsutvecklingen påverkar planområdet 
i sin helhet. Efter samrådet kommer inkomna synpunkter på 
de tre olika förslagen bearbetas vidare och ett planförslag tas 
fram.

Del 2 består av två kapitel. I kapitel 4 som inleder denna del 
beskrivs förutsättningarna och inriktningar för planen, uppde-
lat efter olika tematiskt indelade ämnesområden. Två ämnes-
områden, grönstruktur samt trafik och infrastruktur, har stud-
erats djupare inför samrådet. Denna del avslutas med kapitel 5, 
vilket är en konsekvensbeskrivning (med tillhörande miljökon-
sekvensbeskrivning) för planen. 

DEL 1
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VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
En översiktsplan ska ge vägledning i beslut om användning av mark- och vatte-
nområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Alla kom-
muner ska, enligt plan- och bygglagen, ha en aktuell översiktsplan som omfat-
tar hela kommunen. Översiktsplanen kan ändras, kompletteras eller förtydligas 
genom fördjupningar och tematiska tillägg. Detta innebär att en översiktsplan 
kan bestå av flera dokument som har antagits av kommunfullmäktige vid olika 
tillfällen.

Lämplig mark- och vattenanvändning
Översiktsplanen visar kommunens syn på hur mark och vatten ska användas.
Översiktsplanen ska främja en samhällsutveckling med jämlika och goda lev-
nadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö, idag och för kom-
mande generationer. Kommunfullmäktige ska under varje mandatperiod besluta
om översiktsplanen är aktuell eller om den behöver revideras (3 kap plan och
bygglagen).

En översiktsplan är inte juridiskt bindande, men genom sin vägledande funk-
tion för både kommunen och andra myndigheter har den en central roll för sta-
dens utveckling. Översiktsplanens viljeinriktning omsätts i detaljplaner, bygglov
och andra tillstånd för mark och vatten som är juridiskt bindande. Översiktspla-
nen redovisar allmänna intressen och strategiska ställningstaganden om stadens 
utveckling. Särskilt beskrivs hur staden avser att tillgodose riksintressen enligt 
miljöbalken.

Översiktsplanen fungerar som underlag för dialog mellan stat och kommun 
om allmänna intressen – i synnerhet riksintressen. Översiktsplanen möjliggör 
för göteborgare, myndigheter och andra intressenter att få en uppfattning om 
hur staden kan komma att ställa sig till kommande anspråk på förändringar i 
stadsmiljön.

Vad är en fördjupad översiktsplan?
Den kommunomfattande översiktsplanen kan ändras, kompletteras eller för-
tydligas genom fördjupningar och tematiska tillägg. En fördjupning av över-
siktsplanen kan visa en ökad detaljeringsgrad inom ett visst geografiskt område, 
medan tematiska tillägg behandlar enskilda kommuntäckande frågor. En för-
djupning eller ett tillägg utgör delar av den kommunomfattande översiktsplanen 
och förfarandeprocessen är densamma som då den kommunomfattande över-
siktsplanen upprättas.

Översiktsplanen ska ange:
Grunddragen i fråga om den avsedda 
användningen av mark- och vattenom-
råden.

Kommunens syn på hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras,

Hur kommunen avser att tillgodose de 
redovisade riksintressena och följa gäl-
lande miljökvalitetsnormer.

Hur kommunen i den fysiska planering-
en avser att ta hänsyn till och samord-
na översiktsplanen med relevanta na-
tionella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar 
utveckling inom kommunen.

Hur kommunen avser att tillgodose det 
långsiktiga behovet av bostäder.

En fördjupning är formellt en ändring 
av översiktsplanen för en viss del av 
kommunen. En fördjupning får  redo-
visas med annan detaljeringsgrad än 
översiktsplanen i övrigt. 

I en ändring som görs av gällande 
översiktsplan ska sambanden och kon-
sekvenserna för översiktsplanen som 
helhet redovisas.

I detta fall tas fördjupningen fram pa-
rallellt med en ny kommuntäckande 
översiktsplan och ingen avstämning 
kommer göras mot den nu gällande 
översiktsplanen från 2009.
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ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG, FÖRDJUPAD 
FÖR HÖGSBO-FRÖLUNDA MED DAG HAMMAR-
SKJÖLDSLEDEN
Under 16 januari till 26 april 2019 är denna samrådshandling för en fördjupning 
av  översiktsplanen föremål för samråd enligt plan- och bygglagen. Även för-
slagen för översiktsplanen samt till fördjupning av översiktsplanen för centrala 
staden är föremål för samråd under samma tidsperiod. 

Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av stadsbyggnadskontoret i sam-
verkan med park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och fastighetskontoret. 

Under samrådstiden är alla välkomna att lämna synpunkter på förslaget. 
Dessa synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse, bearbetas och tas om 
hand i arbetet med att vidareutveckla förslaget. Fördjupningen av översiktspla-
nen antas slutligen av kommunfullmäktige.

I denna samrådshandling redovisar kommunen förslagets innebörd, skälen 
för förslaget, förslagets konsekvenser och relevant planeringsunderlag. 

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och 
att ge möjlighet till insyn och påverkan. Specifikt för denna fördjupning är syftet 
med samrådet att få synpunkter som kan användas som underlag för att bland 
annat hitta en lämplig huvudstruktur för planområdet och för att ta ställning 
till lämplig markanvändning. För att konkretisera idéer som framkommit under 
arbetet och att sätta dessa i ett stadssammanhang används tre olika förändrings-
alternativ som vart och ett beskriver olika huvudstrukturer för främst området 
runt Dag Hammarskjöldsleden. De olika idéerna ska med grund i samrådet ut-
vecklas, förbättras och användas som grundstomme i det slutliga planförslag som 
ska tas fram inför utställningen. 

Samrådet sker genom att inhämta synpunkter kring tre olika förändringsal-
ternativ som rör stadsbyggnad. Ett nollalternativ finns också med som jämfö-
relsealternativ. De tre förändringsalternativen och nollalternativet används för 
att visa i karta och text hur olika utveckling av planområdet i sin helhet skulle 
kunna se ut. 

Efter samrådet vidareutvecklar kommunen förslaget till fördjupad översikts-
plan samt sammanställer och bemöter inkomna synpunkter i en samrådsredo-
görelse. Därefter ställer kommunen ut planförslaget under minst två månader. 
Under utställningen ska länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande som tydlig-
gör statens syn på planförslaget. Den som vill lämna synpunkter på förslaget får 
återigen möjlighet att göra det. Översiktsplanen antas slutligen av kommunfull-
mäktige. 

Motstående sida: De centrala delarna av planområdet sett från öster 
mot väster. I förgrunden ses Högsbo verksamhetsområde som enligt 
förslaget omvandlas (i mer eller mindre delar) till att innehålla en stor 
andel bostäder. Mitt i bilden, på andra sidan Marconimotet, syns Järn-
brott, Flatås och delar av Frölundas dalgång. I dessa områden föreslås 
redan befintlig bebyggelse kompletteras med ytterligare bostäder, till 
stor del i enlighet med redan pågående planering. Göta älvs mynning 
och delar av Göteborgs skärgård syns i bildens ovankant.
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FRÖLUNDA MED DAG HAMMARSKJÖLDSLEDEN
Beslut om fördjupad översiktsplan för Högsbo-Frölunda 
med Dag Hammarskjöldsleden
Uppdraget med att ta fram översiktsplanen gavs av Kommunfullmäktige hösten 
2017. Av beslutet framgår att:

”Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till fördjupning av översikts-
planen för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden med den inriktning som 
framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Förslaget ska tas fram med aktiv 
medverkan av övriga berörda nämnder.”

Av stadsledningskontorets tjänstutlåtande framgår att följande: 
”Fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda med Dag Hammar-

skjöldsleden ska ge stöd för en inriktning mot den täta, gröna staden med blandat 
innehåll genom komplettering av den byggda staden i kombination med byggande i 
strategiska knutpunkter. Göteborg ska byggas tätare så att fler invånare får möjlighet 
till ett enkelt vardagsliv, med gångavstånd till kollektivtrafik och service.”

Av särskild vikt är bland annat att pröva omvandling av Dag Hammarskjölds-
leden till boulevard och att stödja genomförandet av Stomkoll 2035.

Arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen ingår som ett av flera 
delprojekt kring planeringen av Dag Hammarsköldstaden.

Målbild Koll 2035
Målbild Koll 2035 beskriver hur kollek-
tivtrafikens stomnät ska utvecklas i det 
sammanhängande tätortsområdet i 
Göteborg, Mölndal och Partille fram till 
år 2035, då antalet invånare väntas ha 
ökat med 200 000 och antalet arbets-
tillfällen med 200 000.

Målbilden antogs av Regionfullmäktige 
den 10 april 2018 och är sedan tidigare 
antagen av respektive kommunfullmäk-
tige i Göteborg, Mölndal och Partille. 

MARCONIMOTET

JÄRNBROTT FLATÅS

FRÖLUNDAS DALGÅNG

HÖGSBO VERKSAMHETSOMRÅDE

DAG HAMMARSKJÖLDSLEDEN DAG HAMMARSKJÖLDSLEDEN

Copyright © Göteborgs Stad



1. UTGÅNGS-
PUNKTER
I detta kapitel redovisas målbilden för den kommuntäckande 
översiktsplanen för Göteborg, övergripande ställningstagan-
den och förhållningssätt för denna plan samt utdrag från mål-
bilden för projektet Dag Hammarskjöldstaden. 

Kapitlet innehåller även information om inom vilken organisa-
tion och med vilken metodik denna plan tagits fram. Tidigare 
beslut och bakgrund rörande idén av en omvandling av Dag 
Hammarskjöldsleden till en boulevard finns också med.

Kapitlet avslutas med en genomgång av planområdets grund-
läggande identitet och karaktär.
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MÅL OCH INRIKTNINGAR
Översiktsplanens målbild
Det övergripande målet i det pågående arbetet med Göteborgs Stads nya över-
siktsplan är att Göteborg ska utvecklas till en långsiktigt hållbar stad med balans 
mellan sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer. Arbetet för att nå målet kan 
ses som en pågående förändringsprocess och inte ett givet framtida tillstånd. En 
bild som beskriver hur framtidens hållbara Göteborg ska fungera och upplevas 
har tagits fram. Utgångspunkten för denna framtidsbild är kommunens egna 
visioner och beslutade mål. Målbilden syftar också till att möta stadens utma-
ningar och att stärka Göteborgs unika tillgångar, såväl de byggda miljöerna som 
natur- och kustområden.  

Målbild  Hållbar stad – öppen för världen 
I framtidens Göteborg har invånare, boende och besökare jämlik tillgång till 
stadens resurser. Den hållbara staden ger god tillgång till stadens hela utbud och 
möjlighet att lösa de viktigaste vardagsbehoven i närområdet. Alla göteborgare 
har förutsättningar till en passande bostad och en bra livsmiljö vilket bidrar till 
en enklare vardag.

I Göteborg känner invånarna tillit till samhället och har inflytande över sina 
liv. Göteborg är en sammanhållen stad med en struktur som håller ihop stadens 
olika områden och de människor som lever och verkar där. Stadens delar är 
ihopkopplade och det är enkelt för alla att ta sig mellan arbete, bostad, rekreation 
och nöjen.

Här finns mötesplatser för alla där vardagslivets behov av aktivitet och av-
koppling möts, men också platser där människor kan träffas och umgås utan att 
behöva köpa något. Göteborg erbjuder storstadens möjligheter men har behållit 
närheten och personligheten från tiden när staden var mindre. Staden har inves-
terat i attraktiva stadsmiljöer som promenadstråk och ett stort utbud av butiker, 
kultur och evenemang. Här finns en bredd av arbetsplatser och bostäder. Skolor, 
vårdcentraler och annan offentlig service finns nära.

Göteborg är en klimatsmart och robust stad. Det är enkelt att leva hållbart 
med begränsad klimatpåverkan. En genomtänkt grön stadsplanering bidrar till 
att möta klimatutmaningen. Grönska i den täta staden är viktigt ur både ett soci-
alt och ekologiskt perspektiv. När regnmängderna ökar finns naturområden som 
kan ta emot vatten. Det grönskande och vattennära Göteborg inbjuder boende 
och besökare att gå och cykla. Den nära tillgången till parker, natur och vatten 
bidrar till ökad hälsa och människors känsla av välmående.

Göteborg är en stad som är öppen för världen. Här finns utrymme för gemen-
skap och nya initiativ. Verksamheter och människor har lätt att finna varandra 
och det finns rum för innovation och kreativitet. Göteborg är kärnan i regionen 
och en motor för hållbar tillväxt. Stadens blandade befolkning, akademi och 
mångsidiga näringsliv ger impulser till och från hela världen. Det är enkelt att 
resa inom Göteborg, men också till övriga Sverige och utomlands. Göteborg är 
en internationell förebild för förmågan att samarbeta i en miljö där människor 
utvecklas och trivs. Göteborg erbjuder goda förutsättningar för en hög och håll-
bar tillväxt.

Göteborgs översiktsplan

Gällande översiktsplan är från 2009 
men ett arbete pågår parallellt med 
detta planarbete att ta fram en ny 
kommuntäckande översiktsplan. 

Hänvisningar till översiktsplanen i detta 
dokument är hänvisningar till försla-
get till den nya översitktsplanen om ej 

annat anges
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Områdesvisa inriktningar från den kommuntäckande  
översiktsplanen
I samrådshandlingen för översiktsplanen redovisas en karta med områdesvisa 
inriktningar där långsiktiga intentioner och prioriteringar avseende användning 
av mark och vatten redovisas. Det geografiska område som denna fördjupning 
av översiktsplanen hanterar ligger inom ett område som benämns mellanstaden 
i översiktsplanen. Inom planområdet finns tre tyngdpunkter utpekade: Frölunda 
torg, Axel Dahlströms torg och Marklandsgatans hållplats.  Av översiktsplanen 
framgår att

Mellanstaden är det sammanhängande stadsområdet utanför Göteborgs innerstad. 
Här finns boendemiljöer med olika karaktär och täthet, lokala torg och bostadsnära 
grönområden. Här finns också god kollektivtrafik, service och teknisk infrastruktur. 

Mellanstaden har potential att få högre täthet av människor, bostäder och arbets-
platser och på sikt ett utbud som liknar innerstadens. Att förtäta ger förutsättningar 
för ett mer lokalt stadsliv med möjligheter att klara vardagen till fots eller med cykel. 
Det bidrar till en sammanhållen stad och människor får tillgång till stadens utbud 
nära bostaden. 

Tyngdpunkterna i mellanstaden utgör lokala torg med relativt hög befolkningstät-
het och tillgång till service. Flertalet av tyngdpunkterna ligger utmed spårvägs- eller 
stombussnätet eller sammanfaller med en viktig bytespunkt.

Tillsammans med innerstadens utvecklingsområden bedöms mellanstaden rymma 
merparten av stadens utbyggnadsbehov av bostäder och verksamheter till åtminstone 
år 2035.

Inriktning

• Mellanstaden ska förtätas, kompletteras och utvecklas där befintliga 
resurser och gjorda investeringar kan nyttjas effektivt. 

• Ett högt markutnyttjande och en hög täthet ska eftersträvas, särskilt 
vid tyngdpunkterna.

• En blandning av bostäder med olika upplåtelseformer, arbetsplatser, 
offentlig och kommersiell service, rekreation och kultur ska efter-
strävas.

• Handel och samhällsservice ska samlas vid mellanstadens tyngd-
punkter. 

• Möjligheten att gå och cykla inom mellanstaden och till innerstaden 
ska förbättras. Befintliga bebyggelseområden ska kopplas samman 
och barriärer ska överbryggas. 

• Människors tillgång till värdefulla grönområden och gröna stråk ska 
värnas och utvecklas. Borttagna naturvärden ska så långt möjligt 
ersättas. 

Utsnitt från samrådshandlingen för 
översiktsplanen för Göteborg som visar  
de områden som beskrivs i områdesvi-
sa inriktningar.

Innerstaden

Mellanstaden

Tyngdpunkter

Ytterstaden

Kustband och skärgård

Storindustri, hamn och logistik

Natur- och rekreationsområden

Gröna samband
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Planområdet i förhållande till inriktningen för mellanstaden
Översiktsplanens inriktning för mellanstaden innebär att följande har använts 
som utgångspunkt för planeringen inom området:
• Inom planområdet ska platser och områden där en hög täthet och högt mar-

knyttjande pekas ut. Dessa områden och platser ska förtätas eller komplet-
teras med bebyggelse. Störst potential för förtätning finns i de östra delarna 
av planområdet, på verksamhetsområden som omvandlas till blandstad med  
stort inslag av bostäder. Väster om Dag Hammarskjöldsleden pågår redan 
en förtätning, där många av dessa detaljplaner ingår i projektet Bostad 2021.

• Eftersom planområdet i sig är avgränsat mot övriga delar av mellanstaden via 
topografiska barriärer är det svårt att hämta funktioner utanför planområdet. 
Därför ska en blandning av bostäder, arbetsplatser, offentlig och kommersiell 
service, rekreation och kultur återfinnas inom planområdet. 

• För en fortsatt utveckling av handel ska befintliga tyngdpunkter och handel-
sområden användas. Den övergripande strukturen i området ska sträva efter 
att vara så flexibel att service inryms. 

• Barriärer mellan planområdets olika delområden ska överbryggas. Vad gäller 
de stora trafiklederna innebär detta att Dag Hammarskjöldsleden omvandlas 
till en boulevard, där boulevarden i sig inte ska upplevas som en barriär. För 
Söder- och Västerleden behöver miljön kring de 13 olika över- och underfar-
ter som finns uppmärksammas särskilt. Dessutom behöver kompletterande 
studier göras för att undersöka möjligheten att ytterligare överbrygga lederna, 
exempelvis mellan Frölunda Torg och Tynnered.

• De grönområden som finns inom planområdet och kantar detta ska värnas 
och utvecklas.  Utveckling av grönområden innebär framför allt att dessa ska 
tillgängliggöras, för fler användargrupper och rent fysiskt genom att de ska 
framhävas i stadsmiljön. 

Inriktningar för den fördjupade översiktsplanen
Beslut om fördjupning av översiktsplanen
Kommunfullmäktige beslutade hösten 2017 att

”Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till fördjupning av översikts-
planen för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden med den inriktning som 
framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Förslaget ska tas fram med aktiv 
medverkan av övriga berörda nämnder.”

Av stadsledningskontorets tjänstutlåtande framgår följande: 

Inriktning från Kommunfullmäktiges beslut

• ”Fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda med Dag 
Hammarskjöldsleden ska ge stöd för en inriktning mot den täta, grö-
na staden med blandat innehåll genom komplettering av den bygg-
da staden i kombination med byggande i strategiska knutpunkter. 
Göteborg ska byggas tätare så att fler invånare får möjlighet till ett 
enkelt vardagsliv, med gångavstånd till kollektivtrafik och service.”

• Av särskild vikt är bland annat att pröva omvandling av Dag Ham-
marskjöldsleden till boulevard och att stödja genomförandet av 
Stomkoll 2035.”

Bostad 2021
Göteborg växer och vi blir allt fler invå-
nare. För att möta bostadsbehoven gör 
Göteborgs Stad tillsammans med ett 
antal kommunala, privata och koopera-
tiva byggaktörer en unik satsning som 
ska ge 7000 nya bostäder, utöver det 
ordinarie bostadsbyggandet. Bostäder-
na ska stå inflyttningsklara till Göte-
borgs 400-årsjubileum 2021. Satsning-

en kallas BoStad2021.

BoStad2021 är ett för staden unikt 
samarbete. För första gången samver-
kar Göteborgs Stad och dess politiker 
med näringslivet i ett gemensamt pro-
jekt för att bygga fler bostäder. 

Grunden till samarbetet lades våren 
2014. Då tog några byggaktörer, priva-
ta och kommunala, kontakt med Sta-
dens politiker. Syftet var att snabbt och 
smidigt skapa tusentals nya bostäder, 
utöver ordinarie produktion. Fastig-
hetsbranschens representanter tyckte 
att 5 000 bostäder var ett möjligt mål. 
Men politikerna ville bygga fler, och det 
beslutades att 7000 extra bostäder 
skulle byggas på sju år.
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Projektdirektiv
Inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen antog projektets 
styrgrupp ett projektdirektiv i januari 2018.

Enligt direktivet ska fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda 
med Dag Hammarskjöldsleden stödja den kommunövergripande översiktspla-
nens inriktning mot den täta, gröna staden med blandat innehåll. Det ska ske 
genom en komplettering av den byggda staden i kombination med byggande i 
strategiska knutpunkter. För en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stads-
utveckling ska Göteborg byggas tätare så att fler invånare får möjlighet till ett 
enkelt vardagsliv, med gångavstånd till kollektivtrafik och service.

Med utgångspunkt i denna övergripande inriktning, ska arbetet sträva mot 
fördjupade intresseavvägningar och att inom planområdet lösa strukturella pro-
blem och knäckfrågor. 

Övergripande inriktning från projektdirektivet

Fördjupningen av översiktsplanen avseende Högsbo-Frölunda med 
Dag Hammarskjöldsleden ska särskilt:
• pröva omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard,
• avväga riksintressen som påverkas av en stadsutveckling i området, 
• stödja genomförandet av Stomkoll 2035,
• göra överväganden i det långa perspektivet för den kommande 

planläggningen. 

Omvärldsstudier ska göras och dialog med näringsliv, akademi och allmänhet 
ska genomföras för att uppnå så god förankring som möjligt. För att säkerställa 
inriktningen om hållbar stadsutveckling ska konsekvensbeskrivningar av håll-
barhetsaspekterna göras kontinuerligt under arbetsprocessen. 

Detta ska ske genom ett scenariobaserat upplägg av arbetet. 
Den scenariobaserade arbetsformen ska göra det möjligt att leverera scenari-

on för framtida stadsutveckling till de parallella planeringsdokument som också 
tas fram inom ramen för Dag Hammarskjöldstaden.

Fördjupningen som en del av projektet Dag Hammar-
skjöldstaden
Området kring Dag Hammarskjöldsleden bedöms ha stor stadsutvecklingspo-
tential. 

Ett centralt läge i staden, redan i anspråkstagen mark, stora närliggande re-
kreationsområden samt ett stort omvandlings- och förtätningstryck på mellan-
staden ger området förutsättningar att utvecklas till attraktiv blandad stadsbe-
byggelse. 

Dag Hammarskjöldsleden fyller idag en funktion för vägtrafiken men är en 
barriär som separerar de omkringliggande stadsdelarna. 

Flera nämnder är inblandade i planeringen av omdaningen av området kring 
Dag Hammarskjöldsleden och olika planeringsdokument kommer att tas fram 
av de olika berörda förvaltningarna (se vidare under rubriken Organisation). In-
riktning för det gemensamma arbetet har getts i beslut från kommunfullmäktige. 

Arbetsnamnet för projektet som inbegriper framtagandet av alla de olika pla-
neringsdokumenten är: Dag Hammarskjöldstaden.
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METOD
Scenariobaserat arbete
Det scenariobaserade arbetssätt som pekats ut i projektdirektivet har varit sty-
rande för hur arbetet har bedrivits. 

Tidigt i arbetet har 15 olika scenarier diskuterats för utvecklingen i områdena  
runt Dag Hammarskjöldsleden. De idéer som framkom i scenarierna har legat 
till grund för tre olika förändringsalternativ (se vidare under kapitel 3 Geogra-
fiska inriktningar). I förändringsalternativen prövas de olika stadsbyggnadsidé-
erna på ett skissartat sätt, alternativen används som ett ramverk för att diskutera 
planområdets utveckling. 

Det planförslag som ska tas fram för utställning kommer baseras på:
• Synpunkter från detta samråd.
• Det fortsatta arbetet inom övriga delprojekt för Dag Hammarskjöldsta-

den, där bland annat en åtgärdsvalsstudie och en genomförandeplan ska 
tas fram.

• Vidare bearbetning av de olika de idéer som ges uttryck för de olika alter-
nativen.

Mål för denna samrådshandling är att finna en övergripande struktur, inklu-
sive markanvändning och trafikering, för hur planområdet ska utvecklas inom 
sina respektive delar.

Det valda arbetssättet har inneburit att en mängd idéer som tidigare inte har 
prövats för utvecklingen av området har tagits upp inom ramen för arbetet. Vissa 
av dessa idéer har inte varit i linje med de övergripande målen och har därför 
inte bearbetats vidare. 

Arbetssättet innebär också att varje föreslaget förändringsalternativ inte ska 
ses som en bestämd inriktning att välja för framtiden, det vill säga att samrådet 
förväntas inte ge ett entydigt svar på att något att de tre förändringsalternativen 
är att föredra i sin helhet. Det slutgiltiga förslaget kommer troligen vara en sam-
manvägning av olika idéer från de tre olika förändringsalternativen.

Med utgångspunkt från det scenariobaserade arbetet ska 
samrådet leda till

• Att utifrån inkomna synpunkter och vidare arbete finna en övergri-
pande struktur (gällande bland annat markanvändning och trafike-
ring) för planområdet 

• Strukturen ska ligga till grund för de delprojekt som ingår i projektet 
Dag Hammarskjöldstaden.

• Ge möjlighet till insyn och påverkan



18 FÖP HÖGSBO-FRÖLUNDA  SAMRÅDSHANDLING  |  DEL 1  |  1. UTGÅNGSPUNKTER

ORGANISATION
Förvaltningsövergripande organisation
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska förslaget till fördjupning av översikts-
planen tas fram med aktiv medverkan från övriga berörda nämnder. För denna 
fördjupade översiktsplan har det inneburit att organisationen som byggts upp 
kring projektet Dag Hammarskjöldstaden har tagits i bruk.

Projektet Dag Hammarskjöldstaden är samlingsnamnet för all planering som 
är en följd av prövningen att omvandla leden. En egen projektorganisation har 
skapats för projektet Dag Hammarskjöldstaden. Framtagandet av denna plan 
ingår som en del i vad projektet ska leverera. 

Följande uppdrag ska lösas inom ramen för en gemensam planeringsorga-
nisation med bemanning från fastighetskontoret, park och naturförvaltningen, 
stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. 
• Ta fram ett förslag till gemensam målbild för områdets utveckling. Görs ge-

mensamt.
• Ta fram gemensamma utvecklingsscenarier. Görs i samverkan men med olika 

detaljeringsgrad. Både översiktliga samt fördjupade utvecklingsscenarier kommer 
att tas fram.

• En övergripande tidplan för arbetena med åtgärdsvalsstudie (ÅVS), fördjup-
ning av översiktsplanen och övergripande genomförandeplan. Görs gemen-
samt.

• Ta fram ett förslag till ÅVS för Dag Hammarskjölds boulevard. Trafikkontoret 
ansvarar, övriga medverkar.

• Ta fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen Stadsbyggnadskontoret 
ansvarar, övriga medverkar. 

• Ta fram en övergripande genomförandeplan. Fastighetskontoret ansvarar öv-
riga medverkar.

• Ansvara för en kommunikationsplan. 
De olika delprojekt som bidrar till planeringen av området har bemannats. 

Målbild och vision har tagits fram av den förvaltningsövergripande arbetsgrupp 
som bildats. 

Projektets styrgrupp består av avdelningschefer från ovan nämnda förvalt-
ningar och beställare av uppdragen är dessa förvaltningars direktörer.

BAKGRUND
Beslut om handlingar som rör Dag Hammarskjöldstaden
Beslut om fördjupning av översiktsplanen
Kommunfullmäktige beslutade hösten 2017 att ge byggnadsnämnden i uppdrag 
att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda med Dag 
Hammarskjöldsleden.

Beslut om Dag Hammarskjölds boulevard
Ett uppdrag gavs i 2017 års budget under Trafik:

”Uppdrag: En åtgärdsvalsstudie för Dag Hammarskjölds boulevard, gällande 
både trafiklösning och stadsutveckling, ska genomföras. Ansvar: Trafiknämnden 
i samverkan med Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden.”

Inriktningen för arbetet finns även med i 2018 års budget under ämnesområ-
dena Stadsutveckling och bostäder respektive Trafik:

”Arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard gällande stadsutveckling och 
trafiklösning ska prioriteras respektive fortsätta.”

Förstudien 2013-2017
I förstudiearbetet togs följande hand-
lingar fram:

Förstudie, Dag Hammarskjölds bou-
levard, Från trafikbarriär till stadsga-
ta, Stadsbyggnadskontoret med AL 
Studio AB (maj 2017). En vidarebear-
betning av en tidig översiktlig planil-
lustration med avsikt att pröva möjlig 
struktur och exploatering. 

Dag Hammarskjölds boulevard, Rap-
port, förstudie (september 2015). En 
samlingsrapport som innehåller som 
sammanfattar arbetet mellan 2013-
2015:

Trafikutredning med kostnadsberäk-
ning (SWECO 2015) Förslag till utform-
ning av en 53 meter bred boulevard 
med få korsningsanspråk och spårväg 
placerad mitt i boulevarden.

Dag Hammarskjölds Boulevard, Möjlig 
verksamhetsutveckling, Slutrapport 
(WSP 2015) Med utgångspunkt i att 
20 000 nya bostäder tillkommer längs 
med leden utreddes förutsättningarna 
för detaljhandel, restauranger, caféer 
och kommersiell service.

Översiktlig sammanställning av geotek-
niska förhållanden och synpunkter för 
omvandling av Dag Hammarskjöldsle-
den till en stadsboulevard i Göteborg. 
(Fastighetskontoret 2014).

Dag Hammarskiölds Allé, En preliminär 
intäktsbedömning (Fastighetskontoret 
2014)

Dag Hammarskjölds boulevard, Utkast 
till översiktlig dagvattenutredning del 1 
och 2 (Kretslopp och vatten 2015) 
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Hur uppdraget ska utföras förtydligades i dokumentet Mål och inriktning Gö-
teborgs Stad 2017 framtaget för det nämndöverskridande ansvarsområdet strate-
gisk stadsutveckling. Dokumentet gällde som mål och inriktningsdokument för 
byggnads-, fastighets, trafik- och park- och naturnämnden. 

Av dokumentet framgår att det finns ett gemensamt uppdrag från nämnderna 
om att planera Dag Hammarskjölds boulevard. Arbetet ska ske förvaltningsö-
vergripande och utredningen av kollektivtrafik längs Dag Hammarskjöldsleden 
och till södra Göteborg ska kopplas till pågående programarbete och Målbild 
2035 för stadstrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal och Partille.

Tidigare beslut rörande Dag Hammarskjöldstaden 2010-2017
Byggnadsnämnd
En förändrad utformning av Dag Hammarskjöldsleden har som idé funnits en 
längre tid hos stadens politiker. Byggnadsnämnden beslutade 2010-11-30: 

Att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att sammanställa planeringsförutsättningar 
för hur Dag Hammarskjöldsleden kan göras om till en stadsboulevard samt hur områ-
den på bägge sidor, främst den östra, kan utvecklas till blandstad.

Uppdraget med att ta fram planeringsförutsättningarna resulterade i att kun-
skap samlades in och att grundläggande utredningsmaterial togs fram, det redo-
visades i en förstudie daterad september 2015. I denna redovisas en trafik-, en 
verksamhetsutvecklings-, en geoteknisk, en exploaterings- och en dagvattenut-
redning. 

Förstudien kompletterades 2017 med en visualisering som visar hur en hög 
exploatering i och runt boulevardens hela sträckning skulle kunna se ut. 

En del frågor är inte lika väl studerade i den senare kompletteringen, bland 
annat hur trafikföringen för alla trafikslag till, från och genom området ska lösas. 
Avvägningen gentemot andra allmänna intressen och hur områdena bortanför 
ledens omedelbara närhet ska utvecklas bör också studeras vidare. 

Trafiknämnd
En lägesrapport gavs till nämnden september 2014. Där meddelades att Trafik-
kontoret medverkade i flera utredningar som skulle påverka utvecklingen av Dag 
Hammarskjölds boulevard. 

Man påpekade också att det järnvägsreservat som finns enligt översiktsplanen 
från 2009 behöver flyttas om en stadsboulevard ska vara möjlig.

Kommunfullmäktige
I budgeten nämns planeringen runt Dag Hammarskjöldsleden i detta skede för 
första gången 2015. I budgetdokumentet, sägs under rubriken God stadsmiljö 
och trafik för tillgänglighet, att inriktningen ska vara att ett utredningsarbete för 
spårväg längs Dag Hammarskjöldsleden ska påbörjas. 

I de nästkommande budget omnämns Dag Hammarskjöldsleden fortsatt 
med inriktningen att utredningsarbete kring kollektivtrafiken ska ske. 

I 2017 års budget anges samma inriktning för arbetet under två rubriker,  
Stadsutveckling och bostäder samt Trafik. 

Inriktning: Arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard gällande stadsut-
veckling och trafiklösning ska prioriteras.

Det ursprungliga uppdraget ges gällande åtgärdsvalsstudien i 2017 års bud-
get.

Utmaningar
En gemensam målbild för projektet 
Dag Hammarskjöldstaden togs fram 
under våren 2018.

Målbilden består inledningsvis av en 
illustration med strategiska frågeställ-
ningar som behöver besvaras i pro-
jektet. Målbilden kommer efter hand 
utvecklas och ge svar på frågorna. Sva-
ren kommer visa hur Göteborg Stad 
planerar för en fortsatt utveckling av 
Dag Hammarskjöldstaden.

Målbilden visas på nästa uppslag.
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              DAG HAMMARSKJÖLDSTADEN
   - strategiska frågeställningar inför fortsatt arbete

En målbild som utvecklas
Målbilden består inledningsvis av en illustration med strategiska frågeställningar 
som behöver besvaras i projektet. Målbilden kommer efter hand utvecklas och 
ge svar på frågorna. Svaren kommer visa hur Göteborg Stad planerar för en 
fortsatt utveckling av Dag Hammarskjöldstaden.

Frölunda torg
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Dag Hammarskjölds boulevard

Ruddalen

Änggårdsbergen

20. Hur ska befintliga 
handels- och 
verksamhetsområden nås?

1. Kan fler ges tillgång och 
närhet till kusten?

6 .Hur kan tillgänglighet för 
fotgängare och cyklister 
säkerställas?

5 .Hur ska 
fordonstrafikens 
framkomlighet utformas?

24. Hur skapas en 
stadsutveckling som går att 
genomföra på bästa sätt?

11. Hur ska bebyggelse 
och platser med fina 
kvalitéer nyttjas, var 
behövs nya tillägg? 

10. Hur löses parkeringen 
i området när mark-
parkeringsytor används för 
annat ändamål?

4. Hur ska upplevda 
barriärer överbryggas? 

15. Hur ska öst-västliga 
stråk förläggas och 
utformas så att de blir 
attraktiva och kopplar 
samman dalgångens 
stadsdelar? 

9. Hur ska befintliga grönytor 
nyttjas? Kan grönområden 
knytas samman till gröna 
sammanhängande stråk?

19. Ska verksamheter 
med tunga transporter och 
bostäder blandas söder om 
Otto Elanders gata?

21. Hur ska Dag 
Hammarskjöldsleden se ut?

Ursprunglig illustration: Andrea Hulting Gustafsson
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              DAG HAMMARSKJÖLDSTADEN
   - strategiska frågeställningar inför fortsatt arbete

En målbild som utvecklas
Målbilden består inledningsvis av en illustration med strategiska frågeställningar 
som behöver besvaras i projektet. Målbilden kommer efter hand utvecklas och 
ge svar på frågorna. Svaren kommer visa hur Göteborg Stad planerar för en 
fortsatt utveckling av Dag Hammarskjöldstaden.
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Hammarskjöldsleden se ut?

              DAG HAMMARSKJÖLDSTADEN
   - strategiska frågeställningar inför fortsatt arbete
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16. Var finns 
förutsättningar för den 
befolkningstäthet som 
behövs för att lokal service 
och lokalt stadsliv ska 
uppstå?

18. Kan innerstaden växa 
mot söder? 

22. Kan dagvatten från 
dalgången runt Dag 
Hammarskjölddalgångens  
synliggöras i stadsbilden?

8. Hur ska parker, 
rekreationsområden och 
utbildningslokaler placeras 
i området så att de 
fungerar alla tider på året 
och dygnet?

2. Kan den västra sidan av 
dalgången kompletteras 
med ytterligare bostäder?

23. Hur kan tillgängligheten 
till park- och grönområden 
som Botaniska, 
Änggårdsbergen och 
Slottskogen förbättras?

13.  Hur kan attraktiv 
kollektivtrafik planeras och 
utformas genom, till och 
från området?

3. Kan Axel Dahlströms 
torg göras tillgängligt för 
flera?

14. Hur ska 
Marklandsgatan utvecklas? 

12. Kan andra mindre 
lokala torg leva upp, 
behövs nya torg?

17. Vilken roll spelar 
det nord-sydliga stråket 
i den framtida Dag 
Hammarskjöldstaden?

7. Hur säkerställer vi 
utbyggnaden av skolor, 
förskolor och övrig 
kommunal service?
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MÅL FÖR DAG HAMMARSKJÖLDSTADEN
Följande mål för Dag Hammarskjöldstaden har tagits fram inom ramen för den 
förvaltningsövergripande organisation som tar fram alla de olika planeringsdo-
kument som behövs för planeringen av Dag Hammarskjöldstaden. Målet gäller 
för det övergripande projektet och alla delprojekt och därmed också för arbetet 
med denna fördjupning av översiktsplanen.

Målet är i enlighet med översiktsplanens målbild. Målet utgör också utgångs-
punkt för denna fördjupning av översiktsplanen. 

Mål

Dag Hammarskjöldstaden är en grön och tät blandstad som består av 
sammanbundna stadsdelar utan upplevda barriärer. 
Dag Hammarskjöldstadens identitet grundas i existerande områdens 
karaktär och ny bebyggelse formas efter dalgångens förutsättningar.

UTMANINGAR
Förutom målformuleringen finns en gemensam målbild (föregående uppslag) 
för projektet Dag Hammarskjöldstaden. Den togs fram under våren 2018 av den 
förvaltningsövergripande organisationen.

I målbilden anges 24 olika strategiska frågeställningar som var och en bör 
vara besvarade när denna plan antas. Svaren på de olika frågeställningarna kom-
mer ges av det fortsatta arbetet. Det finns naturligtvis fler frågeställningar som 
behöver besvaras men detta inledande urval ger en god bild av de utmaningar 
som en utveckling av planområdet enligt målet innebär. Målbilden visas på fö-
regående uppslag.

En av de strategiska frågeställningarna 
är om fler kan få bättre tillgänglighet 
till kust och hav. Bilden visar Frölun-
da torg i förgrunden med bland annat 
delar av Tynnered och Välenviken sö-
derut. Avståndet mellan Frölunda torg 
och Välenviken är cirka 1,5 kilometer.

FRÖLUNDA TORG

VÄLENVIKEN

Copyright © Göteborgs Stad
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IDENTITET
Topografi
Planområdet breder i huvudsak ut sig i den dalgång som bildas mellan Äng-
gårdsbergen på den östra sidan och Slottsskogen och Ruddalens naturområde 
på den västra sidan. 

Dalgången har en högsta punkt vid Marklandsgatans hållplats, här sluttar 
dalgången neråt både mot norr och söder. Detta innebär att den norra delen, 
vilket innefattar Slottsskogen och Änggården utgör delar av ett annat delavrin-
ningsområde än den södra delen och är rumsligt avskilt från resten av planom-
rådet.

Söder om Marklandsgatan utgörs planområdet av dels dalgångens plana läg-
re delar och dels delar av de omgivande höjderna främst i söder och väster. De 
topografiska förutsättningarna har spelat stor roll i hur dalgången har bebyggts 
från 1950-talet och framåt. Den västra delen har använts för bostäder i både i 
plana och kuperade delar. Den östra för industri- och verksamhetsbebyggelse, 
främst på de plana lägre liggande delarna.

Den del av planområdet som ligger inom Frölundas dalgång är avskild från 
huvuddelen av dalgången genom de kuperade områdena runt Järnbrott. Kors-
ningen vid Musikvägen och Marconigatan utgör flödesdelare för de olika av-
rinningsområdena. Öster om denna punkt sluttar områdena mot Dag Ham-
marskjöldsleden, sydväst om denna sluttar de mot Frölunda torg. Frölundas 
bebyggelse är därmed rumsligt avskild från huvuddelen av dalgången. Dalgång-
arna möts åter vid Välenområdet i söder. 

Bebyggelsen i Grimmered och Tynnered med Västerleden utgör också en 
egen dalgång som lutar neråt från Gnistängstunneln i väster mot Frölunda torg 
och Välenområdet. 

Utifrån de topografiska förutsättningarna är det möjligt att dela in planområ-
det i 6 olika delområden (där Änggårdsbergen endast berörs till en mindre del i 
planområdets östra delar):
1. Norr om Marklandsgatan
2. Västra sidan av Dag Hammarskjöldsledens dalgång, sluttningar och höjd-

partier
3. Västra sidan av Dag Hammarskjöldsledens dalgång, lägre belägna delar
4. Östra delen av Dag Hammarskjöldsledens dalgång
5. Dalgångar för Frölunda, Grimmered, Tynnered och Välen
6. Kuperade områden söder om Söderleden

Kort historik och karaktärisering
Stora delar av planområdet är starkt präglat av efterkrigstidens byggande. Det 
finns flerbostadshus-, radhus- och villaområden med ursprung i 1950-talet i 
gränsområdet mot Kungsladugård i norr och vid Järnbrott i söder. Det finns ut-
bredda höghuslandskap från 1960- och 1970-talet runt Frölunda. Större delen 
av bebyggelsen har uppförts däremellan. Trafikseparering är konsekvent genom-
förd inom nästan alla delar av planområdet.

 Staden började planera för bebyggelse i slutet av 1940-talet. Dalgångens i 
huvudsak enkelt byggbara jordbruksmark skulle tas i anspråk för industrier, bo-
städer och tillhörande centrumanläggningar. Från början var tanken att jord-
bruksmark och bergknallar skulle sparas, och bebyggelsen skulle förläggas i ran-
den mellan de två landskapstyperna. Detta förändrades med tiden och en allt 

Indelning av planområdet efter land-
skapstyper.
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tätare exploatering med större bostadsområden och hus samt ökade trafik- och 
parkeringsytor blev följden.

Inom planområdet har kompletteringar skett, exempelvis genom förtätning 
och centrumförnyelse vid Frölunda centrum, påbyggda hus vid Kaverös och för-
ändrad bebyggelse vid Växelmyntsgatan. Flera skolor har rivits och de karaktärs-
givande panncentraler som finns uppförda på centrala och synliga platser inom 
de olika bostadsområdena har förlorat sin funktion.

Totalt bor det cirka 43 500 personer inom planområdet. Det finns cirka 22 
500 arbetsplatser, varav hälften ligger på den östra sidan av dalgången.

Så här används de 6 delområdena år 2018:
1. Norr om Marklandsgatan (cirka 1350 boende)
• Slottsskogen, parkmiljö för hela staden, flera idrottsanläggningar i den södra 

delen 
• Änggården, bostadsområde med cirka 1350 boende, entrén till Botaniska 

trädgården ligger i denna stadsdel.

2. Västra sidan av Dag Hammarskjöldsledens dalgång, sluttningar och höjdpartier 
(cirka 15 150 boende och cirka 1 850 arbetsplatser)
• Högsbohöjd, bostadsområde, cirka 4300 boende, cirka 200 arbetsplatser (va-

rav 100 inom offentlig sektor)
• Högsbotorp, bostäder och handel placerade i området runt Axel Dahlströms 

torg, 3000 boende, cirka 700 arbetsplatser (varav 200 inom offentlig sektor).
• Högsbo, sjukhusområde, drygt 400 arbetsplatser i offentlig sektor.
• Rud och Ruddalen, friluftsområde med fotbollsplaner och ishallar, cirka 200 

arbetsplatser (varav 100 inom offentlig sektor).
• Kaverös, flerbostadsområden med service och mindre centrumfunktioner, cir-

ka 4200 boende, 550 arbetsplatser (varav  100 inom offentlig sektor).
• Järnbrott, flerbostadsområde runt en kulle, cirka 3000 boende, cirka 200 ar-

betsplatser (varav 100 inom offentlig sektor).
• Området runt Frölunda kulturhus, cirka 650 boende, cirka 300 arbetsplatser 

(varav 250 inom offentlig sektor).

1

2

Delar av område 1 och 2. I förgrunden syns Marklandsgatans hållplats och Slottskogsvallen. Bilden är tagen i rikt-
ning mot nordväst och Kungsladugård. Mellan de karaktäristiska lamellhusen och Kungsladugård ligger Högsbole-
den. I bakgrunden skymtar Älvsborgsbron och Göta älv.

1. Norr om Marklandsgatan

2. Västra sidan av Dag Hammarskjölds-
ledens dalgång, sluttningar och höjd-
partier 

SLOTTSKOGSVALLEN
MARKLANDSGATANS 
HÅLLPLATS

KUNGSLADUGÅRD

HÖGSBOLEDEN

GÖTA ÄLV
Copyright © Göteborgs Stad
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Norr om Marklandsgatan

Västra sidan av Dag Hammarskjöldsledens dalgång, sluttningar och höjder

Västra sidan av Dag Hammarskjöldsledens dalgång, lägre partier

Östra delen av Dag Hammarskjöldsledens dalgång

Dalgångar för Frölunda, Grimmered och Tynnered 

Kuperade områden söder om Söder/Västerleden

Ängårdsbergen

Landskapskaraktär- Delområden

Landskapskaraktär
Delområden
Samrådshandling december 2018
FÖP Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden
Skala 1:30 000 i handlingen, 1:18 000 i A3 

0    1000 meter 
 



27FÖP HÖGSBO-FRÖLUNDA  SAMRÅDSHANDLING  |  DEL 1  |  1. UTGÅNGSPUNKTER

3. Västra sidan av Dag Hammarskjöldsledens dalgång, lägre belägna delar (cirka 
9000 boende och cirka 800 arbetsplatser)
• Högsbo, flerbostadsområde, höga lamellhus, cirka 3500 boende, cirka 150 ar-

betsplatser (varav 50 inom offentlig sektor)
• Flatås cirka 3500 boende, 250 arbetsplatser (varav 50 inom offentlig sektor).
• Radhusområdena vid Järnbrott och blandade verksamheter, boende och sko-

lor vid Radiovägen, cirka 1500 boende, 400 arbetsplatser (varav 50 inom of-
fentlig sektor).

4. Östra delen av Dag Hammarskjöldsledens dalgång (cirka 1 600 boende och cirka 
13 400 arbetsplatser)
• Högsbo verksamhetsområde, verksamheter, handel och kontor, cirka 8900 ar-

betsplatser (350 inom offentlig sektor).
• Sisjöns industriområde, verksamheter, handel och kontor, 4900 arbetsplatser 

(varav cirka 150 inom offentlig sektor).
• Pilegården, cirka 1600 boende.

5. Dalgångar för Frölunda, Grimmered, Tynnered och Välen (cirka 10 000 boende 
och cirka 6000 arbetsplatser)
• Frölunda, centrumanläggning med handel och sjukhus omgiven av bostäder. 

cirka 8100 boende,  cirka 3000 arbetsplatser (varav 1200 inom offentlig sek-
tor)

• Välen, grönområde med inslag av vård, fritidsanläggningar och ett mindre in-
dustriområde, cirka 700 arbetsplatser (varav cirka 400 inom offentlig sektor)

• Grimmered, industri-och verksamhetsområde, cirka 1350 arbetsplatser (varav 
100 inom offentlig sektor).

• Tynnered, bostadsområde med vård, skolor och mindre centrumanläggning 
1900 boende. cirka 950 arbetsplatser (varav 550 inom offentlig sektor)

6. Kuperade områden söder om Söderleden och Västerleden (cirka 6 500 boende och 
cirka 450 arbetsplatser)
• Villaområden med skolor och rekreation, cirka 2100 boende, cirka 150 ar-

betsplatser (varav 50 inom offentlig sektor).
• Ängås och del av Kannebäck, bostadsområden, 4400 boende, cirka 300 ar-

betsplatser (varav 200 inom offentlig sektor)
• Tofta ås, kulle

Område
Boende 

2018
Arbetpl. 

2018

1. Norr om Marklandsgatan 1 350 -

2. Västra sidan av Dag Hammarskjöldsledens dalgången, 
sluttningar och höjdpartier

15 150 1 850

3. Västra sidan av Dag Hammarskjöldsledens dalgång, 
lägre belägna delar

9 000 800

4. Östra delen av Dag Hammarskjöldsledens dalgång 1 600 13 400

5. Dalgångar för Frölunda, Grimmered, Tynnered och 
Välen

10 000 6 000

6. Kuperade områden söder om Söder. och Västerleden 6 500 450

Totalt ca: 43 500 22 500

5

6

3

4

3. Västra sidan av Dag Hammarskjölds-
ledens dalgång, lägre belägna delar.

4. Östra delen av Dag Hammarskjölds-
ledens dalgång.

5. Dalgångarna för Frölunda, Grimme-
red, tynnered och Välen.

6. Kuperade områden söder om Söder 
och Västerleden.



2. UTVECKLINGS-
STRATEGI
Översiktsplanen för Göteborg redovisar tre prioriterade ut-
vecklingsstrategier. De tre prioriterade strategierna presente-
ras i detta kapitel.

I detta kapitel beskrivs hur tre förändringsalternativ och ett 
nollalternativ har tagits fram, baserat på ett arbete med sce-
narier. De tre förändringsalternativen utgår från en omvand-
ling av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard, nollalternativet 
redovisar en trolig utveckling om ingen boulevardomvandling 
sker av leden.

Förändringsalternativen prövar de olika scenarieidéerna på 
ett mer genomarbetat sätt. En vidare bearbetning av inkomna 
synpunkter i samrådet kommer ligga till grund för det arbete 
som kommer ske efter samrådet. De olika alternativen redovi-
sas i detalj i kapitel 3, Geografiska inriktningar.
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ÖVERSIKTSPLANENS PRIORITERADE STRATEGIER
Översiktsplanens prioriterade strategier beskriver de viktigaste inriktningarna 
för hur stadens mark- och vattenområden ska användas och utvecklas. Strate-
gierna syftar till att nå målbilden för översiktsplanen och att möta de viktigaste 
utmaningarna. 
• En nära stad
• En sammanhållen stad
• En robust stad

Strategierna ska användas tillsammans och kompletterar varandra. De är en 
förutsättning för varandra – till exempel förutsätter en sammanhållen stad när-
het och blandning. 

Planera för en nära stad
Närhet bidrar till att göteborgarna får tillgång till stadens utbud och skapar un-
derlag för handel och verksamheter. En blandning av funktioner skapar närhet 
och ökar attraktiviteten både dagtid och kvällstid. Det ger förutsättningar för 
korta avstånd mellan arbetsplatser och bostäder. Behovet av att resa minskar och 
fler kan klara vardagen genom att gå, cykla och åka kollektivt. 
• Utveckla stadens tyngdpunkter. Göteborg ska gå mot en mer flerkärnig struk-

tur med service, kultur och arbetsplatser på fler platser än i dagens centrum. 
Det ger förutsättningar för en bättre balans mellan olika stadsdelar och fler 
göteborgare får tillgång till stadens utbud på nära håll. Tyngdpunkterna har 
potential att få högre täthet av människor, bostäder och arbetsplatser.

• Skapa fler gröna, tillgängliga offentliga rum. Det ska vara lätt för alla att ta sig 
till parker eller naturområden nära bostaden. De gröna offentliga rummen 
ska vara trygga och inkluderande. Det är särskilt viktigt för barn och unga 
att kunna vistas på platser utan att vara i sällskap av vuxna och utan att beta-
la. Sammanhängande grönska främjar såväl friluftsliv som växt- och djurliv. 
Alléer eller enskilda träd i stadens gator skapar intressanta gaturum samt ger 
bättre mikroklimat och luftkvalitet.

• Förtäta för att höja kvaliteter och hushålla med resurser. Ett större befolkning-
sunderlag skapar bättre underlag för handel, service och kollektivtrafik.  För-
tätning drar nytta av det som finns. Befintliga resurser och redan gjorda in-
vesteringar kan nyttjas effektivt. Förtätning kan dessutom generera högre 
markvärden som skapar en vilja att investera. Att förtäta kräver dock förståel-
se och kunskap om hur vardagslivet påverkas. 

• Blanda för en god balans mellan olika funktioner. En blandning av bostäder, ar-
betsplatser, service, aktiviteter och offentliga rum ska eftersträvas i både nya 
och befintliga områden. Blandning kan ske inom en stadsdel, ett kvarter eller 
en enskild byggnad. Genom att komplettera med det som saknas kan platser 
användas under större del av dygnet och attrahera människor med olika pre-
ferenser, förutsättningar och behov. 

• Tillåt stor variation av uttryck. Variation tillåts genom en blandning av äldre 
och nyare bebyggelse, högre och lägre hus, breda och smala gator och olika 
arkitektoniska uttryck. Stadsrummets största kvaliteter ska finnas i ögonhöjd. 
God arkitektur och olika typer av parker och natur i hela staden kan göra gö-
teborgarna stolta över sin stad och stadsdel.

Nära stad

Utveckla stadens tyngdpunkter- Fler-
kärning struktur med centrumfunktio-
ner i olika stadsdelar

Skapa flera gröna, tillgängliga offentli-
ga rum- Parker och naturområden nära 
bostaden för alla åldrar

Förtäta för att höja kvaliteter och hus-
hålla med resurser- Större befolkning 
ger underlag för handel, service och 
kollektivtrafik 

Blanda för en god balans mellan olika 
funktioner- Stad med blandat innehåll 
inom stadsdelen , kvarteret eller bygg-
naden

Tillåt stor variation av uttryck- Varia-
tion av stadsrum- Tillåt stadens ut-
formning att variera
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Planera för en sammanhållen stad
Närhet bidrar till att göteborgarna får tillgång till stadens utbud och skapar un-
derlag för handel och verksamheter. En blandning av funktioner skapar närhet 
och ökar attraktiviteten både dagtid och kvällstid. Det ger förutsättningar för 
korta avstånd mellan arbetsplatser och bostäder. Behovet av att resa minskar och 
fler kan klara vardagen genom att gå, cykla och åka kollektivt. 
• Utveckla stadens tyngdpunkter. Göteborg ska gå mot en mer flerkärnig struk-

tur med service, kultur och arbetsplatser på fler platser än i dagens centrum. 
Det ger förutsättningar för en bättre balans mellan olika stadsdelar och fler 
göteborgare får tillgång till stadens utbud på nära håll. Tyngdpunkterna har 
potential att få högre täthet av människor, bostäder och arbetsplatser.

• Skapa fler gröna, tillgängliga offentliga rum. Det ska vara lätt för alla att ta sig 
till parker eller naturområden nära bostaden. De gröna offentliga rummen 
ska vara trygga och inkluderande. Det är särskilt viktigt för barn och unga 
att kunna vistas på platser utan att vara i sällskap av vuxna och utan att beta-
la. Sammanhängande grönska främjar såväl friluftsliv som växt- och djurliv. 
Alléer eller enskilda träd i stadens gator skapar intressanta gaturum samt ger 
bättre mikroklimat och luftkvalitet.

• Förtäta för att höja kvaliteter och hushålla med resurser. Ett större befolkning-
sunderlag skapar bättre underlag för handel, service och kollektivtrafik.  För-
tätning drar nytta av det som finns. Befintliga resurser och redan gjorda in-
vesteringar kan nyttjas effektivt. Förtätning kan dessutom generera högre 
markvärden som skapar en vilja att investera. Att förtäta kräver dock förståel-
se och kunskap om hur vardagslivet påverkas. 

• Blanda för en god balans mellan olika funktioner. En blandning av bostäder, ar-
betsplatser, service, aktiviteter och offentliga rum ska eftersträvas i både nya 
och befintliga områden. Blandning kan ske inom en stadsdel, ett kvarter eller 
en enskild byggnad. Genom att komplettera med det som saknas kan platser 
användas under större del av dygnet och attrahera människor med olika pre-
ferenser, förutsättningar och behov. 

• Tillåt stor variation av uttryck. Variation tillåts genom en blandning av äldre 
och nyare bebyggelse, högre och lägre hus, breda och smala gator och olika 
arkitektoniska uttryck. Stadsrummets största kvaliteter ska finnas i ögonhöjd. 
God arkitektur och olika typer av parker och natur i hela staden kan göra gö-
teborgarna stolta över sin stad och stadsdel.

Planera för en robust stad
Ett robust samhälle är tryggt och tål att det oförutsedda händer. Det har mot-
ståndskraft och anpassningsförmåga för att möta utmaningar som klimatför-
ändringar och andra risker. Det har också hälsosam luftkvalitet, goda ljudmiljöer,  
och robust vattenförsörjning. I ett socialt robust samhälle har invånarna förtro-
ende för varandra och för samhällets funktioner. Ett socialt robust samhälle har 
också förmåga att hantera förändring och kriser.
• Planera för flexibilitet. Göteborg ska kunna anpassas till ändrade förutsätt-

ningar över tid. För att klara detta behövs ödmjukhet inför omvärldsfaktorer 
vi idag till fullo inte kan förutse. Det kan till exempel handla om svängningar 
i konjunkturen, klimatförändringar eller strukturella förändringar. Flexibilitet 
kan bland annat innebära att planera för multifunktionell användning och 
ibland ha marginaler för olika typer av risker. 

Sammanhållen stad

Skapa ett väl fungerande nätverk av 
gator och gångvägar- Överbrygg barri-
ärer och ska genhet och orienterbarhet

Bind ihop staden med snabb och på-
litlig kollektivtrafik- Snabbt nät mellan 
stadens tyngd- och målpunkter

Planera för ett varierat utbud av bo-
städer. Variation av upplåtelseformer, 
bostadstyper och prisbild

Bevara och skapa nya intressanta mål-
punkter. Ge tillgång till gemensamma 
offentliga rum för alla sociala grupper
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• Hantera klimatförändringarna. Göteborg ska anpassas till framtida högre hav-
snivåer och extrema vädersituationer genom att ge plats för vatten i staden. 
Göteborg bidrar till att begränsa klimatförändringarna genom ett resurs- ef-
fektivt transportsystem och energieffektiva byggnader. Fler ska ha tillgång till 
stadens utbud med transportslag med liten miljpåverkan.

• Bevara och utveckla ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är ett samlingsnamn 
på de tjänster och produkter människan får av naturen som exempelvis mat, 
vatten, vattenrening, temperaturutjämning, friluftsliv, återhämtning och bio-
logisk mångfald. Befintliga ekosystemtjänster ska så långt som möjligt be-
varas och utvecklas vid planering och byggande. När grönytor anläggs ska 
ekosystemtjänster skapas i mesta möjliga mån. 

• Planera för ett mångsidigt och diversifierat näringsliv. Ett diversifierat näringsliv 
säkrar arbetstillfällen över tid och genom konjunktursvängningar. Att förtäta 
med blandat innehåll i den redan byggda staden stärker Göteborg som regi-
onens tillväxtmotor. 

• Delaktighet och öppenhet ska prägla planeringsprocesserna. Förutsättning för in-
vånarnas delaktighet kan ge positiva effekter både på individ- och samhällsni-
vå. Invånare bör bjudas in att delta i hela processen, från problemformulering 
till genomförande, för att känna tillhörighet och för att deras erfarenheter ska 
tas tillvara.

En avstämning mot den kommuntäckande översiktsplanens prioriterade stra-
tegier görs av de alternativ som redovisas i kapitel 3, Geografiska inriktningar.

SCENARIER
De frågeställningar målbilden innehåller kan besvaras på flera olika sätt. För att 
kunna visa på en bredd i hur de kan besvaras har tre förändringsalternativ tagits 
fram som beskriver möjliga förändringar i området, samt ett nollalternativ som 
visar en trolig utveckling om den fördjupade översiktsplanen inte antas. 

Förändringsalternativen och nollalternativet bygger på 16 olika scenarier som 
var för sig återspeglar hur Högsbo-Frölunda kan komma att utvecklas. Delar av 
scenarierna motsvarar en redan pågående utveckling. Nedan följer en kort redo-
visning av scenarierna och hur dessa i sig förhåller sig till  de olika alternativen, 
som sedan beskrivs utförligt i kapitel 3, Geografiska inriktningar. 

Kort beskrivning av de olika scenarierna
Scenario 1: Bostad 2021
Utveckling inom planområdet kommer ske enligt redan antagna fördjupade 
översiktsplaner, detaljplaneprogram och detaljplaner. 

På övergripande nivå kommer FÖP Fässbergsdalen vara styrande för utveck-
lingen i den södra delen av planområdet. Den föreslår en omvandling av verk-
samheter till bostäder för stora delar av området. Ett program finns framtaget för 
nordöstra Högsbo. I det programmet sker en omvandling från verksamhetsom-
råde till bostadsområde på sikt, programmet styr inte var eller i vilken utbygg-
nadsordning denna omvandling ska ske. Många av de detaljplaner som tagits 
fram inom ramen för Bostad 2021 ligger inom planområdet. De är till större 
delen kompletteringar där grönområden och parkeringsplatser får en ändrad an-
vändning och istället nyttjas för bostadsändamål. 

Robust stad

Planera för flexibilitet- Möjlighet att 
anpassa till ändrade förutsättningar 
över tid

Hantera klimatförändringarna- Ge plats 
för vatten i staden och minska trans-
portsystemens klimatpåverkan 

Bevara och utveckla ekosystemtjäns-
ter- Grönytor gör nytta

Planera för ett mångsidigt och diver-
sifierat näringsliv- Göteborg är ett 
regioncentra med många arbetsplatser 
och många branscher

Delaktighet och öppenhet ska prägla 
planeringsprocesserna- ta till vara det 
lokala kunnandet och utgå från plat-
sens  karaktär
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Scenario 2. Linjestaden
I den förstudie som finns framtagen för Dag Hammarskjöldsledens omvandling 
till en boulevard har idén kring en och samma utformning av boulevarden i hela 
dess sträckning prövats. Detta utgör grunden för detta scenario.

Ny bebyggelse föreslås på tidigare vägområde och parkeringsplatser intill bou-
levarden. En sektion med omkring 53 meters gatubredd (ett mått som föreslogs 
i förstudien, vilket kan variera) används längs hela sträckan med spårväg förlagd 
centralt. Regionala transportanspråk i form av pendeltåg föreslås gå i en tunnel 
under boulevarden. Hög och tät exploatering föreslås längs med boulevarden.

Scenario 3: Hanteln
Mellan Marconimotet och Marklandsgatan är, givet att inga kvarter rivs väster  
eller öster om leden, det endast möjligt att ha större trafikflöden längs med Dag 
Hammarskjöldsleden. I detta scenario samlas därför trafikflödena i nord-sydlig 
riktning på sträckan mellan Marconimotet och Marklandsplatsen. 

Norr och söder om denna del är det möjligt att fördela nord-sydlig trafik 
längs flera stråk, med följd att andra förutsättningar för tät stad ges. Fler kors-
ningsanspråk och tätare gatubild är möjligt längs dessa delar. 

Scenario 4: Destinationsstaden
Scenariot tar sin utgångspunkt i var målpunkter för boende inom och utanför  
planområdet finns och att dessa kan utgöra utgångspunkt för stadsutvecklingen. 
Viktiga målpunkter som hela staden använder sig av är Ruddalen, Slottsskogen 
och Änggårdsbergen. Andra målpunkter som skulle kunna utvecklas är Välen-
parken (se scenario 12), en arena eller liknande anläggning öster om Dag Ham-
marskjöldsleden samt Slottsskogsvallsområdet från Marklandsgatan. Idén om 
att tillgängligheten till den omgivande staden kan förändras på olika sätt med 
nya målpunkter visas i detta scenario.

Scenario: 5. Grönt DNA
I detta scenario visas vad som händer med omgivningen om de gröna samman-
hängande stråk som finns i både nord-sydlig riktning och öst-västlig riktning 
utvecklas och kopplas samman där så är möjligt.

Exempel på aktiviteter som kan finnas utmed ett grönt stråk är vild natur, 
mötesplatser, idrott, lek eller café. Sammanhängande cykelvägar längs med strå-
ken kan göra dem mer tillgängliga.

Scenario 6: Kalaskulan
I detta scenario ses en utveckling mellan Marklandsgatan och Marconiplatsen 
vara mest attraktiv. Området runt Dag Hammarskjöldsleden utvecklas utifrån 
att detta område utvecklas och omvandlas i första hand. 

För att en omvandling ska kunna ske sammanhängande över boulevarden tra-
fikeras den av spårtrafik som går att korsa genom att hastigheten anpassas eller 
att en snabb spårvagn förläggs planskilt, under jord eller på eller högbana. Behåll 
spårvagnssnitt norr om Marconiplatsen och anpassa stad och boulevard så att 
hög hastighet är möjlig söder om Marklandsgatan.

Vad är en boulevard?
Följande är hämtat från rapporten Bou-
levarder och stadsutveckling, en kun-
skapssammanställning 2018-03-10 som 
tagits fram inom ramen för arbetet 
med Dag Hammarskjöldstaden:

En boulevard är en bred gata som 
ersätter forntida befästningsvallar. 
Ordet kommer från den nederländska 
”bolwerc” som betyder vall. Begrep-
pet boulevard kopplas ofta till Paris 
boulevarder. Paris boulevardisering 
började på 1700-talet då man rev de 
befästningar som omgärdade Paris. De 
boulevarder som skapades i Paris på 
1850-talet kallades ”boulevard” trots 
att de inte hade någon grund i äldre 
befästningar (Boulevard Saint-Michel, 
Boulevard de Sébastopol). På 1860-ta-
let beslutade en kommission med 
ansvar för nomenklatur att benämna 
koncentriska vägar boulevarder, därav 
namnen Boulevards des Maréchaux 
och Avenue de l’Opéra.

I dag har begreppet boulevard utvid-
gats till att beskriva en bred trädplan-
terad gata i större städer, ofta med 
stora trafikflöden. 

Boulevarder kan ha flera olika funktio-
ner:
• Teknisk funktion genom att struk-

turera flöde av trafik och ledningar 
i staden.

• Ekonomisk funktion genom att 
koppla samman ekonomiska mål-
punkter samt skapa platser för 
handel.

• Social funktion genom att skapa 
mötesplatser och integration mel-
lan stadsdelar med olika identitet 
och struktur.

• Ekologisk funktion genom att ska-
pa gröna stråk i täta stadsmiljöer.

Motstående sida:
De olika scenarierna uttryckta som 
enkla grafiska figurer.
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Scenario 7: Frölundastaden
I Frölunda finns potential för förtätning. Denna omvandling är inte beroende 
av att Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till en boulevard (men blir troligt-
vis bättre ur vissa hänseenden om omvandlingen sker). Utveckla en ny kärna i 
Frölunda som inte är beroende av staden i övrigt i samma uträckning. Avlasta 
infartslederna genom att lägga till fler funktioner i och runt Frölunda, exem-
pelvis arbetsplatser. Låt Frölunda utvecklas en ”stad-i-staden” med en regional 
funktion. (Liknande det pågående arbetet med program för Frölunda).

Scenario 8: Linnéstaden växer
Låt innerstaden växa mot Marklandsgatan. Omvandlingen av leden till boule-
vard tar sin början i norr.

Scenario 9: Framkomlighetsstaden
I detta scenario utforskas vad som händer med omgivande stad om överbryg-
gandet av barriärer baseras på broar och underfarter istället för en omvandling 
av leden till en boulevard. Scenariot premierar framkomlighet för bil, men inte 
utvecklingen av stadsmässighet.

Scenario 10: Nodstaden
Använd potentialen i befintliga platser, där det finns verksamheter eller potential 
för verksamhetsetableringar. Detta innebär att korsningspunkter och lokala torg 
blir basen för en utveckling och omvandling av staden. Utveckla staden på flera 
ställen samtidigt. Ge plats för kommersiella aktörer i noderna, stöd dessa med 
offentliga funktioner i dess närhet. 

Scenario 11: Den autonoma mellanstaden
Planera för en komplett stad i Frölunda, Högsbo, Linnéstaden, Kungsladugård 
och Majorna. Utveckla de kvalitéer som finns och lägg till funktioner som sak-
nas. Minska beroendet av innerstaden och därmed behovet av tung infrastruktur 
som transporterar främst människor mellan mellanstaden och innerstaden. Vi-
dareutveckla Göteborg som stadsdelarnas stad.

Scenario 12: Välenparken
Säkerställ kilen in i Välen och låt Välenområdet utvecklas till en attraktiv stads- 
och naturpark för hela staden. Stärk Tynnereds identitet, öppna upp Göteborg 
mot havet och skapa plats för aktiviteter och rekreation. Låt stadsboulevarden 
Dag Hammarskjöld möta Välenparken vid Järnbrott och skapa attraktiva entré-
er till parken. Återskapa gamla kopplingar mellan stadsdelar över lederna och 
genom parken.

Scenario 13: Tempoväxlingar
Detta scenario beskriver hur det är möjligt att arbeta med olika tempon i tra-
fiken längs Dag Hammarskjölds boulevard och att olika delar av sträckan har 
olika förutsättningar. Exempelvis finns radhus- och villaområden med låg be-
folkningstäthet, som om de inte förtätas, kommer vara kostsamma att kollektiv-
trafikförsörja med hög täthet eller närhet. Sådana områden har inte tillräckligt 
med befolkning för att  det ska vara attraktiva lägen för handel. 

En boulevard med levande bottenplan har större chanser att etableras där 
det finns många boende i närheten. Skapa täta kopplingar i öst-västlig riktning 
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i de lägena. Förlägg snabb trafik (spårväg som stadsbana och även fordonsburen 
trafik) strategiskt där det skapar barriärer för endast ett mindre antal boende och 
verksamma i området, i detta fall vid radhus- och villaområdena.

Scenario 14: Parallella stråk
Skapa parallella stråk med olika tempon och olika funktioner genom och runt de 
områden som omvandlas. Låt stadsutvecklingen runt stråken ske efter de förut-
sättningar som ges av tempot och utformningen av den övergripande vägstruk-
turen.

Trafiken i nord-sydlig riktning fördelas på två huvudstråk.

Scenario 15 Rutnätsstaden
Utforma de delar som ska omvandlas inom planområdet utefter en rutnätsba-
serad kvarterslösning. Den östra delen av planområdet som är aktuell som om-
vandlingsområde är relativt plan. Det finns därmed goda möjligheter att inte 
vara helt bunden till den storskaliga vägstruktur som är till för att klara logis-
tiken till verksamheter och industri. En ny kvartersstruktur är möjlig att utgå 
ifrån. Låt denna baseras på äldre kvartersstadsbebyggelse och de mått som fung-
erar för detta.

Scenario X.
Detta scenario har framförallt med genomförande att göra och kommer därför i 
större utsträckning att tas upp i nästa skede av planarbetet då också en plan för 
genomförandet ska tas fram.

De flesta scenarier kan genomföras på olika sätt men ett fokus på genomför-
ande kan även skapa egna scenarier. Möjliga tänkbara inriktningar är att all ut-
veckling sker som en stor investering eller att det är möjligt att dela in området i 
olika och avgränsade etapper. Vidare kan prövas vilken stadsutveckling som sker 
om den är övervägande marknadsstyrd eller som den i huvudsak sker genom 
kommunal planering och styrning. 

FÖRÄNDRINGSALTERNATIV 
Utifrån de olika scenarierna har den förvaltningsövergripande organisationen 
gjort en bedömning om de är användbara i den fortsatta planeringen och hur 
idéerna i sådana fall ska tas upp. Handlingen använder sig av förändringsalter-
nativ som en form för att redovisa dessa. 

Genom förändringsalternativen kan flera olika idéer i prövas i ett samlat  
stadssammanhang och på så vis går det att föreställa sig den stad som kan ut-
vecklas. Utöver förändringsalternativen har också ett nollalternativ tagits fram.

Följande bedömningar gällande scenarierna och i vilka alternativ de diskute-
ras vidare har gjorts: 

Bortvalda scenarier
Inledningsvis bedömdes om scenarierna stämde överens med de övergripande 
målen och förutsättningarna. Två av scenarierna valdes då bort: 

8: Linnestaden växer, arbetas inte vidare med. Motivet är att det är troligt att 
en sådan utveckling skulle få en stor negativ påverkan på områdena av riksintres-
se för kulturmiljövård runt Slottsskogen och Änggården.

9: Framkomlighetsstaden som bedömdes ha en dålig måluppfyllelse gentemot 
målet att en stad utan upplevda barriärer ska tillskapas.
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Scenario 8 och 9 väljs bort
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Alternativskiljande scenarier, bearbetas till alternativ

0. Nollalternativ
Detta alternativ ska visa en trolig utveckling om Dag Hammarskjöldsleden inte 
omvandlas och om inga nya övergripande planeringsdokument tas fram som 
förändrar den nuvarande utveckling som pågår inom området. Idéer från nedan-
stående scenarier finns representerade i detta alternativ.

1. Bostad 2021, Ett flertal planer som togs fram under Bostad 2021 berör 
planområdet men har ännu inte hunnit genomföras. Det pågår dessutom arbe-
te med ett flertal detaljplaner planer i området. De planer som inte har hunnit 
genomföras i Bostad 2021 samt några av de pågående planerna och som antas 
genomföras ingår i detta alternativ.

7. Frölundastaden, det pågår ett programarbete för Frölundaområdet. Progra-
marbetet är i sin tur beroende av ställningstaganden i denna fördjupade över-
siktsplan och bedöms inte genomföras i sin helhet i ett nollalternativ. Men ef-
tersom ett arbete med ett flertal detaljplaner i och runt Frölunda torg nu pågår 
bedöms likväl delar av dessa blir genomförda. Dessa planers genomförande 
kommer dock inte ändra på någon övergripande trafikstruktur i området.                                                    

A. Linjestaden
Tidigare arbete inom ramen för en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till 
en boulevard återspeglas i detta förändringsalternativ. Det tidigare arbetet redo-
visade dock en maximal exploatering längs med leden. I detta alternativ har de 
områden som bedömts orsaka stor negativ påverkan på omgivningen tagits bort. 

Alternativet bygger på scenario:
2. Linjestaden

B. Parallella stråk
Som grund för detta alternativ ligger scenarierna

14. Parallella stråk, där idéerna om att skilja mellan olika nord-sydliga stråk 
som genomkorsar främst den östra delen av planområdet används som grund. 
Mellan de huvudgator och spårvägsnät som förläggs i och med att denna del av 
staden omvandlas förläggs stadsbebyggelse enligt scenariot nedan.

15 Rutnätsstaden, i detta förändringsalternativ prövas vilken slags stad som 
skapas om så stor del av den som möjligt byggs upp med sammanhängande 
kvarter förlagda i ett rutnätsmönster.

C. Kopplande gator
Flera av de scenarier som diskuterats behandlar ett specifikt stadsbyggnadsgrepp 
som berör delar av sträckan längs med boulevarden. Att dela staden runt bou-
levarden i olika delsträckor och att utifrån varje delsträckas förutsättningar ut-
veckla och omvandla staden utgör grund för detta alternativ. Idéer som tas utgår 
från scenarierna: 

3. Hanteln, från detta scenario hämtas idén om boulevarden kan se olika ut 
beroende på begränsningar främst mellan Marconigatan och Marklandsgatans 
hållplats.

6. Kalaskulan, redovisar ett behov av korsningsanspråk över boulevarden i 
öst-västlig riktning som bör tillgodoses för att det ska vara möjligt att röra sig 
mellan dalgångens bägge sidor utan att korsa en upplevd barriär.
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Scenario 2 med några förändringar blir 
alternativ A. Linjestaden.

Scenario 14 och 15 blir alternativ B. Pa-
rallella stråk.

Scenario 3, 6, 10 och 13 blir alternativ C. 
Kopplande gator.
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10. Nodstaden, Några platser längs med boulevarden kommer att ha bättre 
förutsättningar att etablera service och handel än stora delar av sträckan. Rent 
konkret innebär det att Radiotorget och Marklandsgatans hållplats ses som plat-
ser med potential för sådan utveckling.

13. Tempoväxlingar, i princip kan detta scenario sägas återspeglas i de bägge 
scenarierna 3 och 6. Idén som bearbetas vidare med är att även omgivande be-
byggelse (inte bara topografin) kommer spela roll hur en boulevard lämpligast 
ser ut på respektive delsträcka.

Scenarier lämpliga för samtliga förändringsalternativ
Följande scenarier innehåller idéer som, i sin helhet eller till delar, bedömdes 
som lämpliga att inarbeta eller pröva i samtliga förändringsalternativ.

1. Bostad 2021, liksom för nollalternativet kommer det arbete som pågår med 
ett 30-tal planer i området även återspeglas i varierande grad för alla föränd-
ringsalternativ. 

4. Destinationsstaden, många delar av planområdet får sin identitet utifrån de 
målpunkter som finns i området, det är naturligt att fortsatt utveckla tillgänglig-
heten och möjligheten att utveckla dessa.

5 Grönt DNA, en av fördelarna med den trafikseparerade lösning som finns i 
områdena är möjligheten att färdas på ett tryggt sätt genom parker och natur-
områden. Kopplingen mellan olika stadsdelar kan dock förbättras och det finns 
kvalitéer som kan tillföras boende i och utanför planområdet om tillgänglighe-
ten och orienterbarheten till exempelvis Änggårdsbergen förbättras 

11. Den autonoma mellanstaden, idén om att stärka kopplingen mot Kungsla-
dugård tas upp i samtliga förändringsalternativ. Det bedöms dock fortsatt krävas 
goda kommunikationer mot innerstaden även om en utveckling sker där Kungs-
ladugård och Högsbo är att betrakta som en sammanhängande stadsväv.

12. Välenparken, området kan ses som en resurs för hela Göteborg, en stads-
utveckling bör dock ske på så vis att de befintliga naturvärdena inte riskerar att 
skadas. Detta kan innebära begränsningar i genomförbarheten av detta scenario.

X. Genomförandet kommer behöva belysas och inarbetas tidigt i alla för-
ändringsalternativ, av praktiska skäl på en övergripande nivå i detta skede av 
planarbetet.

Utvecklingsstrategier
De tre förändringsalternativen och nollalternativet som grundar sig i redovisa-
de scenarier redogör för möjliga utvecklingsstrategier för denna del av staden. I 
samrådshandlingen har ännu ingen entydig utvecklingsstrategi valts utan sam-
rådet nyttjas för att pröva flera olika idéer och att utifrån dessa i nästa skede av 
planarbetet välja lämpliga utvecklingsstrategier. 

En fullständig redovisning av nollalternativet och de tre förändringsalterna-
tiven samt hur de förhåller sig till den kommunövergripande översiktsplanen 
redovisas i kapitel 3, Geografiska inriktningar.
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Scenario 1, 4, 5, 11, 12 och X arbetas in i 
alla alternativ.



3. GEOGRAFISKA 
 INRIKTNINGAR
I detta kapitel beskrivs inledningsvis sex geografiska områ-
den närmare, med kortfattade rekommendationer kring deras 
framtida utveckling. 

Därefter ges en närmare presentation av ett nollalternativ och 
de tre förändringsalternativ som är kopplade till omvandlingen 
av Dag Hammarskjöldsleden utifrån de scenarier som redovi-
sats i kapitel 2.

I framför allt de tre förändringsalternativen provas en mängd 
scenarier för en framtida stadsutveckling. Nollalternativet re-
dovisar en trolig utveckling av planområdet om Dag Ham-
markjöldsleden inte omvandlas till en boulevard och ingen för-
ändring utöver redan beslutad planering genomförs.

Kapitlet avslutas med en sammanfattande tematisk redogö-
relse gällande de idéer som redovisas i de olika alternativen. 

.
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GEOGRAFISKA BESKRIVNINGAR
I denna inledande del redovisas kort vilka förutsättningar de sex geografiska 
områdena har gällande möjligheter till förändringar och kompletteringar av be-
byggelse, infrastruktur och markanvändning, och det ges också förslag till in-
riktningar av kommande utveckling i områdena. Till stora delar är mark- och 
vattenytor inom planområdet redan tagna i anspråk för specifika ändamål. Möj-
lighet till förändringar, förbättringar och kompletteringar av bebyggelse och in-
frastruktur inom eller mellan de respektive delområdena är till stor del beroende 
av den infrastruktur och den bebyggelse som redan finns. Topografin och väg-
systemets genomgående trafikseparerade uppbyggnad har också stor påverkan 
på vad som är möjligt inom respektive delområde. En fördjupad beskrivning av 
de sex delområdena återfinns i kapitel 4.
  
Områdesinriktningar
1. Norr om Marklandsgatan
Slottsskogen och Änggården ligger inom områden som är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Någon större förändring av hur dessa områden används, eller 
av bebyggelsen inom områdena, bedöms inte som genomförbar utan att kultur-
miljöhistoriska värden påverkas negativt.

Slottsskogen har en viktig funktion som stadspark där hela staden kan finna 
lugn och ro och upplevelser som inte står att finna inom den egna närmiljön. 
Denna funktion skulle kunna bli inskränkt om större förändringar görs i bebyg-
gelsen eller i hur marken används.

Som utgångspunkt för denna plan bedöms förändringar endast möjliga om 
det sker om det sker utan väsentlig negativ påverkan på ovanstående intressen 
och funktioner. 

Inriktning

• Minskad barriäreffekt av trafikleder och spårväg
• Enstaka byggnader eller anläggningar som har funktioner kopplade 

till närrekreation, parkmiljö eller idrott kan tillkomma.
• Säkerställ ett långsiktigt skydd av Slottsskogen.

2. Västra sidan av Dag Hammarskjöldsledens dalgång, slutt-
ningar och höjdpartier
En grundläggande kvalité för dessa områden är närheten till grönska och rekre-
ationsmöjligheter. Ruddalen och naturområdet runt Ruddalen utgör en central 
del av de norra delarna av området för de boende i den omkringliggande bebyg-
gelsen. Motsvarande funktion fyller naturområdena runt Gnistgatan för bebyg-
gelsen runt kullen vid Järnbrott.

Bebyggelse och vägar är av nödvändighet anpassade efter terrängförhållan-
dena på platsen, på många ställen har detta gjorts med omsorg och bebyggelsen 
uppfattas som väl inpassad. Att finna nya lägen där kompletterande bebyggelse 
kan tillföras är svårt. Då många av de ytor som skulle kunna vara aktuella redan 
är bebyggda, de områden som finns kvar är branta eller används för kommuni-
kationsändamål. 

1

2

1. Norr om Marklandsgatan

2. Västra sidan av Dag Hammarskjölds-
ledens dalgång, sluttningar och höjd-
partier 

Stadsbild från Änggårdsgatan.
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Skala 1:30 000 i handlingen, 1:18 000 i A3 
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Några områden har tagits i anspråk för kompletterande bebyggelse, exempel-
vis har Högsbogatan på sträckan mellan Högsboleden och spårvägen komplet-
terats med sex flerbostadspunkthus i suterrängläge.

Det finns ett utvecklat system av cykel- och gångvägar i området men dessa 
har ofta en relativt brant lutning och är därmed inte tillgängliga för alla. 

Skolor, förskolor, handel och annan service är ofta placerade vid infarten till 
renodlade bostadsområden. Ibland ligger servicefunktionerna rumsligt avskilda 
från omgivande bostadsområden, med mellanliggande naturområden. 

Axel Dahlströms torg utgör ett lokalt centrum, torget ligger utmed spårvägen.
Området ligger inom rimligt cykel- och även gångavstånd (upp till 5 km) i 

förhållande till mer servicetäta delar av staden som Linnégatan, Mariaplan och 
Frölunda centrum. 

Det starkaste genomgående nord-sydliga stråket som berör området är 
spårvägslinjen. Riksdalersgatan/Tunnlandsgatan/Orkestergatan är ett annat 
nord-sydligt stråk genom den norra delen av området. 

Inriktning

• Endast mindre kompletteringar är möjligt inom detta område, ter-
rängförhållandena och den befintliga vägstrukturen och bebyggel-
sestrukturen innebär stora begränsningar i vad som är möjligt att 
göra.

• Varsamhet är nödvändigt att ha med sig när kompletteringar görs 
för bibehålla de grundläggande positiva kvalitéerna (exempelvis 
ostört boende och närhet till närrekreationsområden).

• Entréerna till Ruddalen kan utvecklas för att göra området mer till-
gängligt för hela staden.

• Flera platser är svårtillgängliga och rumsligt avskilda från övriga de-
lar av staden. Dessa skulle kunna nyttjas av boende runt om i staden 
om de gjordes mer lättillgängliga. 

• Riksdalersgatan/Tunnlandsgatan/Orkestergatan skulle kunna fung-
era som en gata som är befolkad alla dygnets timmar genom att 
bebyggelse förläggs utmed dessa gator. 

3. Västra sidan av Dag Hammarskjöldsledens dalgång, lägre 
belägna delar 
Denna del av planområdet, mellan Dag Hammarskjöldsleden och höjder och 
sluttningar i väster, kännetecknas av stora enhetligt utformade bostadsområden 
som ligger på relativt plana partier av dalgångens botten och på dess västra sida. 
Områdena skiljer sig åt, i norr utgörs bebyggelsen av höga lamellhus, i de cen-
trala delarna är bebyggelsen huvudsakligen sammanbyggda flerbostadshus med 
tydliga innergårdar. Söderut och runt Järnbrott varierar bebyggelsen, det finns 
flerbostadshus i kvarter och lamellform samt radhus- och villaområden. 

Dag Hammarskjöldsleden utgör en tydlig barriär mot öster. Ledens trafik 
stör dock inte de boende i området i någon större omfattning då parkeringsytor, 
en cykelväg och gräsbevuxna buffertytor ligger mellan bostadsbebyggelsen och 
leden.

3

3. Västra sidan av Dag Hammarskjölds-
ledens dalgång, lägre belägna delar

Stadsbild från Musikvägen.

Stadsbild från Klarinettgatan.
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Handel och service var ursprungligen placerade inom bostadsområdena med 
stickgator som matar in i dessa, undantaget två torgbildningar. Runt de två tor-
gen Radiotorget och Flatås torg finns ett visst handels- och serviceutbud. Detta 
finns även i bottenvåningarna på de flerbostadshus som ligger strax väster om 
Marklandsgatans hållplats. En senare komplettering med en dagligvarubutik 
finns vid Marconigatans anslutning till Dag Hammarskjöldsleden.

Flera av de ursprungliga grön- och närrekreationsområdena inom området 
har tagits i anspråk för senare kompletteringsbebyggelse av främst bostäder. 
Följden har blivit att park- närrekrationsområden har minskat i omfång. Kom-
pletteringarna har gjorts utan att den övergripande trafikstrukturen har ändrats. 

Tydliga kvalitéer i området är att genomgående har stor hänsyn tagits i pla-
neringen för säkerställa att bostäderna ska ha ljus och luft omkring sig. Där 
bebyggelsen är uppförd som kvarter kännetecknas dessa av att de har generösa 
innergårdar.

Trafiklösningen i området är till stora delar trafikseparerad så att det är möj-
ligt att röra sig till fots- och cykel på ett tryggt sätt främst inom varje mindre 
delområde. Kopplingarna mellan de olika bostadsområdena är till delar också 
tydliga och trygga men orienterbarheten (särskilt gällande hierarkin mellan oli-
ka gatutyper) kan vara bristfällig. Det trafikseparerade systemets baksida är att 
vägar och gator kan upplevas otrygga nattetid, då det är begränsat med folk i 
rörelse eller i närheten. 

Ytan mellan leden och Marklandsgatan/Distansgatan/Antenngatan används 
för olika ändamål längs med sträckan, impedimentytor i norr, parkeringsytor, i 
anslutning till Flatås och koloniträdgårdar i söder.

Inriktning

• Då delar av befintliga parkytor och närrekreationsytor har tagits i 
anspråk för omvandling fyller de kvarvarande allmänna grönytorna 
en viktig funktion för befolkningen i området och bör finnas kvar. 

• Störst potential för omvandling eller komplettering av bebyggelsen 
finns längs med leden, främst genom att trafik- och parkeringsytor 
tas i anspråk för annat ändamål. Trafikytorna kan tas i anspråk på 
grund av att de är överdimensionerade för den nuvarande trafiken 
(delsträckor finns där trafiken sjunkit med 10 000-25 000 fordon 
eller 30-50% per dygn från 1970-talet). Ska parkeringsytor tas i 
anspråk förutsätter det att parkeringen för både nya och befintliga 
bostäder och verksamheter löses på ett annat sätt.

• Nuvarande bebyggelses förhållande till Dag Hammarskjöldsleden 
skiftar. Den remsa som är potentiell för omvandling har olika bredd 
och bakomliggande typer av bebyggelse. Detta borde inverka på 
förutsättningarna för hur en boulevard ska kunna utformas.

• Radiotorget och Marklandsgatans hållplats ligger nära Dag Ham-
marskjöldsleden. Omvandlas denna till boulevard bör dessa bäg-
ge platser vara av särskilt intresse att studera ur ett handels- och 
serviceperspektiv, då det redan finns service och handel etablerat. 
Detsamma gäller området runt Marconigatans anslutning till Dag 
Hammarskjöldsleden. 

Stadsbild från Marklandsgatan.

Stadsbild från Distansgatan mot söder.

Gångstråk förbi Skytteskolan och 
Marklandsgatans lekplats.
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4. Östra delen av Dag Hammarskjöldsledens dalgång 
Högsbo och Sisjöns verksamhetsområden har den största potentialen vad gäller 
utveckling och omvandling inom planområdet. Samtidigt är de bägge områdena 
väl fungerade verksamhetsområden med mer än hälften av planområdets arbets-
platser. Verksamhetsområden ligger väl placerade utmed större trafikleder och 
nås lätt av godstransporter. För de som arbetar i området och som kommer från 
övriga delar av staden är det enklaste sättet att ta sig till denna del av staden med 
bil, området saknar tät kollektivtrafik. 

Det finns redan antagna plandokument (program för Nordöstra Högsbo och 
FÖP Fässbergsdalen) som anger att en omvandling av de bägge områdena ska 
ske på sikt med inriktning mot blandstad. En sådan omvandling är därmed re-
dan möjlig men förenklas om en övergripande struktur för de bägge områdena 
finns angiven. Om Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till en boulevard änd-
ras många av de förutsättningar som den nu rådande planeringsinriktningen 
bygger på, dessa områden ingår därför i planområdet. 

Idag pågår detaljplanering för en långsam utveckling av områdena som inne-
bär att verksamhetsområden omvandlas till i huvudsak bostadsområden. Om-
vandlingen är problematisk då det inte finns någon planerad kollektivtrafikför-
sörjning till området vilket gör att många nyinflyttade riskerar bli bilberoende 
för sina vardags- och fritidsresor. Bostäderna riskerar också att placeras sida vid 
sida med verksamheter som kan verka störande för boende. Störningarna kan 
vara exempelvis tung trafik, buller och lukt.

Eftersom en omvandling av detta område förutsätter att vissa byggnader rivs 
finns det en frihet i hur de nya kvarteren ska anläggas och se ut. Det finns två 
tydliga stråk att bygga vidare på  (Olof Asklund/Victor Hasselblads gata och A 
Odhners gata/Sisjövägen. De bägge stråken kan användas för att fördela tung 
trafik respektive lokal trafik för boende och kompletterar varandra.

Det finns inom detta område flera obebyggda ytor i form av skogbeväxta 
kullar. De utgör i princip de enda naturytor som finns inom området. Området 
i sig gränsar till Änggårdsbergen, men de entréer som finns till bergen är inte 
synliggjorda i stadsmiljön.

Inriktning

• En ny övergripande struktur behövs för både Högsbo och Sisjöns 
verksamhetsområde med anledning av planerna på att leden om-
vandlas till boulevard.

• Park- och närrekrationsområden inom detta område ska förhålla sig 
till och inkludera de naturområden som finns kvar.

• Högsbo verksamhetsområde kommer prioriteras vad gäller föreslag-
na åtgärder i samrådet på grund av dess omedelbara anslutning till 
Dag Hammarskjöldsleden. 

• Sträckan Grimmeredsvägen-Lergöksgatan-Radiovägen-Otto Elan-
ders gata kan få en stor framtida betydelse som kommunikations-
stråk när antalet boende i området ökar. En särskild studie kring 
sträckans framtida funktion bör göras.

4

4. Östra delen av Dag Hammarskjölds-
ledens dalgång.

Stadsbild från korsningen J A Wetter-
grens gata, Olof Asklunds gata och 
Gruvgatan i riktning norrut utmed J A 
Wettergrens gata.

Gatubild från Gruvgatan i riktning öst-
erut med Änggårdsbergen som fond.
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5. Dalgångar för Frölunda, Grimmered, Tynnered och Välen
Frölunda, Grimmered och Tynnered har alla liknande topografiska förutsätt-
ningar men har var för sig egna karaktärer och bebyggelse. Gemensamt för alla 
tre stadsdelarna att de är planerade efter 1960-talets tankar om att funktionerna 
inom områdena är separerade från varandra, att trafiken är separerad efter trafik-
slag och att det finns stora samlande parkeringsplatser. Välen skiljer ut sig från 
övriga delar genom att området har kontakt med en havsvik och att bebyggelsen 
i detta område är glest utspridd med många olika funktioner (idrott och närre-
kreation, ett mindre verksamhetsområde, radhusområde och äldreboende).

Frölundadelen består av Frölunda torg med den omgivande varierande bo-
stadsbebyggelsen bestående av höga punkthus och lamellhus  (exempelvis ”Lös-
gommarna”, och ”Kommandobryggorna”) och stora bostadsområden (”Käppen”  
och bebyggelsen utmed Fiolgatan) med lägre bebyggelse. För området pågår ett 
programarbete där det främst är omvandlingen av områden i direkt anslutning 
till Marconigatan, delar av Grimmeredsvägen och Radiovägen där det föreslås 
förändringar. I  huvudsak arbetas inom programmet utefter principen att gatu-
rum ska omvandlas till stadsrum. Då så är möjligt föreslås också  omvandling av 
centrala parkeringsytor eller ytor mellan punkthusbebyggelsen.

Grimmereds verksamhetsområde avgränsas av Västerleden och Grimmereds-
vägen. De bebyggda områden som ligger utmed Västerleden är lämpade för hu-
vudsakligen verksamheter på grund att de störningar och risker som trafiken 
längs med Västerleden medför. Längs med Grimmeredsvägen finns exempel på 
att staden önskar omvandla gatumiljön genom att placera bostäder nära väg-
rummet. På så vis görs miljön tryggare och det ges möjligheter att vägen upplevs 
som en stadsmiljö. 

I Tynnered pågår också arbete med omvandling av ytorna längs med hu-
vudtråket in i området, Briljantgatan, Rubingatan och Opaltorget. Liksom för 
Frölunda och Grimmered är möjligheten till omvandling av den övergripande 
stadsstrukturen begränsade, det är främst ytorna längs med de större gatorna 
och parkeringsytor som kan komma i fråga under förutsättning att inga större 
rivningar och bostadshus- och bostadsområden ska göras.

Välenområdet med sin nära koppling till havet är inte lämpligt för större 
stadsomvandling men mindre kompletteringar kan utredas. Stor hänsyn behö-
ver då tas till områdets stora naturvärden.

Inriktning 

• Möjligheter att pröva annan markanvändning än dagens finns hu-
vudsakligen utmed huvudvägarna i områdena, men även på exem-
pelvis parkeringsplatser (förutsatt att behovet av parkering löses på 
annat vis om de ytorna tas i anspråk)

• Sträckan Grimmeredsvägen-Lergöksgatan-Radiovägen-Otto Elan-
ders gata kan få en stor framtida betydelse som kommunikations-
stråk när antalet boende i området ökar. En särskild studie kring 
sträckans framtida funktion bör göras.

• Mindre kompletteringar av bebyggelsen i Välenområdet kan prövas, 
men områdets natur- och närrekreationskaraktär ska kvarstå.

5

5. Dalgångarna för Frölunda, Grimme-
red, Tynnered och Välen.

Stadsbild från Fiolgatan med typiska 
markparkeringar.

Gatubild från Marconigatan söderut 
mot Frölunda centrum.
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6. Kuperade områden söder om Söder- och Västerleden
Möjligheten till utveckling eller förändring av dessa områden är starkt begränsa-
de på grund av de topografiska förutsättningarna. Det största bebyggda området 
är Ängås i Tynnered. Lägen för förtätning kan finnas utmed de större trafikstrå-
ken, men i övrigt är bebyggelsestrukturen svår att komplettera på annat sätt än 
genom mindre tillägg. Någon övergripande förändring av trafikföringen i om-
rådet är inte möjlig. Den viktigaste förbättringen som kan göras är att utveckla 
områdena i anslutning till de broar som leder över Söderleden och Västerleden. 
Leden är en barriär som kommer finnas kvar inom denna plans tidshorisont och 
större åtgärder i närområdet riskerar att påverka trafikleden. Bättre utformade 
tvärkopplingar (trygghet och tillgänglighet) över leden är en bra åtgärd för att 
stärka integrationen mellan stadsdelarna och förbättra tillgängligheten till servi-
ce och handel vid Frölunda torg. 

De kuperade delarna i anslutning till Välenområdet är även de svåra att kom-
plettera eller utveckla med bebyggelse i någon större omfattning. Området är 
ändå av intresse på samma sätt som Ängås då det finns kopplingar över Söderle-
den och Västerleden. På samma vis som ovan finns goda möjligheter att genom 
lämpliga åtgärder skapa bättre fungerande stråk över Söder- och Västerleden. 

Bostadsområden söder om Sisjöns verksamhetsområde kan kompletteras ut-
efter topografins förutsättningar. Någon större förändring gällande trafikföring-
en i detta område är inte möjlig att genomföra med annat än att stora ingrepp 
görs  i den nuvarande bebyggelsen.

Utgångspunkter för denna plan:

Inriktning

• Åtgärder för att minska Söderledens och Västerledens barriäreffekt 
bör studeras, genom exempelvis fler och tydligare passager över 
och under Västerleden vid Frölunda torg.

• Trygghets- och tillgänglighetsskapande åtgärder bör föreslås i och 
runt de områden som omger befintliga över- och underfarter kring 
Söder- och Västerleden. 

BESKRIVNING AV INGÅENDE ALTERNATIV
Prioriterade strategier och mål för Dag Hammarskjöld- 
staden
I detta avsnitt beskrivs nollalternativet och de tre förändringsalternativen när-
mare. De tre förändringsalternativen utgår från en omvandling av Dag Ham-
marskjöldsleden till boulevard med en tillhörande omvandling av omgivande 
områden. Resultatet av denna omvandling benämns Dag Hammarskjöldstaden.

För att kunna uppnå hela kommunens målbild vad gäller hur mark- och vat-
tenytor ska användas ska följande tre strategier tillämpas, detta gäller också för 
arbetet med denna fördjupning av översiktsplanen: 
• En nära stad
• En sammanhållen stad
• En robust stad
Strategierna passar väl in med målformuleringen för projektet Dag Hammar-
skjöldstaden:

6

6. Kuperade områden söder om Söder 
och Västerleden.

Brant gång- och cykelväg som leder 
från Reningsverksgatan norrut mot 
bron över Söderleden och Västra Frö-
lunda kyrka.

Gatubild från Kobbegårdsvägen mot 
söder och delar av område 6. I vänst-
ra delen av bilden, mot öster skymtar 
delar av Sisjöområdets industribebyg-
gelse som tillhör område 4.
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Sammanfattande inledning
I samrådsskedet prövas synen på hur en stadsutveckling för planområdet kan se 
ut genom att tre förändringsalternativ presenteras. Dessutom redovisas ett nol-
lalternativ. Alternativen  redovisar var och ett på ett övergripande sätt hur mark- 
och vattenanvändningen inom området kan se ut på längre sikt. 

Redovisningen av alternativen sker med text och karta där de övergripande 
idéerna för markanvändning, grönstruktur och trafikstruktur redovisas. Vidare 
redovisas hur såväl förändringsalternativen som nollalternativet förhåller sig till 
översiktsplanens prioriterade strategier.

Efter samrådsskedet kommer en bearbetning göras där idéer från de olika al-
ternativen kan kombineras. Grunden för bearbetningen kommer att vara de syn-
punkter som inkommit under samrådet samt det vidare arbetet med att ta fram 
övriga planeringsdokument som görs inom ramen för projektet Dag Hammar-
skjöldstaden. Dessa dokument innefattar bland annat en åtgärdsvalsstudie som 
främst riktar in sig på att studera stadsutveckling och mobilitetsfrågor kopplat 
till ledens omvandling till en boulevard samt en genomförandeplan. 

Nollalternativet och de tre förändringsalternativen är:

0- Nollalternativ
Utvecklingen i planområdet sker enligt redan antagna planer och program och 
pågående planeringsarbete. Dag Hammarskjöldsleden förblir en trafikled med 
nuvarande utformning. Den övergripande trafikföringen i området sker på sam-
ma vis som idag vad gäller bil- och spårvagnstrafik. 

A- Linjestaden
Leden omvandlas till en boulevard med likartad utformning längs hela sträckan 
mellan Linnégatan och Järnbrottsmotet. Spårväg finns utmed hela stråket place-
rad mitt i boulevarden. Bebyggelse kantar boulevarden mellan Marklandsgatans 
hållplats och Radiomotet. Bebyggelsen är förlagd i en tydlig kvartersstruktur 
med samma kvartersmått som återfinns i innerstadens 1800-talsbebyggelse. 

B- Parallella stråk
Området öster om leden omvandlas med en övergripande trafikföring söder om 
Marklandsgatans hållplats som återspeglar hur den västra sidan är uppbyggd, 
det vill säga att spårbunden trafik och vägburen trafik skiljs åt. Den östra sidan 
längs med boulevarden och längs med spårvägen omvandlas till en kvartersstad 
med huvudsakligen bostäder. Den spårbundna trafiken förläggs centralt mellan 
Änggårdsbergen och boulevarden. Vägburen trafik delas upp i två nord-sydliga 
stråk. Dels i leden, som omvandlas till boulevard, och dels i en genomgående 
huvudgata i öster. 

C- Kopplande gator
Leden omvandlas till en boulevard. Boulevardens utformning och innehåll va-
rierar utefter omgivande bebyggelse och topografi. Mot norr omges boulevarden 
av parkmiljöer och redan befintlig bostadsbebyggelse. I mellanpartiet byggs en 
ny kvarterstad upp som breder ut sig främst mot öster men kopplas samman med 
den västliga sidan i genomgående östvästliga stråk. I söder delas boulevarden 
upp till olika målpunkter beroende på trafikslag. Nya spår förläggs längs med 
boulevarden mellan Marklandsgatans hållplats och Radiotorget. Mellan Radio-
torget och Söderleden viker spåret av från boulevarden österut. 

” Mål för Dag    
Hammarskjöldstaden: 
    

Dag Hammarskjöldstaden är en grön 
och tät blandstad som består av sam-
manbundna stadsdelar utan upplevda 
barriärer.     
Dag Hammarskjöldstadens identitet 
grundas i existerande områdens ka-
raktär och ny bebyggelse formas efter 
dalgångens förutsättning
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Gemensamt för de tre förändringsalternativen A, B och C 
Överbrygga Högsboleden
Tre utpekade vägar och gator som knyter samman Högsbo-Flatås och 
Marklandsgatan hållplats utformas för ett få ett mer stadslikt gaturum där så är 
möjligt. På så vis är det möjligt att röra sig längs bebodda gator och kvarter mel-
lan Kungsladugård och Högsbo, och det minskar upplevelsen av Högsboleden 
som barriär.

Grönstruktur
Förslaget för områdets grönstruktur bygger främst på att de parker och natur-
områden som finns i området bevaras och deras kvalitéer och samband förbätt-
ras. På vissa platser kompletteras befintliga grönytor med ytterligare parkmark. 
Målsättningen är att grönområden ska göras tillgängliga och attraktiva för fler 
användare. Samband och stråk mellan målpunkter och områden pekas ut och 
förtydligas med åtgärder i gatumiljön.

Södra delen av planområdet, åtgärder för att    
överbrygga Söderleden och Västerleden
Grundläggande utgångspunkt för planarbetet är att Söderleden och Västerleden 
även i fortsättningen kommer att vara en kraftig barriär. Dock bör det i det fort-
satta arbetet ges riktlinjer för hur upplevelsen av barriären kan minskas mellan 
områdena söder och norr om Söder- och Västerleden. Förändringar i detaljut-
formningen av områdena runt de 13 under- och överfarter som ingår i plan-
området kommer vara utgångspunkt för det fortsatta planarbetet. Även större 
åtgärder som möjligheten till metrobusstation och mer omfattande åtgärder för 
att överbrygga Västerleden i anslutning till Frölunda torg kommer att utredas 

0 A B C

• Ingen omvandling 
sker av leden

• Nya bostäder öster 
om leden i separe-
rade områden

• Enligt pågående 
planering

• Trolig utveckling 
om FÖP:en inte ge-
nomförs

• Sisjön omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Koncentrerad och 
hög exploatering 
längs med boule-
varden

• Spår längs boule-
varden till Järnbrott

• Endast mindre delar 
av Högsbo verk-
samhetsområde 
omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard 

• Bebyggelse i tät  
sammanhängande 
kvartersstad

• Spårväg och biltra-
fi k separeras

• Spår genom den 
nya kvartersstaden

• Vägtrafi k öster och 
väster om den nya 
kvartersbebyggel-
sen

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Varierad utform-
ning på boulevar-
den och den nya 
bebyggelsen, utef-
ter omgivningens 
förutsättningar

• Många öst-västli-
ga gång- och cy-
kelpassager över 
boulevarden

• Spår över Söder-
leden, delvis längs 
med boulevarden

14 15 X
Söder/
Väster-
leden

• Ingen omvandling sker 
av leden

• Åtskilda områden med 
bostäder

• Enligt pågående plane-
ring

• Trolig utveckling om 
FÖP:en inte genomförs

• Sisjön omvandlas

• Leden omvandlas till 
boulevard

• Koncentrerad och hög 
exploatering längs med 
boulevarden

• Spår till Järnbrott
• Enskilda områden inom 

Högsbo verksamhets-
område omvandlas

• Leden omvandlas till 
boulevard 

• Bebyggelse i tät  sam-
manhängande kvarters-
stad

• Spårväg och biltrafik 
separeras

• Spår genom den nya 
kvartersstaden

• Vägtrafik öster och väs-
ter om den nya kvarters-
bebyggelsen

• Leden omvandlas till bou-
levard

• Olika utformning på boule-
varden och ny bebyggelse 
utefter omgivningens för-
utsättningar

• Stråk som knyter samman 
öst-väst över boulevarden

• Spår över Västerleden och 
spår längs med delar av 
boulevardenOvan: Nollalternativet och de tre för-

ändringsalternativen
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ytterligare. Även i anslutning till metrobusstation vid Järnbrott eller Sisjön kan 
någon form av överbryggning studeras.

Öster om leden, omvandling till boulevard och blandstad
Öster om Dag Hammarskjöldsleden sker en omvandling av Högsbo industri-
område där delar av området omvandlas till att användas för i huvudsak bostads-
ändamål med inslag av handel, service och kontor. En del av denna omvand-
ling består i att Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till en boulevard. Delar av 
området kommer fortfarande användas för industri- och verksamhetsändamål, 
dessa områden är belägna i bullerutsatta lägen längs med Söderleden och Väs-
terleden.

Väster om leden, kompletteringar av befintlig bebyggelse
Väster om leden sker en omvandling av staden genom att ny bebyggelse uppförs 
på exempelvis outnyttjade ytor eller parkeringsplatser. I stort följs redan antagna 
program och detaljplaner eller pågående arbete med program och detaljplaner. 

Gemensamma och fortsatta utmaningar
I och med att denna samrådshandling i första hand föreslår alternativa utform-
ningar av övergripande stadsbyggnadsprinciper för området kommer många 
mer detaljerade frågor rörande utvecklingen och mark- och vattenanvändningen 
kunna besvaras först i det fortsatta arbetet. Inför utställning och antagande av 
denna fördjupning av översiktsplanen ska en komplettering av handlingen ske. 
De planeringsfrågor och områden, som i detta skede bedöms behöver utredas 
vidare och där en högre detaljeringsnivå kan bli nödvändig är angivna nedan:
• Detaljutformningen av exempelvis Annedalsmotet och andra viktiga trafik-

platser (kommer studeras i det fortsatta arbetet med den åtgärdsvalsstudie för om-
vandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard).

• Principsektioner för boulevarden och anslutande bebyggelse för olika del-
sträckor (kommer också studeras i åtgärdsvalsstudien).

• Parkering inom området, behov och förslag till principer för tillkommande 
bostäder och verksamheter.

• läge vid Frölunda och hur en överbryggning av Västerleden kan se ut (kan 
studeras närmast vidare i program för Frölunda) 

• Studera FÖP:ens påverkan på program Frölundas måluppfyllelser (kan stude-
ras närmast vidare i program för Frölunda och i det fortsatta arbetet med FÖP:en)

• Sisjöområdet, den huvudstruktur som tas fram för planeringen runt boule-
varden kan komma att påverka planerna som finns i FÖP Fässbergsdalen 
gällande utvecklingen av Sisjöns verksamhetsområde. 

• En studie av gång- och cykeltrafiken i området utefter den huvudstruktur 
som föreslås.

• Södra centrumlänkens placering och eventuella genomförande kommer  att 
få inverkan på trafikföringen inom planområdet.

• Vilka kollektivtrafiklösningar som kommer föreslås längs med väg 158.
• Funktionella dagvattenlösningar som kan kombineras med utbyggnadsan-

språk.
• Kopplingar mot Mölndals kommun och i kommungränsen (studeras i den 

kommuntäckande ÖP, men kommer tas upp i denna FÖP)
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DETALJERAD BESKRIVNING AV GEMENSAMMA 
ÅTGÄRDER I SAMTLIGA ALTERNATIV
Följande stadsbyggnadsidéer reflekteras i samtliga förändringsalternativ med 
mindre variationer. Idéerna bygger på enskilda scenarier vars innehåll bedömts 
som värdeskapande för planområdet. Det kan också röra sig om scenarier som 
reflekterar en utveckling som är pågående och nära förestående där staden via 
pågående planering redan har börjat omforma staden. 

Överbrygga Högsboleden
För att få en sammanhängande stadsstruktur mellan Högsbo och Kungsladugård 
föreslås stadsomvandling utmed Guldmyntsgatan, Högsbogatan-Kapplandsga-
tan och Högsboleden-Slottsskogsgatan. Det innebär att dessa gator kommer få 
en förändrad karaktär avseende gaturummet. Exempel på förändringar är nya  
byggnader med entréer mot gatorna eller nya parkytor utmed gatorna.

Den nord-sydliga kopplingen mellan Kungsladugård och Högsbo som utgörs 
av Högsboleden-Slottsskogsgatan bör utformas så att den får samma karaktär 
som Margretebergsgatans sträckning mellan Slottsskogen och Slottsskogsområ-
det. För att förenkla nord-sydliga trafikflöden och samband bör planskildheten 
för biltrafik vid Frölundaborg tas bort. Detta gör att en enhetlig och tydlig stads-
miljö skapas runt Slottsskogsvallsområdet. Området längs Margretebergsgatan 
och Högsboleden, på sträckan mellan Frölundaborgsmotet och Marklandsgatan, 
anpassas på så vis efter den trafikminskning som skett sedan denna del av Hög-
sboleden byggdes.

Högsbogatan har på sträckan mellan de planskilda korsningarna med Hög-
sboleden och spårvägen kompletterats med sentida bostadsbebyggelse från 
1990-talet och framåt. Denna utveckling bör få fortsätta med ytterligare kom-
pletterande bostadsbebyggelse söder om spårvagnens planskilda korsning. De 
parkeringsytor som finns utmed Kapplandsgatans västra sida tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse för att på så vis möjliggöra en tätare, tryggare och mer stadslik 
miljö mellan Kungsladugård och Tunnlandsgatan.

En detaljplan för bostäder är framtagen för ett område väster om Guldmynts-
gatan. Denna gata kommer på relativt kort sikt kantas av bostäder. För att möj-
liggöra att hela Guldmyntsgatan upplevs som en stadsmiljö bör det studeras 
om det är möjligt att komplettera området närmast leden på dess norra sida 
med park- eller bostadsmiljöer, i naturområdena runt Svaleboskogen. Frågan har 
studerats i ett avbrutet programarbete runt 2009. Det arbetet var främst inriktat 
på bostäder (som ansågs olämpliga), som en följd av detta så är det främst park-
områden som bör studeras för detta läge i det fortsatta översiktsplanearbetet. 

Grönstruktur
Vid en utveckling av området ges möjlighet att skapa en ny grönstruktur med 
bra bostadsgårdar, bostadsnära parker och stadsdelsparker. Den övergripande 
principen är att förädla det som redan finns och komplettera med nya värden 
där det saknas. Principen bygger på att de grönytor som finns i området bevaras 
samtidigt som sambanden mellan dem stärks. 

Avstånd till parker och naturområden har stor betydelse för tillgänglighet 
och användning. Avstånden bör inte överstiga 300 meter från bostad, arbetsplats 
och skolor (Enligt ”Grönstrategi för en tät och grön stad”). För framförallt barn 
och äldre som främst rör sig nära sin bostad har de bostadsnära parkerna och 
naturområdena stor betydelse. De nära parkerna kompletteras med större stads-

De tre föreslagna kopplingarna:
Högsboleden-Slottsskogsgatan (lila),
Högsbogatan-Kapplandsgatan (blå),
Guldmyntsgatan (grön).
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delsparker som ska ligga inom en kilometer från bostaden. Dessa krav uppfylls 
idag inom i stort sett hela området väster om leden. 

En grundläggande bristanalys visar att det största sammanhängande bristom-
rådet är industri- och verksamhetsområdet öster om leden. Det fåtal personer 
som bor där idag saknar tillgång till bostadsnära park eller natur inom 300 meter 
från sin bostad. Vid omvandlingen av östra sidan av dalgången är tanken att be-
fintliga skogbevuxna bergknallar bildar ryggraden i grönstrukturen. Områdena 
utvecklas genom att de kompletteras med lättillgängliga parker i nära anslutning 
till dessa höjder. Dessa så kallade ”förparker” kan ha olika innehåll och kvalitéer 
men alla ska fungera för vila och som mötesplatser. Med denna tanke som grund 
kan det ges en standard där det finns minst 10 m² park/boende öster om leden.

Befintliga parker, torg och andra målpunkter och områden får i förslaget ett 
tydligare sammanhang genom att de knyts ihop i ett rutnät av promenadstråk. 
Dessa bildar stommen för vardagspromenader och närrekreation för boende i 
området. 

Slottsskogen-Sandsjöbackakilen stärks genom en föreslagen koppling mellan 
Botaniska trädgården och Slottsskogen. Tillgängligheten till Änggårdsbergen 
stärks genom en översyn av entréerna och de förparker och stråk genom stads-
delen som leder fram till naturområdet. En västlig kil som omfattar Välenom-
rådet-Järnbrottsskogen-Ruddalen-Västra kyrkogården knyts ihop med rekrea-
tionsstråk mellan naturområdena. Även Ruddalen stärks genom förparker och 
stråk genom stadsdelen som leder fram till naturområdet.

I södra delen av planområdet finns en stor potential vid Välenområdet. Om-
rådet kan utvecklas till ett parkområde med unika kvalitéer kopplade till det 
havsnära läget. Parken har potential att ge många av de omkringliggande stads-
delarna enkla möjligheter att nå havet.

Överbrygga Söderleden och Västerleden
Längs de sammanlagt 5 kilometer av Söderleden och Västerleden som ligger 
inom planområdet finns 13 förbindelser för oskyddade trafikanter över och un-
der lederna. De är fördelade enligt nedan:
• Två broar och tre tunnlar på sträckan mellan Grimmeredsmotet och Frölun-

damotet, inbördes avstånd varierar mellan 500 meter och 100 meter. 
• Tre broar och två tunnlar finns mellan Frölundamotet och Radiomotet, in-

bördes avstånd varierar mellan 100 och 500 meter. 
• Två broar och en tunnel finns mellan den östra planområdesgränsen (tillika 

kommungränsen) och Radiomotet. Inbördes avstånd mellan dessa förbindel-
ser är ungefär 300 meter. 
Söderleden och Västerleden fyller en viktig transportfunktion både på natio-

nell, regional och lokal nivå. Någon förändrad markanvändning av området som 
berörs av leden bedöms inte vara rimlig inom denna plans planeringsperiod. Det 
utrymme som leden kräver för sin funktion kommer kvarstå. 

Det innebär att en grundläggande utgångspunkt för planarbetet kommer vara 
att den barriär som Söder- och Västerleden utgör för boende i området kommer 
finnas kvar. Dock bör det i det vidare arbetet ges riktlinjer för hur barriäreffekten 
kan minskas mellan områdena söder och norr om leden. Förändringar i detaljut-
formningen av hur områdena runt de 13 under- och övergångarna ska utformas 
och användas kommer vara utgångspunkt för det fortsatta planarbetet. Trygg-
hets- och tillgänglighetsskapande åtgärder bör föreslås i och runt de områden 
som omger befintliga över- och underfarter kring Söderleden och Västerleden. 
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0      1 km

Passager över och under spårväg och 
leder i planområdet (se även kapitel 4).
Kartan är framtagen av Ramböll.
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Åtgärder som är möjliga men som inte är detaljstuderade i detta skede av planar-
betet är exempelvis punktinsatser rörande vilken slags växtlighet och vilken slags 
bebyggelse som finns i anslutning till över- och underfarterna. Större åtgärder 
skulle kunna vara en sociodukt och placeringen av en Metrobusstation.

En särskild punkt att arbeta med är kopplingen mellan Tynnered och områ-
det kring Frölunda torg. Detta pekas särskilt ut i alla tre förändringsalternativen.

Frölunda
Det pågående programarbetet för Frölunda föreslår en stadsomvandling längs 
Marconigatan, Radiovägen och till delar Lergöksgatan. Omvandlingen innebär 
att bebyggelse förläggs utmed dessa vägar och gator med mål att ge området en 
mer stadslik karaktär. Viss komplettering av bostadsbebyggelsen föreslås också 
på de grönområden och parkeringsplatser som ligger i anslutning till befintliga 
bostadshus.

Pågående detaljplanering sker parallellt med det pågående programarbetet för 
Frölunda. Utgångspunkt för alla alternativ är att en viss utveckling kommer ske 
av Frölundaområdet men graden av utveckling varierar i de olika alternativen.

Sisjöområdet
Hur marken ska användas i Sisjöns verksamhetsområde bedöms vara beroen-
de av utvecklingen kring boulevarden. En detaljerad studie av vad som föreslås 
för detta område sker först efter samrådet när en huvudstruktur är satt för hela 
planområdet.

Kvarvarande verksamheter mot Söder- och Västerleden
De delar av planområdet som vetter mot Söderleden och Västerleden och som 
är bullerstörda eller där det finns problem med risker för farligt gods eller luft-
miljön lämpar sig inte för boende och kommer fortsatt användas främst för in-
dustri- och verksamhetsändamål.

Kompletteringar av befintlig bebyggelse i nordväst
Väster om leden sker en omvandling av staden genom att ny bebyggelse uppförs 
på parkeringsplatser eller tidigare park- och naturmark enligt de 30-40-tal de-
taljplaner som är under framtagande eller som ännu inte har hunnit genomföras. 

Trafik och mobilitetsåtgärder
Stadens trafikstrategi
Enligt stadens trafikstrategi ska en överflyttning av resande ske, vilket innebär 
att andelen kollektivtrafikresenärer, cykel- och gångtrafikanter ska öka relativt 
dagens situation. Den viljestyrda planeringen kräver dock att kraftfulla åtgärder. 
genomförs. Ambitionsnivån som trafikstrategin sätter upp är hög.

Koll 2035
I Koll 2035 beskrivs att den del av Frölundabanan (Linnéplatsen-Frölunda torg 
enligt tillhörande texter) som ska bli stadsbana behöver möta vissa kriterier för 
att ha en hög standard (främst kravet på egen banvall), men att den har ett in-
bördes hållplatsavstånd som ligger på en lägre standard. Dagens hållplatslägen 
längs med Frölundabanan är integrerade med omgivande bostäder och verk-
samheter och är därmed svåra att flytta eller dra in utan att omfattande åtgär-
der i redan uppbyggd miljö måste göras. I denna plan bibehålls den, enligt Koll 

Översiktsplanens prioriterade   
strategier: Nära stad

1. Utveckla stadens tyngdpunkter- Fler-
kärnig struktur med centrumfunktioner 
i olika stadsdelar

2. Skapa flera gröna, tillgängliga of-
fentliga rum- Parker och naturområden 
nära bostaden för alla åldrar

3. Förtäta för att höja kvaliteter och 
hushålla med resurser- Större befolk-
ning ger underlag för handel, service 
och kollektivtrafik 

4. Blanda för en god balans mellan oli-
ka funktioner- Stad med blandat inne-
håll inom stadsdelen , kvarteret eller 
byggnaden

5. Tillåt stor variation av uttryck- Tillåt 
stadens utformning att variera
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2035, lägre standarden vad avser dessa hållplatslägen. (Även i programmet för 
Frölunda utreds frågan om Marconigatans utformning kopplat till stadsbana i 
Frölundastråket).

Spårväg
I samtliga alternativ ingår att en ny spårväg byggs ut, som ska stå för huvuddelen 
av transportarbetet vad gäller kollektivtrafik för den östra sidan av dalgången.  
Enligt Koll 2035 är valet av spårväg med stadsbanestandard beroende av hur 
många personer som beräknas bosätta sig i planområdet totalt. Om antalet bo-
ende i området inte bedöms utgöra underlag nog för en sådan lösning förutsätts 
det område som behöver avsättas för spårväg istället användas för busstrafik. 

Metrobuss
Samtliga alternativ utgår från att ett metrobussystem byggs ut med stationer vid 
Frölunda Torg och i anslutning till den nya spårvägens hållplats i Söderledens 
närhet.

De gemensamma åtgärdernas måluppfyllelse av de priori-
terade strategierna
Nära stad
De gator och vägar där en omvandling föreslås för att överbrygga den upple-
velsemässiga barriär som Högsboleden utgör leder alla förbi Axel Dahlströms 
torg eller Marklandsgatans hållplats. Om de gator som omvandlas får en miljö 
som gör att fler människor använder dem så kommer detta få positiva effekter 
vad rör förutsättningarna för att kunna få ett förbättrat kundunderlag på bägge 
dessa platser.

Den föreslagna grönstrukturen utgår från de förutsättningar som finns och 
fokuserar framförallt på att öka tillgängligheten och orienterbarheten samt att få 
fler grupper att nyttja parker- och naturområden. Detta ligger väl i linje med den 
prioriterade strategin om att skapa flera gröna och tillgängliga offentliga rum.

Sammanhållen stad
Förslaget att omvandla vägar och gator som korsar Högsboleden till att vara mer 
stadslika till sin karaktär och bedöms öka såväl orienterbarheten och genheten i 
staden. Med fler byggnader som är bebodda finns förutsättningar att skapa tryg-
ga och säkra stråk som kan användas dygnets alla timmar.

Det gemensamma förslag som finns gällande grönstrukturen ökar tillgäng-
ligheten för hela staden vad gäller de målpunkter som stadsdelen kan erbjuda. 

Om miljöerna runt de 13 över- och underfarter som finns inom planområdet 
gällande Söder- och Västerleden görs tryggare och mer användbara över dygnets 
alla timmar bedöms detta bidra till ett väl fungerande nätverk av gångvägar. 

Robust stad
Den omvandling som föreslås för gatu- och vägstrukturen som korsar Högsbo-
leden leder troligen till en mindre flexibilitet vad gäller framtida markanvänd-
ningen och trafikeringen av de berörda områdena. En omvandling av de natur-
områden och parkeringsytor runt dessa tre stråk riskerar att irreversibelt ta bort 
potentiella ytor där dagvatteninfiltration skulle kunna ske. De ytor som tas bort 
behöver troligen kompenseras för. Detta kan ske genom att andra åtgärder vidtas 
för att kunna infiltrera och fördröja dagvattnet i området.

Sammanhållen stad

1. Skapa ett väl fungerande nätverk 
av gator och gångvägar- Överbrygg 
barriärer och skapa genhet och orien-
terbarhet

2. Bind ihop staden med snabb och på-
litlig kollektivtrafik- Snabbt nät mellan 
stadens tyngd- och målpunkter

3. Planera för ett varierat utbud av bo-
städer. Variation av upplåtelseformer, 
bostadstyper och prisbild

4. Bevara och skapa nya intressanta 
målpunkter. Tillgång till gemensamma 
offentliga rum för alla sociala grupper

Robust stad

1. Planera för flexibilitet- Möjlighet att 
anpassa till ändrade förutsättningar 
över tid

2. Hantera klimatförändringarna- Ge 
plats för vatten i staden och minska 
transportsystemens klimatpåverkan 

3. Bevara och utveckla ekosystemtjäns-
ter- Grönytor gör nytta

4. Planera för ett mångsidigt och di-
versifierat näringsliv- Göteborg är ett 
regioncentra med många arbetsplatser 
och många branscher

5. Delaktighet och öppenhet ska prägla 
planeringsprocesserna- ta till vara det 
lokala kunnandet och utgå från plat-
sens karaktär
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(med inslag av annan användning)

Strukturkarta Markanvändning 
0- Nollalternativ
Samrådshandling december 2018
FÖP Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden
Skala 1:30 000 i handlingen, 1:18 000 i A3 

0    1000 meter 
 

Övergripande kommunikation (gaturum)

Övrigt

Trafi kseparerad led

Huvudväg eller stor huvudgata

Spårväg

Plangräns

Bostäder (kontor, handel, service)

Verksamheter

Park, vård, utbildning, idrott

Handel

Natur eller större parkområde

Vatten

Övrig (trafi k eller gränsland mellan 
olika rumsligt avskiljda områden)
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0 A B C

• Ingen omvandling 
sker av leden

• Nya bostäder öster 
om leden i separe-
rade områden

• Enligt pågående 
planering

• Trolig utveckling 
om FÖP:en inte ge-
nomförs

• Sisjön omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Koncentrerad och 
hög exploatering 
längs med boule-
varden

• Spår längs boule-
varden till Järnbrott

• Endast mindre delar 
av Högsbo verk-
samhetsområde 
omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard 

• Bebyggelse i tät  
sammanhängande 
kvartersstad

• Spårväg och biltra-
fi k separeras

• Spår genom den 
nya kvartersstaden

• Vägtrafi k öster och 
väster om den nya 
kvartersbebyggel-
sen

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Varierad utform-
ning på boulevar-
den och den nya 
bebyggelsen, utef-
ter omgivningens 
förutsättningar

• Många öst-västli-
ga gång- och cy-
kelpassager över 
boulevarden

• Spår över Söder-
leden, delvis längs 
med boulevarden

14 15 X
Söder/
Väster-
leden

0- NOLLALTERNATIV
Markanvändning
Mark- och vattenanvändningen utgår i nollalternativet från att Dag Hammar-
skjöldsleden bibehåller sin nuvarande utformning. 

Fortsatt utveckling inom planområdet sker utefter aktuella och nu gällande 
planeringsdokument. De program som är mer än tio år gamla som ännu inte 
genomförts har genom pågående planering blivit inaktuella eller bedöms som  
inte längre genomförbara. 

Nollalternativet utgår från idéerna i fördjupningen av översiktsplanen för Fäss-
bergsdalen, programmet för nordöstra Högsbo och idéer från det pågående progra-
marbetet för Frölunda. Potentiellt kan sammantaget cirka 10 000 bostäder till-
komma inom området genom bygglov, pågående och antagna detaljplaner som 
utarbetas med stöd av gällande Översiktsplan, program för Nordöstra Högsbo 
och FÖP Fässbergsdalen. Nollalternativet kommer vara mer återhållsamt i sin 
bedömning då gällande översiktsplan och program inte tillräckligt vägledande 
för flera detaljplaner som pågår idag, och planer som planerar att starta, då de 
saknar stöd för nödvändiga övergripande och långsiktiga beslut. 

I fördjupningen av översiktsplanen för Fässbergsdalen betonas att dagens mar-
kanvändning i stor utsträckning regleras genom äldre detaljplaner med indu-
striändamål. Väster om Sisjöns verksamhetsområde finns flerbostadsområden i 
Kobbegården och Pilegården och i söder ligger villaområden. Området håller 
på att omvandlas från ett verksamhets- och industriområde (vilket de äldre de-
taljplanerna tillåter) till mer varierad markanvändning med ett allt större inslag 
av service och handel.  I kommande detaljplaner föreslås enligt FÖP Fässbergs-
dalen att en blandad bebyggelse ska tillåtas. Generellt föreslås att det inom in-
dustrifastigheter ska tillåtas etablering av kontor, hantverk och andra verksam-
heter. I strategiska lägen med närhet till kollektivtrafik tillåts detaljhandel och, i 
lämpliga lägen, bostäder. Målet, enligt FÖP Fässbergsdalen, för omvandlingen 
av Sisjöområdet och delar av Högsboområdet är en stad med blandat innehåll 
där det ska finnas en hög andel verksamheter. 

I programmet för nordöstra Högsbo föreslås i princip att alla de bebyggda om-
rådena inom området ska kunna nyttjas för bostadsbebyggelse. Programmet fö-
reslår stadsomvandling vid Renovas återvinningscentral och Högsbo skjutbana 
förutsatt att de respektive verksamheterna flyttar. Vidare föreslås omvandling 
längs med leden under förutsättning att den omvandlas till en boulevard. Ut-
byggnaden av bostäder blir färre om en omvandling av leden inte sker. Inget av 
detta antas ske i detta alternativ. 

De idag pågående detaljplanerna har startats med stöd i nu gällande över-
siktsplan och flera utgår från tankar som finns med i det pågående programar-
betet för Frölunda. Programmets tankar har dock inte kunnat fullföljas. Vare sig 
programmet eller detaljplanerna kommer sannolikt inte kunna genomföras fullt 
ut utan stöd i en fördjupning av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda.

Som grund för nollalternativet i den östra delen antas att utvecklingen i om-
rådet sker enligt de inriktningar som ges under avsnittet Östra delen av Dag 
Hammarskjöldsledens dalgång, men att inte alla ytor inom områdena omvandlas 
till fullo. De projekt som anses kan komma att genomföras utgår från var plane-
ring redan sker i området, det vill säga utvecklingen gällande bostadsomvandling 
i området runt Olof Asklunds gata .

Sisjöns verksamhetsområde omvandlas till delar i enlighet med vad FÖP 
Fässbergsdalen föreslår.

Nollalternativet
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Strukturkarta Trafi k
0- Nollalternativ
Samrådshandling december 2018
FÖP Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden
Skala 1:30 000 i handlingen, 1:18 000 i A3 

0    1000 meter 
 

Småskalig rutnätsstruktur

Återvändsgata i rutnät

Annan gata

Återvändsgata

Plangräns

Övergripande kommunikationer, struktur

Öppen eller bebyggd yta

Natur eller större parkområde

Vatten

Huvudsaklig markanvändning

Gator, strukur

Övrigt
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Några av de detaljplaner som för närvarande arbetas med i Frölunda ligger 
till grund för den bedömda utvecklingen i den sydvästra delen av planområdet. 

I nordväst antas bebyggelsen kompletteras i enlighet med pågående planarbe-
te. Sammanlagt ger en utbyggnad enligt beskrivet nollalternativ en ökad befolk-
ning i planområdet från cirka 43 500 boende till cirka 51 500 boende. 

Omvandlings-  
områden

Boende 
2018

Boende         
2035 enligt        
alternativ 0

Arbetsplat-
ser 2018

Arbetsplat-
ser 2035 
enligt alter-
nativ 0

Väster om leden 
undantaget 
program för Frö-
lunda

0 5500 0 200

Utveckling inom 
Program för   
Frölunda* 

17500 21700 6700 7000

Leden och Hög-
sbo verksamhets-
område

0 2600 8900 8500

Sisjöns verksam-
hetsområde

0 2500 4900 3500

Totalt i           
planområdet

43500** 58300 22500** 21200

* Grimmered, Frölunda, Kaverös, Järnbrott, Välenområdet och Ruddalen

** Se kap 1 Utgångspunkter

Grönstruktur
I FÖP Fässbergsdalen föreslås utvecklingen av grönstrukturen koncentreras 
längs tre stråk samt genom reglering av kvartersmarken. Två stråk ligger inom 
planområdet, Infrastråket och Stora åstråket. 

Infrastråket är ett visuellt upplevelsestråk för de som färdas på Söderleden 
och Västerleden. Utrymmet längs leden innehåller skydd för störningar, vatten-
dammar, reservat för kollektivtrafik och olika ledningsdragningar. Stora Åstrå-
ket ligger längs med Stora ån. Det är i första hand ett rekreationsstråk för cykel-
turer, promenader, fiske och kanske också kanot och ridning. I ett antal punkter 
föreslås dammar för rening. Där det är möjligt skapas översilningsytor. Stora 
Åstråket föreslås få en mer urban karaktär i de västra delarna av FÖP Fässbergs-
dalens planområde där det ansluter till nuvarande centrala delarna av Sisjöns 
verksamhetsområde. 

Planprogrammet för nordöstra Högsbo föreslår att befintlig grönstruktur i 
huvudsak bevaras. Dessutom föreslås att kopplingen mellan de bebyggda om-
rådena och Änggårdsbergen förstärks med hjälp av gröna tillägg såsom plats-
bildningar med planteringar, ordnade parker och trädrader längs stråk och gator.  
Flertalet platser pekas ut där entré till Änggårdsbergen ska kunna ske. Entré-
er föreslås att bli mer tydliga. Tillgängligheten och den visuella kopplingen till 
Änggårdsbergen förbättras med ett gångstråk i sluttningen nedanför och väster 
om Gruvgatan. Ett nord-sydligt grönstråk utmed och nedanför Änggårdsbergen 
föreslås också. 

Trafikstruktur
I stort föreslås ingen övergripande förändring i trafikföringen inom planområdet 
i de planeringsdokument som finns framtagna förutom i FÖP Fässbergsdalen. 

Program
 för Frölunda

Sisjöns      

verksamhets-

område
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Indelning som grovt visar  vilka områ-
den tabellen till höger refererar till.
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I denna fördjupning av översiktsplanen föreslås åtgärder i områdena längs med 
Söder- och Västerleden, till exempel en ny förbindelse mellan väg 158 och Näs-
tevägen över Välenområdet. Vidare föreslås nya parallella stråk längs med Sö-
derleden och Västerleden och mellan Näsetvägen och väg 158. Stråken behöver 
tillkomma för att möjliggöra en avlastning av Söderleden och Västerleden och 
Radiovägen-Otto Elanders gata. En breddning av Otto Elanders gata och Sisjö-
vägen föreslås också. Stråket mellan Näsetvägen och väg 158 förläggs söder om 
Radiomotet och går igenom de industri- och grönområden som ligger vid Välen. 
Föreslagna åtgärder ska motverka eventuell köbildning på Söderleden. 

Föreslagen utveckling på lång sikt enligt FÖP Fässbergsdalen:
Om- och nybyggnad av trafikplatser: 

På Söderleden och Västerleden:
• Ombyggnad av nuvarande Sisjömotet
• Sisjömot etapp II i kommungränsen

På Säröleden, väg 158:
• Nytt Askimsmot

På Dag Hammarskjöldsleden:
• Komplettering av Radiomotet med av- och påfartsramper söderut

Följande nya  och ombyggda sträckor föreslås bli huvudgator
• Nya parallellgator utmed Söderleden mellan Kobbegårdsvägen och i Si-

sjömotet
• Ny vägförbindelse mellan Kobbegårdsvägen och Näsetvägen med ny an-

slutning till Säröleden
• Askims Stationsväg i ny sträckning
• Ny huvudgata mellan Stora Åvägen och Otto Elanders gata/Jolenvägen i 

kombination med ny trafikplats – ”Sisjömotet etapp II”
• Ny väg söder om Söderleden som förbinder Stora Åvägen med Fässbergs-

motet och Aminogatan
• Koppling över Söderleden mellan Aminogatan och Åbyvägen i kombina-

tion med ny trafikplats kallat ”Travbanemotet”
• Nya vägar för anslutning till Västra Balltorp.

Nollalternativet och de prioriterade strategierna:
Nära stad
Stadens utpekade tyngdpunkter, Frölunda Torg, Axel Dahlströms torg och 
Marklandsgatan, utvecklas genom komplettering av viss bebyggelse runt respek-
tive tyngdpunkt. Utvecklingen i Frölunda får svårigheter att uppnå målen i det 
pågående arbetet med program för Frölunda. 

Tillgång och närhet till park och natur i kommande detaljplanearbete försvå-
ras i ett nollalternativ.

Det finns en risk att den stadsutveckling och förtätning som sker i staden inte 
samverkar men i och med att utvecklingen som tillåts kan ske på många ställen 
samtidigt. 

Det finns ingen balanserad placering av stadens funktioner, en utbyggnad av 
bostadsområden med dålig koppling till övriga staden innebär att service måste 

Nära stad
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tillgodoses inom områdena, eller att de boende behöver ta sig till andra områden 
för att få tillgång till service. 

En blandning av verksamhetsområden och bostäder innebär risk för sämre 
boendemiljöer, bland annat på grund av svårigheter att blanda tung lastbilstrafik 
för verksamheter med boende och förskolor. 

Sammanhållen stad
Nollalternativet innebär att upplevda barriärer kvarstår inom Högsbo-Frölunda. 
Dag Hammarskjöldsleden kommer fortsatt att vara en barriär och Högsbo-Frö-
lunda kommer förbli dåligt integrerad med resten av staden. Den tänkta stads-
utvecklingen i Frölunda som innebär delvis att överbrygga barriärer kommer få 
svårighet att genomföras. 

Avsaknad av ett tillräckligt stort och jämnt fördelat befolkningsunderlag i 
östra delen av dalgången påverkar tillgången till snabb och effektiv kollektiv-
trafik. De projekt som antas genomföras för bostadsbebyggelse kommer känne-
tecknas av en hög exploatering i enskilda kvarter. För östra delen av dalgången 
finns det en risk att utvecklingen ger en mindre variation av bostadsutbud. 

Det finns idag ett uppdämt behov av investeringar i bland annat befintlig in-
frastruktur, kollektivtrafik och kommunal service. Genom en fortsatt utbyggnad 
utan övergripande planering finns en stor risk att kommunen går miste om vär-
destergringar samtidigt som man går miste om möjligheter till en genomtänkt 
övergripande struktur, där privata fastighetsägare kan medverka i utbyggnaden.

En omvandling av östra sidan enligt nollalternativet förhåller sig inte på ett 
övergripande sätt gentemot de målpunkter och mötesplatser som finns i det om-
kringliggande området.

Robust stad
Utvecklingen i nollalternativet bedöms ske utefter redan pågående och antagna 
plandokument. Den nu gällande översiktsplanen och programmen ger utrymme 
för ett flexibelt nyttjande av marken. Inga nya förutsättningar ges vad gäller möj-
ligheten att reducera transportarbete och få möjligheter att välja olika trafikslag 
för framtida boende i östra delen av dalgången. 

Potential finns att områden utvecklas utefter vilka ekosystemtjänster som 
finns.

I den östra delen av planområdet ses det som troligt att stora delar av indu-
stri- och verksamhetsområden kommer att finnas kvar. Det är positivt för verk-
samheternas långsiktig planering då man vet att man kommer kunna få vara kvar 
inom området.

Sammanhållen stad

Robust stad
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Strukturkarta Markanvändning 
A- Linjestaden
Samrådshandling december 2018
FÖP Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden
Skala 1:30 000 i handlingen, 1:18 000 i A3 
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A- LINJESTADEN
Markanvändning
Detta förändringsalternativ tar sin utgångspunkt i förstudien, ”Dag Hammar-
skjölds boulevard- Från trafikbarriär till stadsgata” och de underlagsrapporter 
som tillhör denna, som togs fram av stadsbyggnadskontoret 2013-2017. Alter-
nativet skiljer sig dock åt från förstudien på flera punkter. 

I förstudien beskrivs en tät exploatering som är koncentrerad längs den om-
vandlade Dag Hammarskjöldsleden, och då främst på de ytor som finns inom 
det nuvarande trafikrummet. Det är enbart närområdet runt boulevarden som 
studerats. Förslaget i förstudien är illustrerat med en drygt 50 meter bred typ-
sektion som grund, omgiven av kvartersbebyggelse och med spårväg placerad 
centralt i gaturummet.

Detta alternativ bygger på att en sådan boulevard anläggs på sträckan mellan 
Marklandsgatans hållplats och Radiomotet. På sträckan mellan Linnéplatsen  
och Marklandsgatan utformas boulevarden på samma sätt som den södra delen 
av sträckan men den omges av Slottsskogen och Änggårdens befintliga villabe-
byggelse istället för tät kvartersstruktur.

Områden bortanför boulevarden behöver  delvis tas i anspråk för service (ex-
empelvis skolgårdar och idrottsplaner). 

Med förstudiens förslag som grund bygger detta förändringsalternativ på att 
en småskalig rutnätsstruktur etableras på i huvudsak ledens västra sida och del-
vis på den östra sidan. Kvarterens storlek anges i förstudien att vara mellan 30 
gånger 40 meter upp till 50 gånger 75 meter.

På ledens östra sida förutsätts befintliga verksamheter vara kvar, men den på-
gående detaljplanen för Olof Asklunds gata genomförs. 

Det är främst de impediment, parkeringsytor och grönytor där kommunen 
har markinnehav utefter Dag Hammarskjölds led som omvandlas. Bebyggelsen 
föreslås få olika höjder inom varje kvarter, ett typkvarter kan variera mellan fyra 
och nio våningar. Intill större korsningspunkter föreslås bebyggelse i upp till 17 
våningar. Området ges i förstudieförslaget ett genomsnittligt våningsantal om 
7-8 våningar. Med denna exploateringsgrad och samma fördelning av ytor för 
verksamheter som används i förstudien skulle det i detta alternativ tillkom-
ma cirka 10 000 bostäder (cirka 900 000 kvm) och cirka 400 000 kvadratmeter 
handel, service och andra verksamheter. Med ett snitt på 1,9 boende per bostad 
ges det plats för cirka 19 000 boende i de cirka 10 000 lägenheter som förläggs i 
byggnader i nära anslutning till boulevarden.

Öster om leden ger omvandlingsprojektet kring Olof Asklunds gata, som 
bedöms genomföras i detta alternativ ett tillskott av ytterligare 2500 invånare.

Väster om leden sker i detta alternativ en utveckling i enlighet med några av 
de detaljplaner som arbetas med för Frölundaområdet och program för Hög-
sbohöjd. Sammanlagt ger dessa områden ett tillskott på, för Frölunda cirka 4500 
invånare och för resterande del av västra sidan cirka 4600 boende. 

Sammanlagt ger en utbyggnad en ökad befolkning i planområdet norr om 
Söderleden från cirka 43500 till cirka 71400 boende. Från nollalternativet räknat 
blir det ett tillskott på 16 000 boende.
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Samrådshandling december 2018
FÖP Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden
Skala 1:30 000 i handlingen, 1:18 000 i A3 
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Omvandlings-  
områden

Boende 
2018

Boende         
2035 enligt        
alternativ A

Arbetsplat-
ser 2018

Arbetsplat-
ser 2035 
enligt alter-
nativ A

Detaljplaner inom 
Bostad 2021

0 5500 0 200

Program för   
Frölunda* 

17500 21700 6700 8000

Boulevarden och 
Högsbo verksam-
hetsområde

0 14800 8900 7000

Sisjöns verksam-
hetsområde

0 4000 4900 1500

Totalt i           
planområdet

43500** 72000 22500** 18700

Skillnad mot     
alternativ 0

- +13700 - -2500

* Grimmered, Frölunda, Kaverös, Järnbrott, Välenområdet och Ruddalen

** Se kap 1 Utgångspunkter

Grönstruktur
I detta alternativ föreslås, förutom det som anges under de gemensamma åtgär-
derna, nio parkområden (baserat på förstudiens förslag) med en sammanlagd yta 
om cirka 7,2 hektar jämnt fördelade längs med den blivande boulevarden. Dessa 
parkområden innebär att alla bostadskvarter ligger inom cirka 300 meter från en 
anlagd park. 

Detta innebär att de parkområden som föreslås kommer nyttjas av en stor 
mängd boende i området. Tillgången till grönyta blir cirka 3,6 m2/person. 

I detta alternativ finns problem med att genomföra de gemensamma föreslag-
na åtgärderna gällande grönstrukturen för planområdet på ett bra sätt. För att nå 
Änggårdsbergen direkt från den omvandlade stadsstrukturen behöver besökaren 
ta sig igenom verksamhetsområden där ingen omvandling skett.

Trafikstruktur
I detta förändringsalternativ får boulevarden en enhetlig utformning längs hela 
sträckan mellan Linnéplatsen och Radiomotet. Boulevarden utgörs av en spår-
väg i gatuplan med dubbla körfält (för att även ge plats åt exempelvis bussfil, 
kantstensparkeringar och cykelparkeringar) på var sida om spårvagnen. På båda 
sidor inryms dessutom gång- och cykelbanor av hög standard. Eventuell regi-
onal spårbunden trafik i form av pendeltåg utefter sträckan lokaliseras i tunnel 
med ett stationsläge i Järnbrott.

Stickgator i öst-västlig riktning förbinder alla kvarter med boulevarden. 
Stickgatorna ansluter till boulevarden men korsar den inte, detta med hänsyn 
till att det skulle försvåra genomgående nord-sydliga trafikflöden. Stickgatorna 
ansluts istället med enkelriktade korsningar som enbart tillåter högersväng från 
eller till boulevarden. 

Korsningar där biltrafik tillåts korsa boulevarden i öst-västlig riktning fö-
reslås vara de befintliga korsningarna vid Linnéplatsen, Annedalsmotet, Mar-
gretebergsmotet, Tunnlandsgatan, Marconimotet och Radiomotet. Det ges även 
en extra möjlighet att via vänstersvängfält byta färdriktning på avsnittet mellan 
Marklandsgatan och Tunnlandsgatan och på avsnittet mellan Tunnlandsgatan 

Program
 för Frölunda

Sisjöns      
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och Marconimotet. Där bilflödet bryts av korsande biltrafik krävs två genomgå-
ende körfält och sannolikt också ljussignal. I dessa avsnitt är det möjligt att byta 
färdriktning var 500:e meter, på övriga sträckor var 700 – 1000 meter. 

För gång- och cykeltrafikanter finns i detta alternativ övergångsställen i an-
slutning till korsnings- och vändpunkterna för bil.

Alternativet innebär en boulevard med plats för alla trafikslag. Utformningen  
garanterar enligt förstudiens utredningsmaterial god och säker framkomlighet 
för genomfartstrafik såväl som för lokal trafik utmed gatan men med restidsför-
dröjningar för vägburen trafik. Utredningsmaterialets slutsatser förutsätter dock 
att viktiga korsningspunkter löses och att en betydande överflyttning sker av 
trafikanter från bilburen trafik till cykel och kollektivtrafik vilket i sin tur kräver 
åtgärder som ligger utanför planområdet. 

Dagens planskilda korsningar är i detta alternativ ersatta av korsningar med 
trafik i ett plan. Den lösningen innebär att det krävs stora cirkulationsplatser el-
ler fullt utvecklade signalkorsningar. I de tvärgående öst-västliga stråken föreslås 
cirkulationsplatser (med samma mått som dagens mot) med dubbla körfält och 
spårväg rakt genom cirkulationen. Prioritet för spårvagn regleras med ljussignal. 
För att säkerställa framkomligheten för biltrafiken kan det också behövas körfält 
som följer spårvägen genom cirkulationen. I detta fall måste cirkulationen kom-
pletteras med signalanläggningar för korsande trafik.

Målet enligt förstudien är att gaturummet, trots sin bredd och sina få korsande 
öst-västliga stråk, ska förmedla en känsla av samhörighet mellan boulevardens 
två sidor. En genomgående trädallé längs hela boulevardens sträckning användes 
som sammanbindande stadsgestaltningselement i förstudien.

Alternativ A och de prioriterade strategierna:
Nära stad
Ett ökat resandeunderlag för kollektivtrafiken vid Marklandsgatans hållplats gör 
att tyngdpunkten utvecklas. Utveckling av nya tyngdpunkter, belägna i boulevar-
dens korsningspunkter kommer att skapas. 

Samhällsservice är integrerat i kvartersstrukturen runt boulevarden och lig-
ger därför nära huvuddelen av tillkommande bostäder. Ytkrävande verksamheter 
som förskolor/skolor behöva förläggas utanför boulevardens omedelbara närhet.

Alternativet har strategiskt placerade parkområden men det finns en risk i 
och med den höga befolkningstätheten att grönytorna blir hårt belastade då 
många boende ska dela på en begränsad yta parkmark. De gemensamma åtgär-
derna som föreslås kring stråk som binder samman grönstrukturen blir svårare 
att genomföra då ingen större omvandling öster om boulevarden. 

Den föreslagna förtätningen kommer vara så hög att det finns risk för att 
grundläggande boendekvalitéer gällande dagsljus inte kan säkerställas inom ra-
men för de relativt höga byggnadshöjderna och små kvartersstorlekarna. 

Beroende av hur väl den nya kvartersbebyggelsen kan samnyttja nuvarande 
lednings- och avloppsnät, kan alternativet ses som ett effektivt nyttjande av sta-
dens resurser. Detta är inte utrett i alternativet och kommer behöva studeras 
vidare. 

En balanserad placering av stadens funktioner är delvis möjlig att uppnå med 
alternativet. Om ytkrävande funktioner ska lokaliseras  på ytor som inte ägs av 
kommunen kan detta föra med sig stora kostnader för inlösen av mark.

Nära stad
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Alternativet ger ett litet utrymme för variation efter platsens förutsättningar.

Sammanhållen stad
I princip alla öst-västliga gator ansluter till boulevarden vilket ger god orienter-
barhet och genhet men få av dessa har korsningsmöjlighet för bilister och gång- 
och cykeltrafikanter. Med ett fåtal korsnings- och vändmöjligheter bidrar till att 
upplevda barriärer finns kvar. 

Tillgängligheten till snabb kollektivtrafik kommer vara beroende av avståndet 
till spårvägshållplatserna i boulevarden och vara beroende av antalet ställen där 
boulevarden går att korsa. 

En i stort sett enhetlig utformning av kvartersstrukturen innebär att det sätts 
ramar för hur stor variation av bostadsutbudet som är möjligt att skapa. Stor del 
av den föreslagna utvecklingen sker på kommunal mark vilket ger staden stora 
möjligheter att påverka den framtida variationen.

Befintliga och nya målpunkter och mötesplatser kommer utvecklas längs 
boulevarden.

Robust stad
Alternativet ger ett flexibelt marknyttjande som främst lämpar sig för bostadsän-
damål men till viss del också kontor och handel. Områdena öster om boulevar-
den är möjliga att omvandla på sikt efter det behov som finns. 

Åtgärder som kan leda till att transportarbetet reduceras är kopplade till den 
nya spårvägen. De få korsningarna över boulevarden innebär att flera transporter 
kommer att gå längs med boulevarden på delar av sträckan. 

Det finns inte någon genomtänkt strategi för hur ekosystemtjänster kan ut-
vecklas eller bevaras inom planområdet.

En spårväg i boulevarden ger goda förutsättningar för att stödja ett mångsi-
digt näringsliv. Boende kan ta del av och utgör en grund för att stadens centrum 
(regionkärnan) ska utvecklas. En blandning av verksamhetsområden och bostä-
der kan innebära konflikter mellan goda boendemiljöer och förutsättningar för 
tung transport. Genom att en ny stadsstruktur byggs upp med utgångspunkt i 
boulevarden så utgår inte alternativet från platsens nuvarande karaktär. 

Perspektivbild från förstudien som vi-
sar en möjlig utformning av Dag Ham-
marskjölds boulevard enligt alternativ 
A - Linjestaden. Bilden framtagen av 
AL Studio.

Sammanhållen stad

Robust stad
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Strukturkarta Markanvändning 
B- Parallella stråk 
Samrådshandling december 2018
FÖP Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden
Skala 1:30 000 i handlingen, 1:18 000 i A3 
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B- PARALLELLA STRÅK
Markanvändning
Förändringsalternativ B är utformad så att kommunal mark frigörs och att ny 
sammanhängande bebyggelse ska kunna skapas. I detta alternativ delar inte bou-
levarden den nya bebyggelsen utan ligger väster om den. Den föreslagna boule-
varden förläggs väster om nuvarande led.

Spårbunden trafik förläggs inte i boulevarden utan mitt i det sammanhäng-
ande nya bebyggelseområdet som skapas på den östra sidan av dalgången. Om-
rådet förväntas få ett stort inslag av bostäder. Bebyggelsen placeras i ett övergri-
pande rutnätsmönster som ska tillåta åtminstone sex våningar. Detta innebär 
en minsta kvartersstorlek om cirka 60 meter om de nya kvarteren ska bestå av 
bostadsbebyggelse med acceptabla ljusförhållanden på innergårdarna.  

Ytor för ny bebyggelse kan tillskapas främst öster om leden, söder om 
Marklandsgatan. Det är möjligt att uppföra bebyggelse med ett öst-västligt djup 
om två sammanhängande kvarter. 

Detta alternativ förutsätter en förskjutning av boulevarden åt väster jämfört 
med dagens led. De nya kvarter som föreslås öster om leden behöver då inte 
anpassas för att passa in det äldre stadsbyggnadsmönstret från 1960-talet. För-
skjuts boulevarden åt väster finns det även möjligheter att samnyttja grönytor 
som tillhör boulevarden med den gasledning som går i nord-sydlig riktning ge-
nom dalgången. 

Öster om boulevarden och på bägge sidor om det nya spårvagnsspåret föreslås 
i detta alternativ en blandstad med bostäder, service och kontor. En övergripan-
de rutnätsstruktur etableras på den östra sidan om boulevarden, som kvarteren 
passas in i. För att säkerställa att området som helhet också innehåller arbets-
platser används marken mot öster och Änggårdsbergen fortsatt för industri och 
verksamheter. 

Lämpliga lägen för handel och service är bäst där olika trafikslag möts, vilket 
i detta alternativ främst sker vid Marklandsgatans hållplats.

I detta alternativ föreslås en jämn exploateringsgrad över hela det berörda 
området öster om leden som bygger på ovan nämnda kvartersstorlek och höjd. 
Det ger att öster om leden kan det uppföras cirka 60 – 70 kvarter med varierande 
innehåll, fördelade på cirka 110 hektar yta. Används alla kvarter för bostadsbe-
byggelse kan de inrymma cirka 12 500 boende. Med hänsyn taget till att en delar 
av bebyggelsen öster om leden kommer användas för verksamheter, service och 
handel är en cirka 10000 invånare en bättre uppskattning.

Väster om leden sker i detta alternativ en utveckling enligt det pågående ar-
betet med program för Frölunda och program för Högsbohöjd. Sammanlagt ger 
dessa områden ett tillskott på, för Frölunda cirka 8000 invånare och för resteran-
de del av västra sidan cirka 3000 boende. 

Norr om Söder- och Västerleden kommer områdets befolkning enligt detta 
förändringsalternativ att öka från 30 000 invånare till som mest 51 000 invånare. 
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• Nya bostäder öster 
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Skala 1:30 000 i handlingen, 1:18 000 i A3 
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Omvandlings-  
områden

Boende 
2018

Boende         
2035 enligt        
alternativ B

Arbetsplat-
ser 2018

Arbetsplat-
ser 2035 
enligt alter-
nativ B

Detaljplaner inom 
Bostad 2021

0 5500 0 200

Program för   
Frölunda* 

17500 25600 6700 8000

Boulevarden och 
Högsbo verksam-
hetsområde

0 10000 8900 5000

Sisjöns verksam-
hetsområde

0 2500 4900 2500

Totalt i           
planområdet

43500** 69900 22500** 17700

Skillnad mot     
nollalternativ

- +11300 - -3500

* Grimmered, Frölunda, Kaverös, Järnbrott, Välenområdet och Ruddalen

** Se kap 1 Utgångspunkter

Grönstruktur
Alternativskiljande för denna övergripande struktur är att boulevarden med 
tillhörande grönytor kommer förläggas i det befintliga grönstråket utmed Dag 
Hammarskjöldsledens västra sida och delar av detta kommer försvinna. I detta 
alternativ förutsätts boulevarden utformas så att en sammanhängande grön yta 
(som gående och cyklister kan nyttja) istället läggs mellan boulevarden och lo-
kalgatan väster om den nya kvartersbebyggelsen (se karta nästa sida).  

I övrigt genomförs de gemensamma föreslagna åtgärderna gällande grönst-
rukturen för planområdet.

Trafikstruktur
Leden omvandlas till en boulevard med enbart gång- och cykelstråk och vägbu-
ren trafik. Färre trafikslag innebär större frihet i vilken bredd som behöver tas i 
bruk för trafiken i boulevarden.

Ett område utnyttjas för spårbunden kollektivtrafik mellan boulevarden och 
östra sidan av dalgången, upptagningsområdet är främst den nya omvandlade 
bebyggelsen. I detta alternativ förläggs området för spårbunden trafik längs det 
nuvarande huvudsakliga inre stråket, det vill säga längs J A Wettergrens, gata 
Olof Asklunds gata och Victor Hasselblads gata. Eftersom den spårbundna tra-
fiken leds genom blandstadsområden med huvudsakligt innehåll av bostäder får 
spårvagnstrafiken i detta alternativ en standard under acceptabel nivå för stads-
bana avseende framkomlighet (enligt kriterierna hastighet och få korsningsan-
språk i plan) för att inte störa med buller och bidra till en upplevd barriär.

En uppdelning av den vägbundna trafiken sker även den utefter de två över-
gripande principerna om trafikdelning och minimerande av trafikytor, som åter-
speglas i detta förändringsalternativ. Vägburen trafik fördelas ut längs hela dal-
gången i två nord-sydliga stråk: 
• mitt i dalgången i den nya boulevarden och
• i öst längs A Odhners gata som föreslås förlängas utmed Änggårdsbergen i 

nära anslutning till Fältspatsgatan sträckning.
Raka tvärgående öst-västliga kopplingar mellan östra och västra sidans be-

byggelse är inte prioriterat i detta alternativ, trafik som ska tvärs dalgången färdas 
en kommer gå i nord-sydlig riktning längs med boulevarden.

Program
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den tabellen till höger refererar till.
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Alternativ B måluppfyllelse av prioriterade strategier:
Nära stad
Detta alternativ bidrar till att utveckla Marklandsgatan som tyngdpunkt. Den 
föreslagna rutnätstrukturen ger goda möjligheter att etablera samhällsservice 
nära bostäder. och tillgodose en närhet till stadsparker och mindre rekreations-
områden. 

Det finns en balanserad förtätning där det är möjligt att få plats med alla sta-
dens funktioner och bygga med grundläggande boendekvalitéer inom de områ-
den som omvandlas. Kvartersstrukturen lämpar sig väl för att förlägga olika slags 
markanvändning i nära anslutning till varandra.

Möjligheter finns till variation inom kvarterets bestämda form och då östra 
Högsbo består av relativt plana områden kan bebyggelsemönster vara möjligt att 
anlägga med god anpassning till terrängen. Möjligheter till variation av uttryck 
kommer vara goda med detta förändringsalternativ. Bebyggelsen från 1950- och 
1960-talet som dominerar Frölunda kompletteras med en modern version av 
den täta kvarterstaden.

Sammanhållen stad
Alternativet minskar upplevda barriärer och principen om orienterbarhet och 
genhet följs förutsatt att de nord-sydliga stråken inte blir barriärbildande. Sam-
mankopplingen mellan östra Högsbo och Frölunda är svag.

Det finns goda möjligheter till att skapa en tillgänglighet till kollektivtrafik 
för boende i området. Ett snabbt spårvagnsstråk genom den föreslagna kvarters-
strukturen kommer dock upplevas som barriärskapande.

Inom den kvartersstruktur som alternativet anger för den östra sidan ges möj-
ligheter till en variation av bostadsutbudet i men endast i flerbostadshus. Staden 
har via markinnehav viss rådighet över de framtida bostädernas variation

Befintliga målpunkter och mötesplatser bevaras och nya skapas. Men det 
innebära att dessa nya målpunkter endast nyttjas av boende i östra Högsbo då 
kopplingen mellan öster och väster inte stärks. 

Robust stad
Principen om enhetliga kvarter ger goda möjligheter till flexibilitet vad gäller 
kvarterens innehåll. Ytkrävande verksamheter eller rekreationsanläggningar 
kommer dock behöva ta flera kvarter i anspråk men ger en variation i bebyggel-
semönstret. 

Det finns ger goda möjligheter att reducera transporter med bil. Men kollek-
tivtrafiken inom östra området innebär problem framförallt för boende som vill 
resa utanför stadsdelen, mellan centrum och stadsdelarna söder om Söder- och 
Västerleden. Ett väl utbyggt metrobussystem skulle motverka dessa problem.

Sammanhållen stad

Robust stad

Nära stad
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En av idéerna som prövas i alternativ B- Parallella stråk är att omvandla delar av Högsbo verksamhetsområde till en 
rutnätskvartersstad med en skala som liknar Linnéstadens kvarter. Bilden ovan visar Linnéplatsen och Slottsskogen 
och är tagen mot söder. Verksamhetsområdet skymtar i övre vänstra hörnet.

Grönytorna kan med stor sannolikhet nyttjas för flera ändamål (exempelvis 
förskolor kan förläggas nära park- och naturområdena).

Alternativet ger goda förutsättningar för ett mångsidigt näringsliv med hög 
blandning bostäder och blandat innehåll. De verksamhetsområden som är topo-
grafiskt avskilda eller på annat sätt placerade så att de inte stör boende i området, 
kan även fortsättningsvis vara kvar.

Alternativet gör att två helt olika stadskaraktärer skapas på den östra och väs-
tra sidan vilket ger goda möjligheter att röra sig i en varierande och levande stad. 

Copyright © Göteborgs Stad

LINNÉPLATSEN

SLOTTSSKOGEN

HÖGSBO 
VERKSAM-
HETSOMRÅDE
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Strukturkarta Markanvändning 
C- Kopplande gator
Samrådshandling december 2018
FÖP Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden
Skala 1:30 000 i handlingen, 1:18 000 i A3 
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C- KOPPLANDE GATOR
Markanvändning
Detta förändringsalternativ bygger på att dela in Dag Hammarskjöldsleden i 
delsträckor, och utifrån varje delsträckas förutsättningar utforma boulevarden 
och den omkringliggande staden. Omvandlingen syftar till att gradvis röra sig 
från en stad som består av stadsdelar omgivna av barriärer till en stad där stads-
delarna istället är placerade sida vid sida avgränsade sinsemellan av boulevarden, 
gator eller grönområden. 

Omvandlingen kan ta sin början i olika delsträckor, från Linnéplatsen i norr, 
Marklandsgatan i väster eller Radiomotet i söder. 

Föreslagen markanvändning inom området är följande. På den västra sidan 
av dalgången på slänterna och höjderna kan kompletteringar av bebyggelsen ske 
enligt redan gällande program och detaljplaner. Dessa visar främst en komplet-
tering av bostäder på impediment, parkeringsplatser eller i utkanter av park- och 
naturområden. Samma komplettering föreslås på de ytor som ligger intill ledens 
västra sida. 

Utifrån den västra sidan väljs gator ut som ska bilda stommen i en över-
gripande rutnätsstruktur som ska återspeglas på den östra sidan av dalgången. 
De gator som på detta sätt byggs vidare ska ha ett så stort djup som möjligt 
mot väster, så att raka och direkta kopplingar skapas mellan dalgångens bäg-
ge sidor. Detta bebyggelsemönster är möjligt att etablera från Marklandsgatan 
ner till Radiogatan/Radiomotet. De gator som kan få en sträckning över leden 
är Tunnlandsgatan (befintlig), Verktumsgatan (västlig utgångspunkt är Högsbo 
sjukhusområde), Synhållsgatan (västlig utgångspunkt i Flatås torg), Distansga-
tan, Gustav Melins gata, samt en ny gata med västlig utgångspunkt i Radiotor-
gets södra hörn. 

På dalgångens östra sida ges möjlighet att etablera en rutnätsstad som pas-
sas in den storskaliga rutnätsstrukturen som de nya öst-västliga förbindelserna 
ger. De föreslagna tvärkopplingarna har ett inbördes nord-sydligt avstånd på 
200–300 meter. Inom detta mått ges möjlighet att få plats med två till fyra kvar-
ter som då förläggs utmed boulevarden. Beroende på varje enskild delsträcka 
förläggs kvarteren på bägge sidor om, eller endast på den östra sidan av boule-
varden. Detta innebär att i de norra delarna, där hänsyn tas till Änggårdsbergen 
och kulturmiljöerna vid Slottsskogen och Änggårdsbergen, kantas boulevarden 
av bergbranter, parkmiljöer och stadsvillaområden. Söder om Marklandsgatans 
hållplats finns goda möjligheter att skapa en boulevard som kantas av bebyggelse 
på bägge sidor. 

Bebyggelseområden når en naturlig gräns i öster vid Änggårdsbergen och 
nedanför de högre liggande verksamhetsområdena vid exempelvis Gruvgatan 
eller de vid de östra delarna av A Odhners gata. 

Potentialen för att utveckla handel och service är störst vid Marklandsgatans 
hållplats och i nya kvarter längs med boulevarden mellan Radiotorget och kors-
ningen Marconigatan/A Odhners gata. 

Totalt innebär en omvandling enligt detta förslag att 100–110 hektar verk-
samhetsområden omvandlas till blandstad med huvudsakligt innehåll av bostä-
der. Beroende på vilken täthet som väljs för de nya planerade områdena kan 
planområdet rymma cirka 65 000 invånare.

0 A B C

• Ingen omvandling 
sker av leden

• Nya bostäder öster 
om leden i separe-
rade områden

• Enligt pågående 
planering

• Trolig utveckling 
om FÖP:en inte ge-
nomförs

• Sisjön omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Koncentrerad och 
hög exploatering 
längs med boule-
varden

• Spår längs boule-
varden till Järnbrott

• Endast mindre delar 
av Högsbo verk-
samhetsområde 
omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard 

• Bebyggelse i tät  
sammanhängande 
kvartersstad

• Spårväg och biltra-
fi k separeras

• Spår genom den 
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C - Kopplande gator
Samrådshandling december 2018
FÖP Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden
Skala 1:30 000 i handlingen, 1:18 000 i A3 

0    1000 meter 
 

Småskalig rutnätsstruktur

Återvändsgata i rutnät

Annan gata

Återvändsgata

Plangräns

Övergripande kommunikationer, struktur

Öppen eller bebyggd yta

Natur eller större parkområde

Vatten

Huvudsaklig markanvändning

Gator, strukur

Övrigt



75FÖP HÖGSBO-FRÖLUNDA  SAMRÅDSHANDLING  |  DEL 1  |  3. GEOGRAFISKA INRIKTNINGAR

Omvandlings-  
områden

Boende 
2018

Boende         
2035 enligt        
alternativ C

Arbetsplat-
ser 2018

Arbetsplat-
ser 2035 
enligt alter-
nativ C

Detaljplaner inom 
Bostad 2021

0 5500 0 200

Program för   
Frölunda* 

17500 28000 6700 8000

Boulevarden och 
Högsbo verksam-
hetsområde

0 20000 8900 1500

Sisjöns verksam-
hetsområde

0 0 4900 4900

Totalt i           
planområdet

43500** 79500 22500** 16600

Skillnad mot     
nollalternativ

- +21200 - -4600

* Grimmered, Frölunda, Kaverös, Järnbrott, Välenområdet och Ruddalen

** Se kap 1 Utgångspunkter

Grönstruktur
På den östra sidan anpassas stadens storskaliga rutnätsstruktur utifrån de gröna 
höjdpartier som finns där idag. Dessa kompletteras med parker och grönytor i 
nära eller direkt anslutning till höjderna enligt det som föreslås i alla föränd-
ringsalternativ. På så vis tillgängliggörs kullarna för flera olika grupper av besö-
kare som gradvis kan upptäcka varje grönområde och ta det i bruk.

I övrigt genomförs de gemensamma åtgärderna gällande grönstrukturen för 
planområdet. Det innebär att det är möjligt att nå Änggårdsbergen direkt från 
den omvandlade stadsstrukturen, då flera av dessa områden finns placerade ut-
med bergens västra sida.

Trafikstruktur
Mellan Linnéplatsen och Marklandsgatans hållplats etableras en boulevard 
som innehåller gång-, cykel- och biltrafik. Denna del av boulevarden kantas av 
Änggårdsbebyggelsen, Slottsskogen, området runt Slottsskogsvallen, Botaniska 
trädgården och Änggårdsbergen. Spårvägen norr om Marklandsgatan är kvar i 
dagens läge.

Mellan Marklandsgatans hållplats och Radiotorget etableras en boulevard 
som innehåller samtliga trafikslag. Längs denna del av boulevarden föreslås 
öst-västliga gator som korsar boulevarden. Kvartersbebyggelse kantar boule-
varden. Söder om Radiotorget bryts boulevarden upp, ett stråk innehållande     
gång-, cykel- (och biltrafik fram till Radiomotet) leder mellan Radiotorget och 
handelsområdet vid Lona Knapes gata. Spårbunden trafik följer detta stråk men 
viker sedan av och leds till Victor Hasselblads gata. En gata som effektivt hante-
rar bilburen trafik föreslås mellan Radiomotet och Radiotorget.

Kollektivtrafikförsörjningen sker med stadsbana. Stadsbana kan ha olika 
standard och läge i gatusnittet beroende på varje delsträckas förutsättningar. 

Sträckan mellan Radiotorget och Marklandsgatans hållplats bör studeras 
särskilt för att minska de barriäreffekter som hög hastighet och planskildheter 
medför, exempelvis kan denna sträcka ha en något lägre standard vad gäller has-
tighet och avgränsande element eller planskiljas i sin helhet. 
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Mellan Marklandsgatans hållplats och Linnéplatsen förslås spårvagnen gå 
kvar i sitt nuvarande läge, på egen banvall. Nya tvärkopplingar över banvallen 
behövs för att kunna nå Slottsskogsvallen från boulevarden och för att skapa en 
sammanhängande parkmiljö med Slottsskogen och Botaniska trädgården. Dessa 
kopplingar utförs lämpligast i markplan.

I detta alternativ viker stadsbanan av åt öster strax söder om Radiotorget 
för att nå en stationspunkt i närheten av en Metrobusstation som i närheten av 
Söderleden och Victor Hasselblads gata. Stationsläget kommer vara i höjd med 
Frölunda Smedjegata eller Axel Adlers gata. Genom att förskjuta stadsbanan åt 
öster möjliggörs ett större upptagningsområde åt öster.

Boulevardens utformning kommer att bidra till att skapa en god vistelsemiljö, 
samnyttja grönytor med översvämningsstråk, samnyttja grönytor med gång- och 
cykelvägar samt att boulevarden också ska förmå hantera det trafikflöde som 
finns mellan Radiomotet och Linnéplatsen. 

Tung trafik till de verksamhetsområden som föreslås ligga kvar har goda möj-
ligheter att nå sina målpunkter via A Odhners gata.

Nord-sydliga gång- och cykelstråk etableras öster om leden i samma övergri-
pande rutnätsstruktur som redan finns i området, det vill säga längs med Victor 
Hasselblads gata och Lona Knapes gata/Hulda Lindgrens gata. Cykelväg finns 
redan längs med A Odhners gata.

En bärande idé i alternativ C- Kopp-
lande gator är att koppla samman de 
östra och västra delarna på bästa sätt. 
På detta uppslag visas Dag Hammar-
skjöldsleden sedd från öster. På denna 
sida ses Järnbrott, Radiovägen och 
kvarteret Hammaren, och på motsatt 
sida ses Flatåsmotet och Tunnlandsga-
tan. Ledens mittdel med Marconmotet 
finns på sidan 11. Bilderna är från år 
2018. 

DAG HAMMARSKJÖLDSLEDEN

JÄRNBROTTSMOTET

RADIOMOTET
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KVARTERET HAMMAREN
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Alternativ C och de prioriterade strategierna:
Nära stad
Alternativet innebär en utveckling av stadens tyngdpunkter där Frölunda Torg, 
Marklandsgatan samt Axel Dahlströms torg kompletteras med mer bostads-
underlag. Det finns också förutsättningar för en ny tyngdpunkt att formeras i 
området kring de södra delarna av Högsbo industriområde och Sisjön, samt runt 
Radiotorget. 

Alternativet ger goda förutsättningar att etablera samhällsservice nära bostä-
der få samhällsservice tidigt på plats i omvandlingsprocessen. 
Genom att spara och komplettera de naturpartier tillsammans med förbättrade 
entréer och samband får boende i området ökad tillgänglighet till park och natur. 

Förslaget möjliggör ett mer effektivt nyttjande av gator och vägnät.  
Dalgångens förutsättningar är styrande för vilken slags bebyggelse som är möjlig 
att uppföra och grad av variation för utformning.

Sammanhållen stad
Alternativet innebär att de upplevda barriärerna tas bort i planområdet. Etable-
randet av en övergripande rutnätsstruktur i främst östra Högsbo ger en orien-
terbarhet och genhet. I områdets mer kuperade delar kommer fortsatt karaktä-
riseras av snirkliga vägar. 

Nära stad

DAG HAMMARSKJÖLDSLEDEN

FLATÅSMOTET
KVARTERET HAMMAREN
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En ny stadsbana kombinerad med en övergripande gatustruktur där det är 
möjligt att korsa boulevarden med 200-300 meters avstånd mellan korsningarna 
säkerställer att bägge sidorna av dalgången har möjlighet att få tillgång till en 
snabb kollektivtrafik.

Alternativet ger förutsättningar för en variation av bostadsutbudet. Omvand-
lingen sker i huvudsak på privatägd mark där kommunal rådighet över utveck-
lingen/variationen saknas.

Befintliga målpunkter och mötesplatser utvecklas vidare och trafikflödena an-
passas till hastigheter som ger boende och besökare inom området möjligheter 
att stanna till vid exempelvis Marklandsgatans hållplats.

En robust stad
Alternativet genomförs i flera mindre etapper vilket innebär en flexibilitet i hur 
marknyttjandet kan förändras över tid. Det är även möjligt att förändra innehåll-
et i varje etapp. Eventuellt  kan problematik med dyra tillfälliga lösningar uppstå.

Den ökade befolkningsunderlaget kan utvecklas i fas med utvecklingen av en 
väl fungerande kollektivtrafik vilket bidrar till att det totala transportarbetet med 
bil i staden reduceras.

Park- och naturområden ligger utspridda och grönytorna kan med stor san-
nolikhet nyttjas för flera ändamål (exempelvis förskolor kan förläggas nära park-  
och naturområdena).

Ett mångsidigt näringsliv behålls och utvecklas inom de östra delarna genom 
att några områden har en fortsatt användning för industri och kontor och en 
utveckling av handel och service runt utpekade tyngdpunkter sker. 

Den östra delen inom planområdet får en ny identitet och viktiga karak-
tärsskapande element föreslås få ett mer tydligt avtryck i staden. Exempel på 
identitetsskapande element är Ruddalen, Änggårdsbergen, Radiotorget och 
Marklandsgatan. 

Robust stad

Sammanhållen stad
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SAMMANFATTANDE TEMATISK REDOVISNING AV 
FÖRÄNDRINGSALTERNATIVEN 
Efter samrådet kommer idéer tas från de tre förändringsalternativen, dessa kom-
mer sedan kommer bearbetas vidare och bli ett planförslag. De föreslagna för-
ändringarna i infrastruktur och markanvändning berör den östra sidan av dal-
gången i störst grad. På den västra sidan av dalgången är det inte möjligt att 
göra större förändringar (förutom längs med de större gatorna i området) utan 
att göra stor inverkan på befintlig bostadsbebyggelse. Den del av planområdet 
som berörs söder om Söderleden och Västerleden är inte detaljstuderat i sam-
rådsskedet:

De tre förändringsalternativen skiljer sig åt på följande vis sorterat efter olika 
områden:

Markanvändning
A- Linjestaden
Huvuddelen av den nya bebyggelsen förläggs utmed boulevarden i en tät stads-
struktur med hög exploatering och små kvarter. Boulevarden blir centralt place-
rad med de nya kvarteren utmed densamma. Samma huvudsakliga stadsmönster 
föreslås utmed hela sträckan mellan Marklandsgatans hållplats och Radiomotet. 

Öster om boulevarden omvandlas bebyggelsen vid Olof Asklunds gata, på 
sträckan mellan A Odhners gata och Gruvgatan.

Sisjöområdet omvandlas utefter innehållet i den antagna fördjupningen av 
översiktsplanen för Fässbergsdalen, området omkring Frölunda torg förtätas till 
viss del.

Den höga exploateringen innebär betydande problem med mörka innergår-
dar och med att ge boende längs med boulevarden tillgång till park- och natur-
miljöer och troligen även att inrymma skolor och förskolor med god utemiljö. 

B- Parallella stråk
Huvuddelen av ny den nya bebyggelsen förläggs i den östra delen av dalgången i 
en sammanhängande likartad kvartersstruktur med en byggnadshöjd med max-
imalt sex våningar. Boulevarden kommer att ligga väster om denna bebyggelse.  

Sisjöområdet omvandlas utefter innehållet i den antagna fördjupningen av 
översiktsplanen för Fässbergsdalen, området omkring Frölunda torg förtätas till 
viss del.

Det finns goda möjligheter att nyttja den östra sidan av dalgången för att 
anlägga en ny kvartersuppbyggd stadsdel. Den nya sammanhållna kvartersbe-
byggelsen får ingen naturlig koppling gentemot den befintliga bebyggelsen på 
dalgångens västra sida.

C- Kopplande gator
Större delen av den östra sidan av dalgången omvandlas till stadsstruktur. Kvar-
tersstruktur, skala och innehåll är varierande utefter de förutsättningar som finns. 
De delar av dalgången som ligger på högre höjder omvandlas inte utan behåller 
sitt huvudsakliga verksamhetsinnehåll. 

Sisjöområdet omvandlas inte, verksamheter och service ses som värdefulla att 
ha i närområdet, området omkring Frölunda torg förtätas till stor del.
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Grönstruktur
A- Linjestaden
Behovet av parker utmed boulevarden bedöms vara störst utmed boulevarden, 
sju parker föreslås utmed boulevarden. 

Övriga stråk och nyttjande av befintliga naturområden är möjliga att genom-
föra men tillgängligheten och attraktiviteten av stråken kommer på den östra 
sidan (inklusive entréerna in till Änggårdsbergen) påverkas av att park- och na-
turområdena ligger inbäddade i verksamhetsområden. Dessa parker och natur-
områden kommer dessutom ligga långt ifrån huvuddelen av bostadsbeståndet 
som finns placerat längs med boulevarden. De sju föreslagna parkerna som ligger 
i anslutning till bostäderna kommer troligen bli mycket hårt utnyttjade.

B- Parallella stråk
Park- och naturområden ligger inom en sammanhängande kvartersstruktur. I 
den nordöstra delen av dalgången kommer bostäder ligga i nära anslutning till 
entréer som leder in i  Änggårdsbergen. I den sydöstra delen av området kommer 
boende behöva röra sig genom verksamhetsområden och över den föreslagna 
nord-sydliga östra huvudgatan för att nå Änggårdsbergen. 

C- Kopplande gator
Park- och naturområden ligger utspridda utefter huvudvägar och naturliga stråk.  
och de ligger jämnt fördelade i den omvandlade stadsbebyggelsen. Det finns i 
detta alternativ flera olika möjligheter att nå Änggårdsbergen direkt från den 
omvandlade stadsstrukturen, då flera av de omvandlade områdena finns placera-
de utmed bergens östra sida.

Trafikstruktur spårväg
A- Linjestaden
Boulevardens utformning är likartad på hela sträckan mellan Linnéplatsen till 
Radiomotet och innebär att spårvagnsspåren flyttas på sträckan mellan Lin-
néplatsen och Marklandsgatans hållplats. Den valda slutstationens läge innebär 
att det  troligen är svårt att passera vidare söderut förbi Söder- och Västerleden 
eftersom det finns en mängd på- och avfarter som berörs. 

B- Parallella stråk
Spårvägen följer nuvarande sträckning mellan Linnéplatsen och Marklandsga-
tans hållplats. Nya spårvagnsspår förläggs centralt i den föreslagna nya kvarters-
strukturen på sträckan mellan Marklandsgatans hållplats och en slutstation i 
nära anslutning till bron över Söderleden i sträckningen Victor Hasselblads gata.

Spårvägens läge centralt i en rutnätsstruktur innebär troligen en god tillgäng-
lighet för boende, besökare och verksamma. Ska spårvägen klara stadsbanekrav 
riskeras att en barriär uppstår, därav följer att det är troligt att spårvägen får en 
låg standard vad gäller att klara kvalitetsmålen för stadsbana. Restiderna mot 
centrum blir troligen så långa att denna sträcka inte kan användas som ett alter-
nativ där spåret förlängs söderut med syfte ge boende söder om leden möjlighet 
att resa direkt med spårväg in mot centrum utan byte.
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C- Kopplande gator
Boulevarden skiljer sig åt i utformning längs sträckan. Spårvägen följer nuva-
rande sträckning mellan Linnéplatsen och Marklandsgatans hållplats. Boule-
varden mellan Marklandsgatans hållplats och Radiotorget har en spårväg utmed 
sig. Spårvägen viker av mot öster i höjd med Radiotorget och har ett bestämt 
stationsläge i nära anslutning till bron över Söderleden i sträckningen Victor 
Hasselblads gata.

Det är möjligt att förlänga spårvägen över Söderleden. Har spårvägen inom 
planområdet en god standard sett ur ett stadsbaneperspektiv kan stadsbanan 
fortsätta utmed väg 158 med acceptabla restider för boende söder om planom-
rådet. 

De korsningsanspråk som finns var 200-300 meter för bil, gång- och cykel-
trafik innebär att planskilda korsningar (om inte spårvägen förläggs i tunnel) be-
höver anläggas för att den spårbundna trafiken ska kunna vara en stadsbana med 
hög standard. Alternativt sänks standarden för nyckelpartier av boulevarden.

Kollektivtrafikstruktur söderut
A- Linjestaden
Pendeltågstrafik studeras, för en linje som också går längs med väg 158. Den  
grävs ned eller förläggs i tunnel inom planområdet med stationslägen i Järnbrott 
eller Frölunda och vid Sahlgrenska. Det är också möjligt att vid Radiomotet byta 
från buss, metrobuss eller att ställa bilen. För resande med metrobuss in till cen-
trum bör alternativet att fortsätta med metrobussen på Söder- och Västerleden 
in till centrum vara jämbördigt eller mer attraktivt än att byta till spårvagn vid 
Radiomotet eller Frölunda.

B- Parallella stråk
Ingen järnväg föreslås. Resenärer från angränsande kommuner söderut kan fär-
das med busstrafik via väg 158 eller via Söder- och Västerleden mot centrum. För 
resenärer som ska nå målpunkter inom planområdet kan byte ske i anslutning till 
den nya spårvägens slutstation, spårvägen har dock låg  hastighet, så attdet  tar 
längre tid än att färdas med Metrobuss längs Söderleden och Västerleden.

C- Kopplande gator
Spårvägen har kort restid och så få stopp att den går att förlänga söderut längs 
med väg 158. För resenärer boende inom kommunen är den ett möjligt val för att 
ta sig in till centrum. Restiden är troligen för lång för att spårvägen ska utgöra ett 
attraktivt alternativ för boende i Kungsbacka kommun, det vill säga den är inte 
lämplig att förlänga över kommungränsen.

Boulevardens utformning och trafikstruktur - vägtrafik
A- Linjestaden
Nord-sydlig trafik går längs med boulevarden som sträcker sig mellan Lin-
néplatsen och fram till Järnbrottsmotet. Boulevardens utformning med två filer 
och till stora delar endast enkelriktade högersvängar tillåtna säkerställer en god 
framkomlighet i denna riktning. I öst-västlig riktning är det möjligt att korsa 
boulevarden med bil på samma punkter som idag, vid de större huvudgatornas 
korsningar. I anslutning till dessa punkter är det också möjligt att korsa för gång- 
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och cykeltrafik. Nyttotrafik för verksamhetsområden som inte ligger i direkt an-
slutning till Söder- och Västerleden kommer delvis gå på boulevarden.

Rörelsemässigt kommer detta innebära att boulevarden fortsatt kommer ut-
göra en barriär. Upplevelsemässigt minskas denna effekt något av att boulevar-
den omsluts av likartad bebyggelse på bägge sidor.

Väg 158 och Näsetvägen över Välenområdet knyts inte samman i detta al-
ternativ.

B- Parallella stråk
Nord-sydlig trafik går i två stråk på sträckan mellan Söderleden och Marklands-
gatans hållplats. Dels längs med boulevarden och dels längs med dalgångens 
östra sida. Boulevarden sträcker sig mellan Linnéplatsen och Radiomotet för 
biltrafik och mellan Linnéplatsen och Victor Hasselblads gata för fotgängare 
och cyklister. Nyttotrafik till kvarvarande verksamheter som inte ligger i direkt 
anslutning till Söder- och Västerleden och genomfartstrafik nyttjar huvudsak-
ligen den östra vägen. Boulevarden ligger förskjuten väster om nuvarande leds 
sträckning.

Söderleden och Västerleden avlastas genom att en ny väg sammanbinder väg 
158 med Välenområdet.

Vägtrafik i öst-västlig riktning kan korsa boulevarden på samma ställen som 
idag. Fotgängare och cyklisters möjligheter att korsa boulevarden sprids ut jämnt 
längs med hela sträckan utefter den östra sidans kvartersindelning.

Väg 158 och Näsetvägen över Välenområdet knyts inte samman i detta al-
ternativ.

C- Kopplande gator
Nord-sydlig trafik går längs med boulevarden. Boulevarden sträcker sig mellan 
Linnéplatsen och Radiomotet för biltrafik och mellan Linnéplatsen och kors-
ningen A Odhners väg/Sisjövägen/Otto Elanders gata för fotgängare och cyklis-
ter. Stora delar av den östra sidan om dalgången har omvandlats från verksam-
hetsområde till ett område med blandat innehåll med stort inslag av bostäder i 
detta alternativ. Endast ett litet inslag sammanhållen yta för verksamheter finns 
kvar. Den kvarvarande nyttotrafik som behövs nyttjar boulevarden och andra 
större gator.

Trafik i öst-västlig riktning som ska korsa boulevarden är samlad för gång-cy-
kel och bil. Korsningspunkter med boulevarden är jämnt utspridda var 200-300 
meter och de respektive öst-västliga gatorna har sin utgångspunkt i gatustruk-
turen på den västra sidan.

Sammanknytning av 158:an och Näsetvägen över Välenområdet genomförs 
inte i detta alternativ.

Trafikstruktur Söderleden och Västerleden
Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard är den stora föränd-
ringen av befintlig infrastruktur i området. Det som krävs för att hantera ökade 
resbehov från en växande befolkning och behov av att resa med andra färdmedel 
än bil utöver detta, är en än större förändring som kräver omfattande investe-
ringar i området. 

I och med ett skifte från prioritering av den regionala biltillgängligheten som 
strukturen nu finns i området kommer tillgänglighet byggas på i första hand kol-
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lektivtrafik. Detta i enlighet med bland annat trafikstrategin krävs det en helt ny 
typ av trafiksystem för kollektiv- och biltrafik i området. Alternativen hanterar 
detta på olika sätt. 

Skiftet i prioritering innebär dock för samtliga alternativ en överflyttning av 
trafik till framför allt Västerleden, men även Söderleden. Överflyttningen sker på 
grund av ökade restider i det tidigare stråket för Dag Hammarskjöldsleden. Hur 
stor denna överflyttning blir skiljer sig åt mellan alternativen. Hur stor den kan 
komma att bli ska studeras i det fortsatta arbetet.

Samtliga alternativ innebär en förändring av den västra och östra sidan av 
leden. På den västra sidan sker mycket av byggandet på ytor för markparkering 
och det kommer ha stor påverkan på dagens resmönster. Förändrad prisbild och 
minskad tillgång till parkering kommer öka förväntan på kapacitetsstark kol-
lektivtrafik. På den östra sidan är den stora förändringen att markanvändningen 
skiftar från verksamheter och handel till tyngdpunkt på bostäder. Det skiftet 
kan totalt sett, för den östra sidan, innebära färre bilresor och ett mycket stort 
tillkommande behov av kollektivtrafikresor

Överflyttningen kan bli av en sådan omfattning att målsättningen att inte 
påverka riksintresset Söderleden och Västerleden (som formulerats mellan stat 
och kommun i ÅVS Södra Mellanstaden), riskeras att inte nås. Den fulla över-
flyttningseffekten nås dock troligen först på lång sikt (förändringsalternativen 
tar sikte på 2035 men utvecklingen kan ta betydligt längre tid) 

Samtliga alternativ innebär etableringen av en mindre ny stad, med cirka          
8 000-30 000 invånare. Detta sker på en relativt liten yta, i förhållande till an-
talet invånare, vilket kräver effektiva transportmedel både sett till kapacitet och 
till ytanspråk. 

Nollalternativet innebär en inflyttning av 8000 nya invånare men inga nya 
planerade satsningar på infrastruktur utöver metrobuss. Detta är kanske det 
mest utmanande alternativet då utmaningen blir att möta ökningen av resbehov 
med kollektivtrafik inom i princip befintlig infrastruktur.

Idag arbetar cirka 8900 personer i östra Högsbo (området inramat av Dag 
Hammarskjöldsleden och Söderleden). Det är inte troligt med ett annat pend-
lingsmönster än dagens (med en stor utpendling). Sannolikt innebär planering-
en i samtliga förändringsalternativ en ökning av utpendlingen för arbete från 
området och en minskning av inpendling för arbete.

Handel
A- Linjestaden
Den höga exploateringen och tätheten ger möjligheter för att få handel i botten-
plan på de kvarter som vetter ut mot och ligger längs med boulevarden. Det är 
inte sannolikt att detta sker i alla de kvarter som kantar boulevarden, det skulle 
innebära tre kilometer med affärer i bottenplan och någon sådan efterfrågan på 
affärslokaler finns inte. Troligen sker sådan etablering med utgångspunkt i de 
större korsningspunkterna.  

B- Parallella stråk
Trolig utveckling är att södra delen av kvartersstaden nyttjar handelsområdet 
421. Förtätningen i den nordöstra delen av planområdet kan ge tillräckligt med  
drivkraft för att handel och service ska vara attraktivt att etablera nära de större 
korsningarna där både östra och västra dalsidans bostadsbebyggelse kan utgöra 
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underlag för handeln i fråga. Två områden pekas särskilt ut, korsningen med 
Marconigatan/A Odhners väg och boulevarden samt området i anslutning till 
Marklandsgatans hållplats. 

C- Kopplande gator
Trolig utveckling är att södra delen av kvartersstaden nyttjar handelsområdet 
421. Förtätningen i den nordöstra delen av planområdet kan ge tillräckligt med  
drivkraft för att handel och service ska vara attraktivt att etablera nära de större 
korsningarna där både östra och västra dalsidans bostadsbebyggelse kan utgöra 
underlag för handeln i fråga. Två områden pekas särskilt ut, området längs med 
boulevarden som ligger mellan Radiotorget och korsningen Marconigatan/A 
Odhners väg samt området i anslutning till Marklandsgatans hållplats. 

Verksamheter
A- Linjestaden
Stora delar av Högsbo verksamhetsområde kommer inte att omvandlas utan 
fortsatt utgöras av arbetsplatser och för områden för kommunala behov. Sisjöns 
verksamhetsområde omvandlas i enlighet med FÖP Fässbergsdalen.

B- Parallella stråk
Den sydöstra delen av dalgången omvandlas inte utan behåller sitt handels och 
verksamhetsinnehåll. Delar av Sisjöns verksamhetsområde omvandlas till att 
innehålla bostäder men huvuddelen bibehåller sitt verksamhetsinnehåll.

C- Kopplande gator
Stora delar av bebyggelsen på den östra sidan omvandlas. Två mindre områden 
i öster behåller sitt huvudsakliga verksamhetsinnehåll men får troligen genom 
den förändrade stadsbilden förändringar i vilka verksamhetsutövare som finner  
områdena attraktiva. För att inte alla verksamhetsytor ska försvinna från närom-
rådet förändras ställningstaganden kring markanvändningen i Sisjöns verksam-
hetsområde, verksamheterna bedöms vara värdefulla att behålla i området.

Skolor, förskolor och allmän service
A- Linjestaden
Exploateringen i detta förslag är omfattande och behovet av främst utemiljöer 
för förskolor, skolor, sporthallar och uteplaner blir såpass stort att det inte kan 
inrymmas inom de områden som direkt berörs av omvandlingen. Dessa funktio-
ner behöver finnas i närområdet. Detta innebär att delar av närliggande områden 
behöver tas i anspråk, troligen sådana områden som kommunen saknar rådighet 
över.

B- Parallella stråk
I detta alternativ förläggs skolor och förskolor och andra anläggningar inom de 
föreslagna rutnätsstrukturen. Den föreslagna kvartersstorleken medger att inn-
ergårdarna i de berörda kvarteren där skolor och förskolor anläggs kan användas. 
Den föreslagna strukturen med kvarter innebär att de park- och naturområden 
som föreslås ligga inbäddade mellan kvarteren kan samutnyttjas med skolor och 
förskolor.
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C- Kopplande gator
Den föreslagna strukturen med kvarter innebär att de park- och naturområden 
som föreslås ligga inbäddade mellan kvarteren kan samutnyttjas med skolor och 
förskolor.

Avfall
A- Linjestaden
Omlastningsstation, återvinningsstation och sorteringsanläggningen blir kvar 
och ges utrymme att utvecklas i östra delen av planområdet.

B- Parallella stråk
Omlastningsstation, återvinningsstation och sorteringsanläggningen blir kvar 
och ges utrymme att utvecklas i östra delen av planområdet.

C- Kopplande gator
Omlastningsstation, återvinningsstation och sorteringsanläggning flyttas till Si-
sjön, söder om Söderleden.

Utbyggnadsordning
A- Linjestaden
En utbyggnad av regional kollektivtrafik som är beroende av järnväg är kostsam 
och systemet behöver byggas ut i sin helhet för att fungera. Det är ett komplext 
projekt som kommer kräva omfattande investeringar och samordning och ut-
byggnaden behöver därför ske sammanhängande. Då det inte finns några inrikt-
ningsbeslut för järnväg i dagsläget, och framtagandet av sådana involverar parter 
och organisationer utanför Göteborgs stad, finns en stor osäkerhet kring hur, om 
och när det kan vara aktuellt att genomföra. Om järnvägen blir en förutsättning 
för utvecklingen kan därför denna fråga få effekter på hela utbyggnaden av om-
rådet. Boulevarden med tät kvartersstruktur kan omvandlas ett steg i taget, dock 
krävs att gatan är omvandlad innan bebyggelse kan tillkomma. För att spårvägen 
ska fungera krävs att en utbyggnad av denna görs i en ordning med start från 
Linnéplatsen i norr. Fram till att spårvägen är på plats kan de olika utvecklings-
områdena försörjas med busstrafik på boulevarden, dock behöver denna trafiks 
kapacitet säkerställas så att en god tillgänglighet till området skapas.

 
B- Parallella stråk
I detta alternativ läggs boulevarden något längre västerut än befintlig led för 
att frigöra sammanhängande ytor. Detta behöver ske i en första etapp innan 
någon vidare utveckling är möjlig. När flytten väl är gjord finns det en stor fri-
het i hur resterande delar av staden på den östra sidan av dalgången omvandlas. 
Spårvägen, söder om Marklandsgatan, kan byggas ut etappvis, men bör vara på 
plats i ett tidigt skede av utvecklingen. Innan spårvagnen är utbyggd är det möj-
ligt att kollektivtrafikförsörja området via boulevarden och den föreslagna nya 
nord-sydliga huvudgatan i öster. För att undvika stora tillfälliga åtgärder bör 
spårvagnsutbyggnaden inte delas upp för små etapper. 
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C- Kopplande gator
En utbyggnad baserad på etappindelning är möjlig. Då boulevarden ligger kvar i 
befintligt läge kan denna omformas i valda partier utan att helheten påverkas. En 
utveckling bör dock börja från antingen norr eller söder och därefter ske succes-
sivt längs med sträckan. Även spårväg, söder om Marklandsgatan, kan anläggas i 
etapper och tills att den fungerar kan de olika områdena kollektivtrafikförsörjas 
med busstrafik. För att undvika stora tillfälliga åtgärder bör spårvagnsutbyggna-
den inte delas upp för små etapper. I de lägen där spårvägens sträckning följer 
boulevarden bör gatan och spårvägens utbyggnad följas åt.

  
Markägarskap
A- Linjestaden
Större delen av den mark som omvandlas ligger på mark som kommunen har rå-
dighet över vilket ger staden stort inflytande i detta alternativs utveckling. En del 
kommunala markytor, framförallt parkeringsytor, är idag upplåtna med tomträtt 
eller arrende, en förutsättning för utveckling är att dessa sägs upp. I den mån den 
förslagna täta strukturen tillåter det kan kommunal service placeras på mark över 
vilken kommunen har rådighet, annars kan inlösen av mark behöva ske för att 
lösa samhällsservicen.

 
B- Parallella stråk
I detta alternativ frigörs kommunala markytor genom den föreslagna flytten 
av boulevarden. Det ger kommunen rådighet över främst de västra delarna av 
den sammanhängande kvartersstrukturen och därav god möjlighet att påverka 
utvecklingen inom dessa delar. En del kommunala markytor, framförallt par-
keringsytor, är idag upplåtna med tomträtt eller arrende, en förutsättning för 
utveckling samt flytt av boulevarden är att dessa sägs upp. Genom att de kom-
munala markytorna ingår i samma rutnätsstruktur som övrig utveckling finns 
goda möjligheter att placera kommunal service med bra tillgänglighet på mark 
över vilken kommun har rådighet.

 
C- Kopplande gator
Större delen av den mark som omvandlas ligger på privat ägd mark. I direkt 
anslutning till boulevarden, på dagens impedimentytor, finns mark över vilken 
staden har rådighet. Delar av dessa markytor, framförallt parkeringsytor, är idag 
upplåtna med tomträtt eller arrende, en förutsättning för utveckling är att dessa 
sägs upp. I den mån det är platsmässigt möjligt kan delar av det kommunala 
markinnehavet användas för tillskapandet av kommunal service. Dock är detta 
inte möjligt, i någon större utsträckning, i de östra delarna av området, då kom-
munen endast har ett begränsat markinnehav här.
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4. TEMATISKA 
 INRIKTNINGAR
I detta kapitel beskriver förutsättningarna och inriktningar för 
planen uppdelat efter olika tematiskt indelade ämnesområden. 
Två ämnesområden, grönstruktur samt trafik och infrastruktur, 
har studerats djupare inför samrådet. 

De andra tematiska ämnesområdena är mer översiktligt be-
skrivna och i det vidare arbetet kommer flera av dessa behöva 
studeras vidare. De tematiska ämnesområdena är:

• Bebyggelse, gestaltning och kulturmiljö
• Pågående planering
• Grönstruktur
• Klimat
• Bostäder och samhällsservice
• Näringsliv
• Trafik och infrastruktur
• Miljö och hälsa
• Geoteknik
• Teknisk försörjning
• Genomförande, ekonomi och finansiering
• Riksintressen
• Mellankommunala frågor

DEL 2
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BEBYGGELSE, GESTALTNING OCH KULTURMILJÖ
Landskapsbild och stadsbild
För många formas bilden av stadsdelen av det man ser då man passerar på Väs-
terleden, Söderleden eller på Dag Hammarskjöldsleden. Denna bild domineras 
av storskalig bebyggelse - bostäder, verksamheter och handel - och lika storskalig 
infrastruktur. För den som söker sig in stadsdelen (väster om Dag Hammar-
skjöldsleden) är upplevelsen på de flesta håll att stadsdelen är grön. 

Landskapsbild
Området ligger i ett sprickdalslandskap karaktäriserat av dalgångar huvudsakli-
gen i nord-sydlig riktning. Högsbo och Frölunda avgränsas topografiskt i väster 
av de relativt flacka höjderna upp mot platån vid Ruddalen och i öster av de mer 
dramatiska Änggårdsbergen. De skogbeklädda bergsområdena har höga natur-
värden och används i stor utsträckning för friluftsliv och närrekreation. Rums-
liga, funktionella, historiska och ekologiska sammanhang följer varandra väl i 
Göteborgs landskap och är knutna till sprickdalarna. Därav följer kommunika-
tionsstråk och vägar dessa större dalgångar. Mitt i dalgången genom Högsbo och 
Frölunda går Dag Hammarskjöldsleden och tidigare även Säröbanan, som lades 
ner 1965. I söder utgör Söder- och Västerleden en barriär

En annan viktig struktur i landskapet är de gröna kilar med skogsområden 
som löper in mot Göteborg mellan dalgångarna. De har betydelse för både eko-
logiska samband och för rekreation. Änggårdsbergen ingår som en del i Slotts-
skogen-Sandsjöbackakilen. 

Landskapet är påtagligt närvarande, både i dalen och de branta delarna. De 
flacka partierna som förr utgjorde odlingsmark är bebyggda och naturen är er-
satt med parker. På höjderna är hällmarken tätt bevuxen med blandskog. Öppna 
vattendrag har kulverterats och synligt vatten saknas. 

Högsbohöjd ligger på en bergsplatå. Kaverös och delar av Högsbotorp är 
backiga områden. Flatås och de östra delarna av Högsbotorp ligger i den nästan 
helt flacka dalen. Högsbo verksamhetsområde ligger på den svaga sluttningen 
upp mot Änggårdsbergen. Några mindre höjder finns sparade mellan bebyggel-
sen. I kanten av Änggårdsbergen ligger Högsbo pegmatitbrott som var i drift 
mellan 1945 och 1949. 

I Frölunda breder bebyggelsen ut sig på slätterna mellan tre bergspartier och 
klättrar en bit uppför bergens söder- och västersluttningar. Bebyggelsen i Järn-
brott ligger till största delen i ett helt flackt område, liksom Frölunda torg, västra 
delen av Tofta med Positivparken och östra delen av Ruddalen med Lösgom-
marna. I sydöstra delen av Tofta domineras stadsbilden av Kommandobryggorna 
på Gnistbergetts västersluttning. 

Knappt två kilometer söder om Västerleden ligger närmsta havsvik, Välenvi-
ken. 

Stadsbild
De grannskapsområden som byggdes ut under 1940-1950-talen präglas i hög 
grad av trafikseparering och slutna gårdsrum med kontakt till gemensamma par-
kytor gav en halvprivat karaktär. Större stadsdelsområden planerades som en 
helhet där behoven av friytor av olika typ tillgodosågs inom enheten.  Bostads-
husens koppling till landskap och natur utvecklades och utemiljön kunde vara 
asfalterad och ha bevarade naturpartier som kullar med träddungar. Storvuxna 
och rumsskapande träd har en stor betydelse för upplevelsen. 
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Med bilismens genomslag under sextiotalet följde en allt högre grad av funk-
tionsuppdelning. Under 1960- talet började man satsa på parker och naturom-
råden för rekreation, friluftsliv och naturintresse. Änggårdsbergen är exempel på 
ett naturområde som gjordes mer tillgänglig för invånarna under denna period. 
Tidigare årtiondens terränganpassning vid placering av bostäder upphörde och 
mer ekonomiskt rationella metoder för byggande tog vid, som plansprängning 
och utfyllnader. Bostadsgårdarna från denna tid, liksom grönområdena, känne-
tecknas av att vara storskaliga och öppna med en tydlig funktionsuppdelning. 
En viss del av byggkostnaden var avsatt för utemiljöns utsmyckningar och konst. 
Så kallade parklekar med tillhörande personal startade i nya områden och skulle 
enligt statliga normer för bostadsmiljöer ligga på gångavstånd och ha plats för 
exempelvis bollek, sandlek och bygglek. Parklekar fanns bland annat vid Spin-
nettparken och Positivparken. Flera av de stora bostadsområdena i Högsbo och 
Frölunda tillkom under denna tid, under det så kallade miljonprogrammet.

Både Högsbo och Frölunda upplevs idag som gröna områden, något som be-
kräftats av den sociala konsekvensanalysen. I Högsbo är kvartersmarken parklik 
med både lek- och mötesplatser. I Frölunda uppnås känslan av grönt kanske 
framförallt genom Ruddalen och Järnbrottsskogen som är skogsklädda höjder 
mitt bland bostadshusen. Tillgången till allmänna parker på offentlig mark har 
minskat de senaste åren.
Nedan följer en beskrivning av de olika stadsdelarna:
1. Norr om Marklandsgatan

Änggården: Änggården ligger öster om Dag Hammarskjöldsleden som utgör 
en barriär mot Slottsskogen i nordväst. I öster och söder ramas stadsdelen in av 
Änggårdsbergen. I nordost klättrar bebyggelsen uppför de branta sluttningar-
na mot Sahlgrenska sjukhuset. På grund av infrastruktur och topografi upplevs 
stadsdelen som avskuren från omgivande stadsdelar. Mitt i Änggården ligger 
Botaniska trädgården. Bebyggelsen i norra Änggården uppfördes vid sekelskif-
tet 1900. Radhusen i södra Änggården tillkom på 1920-talet. Under 1950- och 
1960-talen uppfördes villor vid foten av Änggårdsbergen. Innan dagens stadsdel 
växte fram var Änggården sedan 1600-talet en gård med marker som innefattade 
den nuvarande stadsdelen och områden i närliggande berg. Lilla Änggården är 
en sommarbostad med anor från 1700-talet. Huset ligger i en parkmiljö söder 
om Göteborgs botaniska trädgård, på gränsen till Änggårdsbergen. Ett område 
med kolonilotter som började anläggas under 1910-talet ligger söder om gården.

Slottsskogen: Slottsskogen är en 137 hektar stor park och stadsdel strax sydväst 
om Dag Hammarskjöldsleden. 1868 kom Slottsskogen i stadens ägo och 1876 
öppnades den delvis som park för allmänheten. I Slottsskogen finns bland an-
nat Göteborgs Naturhistoriska museum, Slottsskogens djurpark med Barnens 
zoo, lekplatsen Plikta, Slottsskogsobservatoriet och restauranger. Slottsskogen 
beskrivs vidare i kapitlet Utemiljöns användning och funktion under Stadsparker.

2. Västra sidan av Dag Hammarskjöldsledens dalgång, sluttningar och höjdpartier
Området kring Marklandsgatan: Säröbanan anlades vid förra sekelskiftet för 
att nå nya villasamhällen och badplatser i Askim och Särö. Längs Säröbanans 
sträckning går idag en cykelväg. Villor i olika stilar finns kvar i området men 
här finns även ett arenaområde med Slottsskogsvallen och Frölundaborg. Järn-
vägshållplatsen har ersatts av kollektivtrafikknutpunkten Marklandsgatan. Höga 
skivhus återfinns längs Dag Hammarskjöldsleden med en grön insida med skola 
och förskola i bilfri miljö. Området är flackt. Bostadshusen saknar i vissa fall 

1

1. Norr om Marklandsgatan
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bostadsgårdar. Tre nya flerbostadshus med avvikande formspråk har tillkom-
mit i hörnet Tunnlandsgatan och Lilla Tunnlandsgatan det senaste årtiondet i 
det som tidigare utgjorde en stadsdelspark i området. Vid Spannlandsgatan och 
Skäpplandsgatan finns höga skivhus i terränganpassning med fina utemiljöer. 

Högsbotorp och Kaverös: Högsbotorp utgörs av grannskapen kring Axel Dahl-
ströms torg som är centrum i området. Husen byggdes här liksom i Kaverös 
längs gator som följer naturens former eller som friliggande och terränganpassa-
de lamell- och punkthus i parkmiljö. I Kaverös finns grönskande bostadsgårdar 
och en bostadsnära park som länkar till Ruddalen. Högsbotorp saknar en sam-
lande park men upplevs trots det som en grön boendemiljö.

3. Västra sidan av Dag Hammarskjöldsledens dalgång, lägre belägna delar
Högsbohöjd: Högsbohöjd byggdes i slutet av 1950-talet med trevåningshus i 

stor skala och hyresradhus. Från delar av Högsbohöjd har man utsikt över sta-
den. Fyrkgångsparken ligger centralt i området. Närheten till Ruddalen är en 
stor kvalitet för området.

Flatås: Storskalig och ensartad bebyggelse på dalens i huvudsak flacka botten. 
Flatåsparken ligger centralt placerat mitt i området. Trafikseparerad bostadsmil-
jö med möjlighet att röra sig mellan bostadsgårdarna. Vid spårvägen finns ett 
litet område med kolonilotter.

Högsbo sjukhus: Regementsområde omvandlat till sjukhus. Fristående låga te-
gelbyggnader i parkmiljö. Stora sammanhängande böljande gräsytor med träd.

Järnbrott:  Järnbrott byggdes ut tidigt eftersom staden ägde marken i områ-
det. I Järnbrott följer gatorna mjukt höjdkurvorna med gröna gårdar och utsikt. 
Här finns också låga punkthus och bevarad natur. Mitt i området ligger Radio-
torget. I Järnbrott finns också radhus, kedjehus och egna hem, något som man 
inte ansåg sig ha plats för i de senare planerade grannskapen. Järnbrottsskogen, 
Rundradioparken och bergknallen är viktiga beståndsdelar i området grönst-
ruktur. Mellan Järnbrottsskogen och Marconigatan ligger ännu ett område med 
karaktärsstark arkitektur. Kommandobryggorna med utsikt ända till havet utgör 
landmärken uppe på höjden och nere i dalen ligger bostadshuset. Käppen ned-
anför ramar in en parkmiljö med en gammal parklek.

4. Östra delen av Dag Hammarskjöldsledens dalgång
Högsbo (verksamhetsområde): Verksamhetsområdet breder ut sig i den mer el-

ler mindre flacka dalgången med öar av naturliga bergknallar. Änggårdsbergen 
bildar fond i öster.

Sisjön (verksamhetsområde) ligger topografiskt avskilt från omgivande grön-
områden och bostadsområden

5. Dalgångar för Frölunda, Grimmered och Tynnered
Väster om Marconigatan:  Här finns karaktärsstark arkitektur i form av bland 

annat de så kallade lösgommarna, orange 12-våningshus i plåt, vid Mandolinga-
tan och Musikgatans bågformade tegelhuslänga i tre våningar. Utemiljön vid 
lösgommarna är enkel med stora asfaltsytor och karaktärslösa gräsytor, medan 
den i andra delar är mer småskalig och med fler träd. I söder ligger snedställda 
skivhus mot Marconigatan. Ett parkstråk löper genom området från Frölunda 
torg i söder med stadsparken Positivparken, via Frölundaskolan till Altplatsen.

2
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3. Västra sidan av Dag Hammarskjölds-
ledens dalgång, lägre belägna delar

4. Östra delen av Dag Hammarskjölds-
ledens dalgång.
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Frölunda torg: är den del av området som genomgått störst förändring de se-
naste årtiondena. Torget var ett tidigt exempel på 1960-talets externa centrum. 
De senaste åren har torget som shoppinggalleria byggts ut och parkeringsplat-
ser har bebyggts med bostäder. Utomhustorget har upprustats och angränsan-
de Positivparken har fått en rejäl ansiktslyftning. Bakom Frölunda kulturhus 
har småskalig bebyggelse tillkommit. Väster om torget står åtta våningar höga 
stjärnhus fritt placerade i enkel parkmiljö och väster om dessa lägre bebyggelse 
i långa längor med stora gårdar. Slottsbergsparken och Ruddalen är ryggraden i 
grönstrukturen.

Guldringen: Guldringen som består av två flerfamiljshusområden och ett 
mindre verksamhetsområde, belägna sydöst om Fiskebäcksmotet. Loftgångs-
husen på Guldringen med plåtfasader och Beryllgatans prefabricerade beton-
gelementhus tillkom under mitten och slutet av 1960-talet.

Skattegården: Skattegården domineras av ett stort flerfamiljshusområde vid 
Smyckegatan och Björkhöjdsgatan. Lamellhusen byggdes under 1960-talet. 
Husen med nästan 900 lägenheter är grupperade kring Smyckeparken. Under en 
mycket omfattande renovering under 1990-talet förändrades den ursprungliga 
betongarkitekturen bland annat genom påbyggnad av fler våningar. I Skattegår-
den finns även ett sextiotal småhus. 

Grevegården: Grevegården består främst av flerfamiljshus.  Husen är uppförda 
på åkermark som tillhörde gårdarna i Tynnereds- och Kannebäcksdalen. Ner 
mot Opaltorget löper Kastanjeallén, som är ett gångstråk kantat av trevånings-
hus med likformiga gårdar. Området genomgår nu stora förändringar genom 
pågående bebyggelseutveckling.

Kannebäck: Kannebäck består av både småhus och flerfamiljshus och här lig-
ger även Opaltorget. 

6. Kuperade områden söder om Söderleden
Ängås: Ängås har fått sitt namn av Ängås gård, en av få bevarade ursprungliga 

gårdar i Frölunda socken. Huvudbyggnaden är från mitten av 1700-talet. Här 
återfinns framförallt storskaliga flerbostadshusområden, men även radhus och 
villor. 

Områdena i sin helhet innehåller mycket grönska, framförallt i form av skog-
beklädda bergssluttningar, men även stora bostadsgårdar. På grund av infrastruk-
tur och topografi upplevs dock stora delar av området som svårtillgängligt.

Kulturmiljö
Bebyggelsen i Högsbo och Frölunda har i huvudsak tillkommit under 1900-ta-
let. Området utgjordes tidigare av ett jordbrukslandskap med enstaka mindre 
byar och gårdar. I Frölunda socken bodde 1826 personer vid sekelskiftet 1800–
1900. Den viktigaste näringen, förutom jordbruket, utgjordes då av fiske.

Sedan början av 1900-talet har området genomgått flera större förändringar 
som transformerat det öppna jordbrukslandskapet till en tätbefolkad stadsdel av 
Göteborg. Utbyggnaderna utfördes i etapper under 1950–1970-talet.

I området finns spår av mänskliga aktiviteter som sträcker sig tillbaka till de 
stenåldersboplatser som påträffats på flera platser inom området.  Det finns ock-
så en mängd ytterligare fornlämningar dokumenterade från skilda tidsperioder 
samt förmodligen flera fornlämningar som vi inte ännu känner till.

I samband med utbyggnadsplaner har under senare år ett flertal kulturmil-
jöutredningar tagits fram, exempelvis i samband med framtagandet av planpro-
gram för Centrala Frölunda samt norra Högsbo industriområde (2015) och se-

5

6

5. Dalgångarna för Frölunda, Grimme-
red, tynnered och Välen.

6. Kuperade områden söder om Söder 
och Västerleden.



93FÖP HÖGSBO-FRÖLUNDA  SAMRÅDSHANDLING  |  DEL 2  |  4. TEMATISKA INRIKTNINGAR

nast i samband med arbetet med planprogram för Frölunda (2018). Dessa utgör 
viktiga underlag till den pågående utvecklingen på flera rumsliga nivåer.

Områdets kulturhistoriskt mest intressanta byggnader och bebyggelsemiljöer 
finns upptagna och beskrivna i kommunens bevarandeprogram, kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse del I – III. Programmet spänner över perioden från stadens 
grundande till det moderna kulturarvet 1975. Bebyggelseområdena innehåller 
även beskrivningar av inslag i miljön som har stor betydelse för den samlade kul-
turhistoriska berättelsen och förståelsen. Inom dessa områden krävs inom ramen 
för den kommunala avvägningen särskild hänsyn i syfte att inte göra negativt 
anspråk på kulturvärdet. 

Här beskrivs bland annat Högsbo kyrka, två niovånings skivhus, servicebygg-
nader så som panncentraler och skolan vid Marklandsgatan, ett bostadsområde 
med sammanbyggda lamellhus i tre till fyra våningar vid Pennygången, området 
vid Radiotorget, en lekplats vid Bildradiogatan och Toftaåsens äldreboende och 
flera bostadsgrupper inom centrala Frölunda grupperade runt Frölunda Torg. I 
övrigt ingår exempelvis Änggården med Botaniska trädgården och Slottsskogen 
samt äldre miljöer i de södra delarna runt Frölunda kyrka. Samtliga områden 
finns redovisade i spalten till höger.

Förutom redan framtagna kulturmiljöunderlag kan ytterligare kulturmiljöut-
redningar komma att behöva tas fram i det fortsatta arbetet med denna fördju-
pade översiktsplan. Detta behov får identifieras under samrådstiden och genom-
föras så att resultatet kan utgöra underlag för utställningsförslaget.

Utpekade områden
I planområdet är följande områden ut-
pekade i del I och del II:
• Botaniska trädgården (18:A)
• Änggårdens villaområde - Norra de-

len (18:B)
• Änggårdens villaområde - Södra de-

len (18:C)
• Lilla Änggården (18:D)
• Slottsskogsparken (19:A)
• Axel Dahlströms torg (58:A)
• Bildradiogatan m.m (58:B)
• Västra Frölunda kyrka -f.d. Prästgår-

den (58:1)
• Ängås gård (58:2)
• Bua Gård, f.d. LV6 (58:3)

I Moderna Göteborg beskrivs följande 
objekt:
• Flatås (2)
• Högsbo kyrka (3)
• Marklandsgatan (4)
• Pennygången (5)
• Radiotorget (6)
• Lekplats vid Radiogatorna (7)
• Elektrongatan (8)
• Toftaåsgatan (9)
• Toftaåsens äldreboende. (10)

Flera objekt finns beskrivna som cen-
trala Frölunda. Dessa är:
• ”Lösgommarna” (11A)
• ”Kommandobryggorna, ”Käppen” 

(11B) 
• Stjärnhusen (11C)
• Altfiolgatan och Banjogatan (11D)
• Musikvägen och Fiolgatan (11E)
• Frölunda torg (F)
• Frölunda kulturhus (G)

18A 

18B 

18C 
18A 

2 

19A 

58A 

58B 

3 4 

7 

5 

6 

8 

9 10 

11F 

11A

11B

11E

58:1 

11C 11G 

11D

Kulturmiljö

Plangräns

Fornlämning, bevakningsobjekt
eller uppgift om fornlämning

Riksintresse för
kulturmiljövård

Göteborgs bevarandeprogram för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del 3

Övrig kulturhistorisk
lämning

Göteborgs bevarandeprogram för
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse del 1 och 2

Kommungräns
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PÅGÅENDE PLANERING
Inom planområdet finns det ett 40-tal detaljplaner som är under framtagande el-
ler som tagits fram under de senaste fem åren. Arbetet med att dessa detaljplaner 
har föregåtts av flera programarbeten varav ett flertal har hunnit bli inaktuella. 
• Program för kompletteringsbebyggelse i Högsbo (godkänt 2005, till delar ge-

nomfört vad gäller bebyggelse, till stora delar ej genomfört vad gäller trafik-
struktur)

• Program för Tynnered (godkänt 2005, ej genomfört gällande trafikförslag och 
bebyggelseförslag)

• Program för Frölunda (godkänd 2006)
• Program för Grimmereds industriområde (godkänt 2006, till stora delar ej 

genomfört), 
• Program för Slottsskogen (godkänt 2011, till stora delar ett bevarandepro-

gram, de delar där förändringar föreslås har ej genomförts)
• FÖP Fässbergsdalen (antagen 2012, endast de delar som ligger inom Göte-

borgs kommun)
• Program för ny- och påbyggnad vid Distansgatan/Marconigatan (godkänd 

2013, till stora delar genomfört vad gäller detaljplaner).
• Program för Högsbohöjd, en del av Jubileumssatsningen för bostäder, inom 

stadsdelen Järnbrott (godkänd 2015)
• Program för Nordöstra Högsbo (godkänt 2016) 

2011

2006

2005

2016

2006

2012

2013

2015

Pågående planering

Plangräns

Program med antagandeår

Detaljplanelagt område

Preliminär plangräns inför
samråd program för Frölunda

Kommungräns

Ögonblicksbild, detaljplaneförfrågan, nyligen antagen,
pågående detaljplan (osäkra gränser, projekt saknas)

FÖP Fässbergsdalen med antagandeår
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Pågående planering

Karta över pågående planering i 
planområdet.
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• Pågående arbete med detaljplaner och program för Frölunda (programmet är 
planerat att skickas ut på samråd under våren 2019, processen samordnas med 
samrådet för denna fördjupade översiktsplan)
Det finns ett 40-tal detaljplaner som nyligen antagits är under framtagande 

eller väntar på att sättas igång i planområdet. Sammantaget uppskattas dessa de-
taljplaner ge följande förändringar vad gäller antalet bostäder inom de närmsta 
fem åren om de genomförs (uppskattningen är beroende av en rad olika om-
ständigheter och är att betrakta som mycket osäker gällande exakta tal):

Område
Boende 

2018
Ändring 

2023
Arbets-
pl. 2018

1. Norr om Marklandsgatan 1 350 -

2. Västra sidan av Dag Hammarskjöldsledens 
dalgången, sluttningar och höjdpartier

15 150 +1050 1 850

3. Västra sidan av Dag Hammarskjöldsledens 
dalgång, lägre belägna delar

9 000 +500 800

4. Östra delen av Dag Hammarskjöldsledens 
dalgång

1 600 +1300 13 400

5. Dalgångar för Frölunda, Grimmered och 
Tynnered

10 000 +1700 6 000

6. Kuperade områden söder om Söderleden 6 500 400 450

Totalt ca: 43 500 48 400 22 500

Karta över utbyggnaden av planområ-
det.

1

2

3

4
5

4
5

5

6

6

6

Indelning av planområdet efter land-
skapstyper.

Utbyggnad

Detaljplan innefattar även äldre stads- och byggnadsplaner.
Data gällande bebyggda fastigheter är ej heltäckande.
Den är ett utdrag från praktikantarbetet "Analys av Västra Göteborg" 
utförd sommaren 2017 av Moa Rydell och Emma Bäcklund

Detaljplan antagen
Efter 1990/1980-90

Plangräns

Kommungräns

Detaljplan antagen
1970-1980/1960-70
Detaljplan antagen
1950-1960/1940-50
Detaljplan antagen
1930-1940/1920-30
Detaljplan antagen
1900-1920/Före 1900

Fastighet bebyggd
Efter 1990/1980-90
Fastighet bebyggd
1970-1980/1960-70
Fastighet bebyggd
1950-1960/1940-50
Fastighet bebyggd
1930-1940/1920-30
Fastighet bebyggd
1900-1920/Före 1900
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Gröna kilar
Viktiga övergripande strukturer i land-
skapet är de gröna kilar med skogs-
områden som löper in mot Göteborg 
mellan dalgångarna. De har betydelse 
för både ekologiska samband och för 
rekreation. 

Änggårdsbergen i öst ingår som en del 
i Slottsskogen-Sandsjöbackakilen som 
är viktig på regional nivå. I väst bildar 
Västra kyrkogården, Svaleboskogen, 
Ruddalen, Gnistberget/Järnbrotts-
skogen och Välen en mer eller mindre 
sammanhängande grön kil som är vik-
tig på en kommunal/lokal nivå, Rudda-
len-Välenkilen. Söder om leden länkas 
dessa löst samman med Stora ån. 

Slottsskogen-Sandsjöbackakilen ka-
raktäriseras av bland annat utblickar, 
hällmark med synliga klippor och stora 
ljunghedar. I Ruddalen-Välenkilen va-
rierar dess karaktär mellan ingående 
delområden och flera stora barriärer 
gör att kilen delas upp. 

GRÖNSTRUKTUR 
Karaktärisering
Stads- och landskapselement 
Landmärken
• Änggårdsbergen (1) är ett tydligt landmärke i området som ses från Dag 

Hammarskjöldsleden och från många platser i bostads- och verksamhetsom-
rådena på var sida om leden. Änggårdsbergen upplevs från många håll som 
en grön fond i öster.

• Det finns ett flertal landmärken i form av bebyggelse i Frölunda. Bland dessa 
kan nämnas Frölunda sjukhus (2), Västra Frölunda kyrka (4), radiomasten 
vid Söder-/Västerleden (3) samt panncentralen Tratten (5). Därutöver finns 
många utmärkande grupper av bebyggelse som fungerar som landmärken - de 
så kallade lösgommarna (6), kommandobryggorna (7) och stjärnhusen (8) för 
att nämna några.

• I Högsbo är landmärkena inte lika framträdande men skivhusen vid  
Marklandsgatan (9) är markanta i omgivningen. I Högsbo verksamhetsområ-
de öster om leden fungerar de sparade bergknallarna som lokala landmärken. 
Bland bebyggelsen sticker Pågens byggnad (10) ut tack vare sin storlek och 
läget vid leden.

Landmärken och barriärer

Plangräns

Landmärke

Spårväg

Led
Väg eller större gata

Svårt brant terräng
Brant terräng

Kommungräns

8888888888888888888888888888888888888888888888888
Verksamhetsområde
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Karta som visar landmärken och barriä-
rer
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Siktstråk och utblickar
• Från Änggårdsbergen är utsikten på sina håll imponerande. Även från Rud-

dalens höjder och andra höjder i området är utblickarna stundtals vida. 
• Från lederna och överfarterna över lederna är siktlinjerna långa och strukturer 

i landskapet och utmärkande arkitektur underlättar orienteringen.
• Från de höga husen i Frölunda är utsikten vidsträckt. Närheten till havet syns.

Barriärer
• Stadsdelens topografi gör att naturliga barriärer finns. Branta sluttningar 

mellan områdena leder till begränsad tillgänglighet.
• Trafiklederna Dag Hammarskjöldsleden, Söderleden och Västerleden är stora 

barriärer genom området. Även om det finns flera korsningsmöjligheter så är 
rörelsen styrd till dessa punkter, som kan upplevas som otrygga. Upplevelsen 
av lederna som barriärer är större än vad antalet överfarter antyder. 

• Även Marconigatan som sträcker sig in i Frölunda upplevs som en barriär. 
Gatan är gestaltad som en trafikled snarare än ett stadsmässigt gaturum.

• Spårvägen är en annan barriär med få korsningsmöjligheter.
• Naturområden i stadsdelen, som exempelvis Järnbrottsskogen, kan upplevas 

som barriär inte bara på grund av topografin men också för att de saknar tyd-
liga entréer och stråk.

• Även verksamhetsområdet öster om Dag Hammarskjöldsleden och längs Sö-
der- och Västerleden kan upplevas om barriärer på grund av sin storskaliga 
karaktär.

Parker och grönområdens användning och funktion 
Natur- och rekreationsområden 
Natur- och rekreationsområden är relativt stora områden med varierat växt-och 
djurliv och rekreationsvärden som lockar besökare stora delar av året. 

Änggårdsbergen 
Änggårdsbergen är ett populärt friluftsområde som precis berör planområdets 
västra kant. Hit kommer besökare från Göteborg och Mölndal för att exempel-
vis vandra, cykla eller fika i naturen. Det är förhållandevis lätt att ta sig till Äng-
gårdsbergen med kollektivtrafik eller till fots från centrala staden via exempelvis 
Botaniska trädgården. Kopplingen till Högsbo och Frölunda är inte lika tydlig 
med otydliga entréer och barriärer i form av Dag Hammarskjöldsleden och to-
pografi samt undanskymda entréer. 

Änggårdsbergen sträcker sig från Botaniska Trädgården i Göteborg och kny-
ter ihop de gröna parkerna i Göteborgs västra delar med Sisjön och Sandsjö-
backa i söder. I Änggårdsbergen finns många exempel på typisk västsvensk natur 
i form av bland annat ljunghed och myrmarker.  Området är 320 hektar stort och 
innehåller såväl dalgångar som branta bergsryggar. I området finns fornminnen 
bland annat i form av gravar från bronsåldern. Högst av dessa är ett gravröse och 
en stensättning från vilken man har utsikt över havet. 

Ruddalen 
Ruddalen domineras av blandskog, men här finns också ljungbeklädda hällar 
och en hassellund. l Slottsbergsmossen växer vit och gul näckros. Vid Torpadam-
men häckar bland andra skrattmås, gräsand och knipa. I dammarna finns både 
stor och liten vattensalamander. Ruddalen är ett idrotts-och rekreationsområde 

Sociotopkarta

En sociotopkarta visar hur människor 
använder och upplever offentliga plat-
ser och grönområden i staden. Socio-
topkartor bygger på undersökningar 
med medborgare - dels systematiska 
platsobservationer och dels enkäter, 
möten och intervjuer där människor får 
säga vilka platser de använder och vad 
som är värdefullt. Göteborgs sociotop-
karta är framtagen av Göteborgs Stad 
och används som ett verktyg i stadens 
planering för en bättre stadsmiljö. 
Under 2005 och 2007 tog Göteborgs 
Stad fram sociotopkartor för Högsbo 
respektive Frölunda. Materialet be-
döms i delar fortfarande vara aktuellt. 

Utemiljöns användning och funktion 
finns fördjupat beskriven i de kartorna 
som är tillgängliga på Göteborgs stads 
hemsida.
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med bland annat motionscentral, fotbollsplaner, och isbana. Här finns också oli-
ka typer av, leder, varav en motionsslinga med belysning. Fornborgen på Slotts-
bergets topp byggdes på 500-talet. 

Välenområdet 
Välen ligger söder om Högsbo och Frölunda och Västerleden. En del av området 
är kommunalt naturreservat. Välen utgörs framförallt av blandskog och lövskog, 
skogsklädda berghällar och strandängar med ett rikt fågelliv. I området finns 
möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser. I angränsande områden finns 
blanda annat ett koloniområde, ett träningscenter för golf samt Välens idrotts-
plats med fotbollsplaner. 

Stadsparker 
Stora parker med höga kvaliteer som lockar människor från hela Göteborg. 

Positivparken
I Frölunda ligger Positivparken som tillsammans med Ruddalen utgör en av Gö-
teborgs stadsparker. l den anlagda parken finns en av stadens fyra utflyktslekplat-
ser och en bemannad parklek. Parken är fylld med aktiviteter, förutom lekplats 
för småbarn finns här en parkourpark, studsmattor, beachvolleyplan, boulebana 
och fotbollsplan. Naturdelen, Ruddalen, beskrivs under rubriken natur- och re-
kreationsområden ovan.

Slottsskogen
Norr om Högsbo-Frölunda ligger Göteborgs kanske mest populära stadspark 
Slottsskogen. Slottsskogen anlades på 1870-talet. Parklandskapet, djurgårdarna, 
byggnaderna, entréerna och parkvägarna är i stora delar välbevarade och sätter 
en tydlig historisk prägel på parken. Idag är Slottsskogen en viktig symbol för 
många göteborgare. Här pågår vardagsliv, och här träffas man för fest och eve-
nemang. 

Slottsskogen har en stor betydelse för den biologiska mångfalden och många 
ekosystemtjänster. Särskilt viktig är den mosaik av olika naturtyper som finns i 
parken. I Slottsskogen finns också gott om stora träd i olika åldrar, även döda, 
samt träd av olika arter vilket många djur och växter är helt eller delvis beroen-
de av. Slottsskogens gamla, grova ekar är mycket värdefulla för den biologiska 
mångfalden. Slottsskogen vattenmiljöer är viktiga för fiskätande fåglar och för 
groddjur som exempelvis större vattensalamander. Dammarna är också viktiga 
rast-och övervintringsmiljöer för änder. 

Slottsskogens storlek är av stor betydelse för den biologiska mångfalden ef-
tersom stora områden i regel är mer artrika än små. 

Stadsdelsparker 
Stadsdelsparken är en park som framförallt besöks av de som bor i den omgivan-
de stadsdelen och ska kunna nås inom 15 minuters promenad från bostaden. I en 
stadsdelspark bör det finnas förutsättningar för sociotopvärdena vila, mötesplats, 
picknick, sällskapslek, promenad och lek. En stadsdelspark ska även ha ett varie-
rat växt- och djurliv. Nedanstående parker är identifierade som stadsdelsparker i 
Göteborgs stads grönstrategi. 

Positivparken

Enligt sociotopkarteringen från 2005 
finns sociotopvärdena bollsport, kul-
turhistoria, lek, motion, mötesplats, 
naturupplevelse, promenad, sällskaps-
lek, utblick, vattenupplevelse och vila 
i Ruddalen och Positivparken. Det är 
utöver dessa rimligt att tro att värde-
na blomning, evenemang, grön oas, 
gatusport, picknick återfinns i parken. 
Sammantaget skulle det ge att 16 av 
20 utav Göteborgs sociotopvärden 
återfinns här. 

Slottsskogen

Enligt sociotopkarteringen från 2006 
finns sociotopvärdena bollsport, blom-
ning, evenemang, grön oas, lek, mo-
tion, mötesplats, naturupplevelse, pick-
nick, promenad, sällskapslek, utblick, 
vattenupplevelse och vila i Slottssko-
gen. Det är utöver dessa rimligt att tro 
att värdena kulturhistoria, gatusport 
och odling återfinns här. Sammantaget 
skulle det ge att 17 av 20 utav Göte-
borgs sociotopvärden.
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Slottsbergsparken 
Parken ligger i anslutning till Ruddalen och fungerar som en övergångszon mel-
lan bebyggelsen och naturområdet. Från parkens norra del når man Ruddalens 
motionsslingor. Parken är öppen och skålformad med en samlande lekplats och 
gräsplan för bollek. 

Torpadamm
Även stadsdelsparken Torpadammen ligger i anslutning till Ruddalen. Torpa-
dammen rymmer ett böljande park- och naturlandskap där klippta gräsmattor 
möter skog och dammar. 

Rundradioparken 
Parken är en mötesplats för de boende i Järnbrott. Här finns plats för grillning, 
lek (bland annat vattenlek sommartid), picknick och vila i en vacker parkmiljö. 
Parken ligger i anslutning till Järnbrottsskogen och är en del i ett nät av gångvä-
gar genom stadsdelen. 

Bostadsnära parker och naturområden 
Bostadsnära park-och naturområden används främst av boende och verksamma 
i omgivande kvarter, maximalt 300 meter från bostaden och minst 2000 m2 stora. 

Karta som visar natur- och parkområ-
den.
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Dessa områden ska innehålla kvaliteter som varierat växt-och djurliv, grön oas, 
vila och mötesplats. 
• Spinetten
• Flatås park 
• Altstråket med Altplatsen
• Fyrkgångsparken 
• Marklandsparken
• Kaverösparken 
• Järnbrottsparken med skogsområde

Övrig grönstruktur och målpunkter
• Mindre gröna ytor Förutom tidigare beskrivna områden finns kompletterande 

grönstruktur i form av små park- och naturytor som antingen är mindre än 
2000 m2 eller som saknar sociotopvärden. Dessa områden bidrar till upple-
velsen av den gröna stadsdelen.  De utgör gröna skärmar mellan infrastruktur 
och bostäder och är viktiga för ekosystemtjänster av olika slag.

• Lekplatser I Högsbo och Frölunda finns 18 kommunala lekplatser. Lekplat-
serna är relativt jämnt fördelade över stadsdelen, samtliga ligger dock väster 
om leden. Flera ligger i relativt bullerstörda områden. Lekplatsen i Positiv-
parken är en av Göteborgs utflyktslekplatser och den är också bemannad. (Se 
karta under avsnittet Bostäder och samhällsservice)

• Skolor och förskolor I Högsbo och Frölunda finns sex grundskolor och 22 för-
skolor, samtliga väster om leden. Skol- och förskolegårdarna används för lek 
även utanför skoltid i olika hög grad.

• Idrotts- och bollplaner  I Ruddalen finns fotbollsplaner (gräs och konstgräs) 
och en bandybana, i Flatås en liten konstgräsplan, i Välen flera bollplaner 
(grus, gräs och konstgräs). Sikvallens 11-mannagräsplan i Högsbo verk-
samhetsområde försvinner i och med utbyggnaden av detaljplanen för Olof 
Asklunds gata.  

• Målpunkter utanför området Det som inte finns inom områdets gränser och 
som fungerar som målpunkter idag är bland annat kusten och havet. Ett fler-
tal badplatser fungerar som målpunkter, varav Askimsbadet är den största. 
Andra målpunkter är Västra Kyrkogården och parker och platser i västra och 
centrala Göteborg.

Trygghet, säkerhet och tillgänglighet 
Större delen av Högsbo och Frölunda är planerade enligt scaft-principen med 
trafikseparering. Trafiksepareringen leder till bilfria vardagsmiljöer där barn kan 
röra sig säkert mellan bostaden och parken och ibland även till förskolan eller 
skolan och hållplatsen. Baksidan av trafiksepareringen är de miljöer som skapas 
som en konsekvens och som kan upplevas som otrygga, exempelvis gång- och 
cykelpassager vid större gator, leder och spårväg. Att röra sig på en gångväg 
bortkopplad från gatustrukturen kan också upplevas som otryggt, särskilt efter 
mörkrets inbrott.

Topografin innebär att tillgängligheten i området inte är fullgod då det finns 
stora höjdskillnader i området.

Blåstruktur 
Inom området för den fördjupade översiktsplanen är vattnet på många håll inte 
alls synligt. Undantagen finns i områdets parker och naturområden. I Slottssko-
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gen finns stora dammar och både Ruddalen och Änggårdsbergen rymmer min-
dre vattensamlingar. I Välenviken mynnar Stora ån i havet. Stora ån är klassad 
som en mycket känslig recipient där det finns stora behov att förbättra vatten-
kvalitén. 

Göteborg står inför ett flertal utmaningar kopplade till ett framtida klimat, 
däribland stigande havsnivåer, ökade flöden och en högre frekvens av kraftiga 
skyfall. Det är idag kapacitetsbrist i det allmänna dagvattensystemet vilket behö-
ver åtgärdas för att inte översvämningar som skadar fastigheter eller infrastruktur 
ska uppstå. Vid en utveckling av staden behöver kapacitetsbristen hanteras så att 
problemet inte förvärras.  

Grönstruktur - närhet, kvantitet och kvalitet
Närhet
I detta arbete har en undersökning gjorts gällande avstånd mellan bostad och 
park. Enligt kommunens grönstrategi ska detta avstånd vara under 300 meter. 
Detta krav uppfylls idag inom i stort sett hela området väster om Dag Hammar-
skjöldsleden. Det största sammanhängande bristområdet idag är industri- och 
verksamhetsområdet öster om leden. 

Kvantitet
En preliminär uppskattning av mängden park i stadsdelen idag har gjorts. I uträk-
ningen  definieras begreppet park som park eller natur med kvaliteter och storlek 
enligt grönstrategin (bostadsnära parker och naturområden, stadsdelspark samt 
stadspark). I området väster om Dag Hammarskjöldsleden är tillgången ungefär 
i linje med de önskvärda 10 m2 park/person.

Kvalitet
Grönstrukturen i området väster om Dag Hammarskjöldsleden varierar i skala 
och innehåll med allt från det stora sammanhängande naturområdet vid Rudda-
len till små gröna rum och bostadsgårdar. Grönstrukturen erbjuder naturparker 
där naturen uppfattas vild och gestaltade parker där grönskan är mer tuktad, och 
den rymmer lugna och aktivitetsfyllda platser, som exempelvis utflyktslekplatsen 
i Positivparken. En trend på senare år är att parkerna på planmark delvis explo-
aterats med bostadsbebyggelse. Kvar blir en grönstruktur med stora topografiska 
utmaningar.

Sammanfattande analys av stadsdelens grönstruktur
Problem och brister i den grönblåa strukturen som den fördjupade översiktspla-
nen kan bidra till att lösa kan bidra till att lösa.
• Det finns delområden där bostäder har mer än 300 meter till ett grönområde. 
• Stadsdelarnas gröna kilar behöver länkas ihop. Exempelvis är kopplingen 

mellan Slottsskogen och Botaniska trädgården mycket svag idag 
• Änggårdsbergen är en stor resurs – men svårtillgänglig och svår att hitta till.
• Så nära havet – men ändå så långt ifrån. 
• Stadspark saknas i området söder om leden
• Stadsdelar som inte hänger ihop på grund av barriärer. 
• Det finns gott om vatten att ta hand om i den tätare staden.
• Kollektivtrafikhållplatser ligger inte bra i förhållande till rekreativa målpunk-

ter.
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Förslag till grönstruktur
Den övergripande principen för båda sid orna av leden är att förädla det som re-
dan finns och komplettera med nya värden där de saknas. Principen bygger på att 
de grönytor som finns i området bevaras samtidigt som sambanden mellan dem 
stärks. Öster om Dag Hammarskjöldsleden finns goda möjligheter att skapa en 
ny grönst ruktur med bra bostadsgårdar, bostadsnära parker och stadsdelsparker.

Närhet
Avstånd till parker och naturområden har stor betydelse för tillgänglighet och 
användning. Avstånden ska inte överstiga 300 meter från bostad, arbetsplats och 
skolor i enlighet med Grönstrategi för en tät och grön stad. För framförallt barn 
och äldre som främst rör sig nära sin bostad har de bostadsnära parkerna och 
naturområdena stor betydelse. De bostadsnära parkerna kompletteras med större 
stadsdelsparker som ska ligga inom en kilometer från bostaden. Dessa krav upp-
fylls idag inom i stort sett hela området väster om leden. 

Kvantitet
Den sammanlagda mängden parkmark ska vara tillräckligt stor för att tillgodose 
invånarnas rekreationsbehov och klara det höga besökstrycket med fortsatt hög 
kvalitet. Behovet av yta varierar beroende på hur många personer som bor nära 
och som besöker området, hur terrängen ser ut och vilka funktioner och upple-
velsevärden som ska rymmas. 

Senaste årens erfarenheter både i Sverige och internationellt har visat på 10 
m² park/person som en miniminivå för mängden parkmark. Det är också den 
siffran som används i arbetet med planförslaget för Högsbo och Frölunda. I det-
ta arbete definieras begreppet park som park eller natur med kvaliteter och stor-
lek enligt grönstrategin (bostadsnära parker och naturområden, stadsdelspark 
samt stadspark).

Kvalitet
Parker och naturområden är gröna vardagsrum i staden. De ska vara använd-
bara, tillgängliga, attraktiva och erbjuda möjligheter till varierade aktiviteter. 
Människor tycker om olika typer av miljöer och upplevelser. Stor variation i och 
mellan områden lockar fler till utevistelse och ökar möjligheten till spontana 
möten mellan människor. Variationen skapar också ett brett spektrum av livs-
miljöer för växter och djur vilket bidrar till en rik biologisk mångfald. Kvalitet 
handlar om innehåll och utformning. Kvalitet handlar också om en stad med 
goda förutsättningar för ekosystemtjänster.

Inriktning

• Utveckla de gröna kilarna
• Förstärk och synliggör närheten till vatten
• Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
• Skapa en grön- och blåstruktur som stödjer ekosystemtjänster
• Utnyttja och utveckla ekosystemtjänster

På kommande sidor följer en mer detaljerad beskrivning av hur grönstrukturen 
kan utvecklas:

” Dag Hammarskjöldstaden är 
en grön och tät blandstad 
som består av samman-

bundna stadsdelar utan upplevda barri-
ärer”. Från målbild
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Förslaget till grönstruktur är en kon-
kretisering av Scenario 5. Idén om att 
planområdet ska bindas samman med 
stråk som leder mellan olika park- och 
rekreationsområden och dalgångens 
större närrekreationsområden.
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Slottsskogen-Sandsjöbackakilen
Idag är kopplingen mellan Slottssko-
gen och Botaniska trädgården i det 
närmaste obefintlig. Parkerna ingår 
som en del i Slottsskogen-Sandsjö-
backa kilen och är viktiga i ett större 
regionalt sammanhang liksom i ett var-
dagligt och lokalt perspektiv. Att länka 
samman parkerna har både ekologiska 
motiv, bland annat för ekmiljöer, och 
sociala argument. Parkerna är viktiga 
symboler för staden (besöksnäring),  
viktiga till vardag (närboende) och 
fest/utflykt (göteborgare och besöka-
re). 

Ett annat sätt att stärka Slottssko-
gen-Sandsjöbackakilen är att koppla 
ihop Änggårdsbergen med Sisjöområ-
det genom en ekodukt över Söderle-
den. Förslaget finns redan med i FÖP 
Fässbergsdalen samt i en åtgärdsvals-
studie av barriäreffekter för friluftsliv, 
flora och fauna vid Söderleden gjord 
av Trafikverket. Den föreslagna eko-
dukten ligger inom Mölndals stad.

Utveckla de gröna kilarna runt Högsbo och Frölunda
Viktiga övergripande strukturer i landskapet är de två gröna kilar med skogs-
områden som löper in mot Göteborg på var sida om Högsbo och Frölunda. 
Slottsskogen-Sandsjöbackakilen i öster är viktig på regional nivå. I väst är Rud-
dalen-Välenkilen viktig på en lokal nivå. Ruddalen-Välenkilen är främst viktig ur 
rekreationsperspektivet medan Slottsskogen-Sandsjöbackakilen har stora ekolo-
giska värden. Söder om leden länkas dessa löst samman med Stora ån. 

Barriärer gör att kilarna idag inte är helt sammanlänkade. Här krävs fler kopp-
lingar inom kilarna för att få en helhet, bland annat för att stärka den biologiska 
mångfalden. Promenadstråk kan binda ihop kilar för människan. Vid planering 
av ny bebyggelse och infrastruktur är det viktigt att förstärka de samband som 
finns inom kilarna.

Knyt ihop Slottsskogen med Botaniska trädgården
• Parkerna möts i gaturummet – exempelvis över en grönskande ekkantad bou-

levard som är lätt att korsa. För den gående ska det upplevas som en park med 
en genomfartsgata snarare än två parker åtskilda av en trafikled. 

• Placera spårvagnshållplatsen i höjd med Botaniskas entré!

Länka samman Ruddalen-Välenkilen
• Koppla ihop Välen med Gnistberget/Järnbrottsskogen. En gångbro finns idag 

över leden söder om Frölunda kyrka i förlängningen av Frölunda kyrkogata. 
Utveckla stråket till ett tydligare samband med huvudfokus på rekreation.  

• Koppla ihop Gnistberget/Järnbrottsskogen med Ruddalen via Positivparken 
med en tydlig och trevlig promenad genom stadsmiljö med gröna inslag. 

• Koppla ihop Ruddalen med Svaleboskogen och Västra kyrkogården. Huvud-
fokus är rekreation men ger även möjligheter för ekologisk spridning.

Förstärk kopplingarna mellan de gröna kilarna 
• Koppla ihop de gröna kilarna i nord-sydlig riktning med nya tvärgående stråk 

i öst-västlig riktning. 
• Utveckla Stora ån som en grön korridor som förbinder två gröna kilar. 

Förstärk och synliggör närheten till vatten
Göteborgsregionen har en stor variation av blågröna stråk, det vill säga vatten-
drag med omgivande grönska. För Göteborg är havet, älven och åarna viktiga för 
bland annat turism, rekreation och ekosystemtjänster. I Högsbo och Frölunda 
finns inga blågröna stråk men söder om Söderleden rinner Stora ån. I söder 
sträcker sig Välenviken in och bildar en entré mot kusten.

Att röra sig nära vatten är attraktivt, både längs havet men även utmed min-
dre vattendrag. Det är viktigt att de blågröna stråken har en kontinuitet och att 
de är lätta att orientera sig utmed. 

Det finns gott om vatten att ta hand om i den tätare staden. Strukturplan 
Dag Hammarskjöld (se vidare avsnittet Klimat) visar förslag på skyfallsleder och 
skyfallsytor, alltså platser där stora vattenmängder kan hanteras i samband med 
skyfall.  Hanteringen av stora regnmängder kommer att vara en utmaning i om-
rådet och kommer att kräva en genomarbetad strategi.
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Välenparken
• Utveckla Välenområdet. I det fortsatta planeringsarbetet utreda vidare om 

området med Välen och omkringliggande platser och kustområde har förut-
sättningar att utvecklas till en stadspark. Den skulle i så fall kunna fylla be-
hovet av en större stadspark i västra Göteborg. Med tydlig kustnära karaktär 
skulle området kunna bidra med variation i paletten av stadsparker i Göte-
borg som helhet. En stadspark i detta läge har också potential att fungera som 
länk mellan olika stadsdelar, bland annat Tynnered och Askim, och på det 
sättet bidra till social hållbarhet.

Värna och utveckla Stora ån
• I det fortsatta planeringsarbetet bör det utredas hur Stora åns potential bäst 

tas om hand och om det är lämpligt att utveckla rekreationsstråk längs hela 
eller delar av åns sträckning.

Ge plats för vatten i stadsmiljön
• Skapa nya ytliga vägar för att avleda dagvatten och vatten vid skyfall så att 

vattnet inte belastar det befintliga dagvattensystemet. Detta kan exempelvis 
göras genom avrinning till ett dike eller kanal längs med en väg istället för via 
en kulverterad ledning.

• Genom att planera för multifunktionella ytor kan vattnet omhändertas och 
fördröjas i stadsmiljön på ett yteffektivt vis. Multifunktionaliteten kan bestå 
i parkytor som gestaltas för att klara av att tillfälligt ta hand om stora vatten-
mängder. Även gaturum och torg ska gestaltas på ett sådant vis att det stödjer 
vattnets väg till ytor där vattnet tillfälligt kan samlas.

Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
Det viktigt med grönområden i varierande skala; små bostadsnära parker eller 
naturområden, mellanstora stadsdelsparker, stora stadsparker och stora natur-  
och rekreationsområden. Det är viktigt att det finns tillräcklig mängd användbar 
park och naturmark i förhållande till antalet invånare i närområdet, minst 10 m² 
park/person, att människor har tillgång till parker och naturområden i sin när-
het, inom 300 meter från bostaden, och att de är lätta att nå. 

Vissa arter, framförallt däggdjur och fåglar, kräver stora obrutna naturområ-
den för att kunna överleva. Det är därför viktigt att bevara stora sammanhängan-
de naturområden och att aktivt arbeta med att stärka de gröna kilarna i regionen. 
Det bedöms särskilt viktigt att värna gränserna för Änggårdsbergen, Ruddalen, 
Välen och Slottsskogen. 

Utveckla förparker öster om Dag Hammarskjöldsleden
• Det största sammanhängande bristområdet när det gäller grönstruktur är 

verksamhetsområdet öster om leden. Vid en utveckling av området ges möj-
lighet att skapa en ny grönstruktur med bra bostadsgårdar, bostadsnära parker 
och stadsdelsparker. 

• Öar av natur, bergknallar, med naturvärden och fornlämningar, bildar ryggra-
den i grönstrukturen i södra delen av verksamhetsområdet. Intill bergknallar-
na anläggs en förpark om minst 2000 m2 med hög tillgänglighetsgrad och fler 
funktioner och aktiviteter. Den anlagda parken berikas av naturknallen intill. 
Natur på knalle + förpark = bostadsnära park.

Välen

De höga rekreationsvärdena och den 
fantastiska natur som skärgården utgör 
är en tydlig del av Göteborgs identitet. 
En park i anslutning till havet, Välen-
parken, kan hjälpa till att förstärka Gö-
teborgs identitet som vattennära stad. 
Välenparken skulle kunna utvecklas till 
ett värdefullt natur- och rekreations-
område bestående av Välens naturre-
servat samt angränsande delar där det 
finns större möjlighet till utveckling 
mot en park med fler kvaliteter.  

Stora ån

Stora ån är en näringsrik och långsamt 
flytande å. Stråket längs med Stora ån 
är på vissa håll relativt vegetationsrikt 
men är idag svårtillgängligt och kan 
utnyttjas bättre för gång- och cykeltra-
fik. Ån är en viktig ledstruktur för både 
djur och växter. Stora ån korsar Söder-
leden på två punkter i Göteborg innan 
den rinner åt sydväst och mynnar i 
Välen och Askimsviken. 
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• Där det är möjligt länkas de bostadsnära parkerna samman till ett parkstråk 
eller i bästa fall till en stadsdelspark. På andra håll blir de målpunkter i pro-
menadstråk. De kan också knytas samman med Änggårdsbergens förparker.

• Bergknallarna är karaktärsskapande och kan fungera som landmärken i den 
nya stadsdelen. 

Utveckla förparker till Änggårdsbergen och Ruddalen
• Änggårdsbergen är en mycket stor resurs men är svårtillgänglig och svår att 

hitta till. Här föreslås att förparker utvecklas i strategiska lägen. 
• Förparkerna ska ha dragningskraft i sig själva till exempel genom en lekplats, 

utegym eller närliggande publik verksamhet (jämför med Skatås). En befol-
kad förpark är trygghetsskapande för entrén. Förparkerna ska väcka upptäck-
arlusten och inspirera till besök i Änggårdsbergen. Botaniska kan sägas fung-
era som en förpark till Änggården idag. Även Lilla Änggården kan utvecklas 
att fungera så. 

• Den dolda entrén vid Gruvgatan bör omskapas till entrépark. Även området 
vid Högsbo pegmatitbrott skulle eventuellt kunna utvecklas för att tillgäng-
liggöra miljön ytterligare. Här finns dock säkerhetsproblem med instabilt 
berg. Även längre söderut föreslås ett par lägen för förparker exempelvis i 
anslutning till Långeberga ridklubb. 

• Ökad tillgänglighet till Änggårdsbergen kräver också ett gatunät som logiskt 
länkar och leder fram till området med gångstråk som landar rätt och knyter 
samman stadsdelarna på båda sidorna om leden med varandra och Änggårds-
bergen. Även hållplatslägen kan förhålla sig till förparker eller i anslutning till 
stråk som leder till dessa förparker. 

• Även Ruddalen är ett på många sätt välfungerande natur- och rekreationsom-
råde. Genom att utveckla fler entrépunkter med förparker kan tillgänglighe-
ten och attraktiviteten öka även här. 

• Liksom vid Änggårdsbergen är det viktigt hur stråk och kollektivtrafikhåll-
platser kopplar till Ruddalens förparker och gångsystem.

Skapa en väv av attraktiva promenadstråk 
• Genom att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard och an-

gränsande områden till Dag Hammarskjöldstaden kan nya rörelsemönster 
skapas. Stadsdelar som idag inte hänger ihop kan kopplas samman och mål-
punkter som torg och parker kan upplevas ”komma närmare”. 

• Stråken ska ansluta till offentliga rum som torg, lekplatser, parker, idrottsplat-
ser, butiksområden med mera. 

• Stråken ska vara attraktiva att gå på med saker att titta på, uppleva och leka 
på. De ska locka människor till att promenera, flanera, jogga, åka rullskrid-
skor, lära sig cykla på och skapa känsla av folkliv och aktivitet. 

• Stråken ska vara varierade i sin utformning och karaktär. De ska vara gröna 
med träd och planteringar i varierande grad. 

• Stråken ska vara lagom trafikerade så att de känns trygga men inte bullriga 
eller förorenade av avgaser. 

Förpark

Anlagd park som inte bara är en väl 
fungerande park i sig själv utan även 
fungerar som ett entréområde till ett 
intilliggande naturområde. Förparker-
na har också ett varierat innehåll och 
gestaltning som lockar till rörelse dem 
emellan.

Högsbo pegmatitbrott

Högsbo pegmatitbrott avsattes som 
naturminne på 1970-talet i samband 
med hot om exploatering, och ingår 
idag i naturreservatet. Det topografiska 
läget gör att pegmatitbrottet inte fylls 
med vatten. 
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Skapa en grön- och blåstruktur som stödjer ekosystemtjänster
Parker och naturområden är gröna vardagsrum i staden. De ska vara använd-
bara, tillgängliga, attraktiva och erbjuda möjligheter till varierade aktiviteter. 
Människor tycker om olika typer av miljöer och upplevelser. Stor variation i och 
mellan områden lockar fler till utevistelse och ökar möjligheten till spontana 
möten mellan människor. Variationen skapar också många olika livsmiljöer för 
växter och djur vilket bidrar till en rik biologisk mångfald. 

Vegetation, framförallt träd, fungerar klimatreglerande genom att sänka tem-
peraturen. Stor grönyta ger bättre och mer utspridd kylande effekt till omgiv-
ningen. Trädens skugga bidrar till svalare temperaturer, men framför allt avger 
träd stora mängder vatten genom avdunstning, vilket har en avkylande effekt på 
luften. Vegetationen är också av stor betydelse för luftkvaliteten i staden. Träd 
har generellt bättre reningseffekt än gräs och buskar och kan skapa förhållanden, 
som gör att förorenad luft stiger rakt uppåt. 

I takt med klimatförändringarna kommer andelen kraftiga regn att öka vilket 
innebär ett ökat behov av lokal fördröjning av dagvattnet. Vegetation och icke 
hårdgjord mark har även effekt på förorenat dagvatten. Luftföroreningar, som 
fastnat på hårdgjorda ytor som vägar och tak, sköljs bort med regnvattnet. Leds 
vattnet till öppna grönytor filtreras vattnet genom marken. Nedbrytande orga-
nismer har då möjlighet att fånga upp föroreningarna, istället för att de belastar 
våra dagvattensystem.

Skapa variation i innehåll och utformning
• I Högsbo och Frölunda finns möjlighet att skapa en stor variationsrikedom 

bland parker och naturområden. Vid utveckling av grönstrukturen och ska-
pandet av nya parker och stråk ska dessa fyllas med varierande innehåll och 
gestaltning.

• Parker och naturområden ska fungera som gröna oaser, pauser i stadens brus. 
När nya parker anläggs ska goda ljudmiljöer eftersträvas. 

Utnyttja och utveckla ekosystemtjänster
• Plantera träd i gatumiljö, på bostadsgårdar och i parker. Värna den vegetation 

som finns idag. Både val av arter och placering av växter kräver stor medve-
tenhet. 

• Allmänna platser, exempelvis torg, gaturum, parker och naturområden, kan 
användas för att avleda vatten vid stora skyfall. Förbered befintliga och till-
kommande grönytor på att ta hand om vatten. Tänk multifunktionellt.

• Fler grönytor ska anläggs i de delar av staden som består av hårdgjord mark, 
exempelvis i det som idag är verksamhetsområde, stora parkeringsplatser eller 
vägmiljöer. 

• Skapa fler gröna tak och väggar.
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SKYDDAD NATUR OCH VÄRDEFULLA OMRÅDEN
I, eller i direkt anslutning till planområdet finns natur- och friluftslivsområden 
med höga naturvärden. Särskilt betydelsefulla är
• Änggårdsbergen, riksintresse för naturvård enligt 3 kap MB.
• Änggårdsbergen-Slottsskogen-Fässbergsdalen, riksintresse för friluftsliv 

enligt 3 kap MB.
• Planområdets sydvästra del utgörs av riksintresse enligt 4 kap, högexploaterad 

kust.
• Naturreservaten Välen och Änggårdsbergen (7 kap MB). Välen är skyddat 

som ett kommunalt naturreservat med syftet att bevara biologisk mångfald, 
fågelfauna, och att tillgodose behov av område för det tätortsnära friluftslivet.
Reservatet i Änggårdsbergen sträcker sig från Botaniska trädgården i norr 
söderut mot Eklanda och ligger delvis inom Mölndals Stad. 

Naturmiljöerna utgör en stor del av planområdets grönstruktur och här finns-
möjligheten att skapa och nyttja ekosystemtjänster.

Strandskydd enligt 7 kap MB råder runt vattendrag i Ruddalen, Änggårds-
bergen samt vid Välen och längs delar av Stora ån. 

Inom planområdet finns höga naturvärden kopplade till våtmarker kring Väl-
en och Änggårdsbergen, skyddsvärda träd i anslutning till Slottsskogen, Bota-
niska trädgården och Änggården, värdefulla lövskogsområden i Välen, Slottssko-
gen, Änggården och i Ruddalen. 

Vissa vattendrag omfattas av miljökvalitetsnormer som är krav på att en viss 
statusnivå vad gäller vattenkvalitet ska uppnås. 

I detta område ingår två vattenförekomster som omfattas av miljökvali-
tetsnormer, Stora ån som ytvattenförekomst och ”Frölunda” som är en grund-
vattenförekomst. 

Vy över Botaniska trädgården och 
Änggårdsbergen i mitten av bilden och 
delar av Slottsskogen i höger bildkant. 
Linnéplatsen i förgrunden. Dag Ham-
marskjöldsledens sträckning syns i sin 
helhet från Linnéplatsen till Järnbrott.  

SLOTTSKOGEN

ÄNGGÅRDEN

ÄNGGÅRDSBERGEN

BOTANISKA 
TRÄDGÅRDEN

DAG HAMMARSKJÖLDSLEDEN

JÄRNBROTT

LINNÉPLATSEN

Copyright © Göteborgs Stad
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KLIMAT
Utmaningar
Stadsutvecklingen är en viktig pusselbit i arbetet med att nå ett hållbart samhäl-
le där naturresurser utnyttjas på ett långsiktigt sätt och klimatpåverkan är på en 
acceptabel nivå.  

Stadens övergripande planeringsinriktning i översiktsplanen om en grön, tät 
och blandad stad är den stadsutveckling som anses stödja arbetet med att stödja 
och möjliggöra ett hållbart vardagsliv. 

Stadsutvecklingen behöver ske på ett sätt som skapar fungerande boendemil-
jöer och säkerställer möjligheter till rekreation och kulturella upplevelser och ger 
möjligheter att välja hållbara transportsätt. 

Göteborg står inför ett flertal utmaningar kopplade till ett framtida klimat, 
däribland stigande havsnivåer, ökade flöden och en högre frekvens av kraftiga 
skyfall. I staden bedrivs ett långsiktigt arbete för att minska stadens sårbarhet 
mot översvämningar orsakade av extrema väderhändelser. Som ett led i klimat-
säkringsarbetet har Göteborgs stad tagit fram ett geografiskt planeringsunder-
lag, även kallade strukturplaner för översvämningar. 

Strukturplan för översvämningsrisker
Strukturplanerna utgår ifrån vattnets naturliga strömningsvägar inom och ge-
nom staden. Det visar att där vatten ställer sig, alternativt avleds, bör inte över-
svämningskänslig exploatering förläggas. Görs detta riskerar skador att uppstå 
på byggnader eller att det blir problem med framkomlighet. En stadsutveckling 
utan hänsyn till dessa principer riskerar leda till kostsamma åtgärder för att säkra 
exploateringen mot översvämningar. 

Strukturplanen visar områden och vattenvägar där vatten ställer sig, avleds 
eller som skulle vara lämpliga som infiltreringsytor utefter den markanvändning 
som är 2018. Ska markerade områden tas i bruk för exempelvis exploatering eller 
stadsomvandling behöver studier göras för att undvika konflikter mellan vatten 
och bebyggelse.

Med utgångspunkt i strukturplanen inom planområdet bör följande principer 
åtföljas gällande fortsatt planering, De platser som finns utpekade för skyfalls-
hantering enligt strukturplanerna (se karta) bör värnas för framtiden. Är detta 
inte möjligt ska alternativa åtgärdsområden eller åtgärder som ersätter de utpe-
kade platserna identifieras.
• Avrinningsområden som berör planområdet är större än planområdet i sig 

självt. Avledningen av vatten från avrinningsområdet kommer påverka plan-
området. Hänsyn behöver tas till detta vid dimensionering.

• Utjämningsvolymer (ytor där vattnet kan stå utan att det ger kostnader eller 
andra negativa konsekvenser) till exempel nedsänkta parker eller lekplatser 
bör skapas där det finns möjlighet. Strävan skall vara att dessa ytor placeras så 
att översvämningar tolereras. Utjämningsytor hjälper till att få kontroll över 
vattnet.

• Ytor som skall användas för skyfallshantering ska i största möjliga utsträck-
ning också användas för andra ändamål, till exempel trafik, parker och rekre-
ationsområden. 

Strukturplan för hantering av över-
svämningsrisker 
Strukturplanen ingår i programmet för 
skyfallssäkring av Göteborg. Program-
met genomförs av Kretslopp och vat-
ten i samverkan med ett antal andra 
kommunala parter och leverantörer.

Strukturplaner framtages områdes-
vis baserat på avrinningsområden. 
Strukturplanen syftar till att baserat 
på hydrologiska modeller analysera 
konsekvenserna av ett hundraårsregn 
och identifiera principåtgärder för att 
begränsa konsekvenserna. Åtgärderna 
ska utformas och dimensioneras speci-
fikt för att skydda för samhällskritisk 
infrastruktur, trafik- och transportleder.

Resultatet av strukturplanen ska an-
vändas för:

• Fortsatt bearbetning i åtgärdsplan 
som konkretiserar åtgärderna i 
strukturplanen i beaktande av 
rådighet, kostnader och praktisk 
genomförbarhet etc.

• Beredskapsplaner för hantering av 
effekterna av skyfall i nuläge, inn-
an åtgärder har implementerats. 

• Underlag till program och planar-
bete.



112 FÖP HÖGSBO-FRÖLUNDA  SAMRÅDSHANDLING  |  DEL 2  |  4. TEMATISKA INRIKTNINGAR

Service

Kulturhus/Bibliotek

Särgymnasieskola/Grundsärskola

Gymnasieskola/Grundskola/Förskola

Fotbollsplan

Odlingslotter/Lekplats

Plangräns

Idrottsanläggning/Idrottshall

Köpcentrum/Större torg/Livsmedelsbutik/
/Mindre torg/Närbutik (ej heltäckande data)

Kommungräns

Samrådshandling december 2018
FÖP Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden
Skala 1:30 000 i A4
0               500            1000           1500 m

Service

Högsbo

Slottsskogen

Änggården

Flatås

Järnbrott

Högsbohöjd

Ruddalen

Grim
m

ered

Tynnered

Ängås

Tofta ås

Frölunda

Kaverös

Högsbotorp

H
ö

g
sb

o
V

er
ks

am
he

ts
o

m
rå

d
e

Sisjön

Pilegården

Askim

Välen

Ä
ng

gå
rd

sb
er

ge
n

D
ag

 H
am

m
ar

sk
jö

ld
sl

ed
en

Söderleden

Västerleden

Service

Kulturhus/Bibliotek

Särgymnasieskola/Grundsärskola

Gymnasieskola/Grundskola/Förskola

Fotbollsplan

Odlingslotter/Lekplats

Plangräns

Idrottsanläggning/Idrottshall

Köpcentrum/Större torg/Livsmedelsbutik/
/Mindre torg/Närbutik (ej heltäckande data)

Kommungräns

Samrådshandling december 2018
FÖP Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden
Skala 1:30 000 i A4
0               500            1000           1500 m

Service



113FÖP HÖGSBO-FRÖLUNDA  SAMRÅDSHANDLING  |  DEL 2  |  4. TEMATISKA INRIKTNINGAR

BOSTÄDER OCH SAMHÄLLSSERVICE
Utmaningar
Det övergripande bostadsförsörjningsansvaret ligger på kommunen som ska ska-
pa förutsättningar för goda bostäder åt alla. Det ligger även inom kommunens 
ansvar att tillgodose tillgång till kvalitativ samhällsservice i stadens alla delar. 

Tillgång till bostad och samhällsservice är grundläggande behov som är cen-
trala för vår trygghet och för möjligheterna att leva och verka i staden. Kom-
munen behöver möta behovet hos dagens och framtidens invånare. För en nära,  
sammanhållen och robust stad (översiktsplanens prioriterade strategier) är det 
av stor vikt att service byggs ut i takt med bostadsbyggandet och befolknings-
utvecklingen. 

Växande behov av bostäder och samhällsservice
När folkmängden i Göteborg ökar, följer ett ökat behov av såväl bostäder och 
samhällsservice.  I Riktlinjer för bostadsförsörjning för Göteborgs Stad uppskattas 
underskottet 2015 av bostäder till mellan 7 000 och 20 000 i Göteborg. 

Med utgångspunkt i denna uppskattning och stadens befolkningsprognos är 
bedömningen att det på sikt, fördelat över hela staden, behöver tillkomma 4 000 
till 5 000 nya bostäder per år under en längre period för att svara mot framtida 
behov såväl som för att minska dagens underskott på bostäder.

Bostadsbeståndets sammansättning är ojämnt fördelat över planområdet 
(se karta) vad avser såväl upplåtelseformer som hustyper. För att uppnå social 
blandning och motverka segregationen behöver bostadsbeståndet i vissa områ-
den kompletteras med det som saknas. 

God samhällsservice i stadens alla delar
Tillgång till samhällsservice är avgörande för ett fungerande vardagsliv. För att 
säkerställa en kvalitativ samhällsservice behöver det dels finnas ett utbud som 
möter behoven, dels behöver service vara fysisk tillgänglig genom gång- och 
cykelvägar samt kollektivtrafik. Med samhällsservice avses i detta sammanhang 
icke-kommersiell service, såväl i offentlig som privat regi, exempelvis förskola, 
skola, bibliotek, kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar, vårdcentraler och sjuk-
vård. 

Bostäder och samhällsservice är tätt sammankopplat. Service behöver vara 
knuten till bostäder då det skapar underlag samtidigt som bostäder ställer krav 
på utbud av viss service. Tillgången till service kan innebära olika prioriteringar 
för olika typer av samhällsservice. För förskolan är exempelvis närhet till bosta-
den högt prioriterat medan ett kulturhus har ett större upptagningsområde. 

I planeringens tidiga skeden behöver ytkrävande service särskilt uppmärk-
sammas, som till exempel skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Det finns 
utmaningar i att avsätta tillräckligt stora friytor för barns och ungas behov när 
konkurrensen om marken ökar. För att säkra barns tillgång till goda utemiljöer 
är det viktigt att frågorna finns med och prioriteras i den fysiska planeringen på 
alla nivåer.

I utbyggnadsområden finns goda möjligheter att uppnå balans mellan andel 
bostäder och tillgång till samhällsservice och friyta enligt stadens riktlinjer. Det-
ta behöver vara en tydlig målsättning att arbeta efter i planeringen såväl som i 
genomförandet.

Upplåtelseform på bostäder i större 
delarna av planområdet. Utdrag från 
Analys av Västra Göteborg, praktikan-
tarbete sommaren 2017 av Moa Rydell 
och Emma Bäcklund.
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Tillgänglighet till grundskolor presen-
terade med en avståndsvisualisering. 
Utdrag från Analys av Västra Göteborg, 
praktikantarbete sommaren 2017 av 
Moa Rydell och Emma Bäcklund.
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STADSDELSGRÄNS
Samhällsservice i planområdet
Områdets befintliga samhällsservice är lokaliserad på den västra sidan om leden. 
Den är relativt jämnt fördelad med undantag för Flatås som saknar förskolor i 
förhållande till antal bostäder som finns inom det området. 

I förhållande till befolkningen är det ett underskott på samhällsservice idag 
för områdena Flatås, Högsbohöjd, Tofta och Frölunda torg, områdena runt Frö-
lunda torg har  störst underskott.

Den pågående planeringen och utbyggnaden av antagna detaljplaner i stads-
delen Askim-Frölunda-Högsbo ger ett stort tillskott av bostäder. Staden har 
varit inriktad på bostadsbyggande men fokus behöver efter bostadsutbyggnaden 
riktas mot utbyggnaden av samhällsservice, för att undvika ett underskott av 
sådana funktioner. 

En sammanställning av antagna och pågående planer i stadsdelen visar på ett 
planerat underskott för de stadsdelar som är del av planområdet. 

Behovssituationen behöver hanteras där ombyggnationer och planändringar 
(för att exempelvis kunna bygga förskolor i två våningar) kan vara ett sätt att till-
skapa förskole- och skolplatser alternativt kompletterande detaljplaner. Tabellen 
visar förhållandet mellan bostäder och skolor och förskolor i planeringen utifrån 
år nytillskott på detaljplaner efter det år de har vunnit laga kraft eller beräknas 
vinna laga kraft. Siffrorna är att betrakta som en ögonblicksbild för våren 2018, 
då planeringen av såväl bostäder som kommunal service är under ständig för-
ändring.

Askim-Frölunda- 
Högsbo: Bostäder och 
kommunal service

Antagna 
detaljplaner 
2013-2017

Pågående 
detaljplaner 
2018-2022

Positiva 
plan-
besked

Summa 
totalt

Tillkommande 
bostäder 4 100 7 300 1 450 12 850

Planerade förskole-
platser

690 1 200 100 1 990

Beräknat underskott* -400 -1000 -130 -1530

Planerade skolplatser 0 860 0 860

Beräknat underskott* -1400 -1570 -490 -3460

*Beräkningen är schablonmässig utifrån prognoser baserat på nyckeltal som 

används i tidiga skeden.

Ruddalen, plats för en del av stadens 
idrottsanläggningar.

Copyright © Göteborgs Stad



115FÖP HÖGSBO-FRÖLUNDA  SAMRÅDSHANDLING  |  DEL 2  |  4. TEMATISKA INRIKTNINGAR

Behov av samhällsservice i planområdet
Samtliga förändringsalternativ som beskrivs i kapitel 3 medför ett betydande 
tillskott av bostäder, vilket ställer krav på den samhällsservice som är tätt sam-
manlänkad med bostäderna. Däremot blir utvecklingen i området av olika ka-
raktär i den östra respektive västra delen. I områdets västra delar sker främst 
en komplettering i befintlig bebyggelse medan de östra delarna handlar om att 
bygga ny stad. De olika alternativen skiljer sig även åt i hur väl kopplade de öst-
ra och västra delar blir, vilket ger konsekvenser för tillgång till samhällsservice. 
En starkare koppling mellan de västra och östra delarna i området möjliggör en 
ökad tillgänglighet då fler kan ta del och nyttja servicen, vilket även bidrar till att 
koppla samman området.

Tabellen nedan är en uppskattning av behov av förskola och skola i samband 
med utbyggnad av bostäder.

Behov i samband 
med utbyggnad 
av bostäder Alternativ 0 Alternativ A Alternativ B Alternativ C

Tillkommande 
bostäder 8000 14 000 13 000 18 000

Förskola 10 st 17 st 15 st 21 st

Skola F-3 5 st 10 st 9 st 12 st

Skola 4-9 3 st 5 st 4 st 7 st

Totalt  

markanspråk*           

115 000 m2 200 000 m2 190 000 m2 260 000 m2

*Beräkningen är schablonmässig utifrån prognoser med hjälp av nyckeltal i 

tidiga skeden och ytor från Göteborgs ramprogram för förskole- och skolbygg-

nader (2014). Med markanspråk menas yta för byggnad och skolgård eller miljö 

för utevistelse i direkt anslutning till byggnader.

Tillgänglighet till förskolor presente-
rade med en avståndsvisualisering. 
Utdrag från Analys av Västra Göteborg, 
praktikantarbete sommaren 2017 av 
Moa Rydell och Emma Bäcklund.

Dag Hammarskjöldsleden sedd från Marconimotet och norrut. 
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NÄRINGSLIV
Utmaningar
Det pågår flera stora omvandlingsprojekt i centrala lägen och stadsutveckling 
runt om i staden där det finns plats för blandade verksamheter. Omvandlingen 
av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard utgör kärnan för ett av dessa om-
vandlingsprojekt. I jämförelse med de mer centralt liggande omvandlingspro-
jekten (exempelvis centrala Älvstaden) ligger boulevarden längre från centrum, 
i översiktsplanen är området definierat som mellanstaden. Näringslivets etable-
ringsvilja bygger på tillräckligt hög attraktivitet. I konkurrens till de mer centrala 
omvandlingsområdena kan det bli en utmaning.

En utmaning för omvandlingsprojekten med inriktningen blandstad är att 
uppnå en faktisk markanvändning som är blandad. Det vill säga att bostäder 
och arbetsplatser finns i samma kvarter eller i samma stadsdel så att staden blir 
befolkad dygnet runt. Att det planeras för verksamheter i olika stråk och områ-
den är inte detsamma som att det faktiskt kommer att etableras verksamheter i 
dessa lägen. 

Det finns en pågående trend att näringslivet omvandlas från klassisk industri 
till tjänsteföretag och kunskapsintensiv tjänstesektor, detta innebär att det finns 
en stark sysselsättningstillväxt inom kontorsbranschen. Ur ett markanvänd-
ningsperspektiv innebär detta att det behövs planberedskap för att omvandla 
industrimark till mark för bostäder, handel och moderna kontorsarbetsplatser.

Trenden till trots finns ett stort kvarstående behov av mark för företag inom 
kommunen för produktion, distribution och reparation som ofta kräver stora 
ytor och bra logistik för sin verksamhet. Det kvarstående behovet baseras på att 
företag inom dessa branscher står för 25 % av alla arbetsplatser i kommunen 
(och än högre andel inom planområdet). Merparten av dessa arbetsplatser kom-
mer finnas kvar inom kommunen eller närregionen. Vidare kommer en växande 
befolkning innebära en ökad efterfrågan på varor och tjänster inom bygg och 
handel. Företag som sysslar med dessa näringar söker ofta plats utanför stadens 
mest centrala delar. Fler faktorer som motverkar trenden till bostadsomvandling 
är att det finns avancerad tillverkningsindustri i staden som bedöms vara fortsatt 
stark, samt Göteborgs läge och profil som Nordens logistikcentrum.

Inom planområdet kommer bägge dessa riktningar gällande utvecklingen 
mötas. För att få en omvandling där omvandling eftersträvas kommer det krävas 
att kunskap om vad i den fysiska miljön som har betydelse för investeringsviljan. 
Vilka stads- eller lägesegenskaper som efterfrågas har studerats i en rad utred-
ningar som tagits fram.

Kontor och handel
I utredningarna ges en bild av hur marknadens efterfrågan på lokaler för kon-
tor och handel ser ut idag och på sikt (2035). Pågående utveckling fram till år 
2021 kommer ge stora volymer av byggrätter för kontor, sett i hela staden. Det 
finns risk för ett överskott av möjliga ytor för kontor på marknaden. Överskottet 
kommer troligen inte att uppstå då marknaden kommer reglera sig själv. Detta 
innebär att marknaden i ett kort perspektiv är på väg mot balans och att någon 
etablering av kontorsytor eller handel på oattraktiva platser inte kommer ske. 

Fokus för denna plans räkning bör vara att planera så att de platser som an-
ses få mycket positiva kvalitéer från ett blandat stadsinnehåll (i detta fall kontor 
och handel) också har rätt förutsättningar för att kunna locka till sig långsiktig 
investeringar. 

Relevanta utredningar

Följande utredningar har relevans för 
det geografiska området som FÖP 
Frölunda Högsbo hanterar:

• Efterfrågan på kontorsmarknaden 
(Evidens 2014)

• Övergripande handelsutredning för 
Göteborgs Stad (WSP 2015)

• Handelsutredning Dag Hammar-
skjöld (WSP 2016)

• Verksamhetsområden i Göteborg- 
en studie av fem utvalda verksam-
hetsområden i mellanstaden (Fast-
ighetskontoret, 2014)

• Planera för handel (SBK, 2017)

• Värdeskapande stadsutveckling 
(Spacecape, Evidens 2017)

• Marknads- och stråkanalys för    
Frölunda Torg (WSP, 2018)

• Planeringsförutsättningar, Utbygg-
nadsplanering för Göteborg (Stads-
byggnadskontoret)
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Stadskvalitéer för kontor
För att näringslivet ska vara beredda att investera i kontorsfastigheter har föl-
jande faktorer betydelse vilket också säger en del om var de nya kontorshusen 
kommer byggas. 
• Regional tillgänglighet till kollektivtrafik
• Närliggande utbud av service och restauranger
• Hög andel kontorssysselsatta i närområdet
• Moderna kontor, modernitet innebär bland annat att det är energisnåla och 

yteffektiva lokaler

Stadskvalitéer för handel
Generella kvaliteter som behöver vara uppfyllda för att etableringarna ska bli 
bärkraftiga och långvariga är:
• Platsen behöver vara tillgänglig (gång, cykel, bil eller kollektivtrafik)
• Det ska finnas goda förutsättningar för lokalen att fånga upp flöden av 

människor (olika flöden finns beroende av transportmedel)
• Tillräcklig täthet av boende och arbetande i närområdet eller en god tillgång 

till parkeringar
• Moderna lokaler 
• Trivsam gatumiljö
• Parkeringsmöjligheter 
• Rimlig konkurrens

Baserat på Övergripande handelsutredning Göteborgs stad visas att det för Göte-
borg särskilt gäller:
• Tyngdpunkter, som kännetecknas av bland annat hög tillgänglighet med kol-

lektivtrafik kommer spela viktig roll för handeln
• I en växande stad finns det potential för handeln växa på flera platser paral-

lellt.
• De fysiska handelsplatserna kommer få konkurrens av e-handeln, det ställer   

höga krav på platsens attraktivitet
•  Allt högre konkurrens mellan handelsplatser och inköpskanaler.

Verksamheter
Högsbo industriområde
Högsbo industriområde är Göteborgs största verksamhetsområde. Området 
präglas av företag inom tillverkning och utvinning, transport och magasinering, 
byggverksamhet och företag inom kontorstjänster av olika slag. 

Trots att kontorsetableringarna är många till antalet står de endast för 6 % 
av omsättningen i verksamhetsområdet. Det är produktions-, distributions- och 
reparationsverksamheter och detaljhandelsföretagen som står för den absolut 
största delen av omsättningen i området. Detaljhandelsföretagen utgör bara      
12 % av företagen men står för över hälften av omsättningen. 

Sisjöns verksamhetsområde har historiskt innehållit huvudsakligen en bland-
ning av företag inom industri och teknik samt försäljning riktad mot yrkeskun-
der. En omvandling skedde i början av 2000-talet mot sällanköpshandel och  
kontorsverksamhet. 

Slutsatser från utredningarna gällande 
Högsbo verksamhetsområde
Området behöver utvecklas så att be-
fintligt näringsliv kan fortsätta att vara 
verksamma i så stor utsträckning som 
möjligt, detta innebär att inte tillåta 
bostäder överallt och att näringslivets 
behov på vissa platser behöver priori-
teras.

Planera ny bebyggelse så att man stär-
ker handels- och mötesplatsen

Planera ny kollektivtrafik så att det 
stärker tillgängligheten till centrum-
platsen.

Lokalisera livsmedelsbutik i det mest 
tillgängliga läget, för framför allt kol-
lektivtrafik, som ankarbutik och draga-
re för andra verksamheter.

Samlokalisera privata och offentliga 
verksamheter så att de bildar en tydlig 
målpunkt.

Planera park- och lekytor i anslutning 
till handelsplatsen
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Utveckling av kontorsarbetsplatser inom planområdet
Potentialen för verksamheter i planområdet har utretts i den övergripande han-
delsutredningen för staden. Den och andra utredningar visar att efterfrågan på 
kontorsmarknaden tyder på att Högsboområdet generellt har en lång utveckling 
kvar innan det anses tillräckligt attraktivt att investera i nya kontorsfastighe-
ter. Möjliga företag som i ett tidigt skede kan hitta rätt förutsättningar för att 
etablera sig är större företag, (så kallade single tenants). En företagsetablering i 
området kan för dessa baseras på: en tillräckligt hög tillgänglighet, möjligheter 
att etablera effektiva lokaler och att de nya lokalerna etableras i ett bra skyltläge.

Utifrån dagens stadsbild (2018) är det den norra delen av Dag Hammar-
skjöldsleden, närmast Linnéplatsen, som har störst potential för kontorsetable-
ringar,  eller området runt Frölunda Torg. På dessa platser finns ett utbud av 
handel och service i närområdet och en hög tillgänglighet med kollektivtrafik. 
Attraktiviteten kommer förändras om en omvandling sker av leden.

Högsbo-Sisjön är fortsatt ett område där näringslivet är mer benägna att in-
vestera i mindre kostsamma byggnader än i yteffektiva kontorsfastigheter. För 
att öka attraktiviteten behöver framförallt tillgängligheten med kollektivtrafik 
stärkas. Platsen behöver alltså bli tillgänglig för fler, det kan handla om förtät-
ning av bostäder i närområdet men framförallt behöver den regionala tillgäng-
ligheten öka. 

Utvecklingen av verksamheter inom planområdet
Östra delarna av Högsbo är ett väl fungerande industriområde sett till läget i 
staden och tillhörande infrastruktur. För etableringar inom industri, produktion 
och logistik är tillgänglighet med kollektivtrafik för anställda av betydelse, men 
framför allt är det rimliga hyror och tillgängligheten med bil som är viktiga. För 
flera företag i östra delarna av Högsbo är en omvandling av deras närområde 
som inkluderar en bostadsutveckling ett hot för verksamheten då det driver upp 
hyresnivåerna och kan påverka möjligheten att bullra och störa (enligt intervjuer 
med verksamma).

Utvecklingen av handel inom planområdet
Den övergripande handelsutredning pekar på hård konkurrens mellan olika 
handelsplatser i upptagningsområdet fram till 2035. Utvecklingen på Frölunda 
torg är beräknad utifrån köpkraft i ett stort upptagningsområde och potentialen 
i nuläget för handel på andra platser handlar därför framförallt om vardagsser-
vice som i sig är beroende av rätt lokalisering och hög täthet. Hållplatslägen och 
platser som fångar upp flöden av människor ses som möjliga attraktiva lokalise-
ring för handel och serviceverksamheter.

Om det tillkommer fler boende i planområdet kommer köpkraften öka        
(exempelvis skulle 20 000 ytterligare invånare öka köpkraften med 2,5 miljarder 
kronor). De ytor som krävs för att inrymma en ökad handel kommer vara små 
i förhållande till de ytor som krävs för att inrymma nya boende och tillhörande 
service som skola och förskola. För 20 000 nya boende behövs cirka 17 500 kvm 
för handel, varav en tredjedel täcker behovet för dagligvaror och resterande delar  
används för sällanköp, restauranger och kommersiell service.

Hur dessa nya ytor för handel kommer fördela sig inom planområdet är be-
roende av ovan angivna kvalitetsaspekter. En möjlig utveckling är att det endast 
sker en utveckling runt Frölunda torg. Positiva kvalitéer för handel finns eller 
kan handel tillskapas vid Axel Dahlströms torg, Radiotorget och Marklandsga-
tan och eventuellt längs Marconigatan.

Företagsområden och områden med 
omgivningspåverkan
I det pågående arbetet med översikts-
plan för Göteborg definieras två olika 
sorters områden för verksamheter: 
Företagsområden och områden för 
verksamheter med omgivningspåver-
kan, i de sistnämnda ska etablering av 
handel generellt undvikas. Sisjön pekas 
ut som ett område där det redan har 
etablerats externhandel. Omfattningen 
och avgränsningen av de olika område-
styperna även inom planområdet ang-
es i översiktsplanen men det framgår 
också att hela området är föremål för 
en fördjupning. 

Efter detta samråd när en huvudstruk-
tur är satt för detta planområdet kan 
en mer precis markanvändning som 
förhåller sig till översiktsplanen påbör-
jas.
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TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR
Befintliga förhållanden
Trafikeringsprincip
Dagens gatustruktur i området bygger på differentierings- och separeringsprin-
ciperna i stor utsträckning. Det kännetecknas av tre typer av trafikering: 
• Oskyddade trafikanter har egna gång- och cykelbanor. 
• De stora och snabbare trafikflödena har hänvisats till ett fåtal större gator och 

trafikleder. 
• Bostadsgator som endast trafikeras av de som bor i husen längs med respek-

tive gata. 
Resultatet av detta är att fotgängare och cyklister väldigt sällan hamnar i kon-

flikt med fordonstrafiken, samt att de småskaliga gatorna nära bostadshusen ge-
nerellt sett inte är öppna för genomfartstrafik. 

Stora gator och trafikleder som tar hand om de stora och snabbare trafikflö-
dena i planområdet är Dag Hammarskjöldsleden, Marconigatan, Radiovägen 
och A Odhners gata. 

Denna gatustruktur har fördelar bland annat gällande trafiksäkerhet, men le-
der också i förlängningen till att det kan vara svårt att orientera sig trafikmiljön, 
samt till en låg genomströmning av människor på de mindre gatorna.

Söderleden och Västerleden – riksintresse för kommunikation
Göteborgs Hamn med anslutande farleder är utpekat som riksintresse för kom-
munikation (3 kap § 8 Miljöbalken) vilket motiveras av hamnens värde och 
funktion i ett nationellt och internationellt perspektiv. För att säkerställa ham-
nens funktion i ett sammanhängande transportnät är också den anslutande 
landinfrastrukturen del av riksintresset. Det vill säga att det inte bara är infra-
strukturen inom hamnområdet som berörs utan också väg- och järnvägsförbin-
delser som ansluter till hamnområdet.

Transporter till och från hamnen i Göteborg leds i huvudsak längs de utpe-
kade primära lederna i trafiksystemet, E6.20 – Söder-, Väster- och Hisings- och 
Norrleden samt E6.21 Lundbyleden. Dessa leder är alltså också är utpekade som 
riksintresse för kommunikationer varav Söderleden och Västerleden ligger inom 
planområdet. Även väg 158 är utpekad som riksintresse för kommunikation.

Kollektivtrafik
Planområdet trafikeras av spårvagnar, stombussar, expressbussar och lokalbussar. 
Frölunda Torg, Marklandsgatan och Radiomotet utgör de viktigaste bytespunk-
terna för kollektivtrafiken.

Frölunda torg trafikeras av spårvagnslinjerna 1, 7 och 8, vilket innebär mycket 
hög turtäthet under högtrafik. Linje 1 och 7 fortsätter till Tynnered. Frölunda 
torg trafikeras också av Lila express och stombuss 50 samt ett stort antal lokala 
busslinjer. Lila express är en tvärförbindelse mellan Mölndal och Torslanda och 
trafikerar Söder- och Västerleden. 

Marklandsgatan trafikeras av spårvagnslinjerna 1, 2, 3, 7 och 8, Blå och Rosa 
express, stombuss 16 och flera lokala busslinjer. Blå och Rosa express trafike-
rar Dag Hammarskjöldsleden och angör också Radiomotet. Stombuss 16 tra-
fikerar sträckan Eketrägatan-City-Högsbohöjd med hållplats vid bland annat 
Marklandsgatan. 

Principer för hur trafiksystemet kan 
byggas upp: differentiering, integre-
ring och separering:

Differentiering innebär att man tilldelar 
olika delar av trafikslagens respektive 
nät skilda uppgifter (exempelvis dela 
in bilvägnätet i ett huvudnät och ett 
lokalnät). I praktiken innebär detta att 
man separerar stora trafikflöden med 
högre hastighet från de som är lång-
sammare för att anpassa trafiksystemet 
utefter de skilda behov som trafikanter 
har, samt för att samordna möjligheter-
na till vistelse och rörelse i staden. 

Integrering handlar om att blanda 
trafikslag. För att kunna integrera på 
ett bra sätt är det en fördel om bland 
annat bilvägnätet har differentierats på 
ett lämpligt sätt innan integreringen. 

Principen separering handlar om göra 
en åtskillnad mellan olika trafikslag, till 
exempel gång- och cykeltrafikanter 
från biltrafikanter, antingen i tid (till 
exempel trafiksignaler) eller rum (till 
exempel planskilda korsningar). Sepa-
rering av trafik görs ofta av trafiksäker-
hets- och trygghetsskäl när det handlar 
om tung trafik eller trafikflöden med 
höga hastigheter.

Tätheten i de olika trafikslagens vägnät 
är också en faktor för trafiksystemets 
uppbyggnad. Tätheten mellan länkarna 
i gatunätet (så kallad ”maskvidd”) har 
stor påverkan på gatunätets funktion 
och attraktivitet. Tätheten påverkar 
också den inbördes konkurrensen mel-
lan olika trafikslag. Exempelvis bör hög 
täthet finnas i gångvägnätet, då käns-
ligheten för omvägar är stor för dessa 
trafikanter. Om inte gångvägnätet har 
en hög täthet kan det bli en faktor som 
får fotgängare att övergå till att åka bil 
istället för att gå.



120 FÖP HÖGSBO-FRÖLUNDA  SAMRÅDSHANDLING  |  DEL 2  |  4. TEMATISKA INRIKTNINGAR

PM TRAFIK,  UNDERLAG T ILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGSBO/FRÖLUNDA 

 19  (65)  

	

	
Figur 13. Befintligt väg- och gatunät  
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Figur 19. Antal av- och påstigande på spårvagns- och stombusslinjer. Källa: Västtrafik  
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Figur20. Befintligt cykelnät 
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Figur 21. Passager över infrastruktur i området  

PM TRAFIK,  UNDERLAG T ILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGSBO/FRÖLUNDA 

 27  (65)  
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Radiomotet trafikeras, förutom av Blå och Rosa express, också av Lila Ex-
press samt flera lokala busslinjer. Vid Radiomotet finns även en pendelparkering.

Större delen av områdena väster om Dag Hammarskjöldsleden är väl för-
sörjda med kollektivtrafik. Den viktigaste förbindelsen mellan dessa områden 
och centrala staden utgörs av spårvagnstrafiken på Frölundabanan. Restiden från 
Frölunda till Brunnsparken uppgår till 22 minuter för linje 1 och 26 minuter för 
linje 7, som går via Sahlgrenska. Med stombuss 50 som går via Västerleden och 
E45 Oscarsleden är restiden 23 minuter.

Östra Högsbo och Sisjön trafikeras av lokala busslinjer med anslutning till 
Marklandsgatan och Frölunda torg.

Biltrafik
Det övergripande väg- och gatunätet kan delas in i två kategorier efter vilken 
utformningsstandard de har: 
• trafikleder med motorvägsstandard
• övrigt huvudnät med genomfartsgator och uppsamlingsgator. 

Trafiklederna utgörs av Söderleden, Västerleden och Väg 158 (Säröleden), 
som tillhör det statliga vägnätet, samt Dag Hammarskjöldsleden och Högsbo-
leden som är kommunala vägar. Söderleden och Västerleden har en viktig na-
tionell funktion för trafik till Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen. 
Trafiklederna används dels av trafik till och från Frölunda och Högsbo, dels av 
genomgående trafik till andra delar av staden. Det övriga huvudnätet används 
i huvudsak för trafik mellan olika delområden samt för trafik till och från det 
övergripande vägnätet. 

I Frölunda består genomfartsgatorna av Marconigatan, Radiovägen, Lergöks-
gatan-Grimmeredsvägen, och uppsamlingsgatorna av Antenngatan och Musik-
vägen. Det lokala gatunätet i Frölunda utgörs till stor del av återvändsgator.

I Norra Högsbo och Flatås utgörs genomfartsgatorna av Högsboleden (södra 
delen) och Margretebergsgatan. Uppsamlingsgatorna utgörs av Tunnlandsgatan, 
Orkestergatan, Distansgatan, Marklandsgatan, Markmyntsgatan, Guldmynts-
gatan och Högsbogatan. Det lokala gatunätet är även här utformat med många 
återvändsgator.

I Tynnered består genomfartsgatorna av Skattegårdsvägen och Näsetvägen 
medan Briljantgatan utgör enda uppsamlingsgata. Även här är det lokala gatu-
nätet utformat med återvändsgator.

I verksamhetsområdena Östra Högsbo och Sisjön består genomfartsgatorna 
av A Odhners gata, Frölunda Smedjegata, Otto Elanders gata, Kobbegårdsvägen 
(norra delen), Sisjövägen (norra delen) och Stora Åvägen. Uppsamlingsgatorna 
utgörs av Olof Asklunds gata, J A Wettergrens gata, Victor Hasselblads gata, 
Knapegårdsvägen, Askims stationsväg, Askims industriväg, Södra Långebergs-
gatan och Sisjövägen (södra delen). I dessa områden utgör det lokala gatunätet 
ett rutnät som bildar stora kvarter.

Trafikmängderna är störst i det övergripande vägnätet. På Söderleden och 
Västerleden uppgår trafiken i de mest belastade snitten till 65 000-70 000 for-
don per vardagsdygn. Dag Hammarskjöldsleden har 25 000-35 000 (beroende 
på vilken delsträcka som mäts) fordon per vardagsdygn och Högsboleden har           
20 000-25 000 fordon per vardagsdygn.

På de mest belastade huvudgatorna (Marconigatan, Skattegårdsvägen, Näset-
vägen, A Odhners gata, Otto Elanders gata och Sisjövägen) uppgår trafiken till 
15 000-20 000 fordon per vardagsdygn.

Kartorna på motstående sida är ett ut-
drag från det pågående parallella arbe-
tet med en åtgärdsvalsstudie för Dag 
Hammarskjöldsledens omvandling till 
en boulevard som ingår som delprojekt 
i projektet Dag Hammarskjöldstaden. 

Ovan t.v: Resandestatistik hållplatser

Ovan t.h: Övergripande vägnät efter 

funktionsklassning.

Nedan t.v: Befintligt cykelvägnät

Nedan t:h: Passager under och över le-

der och huvudgator i planområdet.

Kartorna är framtagna av Ramböll.
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Ungefär hälften av trafiken på Dag Hammarskjöldsleden är genomfartstra-
fik. I norrgående riktning är andelen genomfartstrafik 63 % och i södergående 
riktning är den 36 %. Skillnaden beror främst på att områdena runt leden i stör-
re utsträckning har målpunkter i Göteborgs centrala delar såsom Linnéstaden, 
Majorna och Centrum. En stor del av resorna i områden i direkt anslutning till 
leden är relativt korta. Detta är i synnerhet fallet för Frölunda där en tredjedel 
av resorna är kortare än fem kilometer. Motsvarande andel för Högsbo är en 
fjärdedel.

Trafiken längs Västerleden har ökat kraftigt från början av 1990-talet. Ök-
ningen beror troligtvis på verksamhetsutvecklingen i Göteborgs Hamn samt 
stadsutvecklingen i bland annat Askim. Andra bidragande orsaker kan vara en 
kraftig expansion vid Frölunda Torg och Sisjön handelsområde. Ökningen i tra-
fikflöden skedde främst i slutet av 1990-talet, därefter har ökningen gått i lång-
sammare takt. Idag uppgår trafikflödena till ungefär 55 000 fordon per dygn i 
samtliga tre mätpunkter.   

Dag Hammarskjöldsleden har däremot haft en nedåtgående trend med färre 
bilar längs leden från slutet av 1970-talet. Som mest uppgick antalet bilar längs 
leden till cirka 51 000 år 1975, därefter har antalet minskat till cirka 33 000 år 
2013. Senare mätsiffror från 2016 visar cirka 25 000 fordon på enskilda del-
sträckor.

Dygnsvariationer på Västerleden visar att trafikflödena är som störst under 
eftermiddagens högtrafik runt klockan 16 med cirka 4 000 fordon i södergående 
riktning och 3 000 fordon i norrgående riktning. 

Cykeltrafik
Områdena väster om Dag Hammarskjöldsleden har ett välutbyggt nät av cykel-
vägar, som både kan utgöras av separerade cykelbanor och kombinerade gång- 
och cykelvägar. Stora delar av detta nät är ändå separerat från biltrafiken, vilket 
innebär hög säkerhet och rörelsefrihet för både barn och vuxna.

Många av cykelvägarna är dock av låg standard och når oftast inte upp till 
funktionskraven enligt cykelprogrammet. De brister som lyfts upp av stadsdels-
förvaltningar i området handlar främst om trygghetsaspekten på cykelvägarna, 
ofta till följd av avsaknad av eller dåligt fungerande belysning på flera platser.

Den största bristen i dagens cykelnät är de barriärer som de stora trafikle-
derna utgör. Främst gäller detta kopplingar mellan Frölunda torg och Tynnered 
samt mellan Frölunda och Östra Högsbo. 

Tynneredsmotet och befintlig gångbro över Västerleden vid Frölunda torg har 
potential att utvecklas till sammanbindande stråk mellan Frölunda och Tynne-
red. Det finns också behov av bättre kopplingar mellan Frölunda och Axel Dahl-
ströms torg-Marklandsgatans knutpunkt via Flatås och Högsbo.

Gångtrafik
Det finns ett väl utbyggt nät för gångtrafikanter i planområdet. Information om 
gångnätets standard behöver studeras vidare.

För gångtrafiken utgör de stora trafiklederna starka barriärer. Möjligheter för 
fotgängare att korsa lederna finns i huvudsak i anslutning till trafikplatserna, via 
framför allt tunnlar och broar för fotgängare och cyklister.

Som gångtrafikant kan det ofta kännas obehagligt att korsa en starkt trafi-
kerad led, inte minst på grund av buller, som en gångtrafikant utsätts för under 
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längre tid än en cyklist som passerar samma sträcka. Likaså kan luftkvaliteten i 
anslutning till en led kännas obehaglig att vistas i. Att korsa under en trafikled i 
gångtunnel är ofta förenat med en känsla av otrygghet.

Det fotgängarprogram med principer för ett gångvänligt Göteborg som tagits 
fram av Göteborgs Stad är en viktig utgångspunkt och vägledning för utveck-
lingen av gångnätet i samband med stadsutvecklingen i Dag Hammarskjölds-
stråket.

Färdmedelsfördelning och pendling
Bilen används idag för närmare hälften (42 procent) av alla resor som sker inom 
Göteborg. Kollektivtrafiken utgör 32 procent, cykeltrafik 6 procent och andelen 
fotgängare 20 procent.

Frölunda har i nuläget ungefär samma färdmedelsfördelning som genomsnit-
tet för Göteborg. Högsbo har istället en betydligt större andel bilresor än ge-
nomsnittet för Göteborg, vilket beror på att stora delar av området domineras av 
verksamheter som alstrar många bilresor. Andelen gång- och cykelresor är lägre 
än för hela Göteborg, både i Frölunda och i Högsbo.PM TRAFIK,  UNDERLAG T ILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖGSBO/FRÖLUNDA 
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Figur 11. Pendlingsrelationer inom Frölunda samt in- och utpendling till och från området (inte samma 
område som programområdet). De mörkblå pilarna visar pendlingsrelationer inom området. Bara 
pendlingsströmmar som omfattar mer än 20 personer redovisas. De lilafärgade pilarna är utpendling från 
området och de ljusblå är inpendling till området. 
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Övergripande pendlingsmönster för 
områdena runt Frölunda. Kartan är ett 
utdrag från det pågående parallella 
arbetet med en Åtgärdsvalsstudie för 
Dag Hammarskjöldsledens omvandling 
till en boulevard som ingår som delpro-
jekt i projektet Dag Hammarskjöldsta-
den. 

Kartan är framtagen av Ramböll.
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Korta resor (mindre än 5 km) utgör cirka hälften av alla resor. I Frölunda och 
Högsbo görs betydligt fler av dessa resor med bil än i Göteborg som helhet. För 
korta resor finns en stor potential för överflyttning från bil till cykel och gång.

Inom det markerade området i pendlingskartan (som skiljer sig från planom-
rådet men visar den övergripande trenden) uppgår den förvärvsarbetande be-
folkningen till cirka 14 000 personer varav endast cirka 1000 arbetar inom sam-
ma område. Arbetsresor utgör cirka 30 % av alla resor. Övriga resor har större 
spridning i både tid och rum.

Den största målpunkten för pendling inom området är Frölunda Torg. För-
utom till Frölunda Torg finns mindre pendlingsströmmar till bland annat skolor 
inom området. 

En majoritet av den förvärvsarbetande befolkning som är bosatt inom den 
sydvästra delen av planområdet (där en klar majoritet av bostäderna finns) arbe-
tar i en annan del av kommunen eller i en kranskommun, det vill säga pendlar 
ut från området. De största pendlingsflödena går till centrala Göteborg, Ma-
jorna, Linnéområdet och till Hisingen. Det största pendlingsflödet över kom-
mungränsen går till Mölndal. En relativt stor andel arbetar också i Högsbo och 
Sisjöns industriområden och cirka 600 personer pendlar till Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset.

Det är från centrala Göteborg, Majorna, Linnéområdet och Hisingen som 
den största andelen av inpendling till Frölunda sker. Inpendlingen medför ändå 
att dagbefolkningen trots allt är relativt stor. Dock är nattbefolkningen större än 
dagbefolkning vilket indikerar att området har en hög andel bostäder i förhål-
lande till antalet arbetsplatser. 

Mål för framtida resande 
En omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard kommer att få 
stora effekter på både reseanspråken och resmönstren inom, till och från områ-
det. 

Frölunda är idag i hög grad en funktionsseparerad stadsdel där invånarna har 
stora resbehov. Detta beror på kombinationen av en hög andel bostäder och för-
hållandevis låg andel verksamheter och arbetsplatser inom stadsdelen. 

Omvandlingen till stad, med ett betydligt större inslag av bostäder än idag, 
kommer därför att leda till att ärendet för resorna ändras i grunden. Från att 
ha varit fokus på verksamma och besökande ändras detta till boende- och ser-
vicetrafik. Det innebär att många fler resor behöver ske med kollektivtrafik till 
andra delar av staden och regionen. Detta på grund av att merparten av de till-
kommande invånarnas arbetsplatser också kommer att ligga utanför det direkta 
närområdet, samtidigt som målpunkterna i stadskärnan fortsatt kommer att ha 
en stor dragningskraft. 

När man bygger nytt bör ambitionen om hållbart resande vara extra hög. Ett 
område av planområdets storlek bidrar väsentligt till Göteborgs totala resande-
volymer. För att kunna nå målen om framtidens färdmedelsfördelning behöver 
resandet från de tillkommande bostäderna ha en ännu lägre andel bilresande än 
målsättningarna. Det är lättare för nyinflyttade att förändra sina resvanor än de 
som har bott på samma ställe en längre tid. De som kommer att flytta till områ-
det kommer därför att behöva kompensera för svårigheten i att förändra etable-
rade resmönster i dagens befintliga områden.

Dag Hammarskjöldstadens omvandling bör ske på så vis att en kapacitetss-
tark kollektivtrafikstruktur samtidigt byggs ut, och att den har förmågan att att-

Mål för resor i Göteborg 

Göteborgs Stads Trafikstrategi för en 
nära storstad är vägledande för hur 
trafiksystemet i Göteborg ska utveck-
las fram till år 2035 och ska utgöra ett 
stöd i samverkan mellan olika samhälls-
byggande aktörer. 

Utgångspunkten är att stadsplanering-
en ska vara viljestyrd snarare än att 
den ska utgå från prognoser. Trafikstra-
tegin har tre huvudmål: 
• Ett tillgängligt regioncentrum
• Attraktiva stadsmiljöer
• Nordens logistikcentrum. 

Göteborgs Stad har som mål att minst: 
• 35 % av (samtliga) resor år 2035 ska 

göras till fots eller med cykel, 
• 36 % med kollektivtrafik och 
• 29 % med bil. 
• Av samtliga (motoriserade) resor 

i Göteborg ska minst 55 % göras 
med kollektivtrafik år 2035. 

Stadens mål för resor är att andelen 
resor med kollektivtrafik ska öka till år 
2035: 
• från nuvarande 32 % till 42 % i Frö-

lunda 
• från 29 % till 40 % i Högsbo. 
• Andelen gång- och cykelresor ska 

öka från 25 % till 31 % i Frölunda 
• från 20 % till 31 % i Högsbo. 

Ökningen av andelen resor med kol-
lektivtrafik, cykel och gång innebär att 
andelen bilresor kommer att minska:

• från 43 % till 27 % i Frölunda 

• från 51 % till 29 % i Högsbo.
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rahera en stor del av de nyinflyttade. I annat fall kommer det ökade resbehovet 
framöver till stor del att ske med bil, vilket leder till oönskade effekter på miljö, 
hälsa och stadsmiljö. Dessutom är det stor risk att ett ökat bilresande kommer 
att orsaka en överflyttning av biltrafik till det statliga vägnätet (där exempelvis 
Söderleden och Västerleden är av riksintresse). 

Kollektivtrafiken behöver fungera som en ryggrad i trafiksystemet och ges 
förutsättningar att bli det bärande färdmedlet för resande inom, till och från 
denna stadsdel, så att bilresandet minskar och en mer hållbar mobilitet skapas. 
En omställning mot ett mer hållbart resande krävs också för att ett förverkligan-
de av trafikstrategin ska främjas och för att stadens klimatmål  ska kunna nås.

Inriktning

• Kollektivtrafiken bör vara det strukturerande elementet för stadsut-
vecklingen. Biltrafiken ska också ges utrymme i stadsdelen, men inte 
med samma typ av framkomlighet för genomfartstrafik som idag.

Framtida resandebehov 
Till år 2035 väntas regiontillväxten leda till att antalet resor ökar med cirka 30 
procent i Göteborg. Göteborgs Stad har samtidigt som mål att färdmedelsför-
delningen år 2035 ska förändras till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
Sedan basåret 2011 har andelen resor med bil minskat med tre procent till och 
med år 2017. Kollektivtrafik och cykel har under samma period ökat med sam-
manlagt fyra procent och andelen resor till fots har minskat med två procent.

De framtida resandebehoven skapas av invånare, verksamma och besökande. 
Utöver bostäder kommer det finnas nya verksamheter, kommunal service och 
handel samt flera andra målpunkter. I det nedanstående tabell redovisas enbart 
tillkommande bostäder och resulterande antal nya invånare, samt dess fördel-
ning på färdmedel (kollektivtrafik och bil) utifrån trafikstrategins mål.

Den förväntade överflyttningen från bil till kollektivtrafik medför, tillsam-
mans med den planerade ökningen av antalet boende i området, att antalet resor 
med kollektivtrafik kommer att mer än fördubblas. Alternativ A och C inne-
bär att det ökade resandet koncentreras till Dag Hammarskjöldsstråket medan 
nollalternativet och alternativ B medför att ökningen sprids ut inom ett större 
område.

Antal  resor per dygn

Antal boende Totalt
Kollektiv- 

trafik Bil

Nuläge 43 500 148 000 47 000 43000

Alt 0 58 300 198 000 83 000 53 000

Alt A 72 000 245 000 102 000 66 000

Alt B 69 900 238 000 100 000 64 000

Alt C 79 500 270 000 113 000 73 000

Antalet resor med kollektivtrafik res-
pektive bil år 2035 om förväntad färd-
medelsfördelning uppnås. Trafikalstring 
3,4 resor per boende och dygn.
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Planerad utveckling av stadens transportsystem
Följande dokument bedöms ha påverkan på hur den övergripande utvecklingen 
av stadens trafiksystem och inom planområdet ska ske:
• Målbild Koll 2035 (Mellankommunal målbild för kollektivtrafiksystemen för 

Göteborg, Mölndal och Partille)
• Cykelprogram för en nära storstad (en fördjupning och konkretisering av 

Göteborgs Stads trafikstrategi med bland annat utpekade pendelcykelstråk 
i planområdet).

• Göteborgs Stads fotgängarprogram 2018-2025 (en fördjupning och konkre-
tisering av trafikstrategin, principlösningar som ska vara vägledande)

• Parkeringspolicy för Göteborgs Stad 2009
• Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad 2018 (Parkeringstal 

och mobilitetsåtgärder för bedömning vid plan- och bygglovsärenden)
• Trafiknätsplan (pågående projekt inom Göteborgs stad för samtliga trafikslag 

som går parallellt med översiktsplanearbetet).
• Åtgärdsvalsstudie Södra Mellanstaden (pågående projekt inom Göteborgs 

Stad med det övergripande målet att möjliggöra planerad stadsutveckling i 
Södra Mellanstaden, utan att funktionen för riksintressena E6.20 Söder- och 
Västerleden samt E45 Oscarsleden påverkas negativt.) 

• Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen 
(kommunövergripande planering med syfte att skapa förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar regional struktur genom utredningssamverkan och genom 
att utarbeta strategier för genomförande och finansiering av infrastruktur. 

• Åtgärdsvalsstudie Varberg-Göteborg (Trafikverket driver denna pågående 
studie som syftar till att möta och möjliggöra hållbar tillväxt i stråket. )

• Åtgärdsvalsstudie Metrobuss (Trafikverket driver denna med syfte att realise-
ra Målbild Koll2035, fördjupning och konkretisering av system, koncept och 
stråk för ett metrobussystem).

Trafikscenarier
Med inriktningen att Dag Hammarskjöldstaden ska grundas på en kapacitetss-
tark kollektivtrafikstruktur kan en mer hållbar mobilitet skapas och bilresandet 
minska. Omdaningen av leden öppnar för möjligheten till ett flertal tänkbara 
kombinationer av kollektiv- och biltrafikstrukturer vilka beskrivs kortfattat på 
följande sidor.

Kollektivtrafik – strukturerande element för stadsutvecklingen
För den framtida utvecklingen av Dag Hammarskjöldsstråket har tre alternativa 
scenarier för kollektivtrafiken med regional, kommunal respektive lokal inrikt-
ning analyserats. Inriktningarna motsvaras av att den övergripande kollektiv-
trafikstrukturen utgörs av antingen regional tågtrafik, kommunal stadsbana och 
lokal spårvagn. Kompletteringar av kollektivtrafiken krävs i samtliga alternativ 
(med bland annat områdestrafik som trafikerar från de stora bytespunkterna till 
hållplatser nära målpunkterna) och beskrivs översiktligt för respektive nivå.

Ett regionalt tågsystem har snabb trafik och hög framkomlighet men få håll-
platser, vilket passar för längre resor till regionala målpunkter. Det kommunala 
systemet, som motsvaras av stadsbana enligt Målbild Koll2035, erbjuder snabba 
resor med hög turtäthet inom staden medan ett lokalt system med spårvagnar, 
som har fler hållplatser men lägre hastighet än övriga system, erbjuder hög till-
gänglighet.

Kollektivtrafikens strukturerande 
egenskaper är främst hastighet, for-
don, hållplatser, barriäreffekter och 
linjesträckning. 

Dessa egenskaper påverkar såväl sta-
dens struktur som funktioner.

För kollektivtrafiken ger olika trafikslag 
(tåg, stadsbana, spårväg, buss) olika 
grad av tillgänglighet:

• Pendeltåg (med hög framkomlighet) 
ger framför allt en kapacitetsstark 
(när)regional tillgänglighet mellan 
stadskärnan och södra delen av 
Göteborg samt Kungsbacka.

• Stadsbana (med högre framkomlig-
het) ger framför allt en kapacitets-
stark kommunal tillgänglighet mel-
lan stadsdelar inom kommunen.

•   Spårväg (med lägre framkomlig-
het) ger framför allt en lokal till-
gänglighet inom stadsdelen.
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Avståndet mellan hållplatser respektive hållplatsernas upptagningsområden 
är olika för de tre redovisade kollektivtrafikstrukturerna. För långa resor, där an-
slutningsresan till och från hållplatsen utgör en mindre del av hela resan, ac-
cepteras längre avstånd till hållplatsen än för korta resor. Upptagningsområdets 
storlek beror också på vilka färdmedel som kan användas för anslutningsresan. 

Vilken av de ovanstående kollektivtrafikstrukturerna som väljs som huvud-
struktur ger i sin tur olika förutsättningar för stadsutvecklingen och vilken ut-
byggnadsstrategi som är mest lämplig för området. 

Strukturerna ger också olika flexibilitet för anpassningar i framtiden. Bland 
dessa kan nämnas att pendeltåg exempelvis ger goda förutsättningar för stads-
utveckling med hög exploatering runt stationerna, men infrastrukturen för ett 
pendeltåg behöver byggas ut i sin helhet på en gång (till Kungsbacka). Spårväg 
ger istället goda förutsättningar för stadsutveckling längs med hela sin sträck-
ning – men då på en mycket kortare sträcka totalt sett. Detta eftersom den får 
för långa restider för att vara ett attraktivt transportmedel på längre sträckor. 
Både spårväg och stadsbana kan byggas ut etappvis och förlängas allteftersom 
behovet uppstår.

I Målbild Koll2035 pekas Dag Hammarskjöldsleden ut som en av stadens 
framtida stadsbanestråk. Detta är baserat på ett högt exploateringstal med drygt 
totalt 16 000 tillkommande bostäder längs den tidigare leden, i östra Högsbo 
och runt Marklandsgatan. Vid en annan exploateringsnivå kan behoven av kol-
lektivtrafik förändras och det är detta som nu prövas.

Kollektivtrafik- Scenario om en regional inriktning 
Ett markreservat för en ny dubbelspårig järnväg utmed Dag Hammarskjölds-
leden och väg 158 finns redovisat i gällande översiktsplaner för Göteborgs stad 
och Kungsbacka kommun. I översiktsplanen för Göteborg från 2009 finns reser-
vatet beskrivet under nya spår på längre sikt. Ändamålet med en sådan järnväg på 
systemnivå är främst att ge tillräcklig kapacitet i stråket Göteborg-Kungsbacka, 
med Västkustbanan inkluderad, samt att stödja utveckling av tätorter utmed 
kusten och nya stationer vid målpunkter i Göteborg, till exempel Sahlgrenska. 
Egenskaper och effekter: 

• Minskar behovet av regionala bilresor och avlastar Västkustbanan. 
• Stödjer utveckling av tätorter utmed kusten samt nya stationer vid mål-

punkter i Göteborg, till exempel Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
• Pendeltågstrafik som lyder under tågtrafikens villkor med staten som hu-

vudman för infrastrukturen. Hela sträckan är cirka 25 kilometer, genom-
snittligt stationsavstånd beräknas bli 4-5 km. Avståndet kan vara mindre i 
tätbebyggda områden norr om Järnbrott och större i glesare områden söder 
om Järnbrott. 

• Ansluter till Västlänken i Haga station. Tänkbara stationer är bland annat 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Järnbrott. Alternativ sträckning via 
Frölunda Torg (vilka sträckningar som är möjliga beror bland annat på 
grundförhållanden, kurvradier och lutningar). 

• Mycket hög kostnad. Järnvägen bör gå i tunnel från Haga till Järnbrott. 
• Hela sträckan Haga-Kungsbacka måste byggas ut i en etapp för att syste-

met ska fungera. 
• Stödjer och driver stadsutveckling kring stationerna i Dag Hammarskjöld-

stråket. Stort upptagningsområde runt stationerna.

Principer för hållplatsavstånd, upptag-
ningsområden och anslutningsresor för 
tänkbara kollektivtrafiksystem i Dag 
Hammarskjöldstråket.

Upptagningsområden

För regional tågtrafik kan upptag-
ningsområdet vara flera kilometer om 
anslutningsresan kan göras med annan 
kollektivtrafik eller bil. Pendelparkering 
nära stationen möjliggör anslutnings-
resor med egen bil, vilket kan ha stor 
påverkan på kollektivtrafikens attrak-
tivitet. Acceptabla gång- och cykelav-
stånd till en tågstation bedöms vara 
cirka en respektive tre kilometer.

Anslutningsresor till en stadsbana 
görs främst till fots eller med cykel. 
I tät stadsbebyggelse bedöms upp-
tagningsområdet för en hållplats i 
stadsbanenätet vara 800-1000 meter. 
I villa- och radhusområden kan upptag-
ningsområdet vara större.

Upptagningsområdet för en spår-
vagnshållplats är mindre, cirka 400 
meter, eftersom resan ofta kan göras 
snabbare på annat sätt om avståndet 
till hållplatsen är långt.
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• Kopplingar till kommunal kollektivtrafik i form av (närregional och kom-
munal) metrobuss vid Järnbrott och stadsbana vid Marklandsgatan och 
Sahlgrenska. 

• Järnvägen behöver kompletteras med lokal kollektivtrafik i form av spår-
vagn eller buss i Dag Hammarskjöldstråket.

• Omfattande påverkan längs väg 158. Trafikplatserna behöver byggas om.
• En regional järnväg ingår inte i Målbild Koll2035 för stomnätet i Göte-

borg, Mölndal och Partille och kan inte kombineras med en stadsbana i 
samma stråk. Går däremot pendeltåg via Frölunda torg kan en stadsbana 
mellan Marklandsgatan och Järnbrott vara tänkbar.

Kollektivtrafik- Scenario om en kommunal inriktning
Scenariot omfattar en kommunal stadsbana till Järnbrott/Sisjön enligt Målbild 
Koll2035 för stomnätstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille. Stadsbanan 
knyter samman långa stråk med stort resande och erbjuder snabba resor till 
stadscentrum och andra tyngdpunkter i staden. Den är separerad från annan 
trafik och har längre avstånd mellan hållplatserna än en spårvagnslinje. Stadsba-
nan kan på sikt förlängas till stadsdelarna söder om Järnbrott.
Egenskaper och effekter:

• Utvecklar den kommunala kollektivtrafiken, samtidigt som den i viss ut-
sträckning även kan uppfylla lokala och närregionala behov.

• Stödjer och driver stadsutveckling i hela stråket med koncentration kring 
stationerna. 

• Långa avstånd mellan hållplatserna (cirka en kilometer) medför behov av 
kompletterande kollektivtrafik längs Dag Hammarskjöldstråket.  

• Barriäreffekter kan uppstå om stadsbanan går i markplan beroende på vil-
ken standard den får enligt riktlinjerna i Målbild Koll2035.

• Bytespunkt med metrobuss kan etableras vid Järnbrott/Sisjön.
• Kan byggas ut i etapper från Marklandsgatan.  
• På sikt kan stadsbanan förlängas och ersätta metrobuss längs väg 158 till 

Askim, Askimsbadet, Hovås och Nya Hovås.
• En stadsbana i Dag Hammarskjöldsstråket ingår i Målbild Koll2035 för 

stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. 

Kollektivtrafik- Scenario om en lokal inriktning
Scenariot omfattar en ny spårvagnslinje mellan Marklandsgatan och Järnbrott/
Sisjön. Spårvagnslinjen knyter samman delområden inom stråket och erbjuder 
direktresor till stadscentrum. Spårvagnen kör på egen bana eller i blandtrafik 
med buss.
Egenskaper och effekter:

• Ger hög tillgänglighet och liten barriäreffekt i Dag Hammarskjöldsstråket.
• Stödjer stadsutveckling i hela stråket.
• Liknar dagens Frölundabana till sin struktur, med relativt korta avstånd 

mellan hållplatser.
• Kan passas in i täta stadsmiljöer med avseende på utrymmesbehov, säker-

het och gestaltning.
• Lång restid till stadscentrum och andra målpunkter i staden medför sämre 

förutsättningar för resor med byte från bil, cykel eller annan kollektivtrafik 
(multimodala).
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Bilden beskriver egenskaper och utformningskrav för de tre strukturer 
av kollektivtrafiktillgänglighet som kan vara tänkbara i Dag Hammar-
skjöldsstråket (pendeltåg, stadsbana och spårväg). Egenskaperna är 
avgörande för systemens funktion och tillgänglighet. 

• Behöver kompletteras med en mer kapacitetsstark kollektivtrafik eller bil-
trafik. Metrobuss kan komma att bli för kapacitetssvag på lång sikt bero-
ende på utvecklingen i sydvästra Göteborg och Kungsbacka. 

• Kan byggas ut i etapper från Marklandsgatan.
• En spårvagnslinje i Dag Hammarskjöldsstråket ingår inte i Målbild 

Koll2035 för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille och kan inte 
kombineras med en stadsbana i samma stråk.

12

KOLLEKTIVTRAFIK PÅ KOMMUNAL NIVÅ 

KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM PÅ REGIONAL NIVÅ 

KOLLEKTIVTRAFIKSYTEM PÅ LOKAL NIVÅ

Hastighet

70–100 km/h

50–70 km/h

30–50 km/h

Turtäthet

15 minuter

5 minuter

5 minuter

Hållplatsavstånd

2000–5000 
meter

1000 meter

400–600 meter

Utformning

Planskild  
korsning och  
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Planskild  
korsning och  
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Plankorsning  
och integrerad  
i gatunätet

OLIKA KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEM - FUNKTION/KRAV

Biltrafik 
Liksom för kollektivtrafiken ger olika grad av framkomlighet för biltrafiken (ge-
nom utformningen av gaturummet) en varierad tillgänglighet, där:

• Ett gaturum för enbart motorfordonstrafik med hög framkomlighet, se-
parerat från gång- och cykelpassager, ger en kapacitetsstark regional till-
gänglighet.

• Ett gaturum för både motorfordonstrafik och oskyddade trafikanter, där 
fordonstrafiken har högre framkomlighet och det är möjligt för fotgänga-
re och cyklister att korsa gatan vid ett färre antal givna korsningspunkter, 
framför allt ger en kapacitetsstark kommunal tillgänglighet mellan stads-
delar inom kommunen.

• Ett gaturum för både motorfordonstrafik och oskyddade trafikanter, där 
fordonstrafiken har lägre framkomlighet och det är lätt för fotgängare och 
cyklister att korsa gatan vid många givna korsningspunkter, framför allt ger 
en lokal tillgänglighet inom stadsdelen. 
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Biltrafik- Scenario om en regional inriktning – Nollalternativ 
Scenariot innebär att Dag Hammarskjöldsledens nuvarande funktion, som in-
fartsled till centrala Göteborg, behålls. Framkomligheten för regional och närre-
gional biltrafik prioriteras.
Egenskaper och effekter:

• Gynnar regionala bilresor och påverkar inte nuvarande användning av väg-
systemet.

• God tillgänglighet till externhandel i Sisjön, Frölunda och Östra Högsbo.
• God tillgänglighet för godstransporter till verksamheter inom området. 
• Leden kommer även i fortsättningen att utgöra en stor barriär mellan Frö-

lunda och Östra Högsbo.
• Kollektivtrafiken får svårt att konkurrera med biltrafiken. Det finns främst 

förutsättningar för och behov av lokal kollektivtrafik.
• Leden utgör ett hinder för stadsutveckling på grund av störningar från 

trafiken.

Biltrafik- Scenario om en kommunal inriktning
Scenariot innebär att Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till en boulevard 
med plankorsningar och fyra körfält för biltrafik. Framkomlighet för biltrafik 
mellan olika delar av staden prioriteras. Hastigheten begränsas till 60 km/h eller 
lägre. Boulevarden utgör en del av stadens huvudnät för biltrafik.
Egenskaper och effekter:

• God tillgänglighet för bilresor till och från Frölunda-Högsbo. Möjlig ge-
nomfart för regionala bilresor till de södra delarna av centrala staden, bland 
annat Linnéstaden, Majorna och Sahlgrenska.

• Den genomgående biltrafiken kommer att minska. Regional trafik som 
idag använder Dag Hammarskjöldsleden som infart till centrala staden 
kommer i stor utsträckning att flytta över till Västerleden. 

• Biltrafiken kommer att minska på angränsande huvudgator såsom Övre 
Husargatan och Linnégatan.

• Biltrafik inom området kommer i större utsträckning att använda det lo-
kala gatunätet när skillnaden i framkomlighet mellan olika gator minskar.

• Boulevardens utformning och hastighet kan variera utmed sträckan.
• Barriären mellan Frölunda och Högsbo kommer att minska.
• Stödjer stadsutveckling i hela stråket med koncentration kring korsning-

arna.
• Kan kräva komplettering av stadens huvudnät för biltrafik, exempelvis 

Södra Centrumlänken mellan Marklandsgatan, Sahlgrenska och Kalle-
bäck.

Biltrafik- Scenario om en lokal inriktning
Scenariot innebär att Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till en lokal huvud-
gata med plankorsningar och två körfält för biltrafik. Framkomlighet för lokal 
biltrafik inom stadsdelarna prioriteras. Hastigheten begränsas till 40 km/h.
Egenskaper och effekter:

• God tillgänglighet för bilresor till och från Frölunda-Högsbo. 
• Genomgående biltrafik som idag använder Dag Hammarskjöldsleden som 

infart till centrala staden kommer att flytta över till Västerleden, Högsbo-
leden och Toltorpsgatan. 

Centrum

Frölunda

Kungsbacka

Hede

Mölndal

Nya Hovås

0 1 2 3 4 5 km 

Prioriterad framkomlighet

 Regional

 Kommunal

 Lokal

Scenariokarta- Biltrafik regional inrikt-
ning

Centrum
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Hede

Mölndal

Nya Hovås

0 1 2 3 4 5 km 

Prioriterad framkomlighet
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Scenariokarta- Biltrafik kommunal in-
riktning
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• Biltrafiken kommer att minska på angränsande huvudgator såsom Övre 
Husargatan och Linnégatan.

• Biltrafik inom området kommer i större utsträckning att använda det lo-
kala gatunätet när skillnaden i framkomlighet mellan olika gator minskar.

• Kollektivtrafikens framkomlighet i stråket begränsas. Snabb kollektivtrafik 
måste vara planskild.

• Nuvarande barriär mellan Frölunda och Högsbo kommer att minska kraf-
tigt.

• Stödjer stadsutveckling i hela stråket. Linnéstadens gatustruktur utvidgas 
mot söder, vilket påverkar tillgängligheten för verksamheter och handel i 
området. Verksamheter med behov av tunga transporter påverkas än mer.

• Kräver sannolikt komplettering av stadens huvudnät för biltrafik, exem-
pelvis Södra Centrumlänken mellan Marklandsgatan, Sahlgrenska och 
Kallebäck.

Bild t.v. som beskriver egenskaper för 
tre olika strukturer för biltillgänglighet, 
som kan vara tänkbara för hela eller 
delar av Dag Hammarskjöldsstråket. 
Egenskaperna är avgörande för syste-
mens funktion och tillgänglighet. 

Ett regionalt biltrafiksystem karaktäri-
seras av hög kapacitet och framkom-
lighet för biltrafik med målpunkter i 
centrala Göteborg och motsvaras väl 
av befintlig trafikled. 

Ett övergripande kommunalt biltrafik-
system sammanbinder olika stadsdelar 
och behöver erbjuda god framkomlig-
het för längre resor inom staden. 

Det lokala biltrafiksystemet består dels 
av lokala huvudgator som samlar upp 
trafiken från flera mindre områden, dels 
av kvarters- och bostadsgator med 
mindre trafik. I det lokala gatunätet 
prioriteras tillgänglighet och säkerhet 
för gående och cyklister, vilket innebär 
låga hastigheter.

14

PRIORITERADE STRÅK FÖR KOMMUNAL BILTRAFIK 

PRIORITERADE STRÅK FÖR REGIONAL BILTRAFIK

PRIORITERADE STRÅK FÖR LOKAL BILTRAFIK

Hastighet

70–90 km/h

40–60 km/h

30–40 km/h

Medeldygnstrafik

30 000–50 000

15 000–30 000

5 000–15 000

Korsningar

>1000 m
planskilt

200–400 m
signalreglerat  
eller cirkulation

100–200 m
signalreglerat  
eller cirkulation

Utformning

4–6 körfält  
för bil

2–4 körfält  
för bil

2 körfält  
för bil

STRÅK FÖR BILTRAFIK - UTFORMNING/FUNKTION

LOKALA BOSTADSGATOR
Max 30 km/h 0–1000 <100 m 2 körfält,  

blandad trafik

Exempel

Dag Hammar-
skjöldsleden,
Högsboleden

Övre Husargatan
Skånegatan/
Mölndalsvägen,
Hjalmar Brantingsg.

Linnégatan,
Första Långgatan,
Odinsgatan/ 
Friggagatan

Centralstationen

Frölunda

Kungsbacka

Hede

Mölndal

Nya Hovås

0 1 2 3 4 5 km 

Prioriterad framkomlighet

 Regional

 Kommunal

 Lokal

Scenariokarta- Biltrafik lokal inriktning

Kombinationer av kollektiv- och biltrafikstrukturer i olika 
stadssammanhang
Transportsystemets funktion och tillgänglighet avseende regional, kommunal 
respektive lokal trafik ger förutsättningar för olika funktioner och miljöer i en 
stad. I vidstående matris beskrivs översiktligt hur olika kombinationer av funk-
tion och tillgänglighet för bil- och kollektivtrafik samverkar med en stads olika 
funktioner och miljöer.

Transportsystemets utformning och egenskaper stödjer utveckling av olika 
typer av stadsmiljöer och funktioner i en stad. På motsvarande sätt skapar sta-
dens funktioner och strukturer olika förutsättningar för transporter.

Exempelvis gynnar god tillgänglighet för regional bil- och kollektivtrafik re-
gionala målpunkter som flygplatser och järnvägsstationer medan lokal bil- och 
kollektivtrafik passar bäst i områden med bostäder, skolor och andra lokala mål-
punkter.
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Kriterier Faktorer i utvärderingen

Överflyttning till 
Västerleden

Hur förslaget förväntas påverka trafikflödena på Dag Ham-
marskjöldsleden. Enligt gjorda bedömnigar är det framför 
allt Västerleden som kommer att påverkas av överflytt-
ningen, Söderleden förväntas påverkas endast i mindre 
omfattning. 

Överflyttning till 
kollektivtrafik

Det föreslagna kollektivtrafiksystemets potential att bidra 
till att boende inom och utanför området väljer att åka 
kollektivt istället för bil, eller göra byten från bil till kollek-
tivtrafik.

Barriäreffekt Gång- och cykeltrafikens möjlighet att ta sig fram inom 
området, och kopplingar mellan öst och väst för dessa 
trafikanter.

Funktionsbland-
ning

Hur transportsystemet och kommunal eller regional 
framkomlighet främjar eller motverkar en blandning av 
funktioner inom området.

Robusthet/flexi-
bilitet

Transportsystemets kapacitet att hantera ändrade resan-
debehov i framtiden, utvidgas eller anpassas.

Tillgänglig-
het för god-
stransporter

Hur transportsystemet tillgodoser verksamheters behov av 
tillgänglighet, i huvudsak vilka förutsättningar som skapas 
för de befintliga verksamheterna inom eller i anslutning till 
området.

Koppling till 
angränsande 
områden

Vad det föreslagna alternativet erbjuder människor som 
bor eller arbetar i omgivningen, till exempel i form av bätt-
re kollektivtrafik på kommunal eller regional nivå.

Komplexitet Möjlighet till etapputbyggnad, beroenden mellan olika 
utbyggnadsetapper, antal involverade aktörer.

Kostnad En annan aspekt kopplat till trafiksystemets genomförbar-
het är förväntade kostnader kopplade till byggandet.

 

Bil
Regional Kommunal Lokal

Regional kollektiv- 
och biltillgänglighet: 

Regionala målpunkter 
och bytespunkter som 
internationella flygplat-
ser, större tågstationer.

Regional kollektiv- och 
kommunal biltillgäng-
lighet:
Bytespunkter, pendel-
parkering, halvexterna 
arbetsplatsområden, 
kontorskluster.

Regional kollektiv- och 
lokal biltillgänglighet: 

Stadskärna med handel 
och centralstation, mål-
punkter för turism och 
upplevelser (exempelvis 
muséer, konceptbutiker, 
nattliv).

Kommunal kollektiv-  
och regional biltill-
gänglighet: 
Tätortsnära målpunkter 
för kultur och natur, till 
exempel större bad-
platser, urbana parker, 
nöjesfält, samt färje-
terminaler, halvexterna 
arbetsplatsområden.

Kommunal kollektiv- 
och biltillgänglighet: 

Kommunala torg och 
centrala bytespunkter 
i relation till P-hus och 
besöksparkering, viktiga 
arbetsplatser samt han-
delsområden, universi-
tet, sjukvård.

Kommunal kollektiv- 
och lokal biltillgäng-
lighet: 
Stadsdelstorg, centra-
la torg, bytespunkter, 
gymnasium, vårdcentral, 
marknadsplats.

Lokal kollektiv- och Re-
gional biltillgänglighet:

Externa köpcentra, 
regionala industri- och 
logistikområden.

Lokal kollektiv- och 
kommunal biltillgäng-
lighet: 
Små verksamheter inom 
handel, logistik och pro-
duktion, sällanköp (till 
exempel bil, vitvara), 
travbana, badhus, ishall.

Lokal kollektiv- och bil-
tillgänglighet:

Bostadsområden med 
eventuell lokal handel 
och service, förskolor, 
skolor, lokala torg.

Metod för analys av transportsystem
Beroende av hur tillgängligheten i tra-
fiksystemet utformas kommer den att 
stödja stadsutvecklingen på olika sätt 
och i olika hög utsträckning.

Matrisen till höger används i analysen 
av alternativen ur ett trafikperspektiv. 

Tre olika trafikscenarier för vardera 
kollektivtrafik och biltrafik (regio-
nalt, kommunalt och lokalt) används 
för att beskriva olika trafiksystem. 
De olika systemen kan kombineras 
med varandra enligt matrisen och 
ger då för varje kombination ett 
trafiksystem för både bil och kollek-
tivtrafik. De olika kombinationerna 
lämpar sig bäst för olika stadsstruk-
turer. Vilka dessa är beskrivs kort-
fattat i tabellen.  

Metod för utvärdering av transport-
system
Utvärderingen av alternativen ur ett 
trafikperspektiv baseras på ett antal 
utvalda kriterier. 

De kriterier som ingår i utvärderingen 
redovisas i tabellen till höger, med en 
kort beskrivning av vilka faktorer som 
påverkar bedömningen.
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STADSBYGGNADSALTERNATIV

A
ANALYS

KOLL

KOLL

BIL

BIL

Regional    Lokal

Lokal

Regional Lokal

Regional

Lo
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l
R

eg
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l

Huvudsaklig funktion/tillgänglighet 
för kollektiv- respektive biltrafik.

Sekundär funktion/tillgänglighet för 
kollektiv- respektive biltrafik.

0 A B C

• Ingen omvandling 
sker av leden

• Nya bostäder öster 
om leden i separe-
rade områden

• Enligt pågående 
planering

• Trolig utveckling 
om FÖP:en inte ge-
nomförs

• Sisjön omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Koncentrerad och 
hög exploatering 
längs med boule-
varden

• Spår längs boule-
varden till Järnbrott

• Endast mindre delar 
av Högsbo verk-
samhetsområde 
omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard 

• Bebyggelse i tät  
sammanhängande 
kvartersstad

• Spårväg och biltra-
fi k separeras

• Spår genom den 
nya kvartersstaden

• Vägtrafi k öster och 
väster om den nya 
kvartersbebyggel-
sen

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Varierad utform-
ning på boulevar-
den och den nya 
bebyggelsen, utef-
ter omgivningens 
förutsättningar

• Många öst-västli-
ga gång- och cy-
kelpassager över 
boulevarden

• Spår över Söder-
leden, delvis längs 
med boulevarden

14 15 X
Söder/
Väster-
leden

De övergripande samband mellan stadsstrukturer och bil- och kollektivtrafik-
system som framgår av matrisen nedan används för utvärdering av alternativens 
effekter på transportsystemet. Analysen av alternativen visar vilka kollektivtra-
fik- och biltrafikstrukturer som ingår i trafiklösningen för respektive alternativ 
(huvudsaklig funktion) och vilka system som ingår till viss del och som kan 
behöva utvecklas (sekundär funktion). Den sammanfattande matrisen för varje 
alternativ kan läsas som en indikation på vilken flexibilitet som finns inom varje 
alternativ när det gäller att tillmötesgå olika transportbehov i olika delar av om-
rådet, samt uppfylla transportfunktioner på lokal, kommunal och regional nivå.

Analys och utvärdering av förändringsalternativ och nol-
lalternativ
En översiktlig analys och utvärdering har gjorts av den övergripande trafikstruk-
turen som föreslås i de tre förändringsalternativen och i nollalternativet. Alter-
nativen beskrivs i detalj i kapitel 3, Geografiska inriktningar.

Nollalternativet, analys av effekt på transportsystemet
En översiktlig utvärdering har gjorts av den övergripande trafikstrukturen som 
föreslås i detta alternativ. 
I stort föreslås ingen övergripande förändring i trafikföringen inom planområdet 
i de planeringsdokument som finns framtagna, undantaget FÖP Fässbergsdalen 
som föreslår åtgärder i områdena längs med Söderleden.

Kollektivtrafiksystem
Enligt detta alternativ kommer inget strukturerande kollektivtrafiksystem att 
etableras i området, men en metrobuss börjar trafikera området. Istället kopplas 
ny bebyggelse till omgivningen med lokalbussar, vilket är mer anpassningsbart 
till dagens struktur och en spridd utbyggnad i olika delar av området. Möjlighet 
finns till mer effektiv kollektivtrafik på lederna, som kan koppla ihop området 
med andra stadsdelar, men med liten möjlighet till förtätning kring hållplatser.
• Ny busslinje till Östra Högsbo/Sisjön.
• Befintlig spårväg till Frölunda/Tynnered.
• Metrobussar med hållplatser vid Järnbrott/Sisjön och Frölunda (möjlighet till 

kommunal busstrafik i Dag Hammarskjöldstråket).

Biltrafiksystem
Biltrafiken förutsätts kunna behålla en liknande funktion som idag, med hög 
framkomlighet för regional och kommunal trafik både längs Dag Hammar-
skjöldsleden och längs Söder- och Västerleden. 
• Dag Hammarskjöldsleden behåller sin befintliga funktion.
• Planskilda korsningar med avstånd cirka 1000 m.
• Hastighet 70-90 km/h.

Kombinationer av trafiksystem och koppling till stadsmiljö
Biltrafiken har främst regionala och kommunala funktioner. Kollektivtrafiken i 
området består i huvudsak av Frölundsbanan samt lokala busslinjer. I anslutning 
till området angör Metrobuss. Trafiksystemet stödjer verksamheter som kräver 
god tillgänglighet med bil, såsom externhandel och mindre företag med behov 
av stora ytor och effektiv logistik. Det lokala vägnätet för biltrafik kommer att 

Nollalternativet
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STADSBYGGNADSALTERNATIV

A
UTVÄRDERING

1 2 3 4 5
Låg Hög

Överflyttning till Västerleden 

Överflyttning bil  kollektivtrafik

Barriäre�ekt

Funktionsblandning

Robusthet/flexibilitet

Tillgänglighet för godstransporter

Koppling till angränsande områden

Komplexitet

Kostnad

behöva utvecklas med relativt hög framkomlighet (eftersom avsaknad av kollek-
tivtrafik med hög kapacitet i närheten av nya bostäder sannolikt innebär en hög 
andel bilresor). Den befintliga Frölundabanan kan bidra till utveckling av nya 
bostäder i området, men avsaknaden av annan effektiv kollektivtrafik i anslut-
ning till utvecklingsområden visar på betydelsen av hur viktigt det är att bibehål-
la en hög framkomlighet som motsvarar eller överstiger dagens nivå.

Kriterier Faktorer i utvärderingen

Överflyttning till 
Västerleden

Ingen förändring.

Överflyttning till 
kollektivtrafik

Ingen förändring.

Barriäreffekt Trafikleden finns kvar som barriär i området.

Funktionsbland-
ning

Ny bostadsbebyggelse blir ”öar” i befintligt verksamhets-
område. Befintlig funktionsuppdelning består

Robusthet/flexi-
bilitet

Befintlig funktionsuppdelning medför fortsatt stora trans-
portbehov. Möjligheten att välja hållbara transportsätt 
förbättras inte.

Tillgänglig-
het för god-
stransporter

Tillgängligheten till verksamheter i Östra Högsbo är god.

Koppling till 
angränsande 
områden

Ingen förändring. Svag koppling med kollektivtrafik till 
angränsande områden.

Komplexitet Utbyggnaden drivs av privata intressenter. Små åtgärder i 
transportinfrastrukturen.

Kostnad Låg.

Alternativ A analys av effekt på transportsystemet
I detta förändringsalternativ får boulevarden en enhetlig utformning längs hela 
sträckan mellan Linnéplatsen och Radiomotet. Boulevarden utgörs av en spår-
väg i gatuplan med dubbla körfält (för att även ge plats åt exempelvis bussfil, 
kantstensparkeringar och cykelparkeringar) på var sida om spårvagnen. Kors-
ningar där biltrafik tillåts korsa boulevarden i öst-västlig riktning föreslås vara de 
befintliga korsningarna vid Linnéplatsen, Annedalsmotet, Margretebergsmotet, 
Tunnlandsgatan, Marconimotet och Radiomotet.

Dagens planskilda korsningar är i detta alternativ ersatta av korsningar med 
trafik i ett plan. Den lösningen innebär att det krävs stora cirkulationsplatser 
eller fullt utvecklade signalkorsningar.

Kollektivtrafiksystem
Spårvagn är tänkt att byggas i plan med prioritet i korsningar (reglerat med ljus-
signal). Kollektivtrafikens begränsade effektivitet samt täthet mellan hållplatser-
na (för att optimera attraktiviteten längs boulevarden) innebär begränsade möj-
ligheter att förlänga söder om Järnbrott. Möjligheten att komplettera den lokala 
spårvägen med planskild järnväg i form av pendeltåg i tunnel har stor effekt på 
utvärderingen av scenariot.
• Lokal spårväg till Järnbrott
• Regional järnväg i tunnel med stationer vid Järnbrott och Sahlgrenska. 
• Metrobussar med hållplatser vid Järnbrott/Sisjön och Frölunda.

0 A B C

• Ingen omvandling 
sker av leden

• Nya bostäder öster 
om leden i separe-
rade områden

• Enligt pågående 
planering

• Trolig utveckling 
om FÖP:en inte ge-
nomförs

• Sisjön omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Koncentrerad och 
hög exploatering 
längs med boule-
varden

• Spår längs boule-
varden till Järnbrott

• Endast mindre delar 
av Högsbo verk-
samhetsområde 
omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard 

• Bebyggelse i tät  
sammanhängande 
kvartersstad

• Spårväg och biltra-
fi k separeras

• Spår genom den 
nya kvartersstaden

• Vägtrafi k öster och 
väster om den nya 
kvartersbebyggel-
sen

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Varierad utform-
ning på boulevar-
den och den nya 
bebyggelsen, utef-
ter omgivningens 
förutsättningar

• Många öst-västli-
ga gång- och cy-
kelpassager över 
boulevarden

• Spår över Söder-
leden, delvis längs 
med boulevarden

14 15 X
Söder/
Väster-
leden

A- Linjestaden
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Biltrafiksystem
Omvandlingen av dagens led till boulevard ända ner till Radiomotet innebär res-
tidsfördröjningar för bilburen trafik. Möjlighet till att byta färdriktning endast 
var 700-1000 meter innebär att boulevarden blir en barriär för vägburen trafik i 
öst-västlig riktning. Boulevarden karakteriseras av:
• Kommunal huvudgata med viss lokal funktion.
• 2-4 körfält
• Cirkulationsplatser med avstånd cirka 1000 meter
• Högersväng till/från lokalgator, avstånd cirka 100 meter
• Hastighet 40-60 km/h.

Kombinationer av trafiksystem och koppling till stadsmiljö
Kollektivtrafiken har regional funktion med tåg och lokal funktion med spår-
vagn. Biltrafiken har främst en kommunal funktion. Trafiksystemet stödjer ut-
veckling av tät blandstad med kontor och bostäder i Järnbrott, samt i huvudsak 
bostäder i övriga delar av Dag Hammarskjöldstråket. Att göra Järnbrott att-
raktivt för kontors- och bostadsutveckling och som bytespunkt mellan bil och 
kollektivtrafik förutsätter en regional tågförbindelse med hög kostnad och kom-
plexitet.

Kriterier Faktorer i utvärderingen

Överflyttning till 
Västerleden

Omvandling från trafikled till kommunal huvudgata medför 
att en stor del av genomfartstrafiken flyttar över till Väs-
terleden. 

Överflyttning till 
kollektivtrafik

Många nya bostäder lokaliseras nära den lokala spårvägen 
och järnvägen förbättrar möjligheten till regionala resor. 
Byte från bil till tåg kan göras vid stationer söder om 
Järnbrott.

Barriäreffekt Det finns möjlighet för gående att korsa gatan i plan på 
flera platser.

Funktionsbland-
ning

Bostadsbebyggelsen koncentreras till huvudgatan, vilket 
innebär att nuvarande funktionsuppdelningen till stor del 
kommer att bestå. En järnvägsstation vid Järnbrott skapar 
förutsättningar för tät blandad bebyggelse.

Robusthet/flexi-
bilitet

Den lokala spårvägen har begränsad kapacitet och är svår 
att förlänga. Järnvägen har hög kapacitet, men är oflexibel 
vid framtida förändringar av bebyggelsestrukturer och 
samhällsutveckling.

Tillgänglig-
het för god-
stransporter

Tillgängligheten till befintliga verksamheter i Östra Hög-
sbo försämras

Koppling till 
angränsande 
områden

Liten förändring då spårvägen endast betjänar området 
och järnvägen i huvudsak betjänar genomfartsresor.

Komplexitet Kommunen blir beroende av Trafikverket när det gäller 
investering och utbyggnad av järnvägen. Hela sträckan 
Göteborg-Kungsbacka måste byggas innan den kan tra-
fikeras, vilket kan försvåra stadsutvecklingen på kort sikt. 
Den långa tunneln kan medföra tekniska svårigheter.

Kostnad Mycket hög kostnad för järnvägen.
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kollektiv- respektive biltrafik.
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Alternativ B analys av effekt på transportsystemet
I detta alternativ förläggs en spårvagnslinje blandstadsområden med huvudsak-
ligt innehåll av bostäder, längs det nuvarande huvudsakliga inre stråket, det vill 
säga längs J.A. Wettergrens, Olof Asklunds och Victor Hasselblads gata.

Som konsekvens kommer omvandling av leden resultera i en boulevard med 
enbart gång- och cykelstråk och vägburen trafik. I tillägg fördelas vägburen tra-
fik längs övriga nord-sydliga stråk på västsidan och östsidan av Dag Hammar-
skjölds boulevard.

Kollektivtrafiksystem
På grund av en linjedragning som i huvudsak följer dagens gatunät på östsidan 
av Dag Hammarskjöldsleden, samt en önskan om att skapa goda förutsättning-
ar för ny utveckling i området (inte störa med buller eller bidra till en upplevd 
barriär, samt maximera antal nya bostäder inom upptagningsområdet till nya 
bostäder) antas en lägre stadsbanestandard avseende framkomlighet (enligt kri-
terierna hastighet och få korsningsanspråk i plan).
• Ny spårväg till Östra Högsbo
• Befintlig spårväg till Frölunda/Tynnered
• Metrobussar med hållplatser vid Järnbrott/Sisjön och Frölunda.

Biltrafiksystem
Av tre parallella nord-sydliga stråk för biltrafiken förväntas åtminstone ett be-
höva hantera genomfartstrafik och kommunala resor. Mest sannolikt med tanke 
på koppling norrut och söderut är att boulevarden får en viktig funktion i det 
kommunala vägnätet medan de parallella stråken för biltrafik får en mer lokal 
funktion som huvudgator och uppsamlingsgator inom området. Boulevarden 
karakteriseras av:
• Kommunal huvudgata i boulevarden, med viss lokal funktion.
• 2-4 körfält
• Signalreglerade korsningar med avstånd 400-500 m.
• Hastighet 60 km/h.

Kombinationer av trafiksystem och koppling till stadsmiljö
Kollektivtrafiken har främst lokal funktion medan biltrafiken har kommunal 
funktion i Dag Hammarskjöldstråket och lokal funktion i de två parallella strå-
ken. Trafiksystemet stödjer verksamheter som behöver god tillgänglighet med 
bil, såsom externhandel och mindre företag. Den lokala kollektivtrafiken  stödjer 
utveckling av bostäder på båda sidor av Dag Hammarskjöldstråket.

Kriterier Faktorer i utvärderingen

Överflyttning till 
Västerleden

Fortsatt hög framkomlighet i Dag Hammarskjöldsstråket 
innebär att överflyttningen till Västerleden blir liten.

Överflyttning till 
kollektivtrafik

Många nya bostäder lokaliseras nära den lokala spårvägen 
och järnvägen förbättrar möjligheten till regionala resor. 
Byte från bil till tåg kan göras vid stationer söder om 
Järnbrott.

Barriäreffekt Det kommer att finnas fler korsande gator än idag. Upp-
delningen på flera stråk för biltrafik kan medföra ökad 
barriäreffekt på andra platser i området.

STADSBYGGNADSALTERNATIV
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0 A B C

• Ingen omvandling 
sker av leden

• Nya bostäder öster 
om leden i separe-
rade områden

• Enligt pågående 
planering

• Trolig utveckling 
om FÖP:en inte ge-
nomförs

• Sisjön omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Koncentrerad och 
hög exploatering 
längs med boule-
varden

• Spår längs boule-
varden till Järnbrott

• Endast mindre delar 
av Högsbo verk-
samhetsområde 
omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard 

• Bebyggelse i tät  
sammanhängande 
kvartersstad

• Spårväg och biltra-
fi k separeras

• Spår genom den 
nya kvartersstaden

• Vägtrafi k öster och 
väster om den nya 
kvartersbebyggel-
sen

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Varierad utform-
ning på boulevar-
den och den nya 
bebyggelsen, utef-
ter omgivningens 
förutsättningar

• Många öst-västli-
ga gång- och cy-
kelpassager över 
boulevarden

• Spår över Söder-
leden, delvis längs 
med boulevarden

14 15 X
Söder/
Väster-
leden

B- Parallella stråk
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Kriterier Faktorer i utvärderingen

Funktionsbland-
ning

Gatunätet får en liknande struktur inom hela området, 
vilket ger förutsättningar för blandning av bostäder och 
verksamheter.

Robusthet/flexi-
bilitet

Den lokala spårvägen genom Östra Högsbo har begränsad 
kapacitet och är svår att förlänga och att uppgradera till 
stadsbana. Stadsutvecklingen kan genomföras i flera etap-
per och kan förändras efter nya förutsättningar.

Tillgänglig-
het för god-
stransporter

A Odhners gata ger god tillgänglighet till befintliga verk-
samheter i Östra Högsbo.

Koppling till 
angränsande 
områden

Liten förändring då spårvägen endast betjänar området.

Komplexitet Utbyggnaden kan till stor del drivas av privata intressenter. 
Ny spårväg och omvandling av Dag Hammarskjöldsleden 
kan genomföras oberoende av varandra. Goda möjligheter 
till etapputbyggnad.

Kostnad Omvandling av Dag Hammarskjöldsleden och ny spårväg 
medför hög kostnad. Kan delas upp i etapper.

Alternativ C analys av effekt på transportsystemet
Mellan Linnéplatsen och Marklandsgatans hållplats etableras en boulevard som 
innehåller gång-, cykel- och biltrafik. Denna del av boulevarden kantas av Äng-
gårdsbebyggelsen, Slottsskogen, området runt Slottsskogsvallen, Botaniska träd-
gården och Änggårdsbergen. Befintlig spårväg norr om Marklandsgatan ligger 
kvar i dagens läge.

Mellan Marklandsgatans hållplats och Radiotorget etableras en boulevard 
som innehåller samtliga trafikslag. Längs denna del av boulevarden anläggs 
öst-västliga gator som korsar boulevarden.

Kollektivtrafiksystem
Att alternativet öppnar för både integrerade och separerade trafiksystem på oli-
ka delar av sträckan innebär goda förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik, 
till exempel i form av en stadsbana. Med tillräckligt hög framkomlighet genom 
Dag Hammarskjöldstråket finns också möjlighet att förlänga stadsbanan med 
kopplingar söderut mot Hovås, österut förbi Sisjön mot Aröd, eller västerut mot 
Tynnered/Frölunda Torg.
• Stadsbana, som kan förlängas söder om Järnbrott
• Plankorsningar alternativt planskilda korsningar med tvärgående gator (bero-

ende på struktur och funktioner i omgivningen)
• Befintlig spårväg till Frölunda/Tynnered  med dagens framkomlighet 
• Metrobussar med hållplatser vid Järnbrott/Sisjön och Frölunda

Biltrafiksystem
Alternativet bedöms innebära en fortfarande hög framkomlighet för den kom-
munala biltrafiken, genom möjlighet till anpassning och differentiering i olika 
delar av området. Den regionala genomfartstrafiken i Dag Hammarskjöldstråket 
kommer begränsas, men tillgängligheten till verksamheter och handel i södra del 
av området kan bibehållas. Boulevarden karakteriseras av:
• Att vara en kommunal huvudgata, med varierande utformning beroende på 

omgivningens struktur och funktioner.

STADSBYGGNADSALTERNATIV
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0 A B C

• Ingen omvandling 
sker av leden

• Nya bostäder öster 
om leden i separe-
rade områden

• Enligt pågående 
planering

• Trolig utveckling 
om FÖP:en inte ge-
nomförs

• Sisjön omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Koncentrerad och 
hög exploatering 
längs med boule-
varden

• Spår längs boule-
varden till Järnbrott

• Endast mindre delar 
av Högsbo verk-
samhetsområde 
omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard 

• Bebyggelse i tät  
sammanhängande 
kvartersstad

• Spårväg och biltra-
fi k separeras

• Spår genom den 
nya kvartersstaden

• Vägtrafi k öster och 
väster om den nya 
kvartersbebyggel-
sen

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Varierad utform-
ning på boulevar-
den och den nya 
bebyggelsen, utef-
ter omgivningens 
förutsättningar

• Många öst-västli-
ga gång- och cy-
kelpassager över 
boulevarden

• Spår över Söder-
leden, delvis längs 
med boulevarden

14 15 X
Söder/
Väster-
leden

C- Kopplande gator
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• 2-4 körfält.
• Signalreglerade korsningar med avstånd 400-500 meter.
• Hastighet 40-60 km/h.

Kombinationer av trafiksystem och koppling till stadsmiljö
Både kollektivtrafik- och biltrafiksystemet har i huvudsak kommunal funktion. 
Trafiksystemet stödjer en blandad stadsbebyggelse med varierande innehåll, som 
möjligtvis kan byggas etappvis. Genom att leda spårvägen österut i områdets 
södra del skapas ökad tillgänglighet med kollektivtrafik till externhandelsområ-
den, och förutsättningar för omvandling av dessa områden med större inslag av 
kontor, bostäder eller service (till exempel Sisjön, 421 och Kvarteret Hamma-
ren). Samtidigt finns möjlighet att behålla områden med högre biltillgänglighet, 
där befintliga verksamheter utan negativ påverkan på blandstadsbebyggelsen kan 
stanna kvar.

Kriterier Faktorer i utvärderingen

Överflyttning till 
Västerleden

Omvandling från trafikled till kommunal huvudgata medför 
att en stor del av genomfartstrafiken flyttar över till Väs-
terleden.

Överflyttning till 
kollektivtrafik

Stadsbanan erbjuder snabba resor inom staden, vilket 
ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft. Pendelparkering 
vid Järnbrott möjliggör byte från bil till tåg.

Barriäreffekt Det kommer att finnas fler korsande gator än idag. Ga-
tustruktur och avstånd mellan korsningar kan anpassas 
efter omgivande bebyggelse och stadsmiljö.

Funktionsbland-
ning

Stadsbanans hållplatser vid Marklandsgatan, Marconigatan 
och Järnbrott ger förutsättningar för tät blandad bebyg-
gelse. Även i Östra Högsbo finns förutsättningar för större 
blandning av funktioner än idag.

Robusthet/flexi-
bilitet

Stadsbanan har hög kapacitet och kan förlängas söderut 
till Askim och Hovås. Stadsutvecklingen kan genomföras i 
flera etapper och kan förändras efter nya förutsättningar.

Tillgänglig-
het för god-
stransporter

Tillgängligheten till befintliga verksamheter i Östra Hög-
sbo kan vara fortsatt god inom delar av området, främst 
inom den södra delen.

Koppling till 
angränsande 
områden

Liten förändring så länge stadsbanan slutar i Järnbrott, 
men kan på sikt förbättras om stadsbanan förlängs söde-
rut.

Komplexitet Stadsbanan är en förutsättning för stadsutvecklingen och 
utbyggnadsordningen behöver i stor utsträckning styras 
av kommunen för att önskvärda effekter ska uppnås.

Kostnad Omvandling av Dag Hammarskjöldsleden inklusive stads-
bana medför hög kostnad. Kan delas upp i etapper.
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MILJÖ OCH HÄLSA
Buller
Befintliga bostadsområden i planområdet är relativt väl skyddade från buller och 
försedda med många goda ljudmiljöer nära bostaden. Tillgången till goda och 
rekreativa ljudmiljöer i området kan dessutom ses som hög. Stora områden som  
Änggårdsbergen, Ruddalen och små områden som de mindre parkerna i områ-
det är ofta välskyddade bullermässigt. 

Den största bullerbelastningen i området kommer från trafikintensiva gator 
med relativt höga hastigheter det vill säga, höga bullernivåer finns vid stora leder 
(Söderleden, Västerleden och Dag Hammarskjöldsleden) och längs större, hårt 
trafikerade gator som Marconigatan. Inne i områdena är hastigheterna normalt 
lägre vilket gör att bullernivåerna minskar betydligt.

I den fortsatta utvecklingen av området bör säkerställas att befintliga ljudmil-
jöer bevaras eller förbättras. Nya och bostadsnära goda ljudmiljöer bör skapas 
när bebyggelse planeras nära de stora trafiklederna och gatorna. För detaljplane-
ringen finns en vägledning för hur staden ska arbeta med bullerfrågan, som möj-
liggör att planera för att säkerställa hälsosamma och attraktiva boendemiljöer ur 

Miljökvalitetsnorm för omgivningsbul-
ler
Från naturvårdsverkets hemsida:

I de största kommunerna (mer än 
100 000 invånare) omfattar miljök-
valitetsnormen omgivningsbuller från 
alla vägar, järnvägar, flygplatser och 
tillståndspliktiga hamnar.  Dessutom 
omfattas vissa utpekade industrigrenar 
under industriutsläppsförordningen (se 
vidare 2 §, förordningen (2004:675) 
om omgivningsbuller. 

Därutöver omfattar miljökvalitetsnor-
men omgivningsbuller från större 
vägar, järnvägar och flygplatser i hela 
Sverige, se vidare 4-6 §§ i förordning-
en 2004:675. 

Buller
Samrådshandling januari 2019

Plangräns

Kommungräns

60-65 dB

60-65 dB

55-60 dB

50-55 dB

Buller

Dagens bullersituation i området (ut-
drag ur bullerkartläggningen för sta-
den)
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ljudsynpunkt. Om vägledningen följs bedöms även målsättningen med stadens 
miljömål och miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller kunna följas på sikt.

Inriktningar

• Bevara och skydda befintliga goda ljudmiljöer, både de större och 
mindre mer bostadsnära. 

• Skapa goda ljudmiljöer nära bostaden när bebyggelse planeras nära 
stora trafikleder. Det kan exempelvis ske genom tilltagna gårdar och 
bostadsnära parker.

Luftkvalitet
Luftkvaliteten inom planområdet är god för att vara ett område som är så pass 
centralt placerat. Befintliga bostadsområden antas generellt klara gällande 
normnivåer med god marginal. Problem med höga halter av luftföroreningar 
finns framförallt längs med Söder- och Västerleden. Det kan också uppkomma 
problem med höga halter i täta, hårt trafikerade gaturum, framförallt nära leder-
na där bakgrundsnivån redan är hög.  Exempelvis finns denna problematik vid 
Frölunda torg där stora mängder in- och utfartstrafik sker. 

En stadsutveckling där mellanstaden som helhet förtätas med boende och 
verksamheter antas innebär en mindre mängder transporter än om motsvarande 
utvecklingen istället sker nån annanstans mer perifert. Sker utvecklingen i om-
råden som kan försörjas av god kollektivtrafik minskar också behovet av trans-
portarbete. Sammantaget kan detta antas leda till bättre luftkvalitet på lång sikt. 

Luftförorening 
Samrådshandling januari 2019

Plangräns

Kommungräns

60 mikrogram/m2

48 mikrogram/m2

36 mikrogram/m2

20 mikrogram/m2

Luftförorening, 2015 dygn NO2

Karta som visar stadens översiktliga 
kartläggning av luftföroreningar, i det-
ta fallet dygnsekvivalenter för NO2 år 
2015..
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Det finns dock möjliga konflikter som bottnar i att flera av de områden som 
är lämpliga att ta i anspråk för exempelvis bostadsutveckling också är de områ-
den som ligger nära de större lederna och Frölunda torg. På dessa platser finns 
idag problem med luftkvalitén.

Luftkvaliteten i staden kommer sannolikt förbättras på lång sikt i och med 
bättre fordon och en omställning av fordonsparken mot mer eldrift. Stadens be-
dömning är därför att det långsiktiga och större perspektivet ska gälla så länge 
en acceptabel situation kan säkerställas i det enskilda fallet. 

Oavsett teknikutveckling bidrar byggandet av bostäder i mellanstaden och i 
kollektivtrafiknära lägen, där folk enklare kan välja att cykla eller att åka kollek-
tivt till en bättre utveckling av luftkvalitén. I  jämförelse med att istället förlägga 
bostäder i perifera lägen som är svåra att kollektivtrafikförsörja och som bortan-
för cykelavstånd.

För att säkerställa en acceptabel situation vid detaljplanering har en riktlinje 
för hanteringen av luftkvalitet tagits fram. Bästa möjliga boendemiljö ur luft-
synpunkt ska alltid eftersträvas, även i det fall normerna klaras. För planområdet 
bör extra försiktighet och noggrannhet i aktas för områdena runt Söder- och 
Västerleden. Undvik exploatering med bostäder närmast leden, åtminstone till 
dess att luftsituationen förbättrats. 

Inriktningar

• För alla förändringsalternativ gäller att områdena runt Söderleden 
och Västerleden ses som lämpliga främst för verksamheter.

Förorenade områden
Det finns två nedlagda deponier i området, vid Välen och Femvägsskälet.

Riskerna för föroreningar i området är i huvudsak kopplade till nuvarande 
eller gamla industriområden. Det kan dock finnas risker även utanför dessa om-
råden, då kopplade till specifika verksamheter som bedrivits. 

Ett tematiskt tillägg till ÖP finns vilket gör att staden har goda rutiner för 
hanteringen av dessa frågor som därför sällan utgör ett praktiskt hinder i stads-
utvecklingsarbetet. Däremot är det en viktig förutsättning, exempelvis vad gäller 
kostnaderna för exploatering. 

Risk
Söderleden och Västerleden är utpekade som primärled för farligt gods. 

Transporterna av farligt gods gör att det är olämpligt att människor vistas 
stadigvarande i närområdet kring lederna.

Inriktningar

• För alla förändringsalternativ gäller att områdena runt Söder- och 
Västerleden ses som lämpliga främst för verksamheter. 



142 FÖP HÖGSBO-FRÖLUNDA  SAMRÅDSHANDLING  |  DEL 2  |  4. TEMATISKA INRIKTNINGAR

Utdrag ur SGU:s jordartskarta där 
bergs- och jordartsgränserna ungefär-
liga utbredning redovisas. Rosa partier 
är berg, gula lera. 

GEOTEKNIK
Sammanfattning av förstudien
Inom ramen för förstudiearbete gjordes en sammanställning av det geotekniska 
underlaget som fanns för området i direkt anslutning till Dag Hammarskjölds-
leden. Nedan följer en kort sammanfattning av denna.

Förutsättningar
I ungefär samma sträckning som Dag Hammarskjöldsleden ligger idag fanns ti-
digare en väg, Särövägen. När leden byggdes under 1950-talet fylldes en cirka 50 
meter bred och 2-3 meter djup bäckdalgång igen och bäcken kulverterades. Ge-
nerellt utgörs den naturligt avsatta jorden utmed leden av lera som underlagras 
av friktionsjord innan berget tar vid, i nordost och nordväst går berget i dagen.

Lokalt inom de norra delarna har bergskärningar utförts för att ge plats åt le-
den. I samband med utbyggnaden av området har även vissa utfyllnader utförts.

Geotekniska risker vid en exploatering
Inom området utreddes möjligheterna för en omvandling av befintlig led till en 
boulevard med ny utformning för bil- och cykelvägar, trafikplatser och en even-
tuell utbyggnad av spårbunden trafik i en 53 meter bred boulevard. Intill trafik-
området planerades i förstudien med en förtätad byggnation.

I sammanställningen konstateras att föreslagen exploateringen enligt förstu-
dien kommer att medföra omfattande schaktnings- och förstärkningsarbeten, 
lokalt djupa schakter med tillfälliga stödkonstruktioner, uppfyllnader, tunga lyft 
som ställer krav på markens bärighet.

Stabilitet
I kombinationer där befintliga jordlager och fyllning överlagrar lera, måste risk 
för stabilitetsbrott beaktas vid projektering av blivande permanenta byggnads-
verk och anläggningar. I ett bygg- och rivningsskede måste framförallt lokalsta-
biliteten beaktas för till exempel lokala djupare schakter, väg- och spårbankar, 
upplagsytor och tunga lyft. Förstärkningsåtgärder kommer att behöva utföras 
för både permanenta och temporära skeden. Vilka åtgärder som är lämpligast i 
de olika skedena får utredas i ett senare skede.

Sättningar
Marken inom området konstateras vara sättningsbenägen. All form av ökad 
markbelastning som till exempel markuppfyllnader eller grundvattensänkningar 
kommer att medföra långtidsbundna sättningar. Stora sättningar kan påverka 
och orsaka skador på både blivande och befintliga anläggningar.

Blivande exploatering måste projekteras med erforderliga åtgärder för att 
minimera sättningar i området för så väl permanenta och temporära skeden. 
Sättningskänsliga konstruktioner som broar, väg- och spårbankar, stationer, led-
ningar i mark mm kommer i varierande omfattning att behöva utföras med sätt-
ningsreducerande åtgärder. 
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Hinder i mark
Inom markområdena i nära anslutning till leden finns idag i relativt stor om-
fattning diverse markförlagda ledningar. En bäck som tidigare runnit genom 
hela utredningsområdet har kulverterats. Vid en exploatering enligt förstudiens  
förutsättningar behöver en stor del av befintliga ledningssystem läggas om. Ut-
över befintliga ledningar finns även andra markförlagda hinder som till exempel 
grundkonstruktioner, bankpålningar, fundament.

Markvibrationer, pålnings- och schaktningsarbeten
Markvibrationer blir som störst inom områden med lösa jordar som lera vil-
ket utredningsområdet till stora delar utgörs av till stora djup. Vibrationer upp-
kommer i samband med vibrerande arbeten som packning, pålning, spontning, 
sprängning och tunga transporter. Närliggande anläggningar som kan behöva 
beaktas är alla typer av markförlagda ledningar samt nya och befintliga kon-
struktioner.

I ett byggskede kan pål- och spontslagning, kc-pelarinstallationer samt 
schaktning medföra risk för horisontella markrörelser, marksättningar och 
hävning samt markvibrationer. Vid pålning och spontslagning nära befintliga 
markförlagda konstruktioner och byggnader ökar risken för att markrörelser och 
skador kan uppstå. Djupare schaktning påverkar lokalstabiliteten, tillfälliga stöd-
konstruktioner måste dimensioneras för varje enskilt fall med hänsyn till bland 
annat förekommande belastningar som upplag och pågående trafik intill schakt 
mm. Behöver spontkonstruktionen bakåtförankras med dragstag kan även ett 
relativt stort område utanför själva schaktområdet komma att beröras.

Schaktningsarbeten för en eventuell tågtunnel kommer uppskattningsvis att 
bli upp till 6-8 meters djup vilket medför att konstruktionen sannolikt lokalt 
måste dimensioneras för ett uppåtriktat vattentryck. Det kan därmed lokalt bli 
nödvändigt att förankra tunneln i underliggande berg med borrade pålar.

Vid djupa schakter måste även lokalstabiliteten och risken för bottenupp-
tryckning eller uppluckring av schaktbotten i arbetsskedet beaktas.

Sammanfattning och slutsatser
Det aktuella utredningsområdet är till största delen utfyllt, konstaterad fyll-
ningsmäktigheter varierar mellan 1-4 meter, det kan inte uteslutas att fyllnads-
massorna delvis kan vara förorenade i varierande grad. Fyllningen underlagras 
generellt av lös sättningskänslig lera oftast till stora djup. För en exploatering 
av området kommer det att krävas relativt omfattande sättningsreducerande åt-
gärder. För djupa schakter kommer det att krävas tillfälliga stödkonstruktioner.

Ur geoteknisk synvinkel kan området (det vill säga området längs med Dag 
Hammarskjöldsleden) mycket väl exploateras och förtätas enligt liggande pla-
neringsförslag om ovanstående punkter avseende geotekniska risker tas i beak-
tande vid detaljprojekteringen.

Ytterligare geotekniska undersökningar kommer att behöva genomföras inför 
kommande planarbete. I samband med detaljplanering och projektering av bli-
vande exploatering kommer det att krävas objektsspecifika geotekniska under-
sökningar och utredningar.
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VA-utbyggnadsplan

VA-utbyggnadsplanen beslutad av 
Kretslopp och vattennämnden 2015, 
anger planerad utbyggnad av allmänna 
vatten- och avloppstjänster för befint-
liga fastigheter i enlighet med vatten-
tjänstlagen. 

Identifierat lämpliga platser för stor-
skaliga dagvattendammar vid Stora 
ån.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp, dagvatten
Utmaningar
För att möta framtida prognosticerade befolkningsökningar i staden samt för att 
öka säkerheten i dricksvattenleveranserna pågår omfattande kapacitetsutbygg-
nader på vattenverken i Göteborg. Stora förstärkningar behöver även genomför-
as på huvudvattenledningsnätet. De närmaste åren kommer att bli utrednings-
intensiva för att klarlägga alternativa sträckningar. I dagsläget bedöms i första 
hand en ny huvudvattenledning från kommungränsen i Mölndal och väster ut 
till Frölunda bli aktuell för framtida utbyggnad.

Generellt gäller att de fall befintliga anläggningar behöver flyttas behö-
ver framförhållningen vara mycket god. Flytt av huvudvattenledningar och 
pumpstationer innebär i regel stora störningar för brukarna och är vissa fall inte 
möjliga att genomföra utan avbrott i dricksvattenleveranserna till ett större antal 
brukare. 

Sammankoppling med andra kommuner 
Göteborg levererar normalt dricksvatten angränsande kommuner. För att effek-
tivisera nyttjandet av regionens dricksvattenresurser finns långtgående planer i 
ett flertal kommuner om sammankoppling av dricksvattennäten. Sammankopp-
lingar har också i flera fall redan genomförts. Syftet är att möjliggöra nödvatten-
försörjning mellan kommuner vid störningar i ordinarie dricksvattenförsörjning. 

För Göteborgs del pågår dialog med bland annat Kungsbacka och Kungälv 
om sammankoppling av dricksvattennäten. Åtgärder som ligger i denna plans 
närområde, och som också berör Kungsbacka kommun är en förstärkning av 
ledningsnätet i Södra Askim samt ny tryckstegringsstation.

Dagvatten
Stora ån är en känslig recipient som bland annat omfattas av miljökvalitetsnor-
mer för vatten, och där det finns stora behov att förbättra vattenkvalitén. För att 
minska föroreningarna i dagvattnet har kommunen identifierat ett antal platser 
lämpliga att bygga ut storskalig dagvattenhantering på för att minska belast-
ningen på Stora ån.

Trots dessa storskaliga lösningar behöver ytor avsättas lokalt efter principen 
om att dagvatten ska renas så nära föroreningskällan som möjligt för att bättre 
reningseffekt då kan uppnås. Det innebär att det behöver finnas plats för dagvat-
tenhantering så väl längs vägar som inom bebyggelse. 

Målsättningen för området bör därför vara att allt dagvatten ska fördröjas och 
renas innan det avleds vidare mot Stora ån. Ytliga gröna lösningar förordas då 
de ger bra fördröjning och rening och dessutom bidrar med ekosystemtjänster 
men dessa kan vara platskrävande om ytorna endast används för detta ändamål.

Det finns idag en del befintliga diken längs med de stora, trafikerade gatorna 
och lederna, som ger renande effekt. Det är viktigt att dessa får vara kvar eller 
att motsvarande funktioner tillförs vid omvandling. (Se vidare avsnittet Klimat)

Ytbehovet för en dagvattenanläggning utformad för rening beror på hur för-
orenat dagvattnet är. Längs en väg med 25 000 fordon per dygn behöver cirka 
7 % av vägsektionen avsättas för effektiv dagvattenrening (regnbädd) för att nå 
de riktvärden som gäller för utsläpp till Stora ån. När Dag Hammarskjölds bou-
levard byggs behöver ytor avsättas så att dagvattnet från den kan fördröjas och 
renas inom vägsektionen och inte ledas ner direkt i dagvattensystemet.
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Elförsörjning
En regionledning med tillhörande transformatorstation finns belägen i mellan 
Söderleden och Askims industriväg väster om Sisjövägen. Regionledningen föl-
jer Söderleden österut över kommungränsen, där den delar upp sig i en östgåen-
de riktning mot Mölndals kommun och en södergående riktning där ledningen 
följer kommungränsen.

Vid en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard och den 
tillhörande stadsomvandlingen kommer elförsörjningen för hela området behö-
va studeras närmare.

Gasledning
En gasledning med koncessionshavaren Swedegas går igenom planområdet från 
norr till sydost. Gasledningen går längs med (från norr räknat) Högsbogatan, 
Tunnlandsgatan, Dag Hammarskjöldsledens, Frölunda Smedjeväg, Otto Elan-
ders gata och Söderleden. 

Utformningen av gasledningen och de riskavstånd den behöver från omgi-
vande bebyggelse och infrastruktur (främst för att minimeras risker för skador på 
ledningen i samband med markarbeten) anges i Räddningsverkets föreskrifter 
MSBFS 2009:7. 

Utanför tätbebyggt område ska gasledningen med sin nuvarande utformning 
ha ett avstånd på 16 meter mellan ledningens yttersta del och byggnader. Med 
förstärkningsåtgärder (gasledningen gjuts in i betong och täcks av stålplåt) kan 
avståndet minskas till 3 eller 8 meter beroende på åtgärder. Avståndet mellan 
allmän väg och gasledningen i mark ska vara minst 6 meter. Motsvarande av-
stånd för järnväg är 15 meter. Inom tätbebyggt område får en gasledning vara 
förlagd i gata eller väg. Inom tätbebyggt område ska det i varje enskilt fall ske 
ett godkännande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vad gäller 
vägval och alternativ.

Avfall och återvinning
Utmaningar
Idag råder en stor brist på kretsloppsparker och återvinningscentraler i centrala 
och södra Göteborg, eftersom Högsbo återvinningscentral inte räcker till och 
inte ger plats för återanvändning. 
I Avfallsstrategiskt program – avfallets plats i stadens planering föreslås det att det i 
översiktsplaneringen ska pekas ut verksamhetsområden där avfallsanläggningar 
kan lokaliseras med tanke på transporteffektivitet och störningar. Vidare ska en 
plats för en kretsloppspark i södra Göteborg med nära tillgänglighet identifieras 
och planläggas. 

Detta innebär att vid programarbete (eller översiktsplanearbete) i områden 
som har ett behov av återvinningsstationer ska dessa inkluderas i arbetet. Vid 
behov bör en avfallsutredning tas fram som visar hur behovet av återvinning 
täcks för hushåll i området genom att bevara, komplettera och ersätta återvin-
ningstationerna

Enligt det avfallsstrategiska programmet ska behovet av återvinning bevakas i 
programarbeten och förslaget till ny översiktsplan anger också att återvinnings-
stationer ska beaktas på områdesnivå. Om denna fråga inte uppmärksammas på 
övergripande strategisk nivå finns risk att återvinningsstationer försvinner utan 
ersättning när stadens förtätas. Detaljplaneområden kan vara för små för att lösa 
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ersättningsplatser för flytt av återvinningsstationer eftersom skyddsavstånd mås-
te finnas till bostäder och friytor i planen ska räcka till för annan service. 

 När det byggs nya områden behöver systemet kompletteras så även dessa får 
tillgång till sortering och vid ombyggnader behöver befintliga stationer bevaras 
eller ersättas. FTI AB (Förpacknings. och Tidningsinsamlingen AB) har pekat 
ut att det är särskilt lämpligt att lokalisera återvinningsstationer i anslutning till 
större dagligvarubutiker då det ger möjlighet för hushållen att samordna sina 
avfallstransporter med sina inköpsresor.

Det finns ett stort transportbehov knutet till anläggningarna, eftersom allt 
avfall som hanteras på anläggningarna transporteras dit. Från anläggningarna 
transporteras även allt avfallet ut igen efter sortering, eventuell bearbetning och 
omlastning. 

Områdesbeskrivning ur ett avfallsperspektiv
I Högsbo verksamhetsområde finns flera anläggningar med miljötillstånd för 
avfallshantering: 
• Omlastningsstation för hushållsavfall (Renova)
• Sorteringsanläggning (Renova)
• Återvinningscentral (Kretslopp och vatten)
• Fogspecialisten, en anläggning för avfallshantering

Det finns ett flertal återvinningsstationer för förpackningar och tidningar, 
men inte tillräckligt många för att täcka behovet. 

Utöver det finns det ett bostadsområde vid Våglängdsgatan, som har extra 
svåråtkomlig avfallshantering vid vinterväglag.

Omlastningsstation
I Högsbo finns en av flera omlastningsstationer i Göteborgsregionen. Anlägg-
ningen i Högsbo betjänar en stor del av Göteborg och är idag högt belastad, 
det finns behov av ytterligare kapacitet och med framtidsscenarier med ökade 
avfallsmängder ökar även behovet av omlastning. 

Kapaciteten hos behandlingsanläggningen i kombination med en önskan att 
använda bilar och personal på ett effektivt sätt innebär att omlastningsstatio-
nerna är mycket viktiga delar i avfallets infrastruktur. Omlastningsstationen i 
Högsbo ligger på en kommunägd fastighet om cirka 10 000 m2. Det avfall som 
lämnats på omlastningsstationen i Högsbo transporteras till Sävenäs förbrän-
ningsanläggning respektive Marieholms matavfallsanläggning.

Samtliga omlastningsstationer ligger relativt centralt placerat i sina respektive 
upptagningsområdet, för att effektiva transporter prioriterats vid lokaliseringen

Sorteringsanläggning
Högsbo sorteringsanläggning tar emot grovavfall från hushåll och verksamheter, 
blandat verksamhetsavfall och bygg- och rivningsavfall. Det sorteras i olika frak-
tioner som trä, metall, ris, fyllnadsmassor, brännbart med flera. 

Sorteringsanläggningar möjliggör att lämna ett blandat avfall som ändå kan 
tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Verksamheten utgörs av sortering med oli-
ka sorteringsmaskiner och plockutrustning samt flisning av insamlat träavfall. 
Detta genererar buller och det förekommer även att lättare avfall till exempel 
plastavfall blåser iväg. Anläggningen är inhägnad för att minska problemen med 
avfall som blåser iväg, men även för att inte obehöriga ska skadas på anläggning-
en och för att minska metallstölder. 

Omlastningsstation Högsbo
För att få ett effektivt transportsys-
tem för hushållsavfallet i staden finns 
omlastningsstationer. Kapaciteten på 
mottagningen vid förbränningsanlägg-
ningen i Sävenäs räcker inte till för att 
alla avfallsfordon i regionen ska kunna 
lämna avfall direkt på anläggningen. 

Omlastningsstationer finns förutom 
i Högsbo även i Mölndal, på Tagene-
deponin som ligger på Hisingen och i 
flera kommuner i regionen. 

Omlastningsstationerna består av en 
byggnad som sopbilarna kör in ifrån ett 
håll och tömmer avfall över en kant till 
ett lager på en lägre nivå. På den nedre 
nivån lastas avfallet i stora containrar 
för transport till behandlingsanlägg-
ningen. Här töms avfallsfordonen som 
hämtar avfall i omkringliggande områ-
den vanligen 1-3 ggr varje dag. 

På så sätt används personal och fordon 
effektivare, det vill säga för insamlings-
arbete och kärltömning och inte för 
långa transporter. Det är brännbart av-
fall som ska behandlas på Sävenäs och 
matavfall till Marieholm som omlastas i 
Högsbo. 
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Korta transporter är en viktig konkurrensfördel för denna typ av anläggning-
ar och även viktigt för att hålla nere energiförbrukning och transportsträcka i 
avfallshanteringen. Fastigheten är på drygt 23 000 m2 och ägs av kommunen. 

Högsbo återvinningscentral 
Högsbo återvinningscentral är en av fem återvinningscentraler i Göteborg och 
drivs av Kretslopp och vatten. Det är den viktigaste återvinningscentralen i Gö-
teborg trots sin begränsade yta. Hälften av besöken till en återvinningscentral i 
Göteborg sker på Högsbo (2017). 

Högsbo återvinningscentral har för liten kapacitet vilket innebär att det trots 
generösa öppettider ofta är lång kö och väntetider för besökare. Trängseln inne-
bär även risk för olyckor då fordon som hämtar containrar ska dela trafikytor 
med avfallslämnarnas fordon. Även mellan de olika avfallslämnarnas fordon och 
gående på anläggningen finns risk för olyckor på grund av trängseln. 

Kretslopp och vatten har identifierat behov av ytterligare kapacitet för hus-
hållens grovavfall i centrala och södra delen av Göteborg. Eftersom kretslopp-
sparker förebygger avfall är det i form av en ny kretsloppspark kapaciteten bör 
förstärkas. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att skapa en ny kretslopp-
spark i södra Göteborg. 

Detta arbete har pågått sedan 2006 med olika lokaliseringsutredningar. 
Grundläggande behov är stor yta, närhet mellan återvinningscentralen och sor-
teringsanläggningar samt att anläggningen ligger nära de verksamheter som ska 
betjänas. 

För närvarande pågår diskussioner mellan de inblandade parterna där åter-
vinningscentralen ligger kvar i nuvarande läge men kompletteras med ytterligare 
yta öster om A Odhners gata (alternativt flyttas anläggningen i sin helhet till 
östra sidan) och att utformningen på anläggningen görs så att störningar för om-
givningen minimeras. Andra alternativ som studerats är att den istället förläggs 
i anslutning till Söderleden, alternativ på bägge sidor har utretts, ett sådant läge 
söder om Söderleden är fortsatt aktuellt att studera vidare. 

Återvinningsstationer inom FÖP-området
I arbetet med Program för Frölunda gjordes det år 2015 en avfallsutredning som 
visar behovet av återvinningstationer och vilka som riskerade att försvinna på 
grund av exploatering eller då privata markägare kan säga upp sina markavtal. 
I detaljplanearbeten de senaste åren har också flera återvinningsstationer tagits 
bort på grund av förtätning och flera berörs av pågående eller kommande explo-
ateringar utan att det finns en plan som säkerställer god service för hushållens 
återvinning. I Högsbo industriområde finns det inga återvinningsstationer och 
förpackningsmaterial kan endast lämnas på Högsbo ÅVC. 

Inriktning

• Det pågående arbetet med att finna en plats för en återvinningscen-
tral reflekteras genom att olika slags lösningar föreslås i de olika för-
ändringsalternativen. När huvudstrukturen är satt kan frågan belysas 
bättre.

• Vidare arbete gällande övrig teknisk försörjning kommer krävas ef-
ter samrådsskedet.

Återvinningscentralerna tog 2017 emot 
cirka 50 000 ton avfall varav nära 20 
000 ton lämnades på Högsbo återvin-
ningscentral. Övriga fyra centraler tog 
emot 6 500 till 9 500 ton. 
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GENOMFÖRANDE, EKONOMI OCH FINANSIERING
Utmaningar
Det är viktigt att den utveckling som föreslås i den fördjupade översiktsplanen 
också går att genomföra. Noggranna beskrivningar av förutsättningar och kon-
sekvenser för genomförandet, i ett tidigt skede av planeringen, syftar till att ge 
ett förtydligande av krav, processer, beroenden och behov. Slutsatserna ska sedan 
vara underlag till framtida skeden av utvecklingen och ge stöd i framtagandet 
av nya planprogram och detaljplaner. Då den fördjupade översiktsplanens roll är 
att samordna och strukturera utveckling i ett större geografiskt område uppstår 
goda möjligheter att, genom att studera dessa frågor tidigt, hitta systemvinster 
och kostnadseffektiviseringar för staden.

För att kunna bedöma och beskriva genomförbarheten behöver flertalet 
aspekter belysas. Bland dessa kan nämnas förutsättningar som markägarskap, 
ekonomi och finansiering men även organisation och vilka resurser som krävs 
för planeringen och genomförandet. 

I det tidiga skede, i vilket den fördjupade översiktsplanen befinner sig nu har 
dessa frågor hittills inte kunnat hanteras på mer än en övergripande nivå. I nästa 
skede, när ett förslag arbetas fram, ska även genomförandeaspekterna fördjupas 
och konkretiseras, vilket kommer att ha inverkan på hur det kommande plan-
förslaget kan utformas.

Markägarskap
Den fördjupade översiktsplanen är en visionshandling och visar på en samlad 
potential i området oavsett vem som är markägare. Fokus i arbetet är en stadsut-
veckling inom de geografiska områdena kring Dag Hammarskjöldsleden. I detta 
område, såsom i området för hela den fördjupade översiktsplanen, finns variatio-
ner inom markägarskapet, vilka är viktiga förutsättningar för hur och med vilka 
drivkrafter en framtida utveckling kan ske. 

På den västra sidan om dagens led består de tillgängliga markytorna i huvud-
sak av mark över vilken kommunen (där delar ägs av det kommunala bostads-
bolaget Framtiden) har rådighet. Närmast leden ägs de flesta av ytorna direkt av 
staden även om en del av dessa i dagsläget är upplåtna med tomträtt eller arrende 
till andra aktörer.

På den östra sidan om dagens led är markägarskapet mer uppdelat med 
många både mindre och större fastighetsägare. Kommunen äger endast ett fåtal 
fastigheter som är tillgängliga för utveckling, dock är många av de befintliga, 
kuperade, grönområdena på mark över vilken staden har rådighet.

Samverkan
En utbyggnad av all den samlade potential som bedöms finnas i området kom-
mer att pågå under många år och innefatta komplexa planerings- och genomför-
andeprocesser med många inblandade parter. Den fördjupade översiktsplanen är 
därför ett viktigt dokument för att säkerställa helheten över tid. 

Då de olika organisationernas planerings- och genomförandeprocesser är 
sammanlänkande med en mängd olika beroenden är samverkan och samarbete 
är en nödvändigt för att lyckas med genomförandet av utvecklingen. Detta gäl-
ler såväl mellan kommunens olika förvaltningar, som mellan kommunen och 
kommande exploatörer, näringsliv, boende och andra intressenter. Samverkan 
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kan gälla framtagandet av idéer, finansiering eller själva genomförandet och kan 
därför se olika ut i olika skeden av processen.

Den kommunala marken 
Göteborg stad har ett betydande markinnehav i Göteborg, så även i denna del 
av staden. Markägandet och markpolitiken är en ett av stadens viktigare verktyg 
vid genomförandet av den fördjupade översiktsplanen och har stor betydelse för 
rådigheten att tillämpa den helhetsplanering som önskas och behövs avseen-
de bostäder, verksamheter, kommunal service med mera. Inom Göteborgs stad 
är det fastighetsnämnden som utövar stadens markägarroll (utanför bolagssek-
torn). Fastighetsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa utvecklingen 
och ta de initiativ som behövs vad avser mark-, bostads- och näringslivsfrågor. 
Det innebär att nämnden, i den mån det inte ankommer på annan, ska ansvara 
för på kommunen vilande uppgifter när det gäller bostadsförsörjning och kom-
munens mark- och exploateringsverksamhet. 

Som kommunal markägare bygger fastighetskontoret inte själv ut det som 
planeras utan istället anvisas marken vid lämpligt tillfälle. En markanvisning 
innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på vissa givna villkor, få 
förhandla med staden om förutsättningarna för genomförande av ny bebyggelse 
inom ett visst markområde som staden äger. Den kommunala marken i området 
kommer att markanvisas i olika skeden av stadsutvecklingsprocessen och då med 
projektspecifika krav utifrån kommunens markanvisningspolicy (Anvisning av 
mark för bostäder och verksamheter – Policy och regler), som omfattar både bostäder 
och verksamhetslokaler. Genom krav ställda i markanvisningen kan staden på-
verka vad som byggs på den kommunala marken och därav stärka intentionerna 
i den fördjupade översiktsplanen.

Genom strategiska mark- och fastighetsförvärv kan den kommunala mark-
reserven utvecklas över tid, vilket kan underlätta genomförandet av den fördju-
pade översiktsplanen. Kommunen behöver inte äga all mark inom området, men 
erfarenheten visar att möjligheterna att till exempel tillgodose behovet av olika 
former av kommunal service förenklas av ett relativt stort markägande. 

Med grund i den fördjupade översiktsplanen kan ett aktivt markägande tyd-
ligt användas för att tillskapa grundläggande stadskvalitéer i de områden som är 
i behov av det, öka den sociala blandningen på platser med likartat utbud och i 
all planering verka för en mer sammanhängande stad.  

Svårplacerade verksamheter
För att kunna genomföra den föreslagna utvecklingen, framförallt vad gäller om-
vandlingen av nuvarande industriområde, behöver plats finnas för svårplacerade 
verksamheter dvs. verksamheter som ett eller annat sätt verkar störande på om-
givningen. Ofta är det också platskrävande verksamheter som är svåra att placera 
i den täta staden. I området för den fördjupade översiktsplanen finns flertalet 
sådana verksamheter och en förutsättning för ett genomförande är att dessa kan 
omlokaliseras, i eller utanför planområdet. Att hitta en ny möjlig lokalisering är 
ofta ett långdraget arbete och behöver därför initieras i ett tidigt skede och ske 
genom samverkan mellan staden och den berörda verksamheten. 

Det är också viktigt att i tidigt beakta och planera för alla väsentliga funktio-
ner som kräver utrymme. Genom utvecklingen kan behov av nya svårplacerade 
verksamheter inom området tillkomma. Exempel på verksamheter som behöver 
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finnas relativt centralt i staden kan vara bussdepåer, samlastningsplatser mm. 
Även större samhällsnyttiga funktioner såsom exempelvis skolor eller idrottsom-
råden kan vara väldigt ytkrävande och därav vara svårplacerade. 

Teknisk försörjning - infrastruktur
När staden växer behöver den tekniska infrastrukturen samtidigt byggas ut och 
uppgradering av lednings- och produktionssystem, som el, värme, vatten, avlopp, 
avfall och digitala nät, blir nödvändig. För att säkerställa nödvändiga lednings- 
och produktionssystem krävs god samordning mellan ansvariga aktörer. Lång-
siktiga strategier behövs kring detta för att säkra stadens omställning till olika 
kretsloppsystem, innovativa och effektiva tekniska lösningar samt en klimats-
mart stad. Detta är viktigt inte minst för att de tekniska systemen kan komma att 
konkurrera med andra markanspråk men behöver prioriteras för att säkerställa 
stadens försörjning.

Utbyggnadsordning
Att ha en tydlig strategi kring hur utvecklingen avses ske underlättar genom-
förandeskedet då det säkerställer en rimlig fördelning av kostnader för infra-
strukturella åtgärder och att utbyggnaden sker så effektivt som möjligt. En tidigt 
definierad etappindelning möjliggör att exploateringstakten kan följa investe-
ringstakten. Etappernas storlek bör utformas för att uppnå detta men också ta 
hänsyn till att, kostsamma, tillfälliga åtgärder minimeras, tröskeleffekter i ut-
byggnaden av kommunal service och tekniska försörjningssystem undviks samt 
att den bedömda resursåtgången i den kommunala organisationen beaktas. Det 
kan dock finnas beroenden, förutsättningar och fördelar som kräver att vissa de-
lar av omvandlingen behöver göras i ett skede, vilket behöver tydliggöras tidigt 
och vara en förutsättning för utbyggnadsordningen.

Ekonomi och finansiering
De ekonomiska förutsättningarna för att genomföra den strukturella förändring 
som är önskvärd i planområdet är utmanande. Utbyggnaden av området kom-
mer att ske under mycket lång tid varför även stadens kostnader och intäkter 
måste ses i detta sammanhang. Tidiga och kontinuerliga ekonomiska studier är 
viktiga för att kunna bedöma kostnader och intäkter men även för att identi-
fiera möjliga systemvinster, optimeringar samt effektiviseringar. Ekonomin för 
stadsomvandlingen som föreslås inom ramen för den fördjupade översiktsplanen 
måste ses som helhet men även kopplas till en framtida etappindelning. Behov 
och omfattning av framtida investeringsbeslut behöver tydliggöras. Det behöver 
också tidigt klargöras vad som är övergripande anläggningar och som därmed 
behöver bekostas av skattekollektivet. 

Kostnader
I detta tidiga skede av den fördjupade översiktsplanen är det inte möjligt att re-
dogöra för vilka eller hur stora kostnader som kommer att genereras för staden. 
Istället har potentiella utgiftsposter, för vidare utredning, identifierats. 

Det är tydligt att det kommer att uppstå omfattande kostnader kopplade till 
infrastruktur. De föreslagna infrastrukturella förändringarna, framförallt omfat-
tande en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden och ny kollektivtrafik, kom-
mer att vara de största utgifterna för staden. Andra utgiftsposter kan vara kost-
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nader förknippade med utbyggnad av teknisk försörjning, flytt eller anpassningar 
av befintliga ledningar, hantering av dagvatten, marksanering och klimatanpass-
ning. Även inlösen av mark för exempelvis ny infrastruktur eller kommunal ser-
vice kan potentiellt bli en stor kostnad för staden.

Intäkter
Intäkterna bedöms i huvudsak bestå av intäkter från kommunal markförsäljning. 
Områdets läge i staden och den förslagna omvandlingen innebär att det finns 
bra förutsättningar till att få goda intäkter genom de bostäder och verksamheter 
som planeras på kommunal mark. 

Värdeskapande stadsutveckling
Tillskapandet av stadskvaliteter såsom de beskrivs i studien ”Värdeskapande stads-
utveckling” ökar värden som efterfrågas på bostadsmarknaden, kontorsmarkna-
den samt handelsmarknaden och ökar därmed även platsens attraktivitet. Att 
utgå från stadskvalitetsmodellen i framtagandet av den fördjupade översiktspla-
nen är ett verktyg för att uppnå en attraktiv stad och därtill påvisa hur fastighets-
värden påverkas av olika stadsbyggnadsstrategier. Modellen kan även användas 
för att studera om de kommunala investeringar som krävs för att uppnå stads-
kvalitet är ekonomiskt hållbara.

Finansiering 
Då en ombyggnad av denna dignitet medför stora kostnader kan det redan i det-
ta, tidiga, skede konstateras att en förutsättning för omvandlingen är att staden 
inte belastas med hela kostnaden utan att även andra aktörer bidrar till finan-
sieringen. 

Stadsutveckling i området kommer, för att kunna genomföras, delas upp i ett 
antal olika etapper vilket innebär att det tidigt behövs en princip för hur den to-
tala omvandlingen av planområdet ska finansieras, dvs vilka delar som skattekol-
lektivet ska finansiera och vilka delar som privata fastighetsägare ska finansiera. 
Det är viktigt att alla etapper och investeringsmedel samordnas. Bedömningar 
behöver göras kring vilka delar av omvandlingen som är för stadens övergripan-
de behov respektive områdets behov. Dessa kan sedan ligga till grund för hur 
kostnaderna ska fördelas. Fördelningen behöver sedan säkerställas genom tidiga 
avsiktsförklaringar och i förlängningen avtal om exploateringsbidrag. 

Betydande kostnader kommer att uppstå för omvandling eller tillskapande 
av mera övergripande anläggningar vilka staden oftast helt eller delvis bekostar. 
Trots höga markvärden kan det vara så att intäkterna från exploateringsverk-
samheten inte täcker alla de kostnader som staden får. Planeringsarbetena mås-
te därför samordnas med stadens långsiktiga investeringsplanering vad gäller 
framförallt infrastruktur, men även för andra ändamål, till exempel lokaler för 
utbildning, kultur och idrott.

Utöver detta behöver områdets investeringar kopplas ihop och samordnas 
med kommunala och regionala investeringar. Detta gäller framförallt satsningar 
på kollektivtrafik och infrastruktur där möjligheter till olika former av samfinan-
siering behöver förtydligas och utredas vidare i det kommande arbetet.

Stadskvaliteter för bostäder:
Följande kvalitéer finns utpekade i rap-
porten Värdeskapande stadsutveckling, 
Värdering av stadskvaliteter för bostä-
der, kontor och handel i Göteborgsregi-
onen 161206. 

Rapporten är framtagen på beställning 
av Göteborgs stad av konsultföretagen 
Spacescape och Evidens.

• Närhet till stadskärnan 

• Närhet till närmsta spår- eller ex-
pressbusshållplats 

• Antal urbana verksamheter inom 
 1 km 

• Hektar park inom 1 km

• Närhet till närmsta vattenyta

• Inom 50 m från vattenyta 

• Kvartersstadsindex 
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* I samrådshandlingen för den 
kommuntäckande översikts-
planen så anser kommunen 

att avgränsningen av riksintresse för 
friluftsliv rörande området Slottssko-
gen behöver utredas vidare.

RIKSINTRESSEN
Allmänt
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen i översiktsplanen visa hur riksintres-
sen tillgodoses, bedöma vilken påverkan på riksintressena som planens förslag 
kan medföra och om det finns risk för skada på riksintressena. Bestämmelser om 
riksintressen återfinns i miljöbalken (MB).

Särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap. MB
Sveriges kustområden är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i 
miljön får enligt miljöbalken 4 kap 1 § komma till stånd endast om det kan ske 
på ett sådant sätt att det inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvär-
den. Bestämmelserna utgör dock inte hinder för utveckling av befintliga tätorter 
eller för det lokala näringslivet.

Inom kustområdet och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp (högex-
ploaterad kust) får enligt 4 kap 4 § fritidsbebyggelse endast komma till stånd i 
form av kompletteringar till befintlig fritidsbebyggelse, om inte särskilda skäl 
finns. Vidare får inom kustområdet sådana anläggningar som omfattas i miljö-
balkens 17 kapitel tillkomma endast på sådana platser där det redan finns den 
typen av anläggningar. 

Området söder om Västerleden och väster om väg 158 ingår i det kustområde 
där Miljöbalkens 4 kap 1 och 4 §§ gäller. Anläggningar som berörs av 17 kap 
MB är till exempel tung petrokemisk industri, raffinaderier för råolja, massafa-
briker och annan tung industri. Inom planområdet finns inga sådana anlägg-
ningar och inga planeras heller att tillkomma.

Områden av riksintresse enligt 3 kap. 6 § MB
Kulturmiljövård
Området Änggården-Botaniska-Slottsskogen (ID KO2.07) är av riksintresse 
för kulturmiljövården och utgör den norra delen av planområdet. Området be-
står enligt den tillhörande värdebeskrivningen av ett villa- och radhusområde 
från 1910-1930 samt en unik botanisk trädgård med tillhörande byggnader samt 
park med idrottsanläggning från 1923. Inom området finns också naturprägla-
de partier med skogiga bergåsar och mellanliggande lövskogsdälder, bäckraviner 
och öppna fält. 

Områdena i Slottsskogen, Botaniska trädgården och delar av Änggårdsbergen 
är utpekat som ett vidsträckt park- och rekreationslandskap som visar Slottssko-
gens utveckling från kunglig djurgård och jaktlandskap under Älvsborgs slott, 
till folklig park i engelsk stil efter inkorporeringen med Göteborg 1868 samt 
anläggandet av Botaniska trädgården till stadens 300-årsjubileum på Stora Äng-
gårdens ägor, ett av de främsta uttrycken för den göteborgska donationsandan. 

Radhus- och villaområdet Änggården som speglar utvecklingen inom plane-
ring och arkitektur under tiden från 1910- till 1940-talen. 

Friluftsliv
Ett splittrat område som kallas Änggårdsbergen, Slottsskogen, Fässbergsdalen 
är utpekat som område av riksintresse för friluftsliv. Området är uppdelat i två 
delar varav den del som berör Slottsskogen ingår i planområdet och den andra 
delen som berör Änggårdsbergen och Fässbergsdalen ligger i direkt anslutning 
till planområdets östra sida.
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Plangränsen följer riksintresseområdets avgränsning vad gäller det sistnämn-
da området. 

Enligt värdebeskrivningen är Änggårdsbergen ett helt obebyggt och relativt 
stort område som på alla håll är omgivet av storstadsbebyggelse. Detta område 
har ett värde som storstadslunga.

Genom sin utomordentligt goda tillgänglighet med entréer från flera håll är 
området mycket frekventerat och ett omtyckt strövområde även av turister och 
besökare långväga ifrån. Kopplingen till Göteborgs Botaniska trädgård utgör 
ytterligare en viktig faktor då det gäller kombinationen friluftsliv - naturstudier. 
Göteborgs botaniska trädgårds arboretum samt naturpark ingår i området och 
ger ytterligare positiv dimension till naturupplevelsen.

Området har särskilt goda förutsättningar för positiva naturupplevelser. Ett 
väl utbyggt stigsystem ger särskilt goda förutsättningar för strövande och mot-
svarar väl den mycket höga besöksfrekvensen inom området.

Riksintressen

Plangräns

Friluftsliv, 3 kap 6 § MB

Kulturmiljövård, 3 kap 6 § MB

Kommunikationer, 3 kap 8 § MB

Naturvård, 3 kap 6 § MB

Särskild hushållningsbestämmelse, 4 kap 1, 4 §§ MB

Kommungräns
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Slottsskogen med sina dammar, stora gräsytor, omväxlande med trädkläd-
da partier, är en mycket välfrekventerad park som föreslås ingå i riksintresset. 
Slottsskogen används för en mängd olika friluftsaktiviteter som sport, friskvård, 
lekar, grillning, utflykter för skolor, konserter med mera, och hyser bland annat 
en djurpark och flera utsiktsplatser.

Söderut ingår områden inom Fässbergsdalen som säkerställer ett grönt stråk 
mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbackaområdet.

Naturvård
Änggårdsbergen är utpekat som av riksintresse för naturvården. Området in-
rymmer enligt värdebeskrivningen ett representativt urval av myrmarker och 
naturskogsbetonad ängslövskog. Vittringsfenomenen i göteborgsgnejsen är av 
stort geologiskt intresse. Arboretet omfattar en för Sverige unik och sevärd sam-
ling av exotiska träd från olika delar av norra halvklotet. Områdets pedagogiska 
värde är mycket högt.

Förutsättningar för bevarande är att alla former av ingrepp i naturskogen ska 
förhindras och att inget ekonomiskt skogsbruk bör förekomma i övrig skogs-
mark. Våtmarkerna får inte dräneras.

Inriktning

• Inga förändringar som kan riskera att påtagligt skada de områden 
som är av riksintresse enligt 3 kap 6 § MB föreslås.

• Åtgärder föreslås som kan stärka utpekade värden för friluftslivet är 
en förbättrad passage mellan Botaniska trädgården och Slottssko-
gen, en minskad barriäreffekt vid Dag Hammarskjöldsleden omvand-
ling till boulevard samt åtgärder kring Änggårdsbergens entréer för 
att göra området mer lättillgängligt.

Områden av riksintresse enligt 3 kap. 8 § MB
Kommunikationer
Mark- och vattenområden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyd-
das mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
sådana anläggningar.

Inom planområdet är Söderleden, Västerleden (med Järnbrottsmotet) och väg 
158 utpekade som områden av riksintresse för kommunikation.

Inga av de områden som är utpekade föreslås få någon förändrad markan-
vändning i det fortsatta arbetet med denna plan. 

Det kommer i det vidare arbetet vara aktuellt att studera de över- och under-
gångar som finns på Söder- och Västerleden och troligen också väg 158. De två 
lederna är upplevda barriärer för boende och verkande i planområdet. För att 
minska barriäreffekten bör de över- och undergångar som finns studeras särskilt 
och åtgärder kring dessa kommer föreslås i det fortsatta arbetet. Detta gäller sär-
skilt studier kring en överbryggning av Västerleden vid Frölunda torg.

Inom de förändringsalterntiv som studeras i denna plan görs en studie av 
olika förslag att försörja områdena söder om Söderleden och Västerleden med 
kollektivtrafik. Det finns i översiktsplanen från 2009 utpekat ett kollektivtra-
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fikreservat längs med 158:an. Några av de åtgärder som studeras i alternativen 
kommer ha påverkan på 158:an och även Söderleden och Västerleden. Eftersom 
denna plan i detta skede främst är inriktad på att pröva hur en övergripande 
struktur ska se ut  är påverkan på ovan nämnda åtgärder inte studerad.

En omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard kommer få inver-
kan på trafikflödena längs med Söderleden och Västerleden. I ett pågående ar-
bete med en åtgärdsvalsstudie för Södra Mellanstaden har en rad olika åtgärder 
diskuterats med utgångspunkt i leden ska vara framkomlig för trafik men att sta-
den också ska kunna utvecklas enligt vad som planeras. Flera av de åtgärder som 
föreslås i åtgärdsvalsstudien tas upp inom ramen för denna plan. Nedan följer en 
kort sammanfattning av föreslagna åtgärder som denna plan berörs av (med den 
benämning som åtgärdsvalsstudien har) och hur de behandlas i samrådsskedet.

Åtgärder gällande markanvändning kring tyngdpunkter och knutpunkter
1. Åtgärd A1. Utveckla och stärk utbudet av lokal service kring strategiska 

knutpunkter och lokala torg i samband med förtätning. (En utveckling av 
lokal service föreslås i flera av de förändringsalternativ som beskrivs i denna 
handling under kap 4)

2. Åtgärd C3. Utveckla strategiska knutpunkter inom området, enligt Mål-
bild Koll2035. (Samtliga utpekade knutpunkter inom planområdet i Koll 2035 
gynnas i de förändringsalternativ som beskrivs i kap 4).

3. Åtgärd C5. Utveckla pendelparkeringar vid strategiska bytespunkter för 
kollektivtrafiken, främst i anslutning till Söderleden och Västerleden. Även 
för cykel från villaområden som är svåra att försörja med kollektivtrafik. 
(Denna åtgärd är inte studerad i detta skede, genomförbarheten kommer vara 
beroende av om det finns konkurrerande anspråk gällande mark lämplig för 
pendelparkering, cykelparkeringar kommer vara enklare att lösa än bilparke-
ringar). 

Åtgärder gällande större stadsomvandling
1. Åtgärd A2. Stadsutveckla utmed Dag Hammarskjöldsleden genom att 

omvandla nuvarande trafikled till stadsboulevard (Åtgärden är redan på-
börjad i och med denna FÖP:en tas fram. FÖP kommer kunna ge svar på hur 
stadsutvecklingen ska ske).

2. Åtgärd A4. Stadsutveckla utmed Marconigatan och utnyttja närheten till 
spårvägen. (En detaljerad beskrivning av hur utvecklingen kring Marconiga-
tan ska ske ges inom ramen för det pågående arbetet med program för Frölunda. 
Denna plan och programmet tas fram i nära samarbete och de två olika hand-
lingarna kommer beskriva en utveckling runt Marconigatan, som ännu inte är 
bestämd, men med olika detaljeringsgrad).

3. Åtgärd A7. Omvandla Sisjöområdet i syfte att minska biltrafiken på Sö-
der- och Västerleden och skapa förutsättningar för lokal handel och service 
inom Södra Mellanstaden (I denna plan diskuteras utvecklingen i Sisjöom-
rådet, olika alternativ prövas men enligt alla alternativ kommer områden för 
verksamhet som kan vara handel och service finnas kvar i Sisjöns verksamhets-
område.)
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Planera kollektivtrafik
1. Åtgärd C1. Utveckla kollektivtrafiken enligt Målbild Koll2035 (Åtgärder 

som beskrivs i de olika förslagen har Koll 2035 som utgångspunkt. Koll 2035 är 
ett måldokument som exempelvis innehåller resonemang kring olika standarder 
för hur en stadsbana ska utformas vilket också återspeglas i de olika förändrings-
alternativen).

2. Åtgärd C9. Utred behovet av reservatet för spår utmed Dag Hammar-
skjöldsleden och väg 158, för framtida anslutning till Västlänken (Olika 
förslag gällande hur kollektivtrafiken söderut ska utformas återspeglas i de olika 
förändringsalternativen). 

Överbrygga barriärer
1. Åtgärd A3. Stärk det sociala sambandet till kusten och havet från Frölun-

da, Högsbo och Tynnered (Flera förslag ges kring grönstrukturen för området 
och gällande kollektivtrafiken har potential att stärka sambanden enligt ovan. 
Alternativen ger förslag på olika lösningar).

2. Åtgärd B1. Utveckla och anpassa det lokala gatunätet med syfte att binda 
samman olika delområden, skapa fler förbindelser över lederna samt att 
avlasta lederna och åtgärd D4. Fler kopplingar över lederna (Flera olika 
förslag hur detta kan göras ges av förändringsalternativen).

3. Åtgärd D5. Förstärk kopplingarna mellan Tynnered och Frölunda torg, till 
exempel via en socio- eller ekodukt eller i ett cykelstråk via Skattegårdsvä-
gen (En översyn föreslås ske av över- och undergångar runt Söder- och Väster-
leden, särskilt kopplingen vid Frölunda torg kommer studeras vidare).

4. Åtgärd D7. Tvärkopplingar över Ruddalen och stärkta förbindelser till 
kollektivtrafikens hållplatser (Ingår i översyn och förslag till gång- och cykel-
vägnät nedan).

Genomför en översyn och ta fram förslag av gång- och cykelvägnät
En översyn avgång- och cykelvägnätet med nedanstående åtgärder bedöms 

medföra att en minskad bilanvändning i närområdet. Det innebär också att Sö-
derleden och Västerleden kommer användes i mindre grad för lokala transport-
behov om åtgärderna genomförs. 

1. Åtgärd C2. Öka tillgängligheten till hållplatser i stomnätet genom att för-
bättra anslutande gång- och cykelvägar samt med cykelparkering vid håll-
platser 

2. Åtgärd D1. Bygg ut cykelnätet med snabbcykelvägar
3. Åtgärd D2. Gena och attraktiva gång- och cykelvägar till hållplatser
4. Åtgärd D8. Pendelcykelväg mellan Högsbohöjd och centrala Göteborg 

(över Högsboleden). 
5. Åtgärd D10. Synliga och trygga gång- och cykelvägar med belysning
I samrådsskedet har ingen översyn gjorts av gång- och cykelvägnätet men frå-

gan kommer belysas inom ramen för det fortsatta planarbetet och inom ramen 
för projektet Dag Hammarskjöldstaden.
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Utbyggnadsordning
Flera av de åtgärder som föreslås i arbetet med åtgärdsvalsstudien Södra mellan-
staden berör åtgärder som inverkar hur området lämpligast byggs ut. Följande 
åtgärder har bedömts kunna minska bilanvändandet i planområdet. I samråd-
skedet beskrivs genomförandeaspekterna på ett övergripligt sätt, i det vidare ar-
betet med denna handling och med den genomförandeplan som ska tas fram ska  
hur nedanstående åtgärder ska kunna genomföras studeras vidare: 

1. Åtgärd C6. Förse nya områden med god kollektivtrafik redan från första 
inflyttning.

2. Åtgärd D3. Nya områden ska ha bra gång- och cykelförbindelser redan 
från första inflyttning.

3. Åtgärd H1. Utgå från utpekade tyngd- och knutpunkter och kraftsamla 
på ett område i taget i den planerade stadsutveckling för att uppnå god 
kollektivtrafik, serviceutbud med mera.

4. Åtgärd H2. Busstrafik på Dag Hammarskjöldsleden eller Distansgatan i 
tidigt skede.

5. Åtgärd H3. Arbeta tidigt och övergripande med genomförandefrågor 
(ekonomi, utbyggnadsordning, finansiering, beroenden med mera). 

6. Åtgärd H4. Bygg ut kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser tidigt 
så att hållbara resvanor kan etableras från inflyttning.

7. Åtgärd H5. Omvandla Dag Hammarskjöldsleden succesivt.

Inriktning

• En omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard kom-
mer påverka trafiken på Söderleden och Västerleden och troligen 
trafiken på väg 158.

• I samrådsskedet förs resonemang om hur stor denna påverkan 
kan bli. När en idé om vilken huvudstruktur som planområdet ska 
ha finns ska denna fråga studeras ingående, det sker i det vidare  
planarbetet och i den åtgärdsvalsstudie för omvandlingen av Dag 
Hammarskjöldsleden till boulevard som ska tas fram.

• De förändringsalternativ som redovisas i kapitel 3 följer till stora de-
lar de åtgärder som föreslås i ÅVS Södra Mellanstaden. 
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MELLANKOMMUNALA FRÅGOR
Planområdet gränsar i den sydöstra delen till Mölndals kommun. Planområdet 
har även en stark koppling mot Kungsbacka kommun genom väg 158 som är ett 
viktigt pendlingsstråk för resor mellan Göteborgs och Kungsbacka kommuner. 

Göteborg och Mölndal har gemensamt tagit fram en fördjupad översiktsplan 
för Fässbergsdalen, antagen 2012 av respektive kommunfullmäktige. Denna om-
fattar delar av det område som hanteras i den fördjupade översiktsplanen för 
Högsbo – Frölunda.

Infrastruktur
Genom planområdet går Söder- och Västerleden (E6.20), som är av riksintresse 
för kommunikation.

Vid Järnbrottsmotet ansluter Söder- och Västerleden mot väg 158 som 
sträcker sig söderut till E6 och trafikplatsen Kungsbacka Centrum. Väg 158 är 
ett mycket viktigt stråk för resor mot Göteborgs södra delar och vidare mot 
Kungsbacka. I detta stråk finns även ett kollektivtrafikreservat som sträcker sig 
till centrala Kungsbacka. I detta kollektivtrafikreservat är regionaltåg med an-
slutning till Västlänken i Göteborg och västkustbanan i Kungsbacka en möjlig-
het som studeras.

I gällande fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen beskrivs ett antal trafi-
kåtgärder som berör de bägge kommunerna. 

Handel och näringsliv
I Högsbo och Sisjön återfinns idag stora områden med verksamheter och han-
del. Dessa områden har ett upptagningsområde, för såväl kunder som anställ-
da, som sträcker sig långt utanför Göteborgs kommungräns. Framför allt är det 
Kungsbacka och Mölndal som har starka kopplingar till dessa områden.

Denna fördjupning av översiktsplanen föreslår, i likhet med gällande fördju-
pad översiktsplan för Fässbergsdalen, att delar av handels- och verksamhets-
områdena omvandlas till bebyggelseområden av blandstadskaraktär. Denna för-
djupning ger dock något större utrymme för omvandling till blandstad i Högsbo 
industriområde än vad gällande FÖP ger möjlighet till. Den öppnar samtidigt 
för att Sisjöns verksamhetsområde i framtiden ska bibehålla en större andel 
verksamheter än vad gällande FÖP anger.

Omvandlingen av verksamhets- och handelsområden är en mellankommu-
nal fråga då dessa verksamheter kan välja att omlokalisera sig till angränsande 
kommuner.

Bebyggelseutveckling vid kommungränsen
Bebyggelseutveckling vid kommungränsen kan behöva samordnas mellan be-
rörda kommuner. Exempelvis kan skyddsavstånd för störande verksamheter eller 
riskavstånd för farligt gods längs Söderleden påverka vilken bebyggelse som är 
möjlig och lämplig vid kommungränserna.

Natur- och friluftsområden
Den fördjupade översiktsplanen omfattar Slottsskogen och delar av Botanis-
ka trädgården och Änggårdsbergen. Dessa ingår i den gröna kil som sträcker 
sig mellan Slottsskogen, Botaniska trädgården, Änggårdsbergen och vidare till 
Sandsjöbacka naturreservat, med sin sydligaste punkt i Kungsbacka kommun. 
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Denna gröna kil har mycket höga ekologiska och sociala värden. Göteborgsre-
gionens kommunalförbund (GR) är samordnare för det kommunövergripande 
arbetet med att utveckla och bevara de gröna kilarna.

Möjligheten att koppla ihop Änggårdsbergen med Sandsjöbacka genom en 
ekodukt över Söderleden har studerats i en åtgärdsvalsstudie av barriäreffekter 
vid Söderleden gjord av Trafikverket och finns beskrivet i FÖP Fässbergsdalen. 
Den föreslagna ekodukten ligger inom Mölndals stad men kommer att stärka 
den gröna kilens värden och kvalitéer även i Göteborgs kommun.

Stora ån rinner genom Fässbergsdalen med avrinning mot såväl Mölndalsån 
i Mölndals kommun som mot Välen. 

Teknisk försörjning
Vattenförsörjning, energiförsörjning, avloppsvatten och avfall är av intresse för
såväl Göteborg som angränsande kommuner.

Miljö och risk
Sisjöns skjutfält påverkar både Göteborgs och Mölndals kommuner genom
utbredningen av buller.

Flygbild över Radiomotet mot öster  
med Frölunda  kyrka i nedre bildkant 
och Mölndals kommun i övre delen av 
bilden. Kommungränsen mot Mölndals 
kommun går strax bortanför Sisjövä-
gen.

SISJÖVÄGEN

JÄRNBROTTSMOTET

VÄSTRA FRÖLUNDA KYRKA

MÖLNDALS KOMMUN

Copyright © Göteborgs Stad



5. HÅLLBARHETS-
BEDÖMNING
I detta kapitel beskrivs konsekvenserna av de tre förändrings-
alternativen, i relation till nollalternativet. De beskrivs utifrån 
miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Kapitlet be-
skriver också genomförandemässiga konsekvenser 
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SAMMANFATTNING
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda är att skapa 
förutsättningar för en omdaning av Dag Hammarskjöldsleden och området i 
dess närhet, detta för att skapa en grön och tät blandstad. 

Under samrådsskedet ska tre olika förändringsalternativ prövas och jämföras 
med nollalternativet. Nollalternativet speglar en trolig utveckling om den för-
djupade översiktsplan inte genomförs. Nollalternativet innebär att barriärerna 
Dag Hammarskjöldsleden, Söderleden och Västerleden kvarstår och att de svaga 
bebyggelsemässiga sambanden mellan de olika stadsdelarna i området kvarstår, 
framförallt i öst-västlig riktning. 

Positiva och negativa miljökonsekvenser till följd av ett genomförande av pla-
nen utgörs främst av frågor kopplade till naturmiljö, kulturmiljö, vatten, buller 
och luftmiljö.

Förändringsalternativen säkrar den övergripande grönstrukturen med höga 
värden för natur och friluftsliv, så som riksintresset för naturvård och friluftsliv, 
från exploatering. De negativa konsekvenserna för områdets natur- och frilufts-
livsvärden blir därmed sammantaget små. De positiva konsekvenserna för om-
rådets natur- och friluftsvärden bedöms bli stora både för den biologiska mång-
falden genom att spridningssamband stärks samt för människan då tydligare 
entréer ger ökad orienterbarhet samt att fler kan ta del av naturområdena.

Minskad barriäreffekt ger även positiva konsekvenser för riksintresset för 
kulturmiljövård Slottsskogen - Botaniska trädgården – Änggården genom att 
sambanden mellan riksintressets olika delar kan öka vilket bidrar till att riksin-
tresseområdet som helhet ges en ökad förståelse.

Med en förtätning i planområdets bebyggda delar kommer mindre grönytor 
och impedimentytor tas i anspråk. Fler hårdgjorda ytor i staden kan medföra ne-
gativa effekter i form av att nyttan av ekosystemtjänster, såsom fördröjning och 
rening av dagvatten, minskar lokalt. Konsekvenserna av detta kan bli att ökade 
mängder förorenat dagvatten når planområdets vattendrag och därmed föro-
renar livsmiljöer för djur- och växter. Då planen lyfter behovet av att reservera 
plats för större dagvattenanläggningar och multifunktionella ytor samt undantar 
den övergripande natur- och grönstrukturen från exploatering, kan de negativa 
konsekvenserna på områdets vattenförekomster minimeras och på sikt ge positi-
va konsekvenser för vattenkvaliteten i området. Detta gör även planområdet mer 
robust inför ett förändrat klimat. 

Planen resulterar sannolikt i en trafikökning med påverkan på bullernivåerna 
och luftkvaliteten i området som följd. En omvandling av leden till boulevard 
minskar dock biltrafiken lokalt längs med boulevarden. Risk finns däremot att 
trafik flyttar över till Söderleden och Västerleden och att utsläppen i stället ökar 
där. En attraktiv kollektivtrafiklösning i planområdet är en förutsättning för att 
få ner bullernivåerna samt för att nå målet om en god luftkvalitet i planområdet. 

Sammantaget ger minskad barriäreffekt i området positiva sociala konse-
kvenser, så som att integrationen och det kulturella utbytet stadsdelarna emellan 
kan öka.

Denna fördjupning av översiktsplanen bedöms i stort ligga i linje med natio-
nella och lokala miljömål. 
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MILJÖBEDÖMNING OCH     
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Om miljöbedömning
Enligt bestämmelser i miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL) ska 
en miljöbedömningsprocess med tillhörande strategisk miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) följa arbetet med översiktsplaner, om risk finns för ”betydande mil-
jöpåverkan” (BMP) vid ett genomförande av planens förslag. De flesta översikts-
planer innehåller förslag, som om de genomförs, riskerar att medföra betydande 
miljöpåverkan.

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter tidigt i planar-
betet samt att identifiera risker för betydande miljöpåverkan som uppkommer 
genom planens förslag så att påverkan kan minimeras. Negativa och positiva 
miljöeffekter ska lyftas fram under arbetet med miljöbedömningen.

Hållbar utveckling
De tre strategierna: en nära stad, sammanhållen stad, och en robust stad har i 
planhandlingens kapitel 3,Geografiska inriktningar tillämpats för att stämma av 
hur väl de fyra alternativen översiktligt, främst med avseende på de strukturella 
förändringarna, uppfyller planens övergripande mål. 

I plan- och bygglagens portalparagraf finns kopplingar till Brundtlandsrap-
porten och dess mål om en hållbar utveckling. De ekologiska, sociala och eko-
nomiska dimensionerna av hållbar utveckling stöttas därmed av PBL:s grund-
läggande bestämmelser. Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar 
är vedertagna och inarbetade metoder i planprojekt för att lyfta, framförallt, den 
ekologiska dimensionen av planens konsekvenser. Då miljöer och platser ska 
fungera för alla människor som besöker eller använder dem, oavsett kön, ålder, 
religion eller socioekonomisk bakgrund, är det lika viktigt att bredda konsekven-
sanalysen för att se hur planprojektet inverkar på den sociala hållbarheten, det 
vill säga människor och deras livsmiljö. Denna miljöbedömning har därför ut-
vidgats till en hållbarhetsbedömning vilket innebär att den sociala hållbarheten 
synliggörs och bidrar till att den mänskliga dimensionen av hållbarhetsbegrep-
pet stärks och att människor som berörs av utvecklingen i området sätts i fokus. 
Hållbarhetsbedömningen uppfyller plan- och bygglagens krav om konsekvens-
bedömningar och miljöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivningar.

Sammanfattningsvis kan sägas att det i detta konsekvensavsnitt görs en sam-
manfattning av förändringsalternativens miljömässiga, sociala och ekonomiska 
konsekvenser i relation till nollalternativet. 

Avgränsning av MKB
Geografisk avgränsning och nivå
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) omfattar området Högsbo - Frölunda, 
från Linnéplatsen i norr till Välen i söder, från Änggården i öster till Ruddalen - 
Tynnered i väster. Det är också planområdet som utgör det geografiska området 
för miljöbedömningen. Frågor som kan ha ett större geografiskt påverkansområ-
de än planens avgränsning, så som frågor kopplade till vatten eller infrastruktur, 
kommer också de att inbegripas i konsekvensbeskrivningen. När det gäller rik-
sintressen inom planområdet bedöms den fördjupade översiktsplanens värden i 
relation till riksintressets funktioner och värden. Behandling av riksintressena i 
sin helhet finns i kapitel Behandling av riksintressen.

Enligt 6 kap 11 §  miljöbalken ska en 
miljökonsekvensbeskrivning innehålla:
1. sammanfattning 

2. identifiering, beskrivning och bedömning 

av rimliga alternativ

3. uppgifter om 

a) miljöförhållandena och miljöns sannolika 

utveckling om planen eller programmet inte 

genomförs, 

b) miljöförhållandena i de områden som kan 

antas komma att påverkas betydligt, 

c) befintliga miljöproblem som är relevan-

ta för planen eller programmet, särskilt 

miljöproblem som rör ett sådant område 

som avses i 7 kap. eller ett annat område av 

särskild betydelse för miljön,

d) hur hänsyn tas till relevanta miljökvali-

tetsmål och andra miljöhänsyn,

4. en identifiering, beskrivning och bedöm-

ning av betydande miljöeffekter

5. uppgifter om de åtgärder som planeras 

för att förebygga, hindra, motverka eller av-

hjälpa betydande negativa miljöeffekter,

6. en sammanfattning av de övervägandena 

som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom 

gjorda val av olika alternativ

7. en redogörelse för de åtgärder som pla-

neras för uppföljning och övervakning av 

den betydande miljöpåverkan 

8. en icke-teknisk sammanfattning 
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Förändringsalternativens konsekvenser är beskrivna på en översiktlig och 
strukturell nivå motsvarande vad den fördjupade översiktsplanen anger. Miljö-
konsekvensbeskrivningen kommer inte att behandla de storskaliga och struktu-
rella konsekvenser inom staden som helhet, detta då dessa bättre studeras i den 
miljöbedömningsprocessen som görs i och med framtagandet av den kommunö-
vergripande översiktsplanen. 

Avgränsning i sak
Länsstyrelsen och staden har i ett samråd, 2018-09-27, kommit överens om så-
väl nivån som vilka relevanta sakfrågor som ska behandlas i konsekvensbeskriv-
ningen. De frågor och miljöaspekter som bedöms kunna påverkas till följd av 
planens genomförande, eller som med hänsyn till allmänhetens intressen be-
döms vara relevanta för denna konsekvensbeskrivning är:

• Bebyggelsestruktur 
• Trafikstruktur
• Naturmiljö, grön och blå infrastruktur och ekosystemtjänster
• Kulturmiljö
• Vattenfrågor 
• Klimatanpassning
• Risk och säkerhet
• Buller och luftkvalitet

Utöver dessa miljöfaktorer kommer även miljökonsekvensbeskrivningen att 
stämma av alternativens effekter och konsekvenser för 

• miljökvalitetsnormer enligt 5 kap miljöbalken
• relevanta miljökvalitetsmål

Avgränsning i tid
Den fördjupade översiktsplanen tar sikte på år 2035 - 2050. Bedömningen är att 
det är vid denna tidpunkt som målen i planen kan vara realiserade.

BESKRIVNING AV ALTERNATIVEN 
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla minst ett alternativ till huvud-
alternativet. Under samrådsskedet med den fördjupade översiktsplanen finns 
tre olika ”huvudalternativ” benämnda förändringsalternativ (alternativ A, B, C), 
samt nollalternativet (0) som alla kommer att redovisas och bedömas. 

Nollalternativ 0
Nollalternativet ska spegla en trolig utveckling om den fördjupade översiktsplan 
inte tas fram, antas eller genomförs. I nollalternativet utvecklas planområdet ef-
ter de planer och program som finns antagna eller som är pågående, bland dessa 
återfinns exempelvis FÖP Fässbergsdalen, Program för ny- och påbyggnad vid 
Distansgatan/Marconigatan och Program för Nordöstra Högsbo. 

I stort föreslås ingen övergripande förändring i trafikstrukturen. Barriärer-
na Dag Hammarskjöldsleden, Söderleden och Västerleden ligger kvar i samma 
sträckning vilket gör att de svaga bebyggelsemässiga sambanden mellan de olika 
stadsdelarna i området kvarstår, framförallt i öst-västlig riktning. Detta innebär 
också att stora ytor i centrala lägen även fortsättningsvis kommer att användas 
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till trafik. Den låga orienterbarheten och genheten inom och mellan de olika 
delarna i planområdet blir oförändrad. 

Nollalternativet innebär inga stora intrång i värdefulla naturområden eller 
i områden som används för rekreation eller friluftslivet. Kopplingen mellan 
Slottsskogen och Botaniska trädgården kommer dock fortsatt vara i det närmas-
te obefintlig. Barriärerna medför att de svaga spridningssambanden för djur- och 
växtlivet i området kommer att kvarstå samt att främjandet av ekosystemtjänster 
blir liten.

I nollalternativet kan dagvatten och vatten från skyfall tas om hand enligt 
strukturplan för hantering av översvämningsrisker. Strukturplanen utgår ifrån 
vattnets naturliga strömningsvägar inom och genom staden. I nollalternativet 
byggs inte dessa naturliga vägar för vattnet bort. I stället kan ytor där vatten an-
samlas reserveras som lämpliga infiltreringsytor. 

I planområdets västra delar kommer fortsatt goda möjligheter till ett hållbart 
resande i form av väl utbyggda kollektivtrafikmöjligheter finnas. I de östra de-
larna är förutsättningarna mindre för att kunna skapa en god och effektiv kollek-
tivtrafiklösning, detta då området även fortsättningsvis till stor del kommer bestå 
av verksamhetsområden. Nollalternativet ger därmed inga nya förutsättningar 
vad gäller möjligheten att reducera transportarbetet inom eller mellan planom-
rådet och omgivningen. 

Förändringsalternativ
I samrådsskedet för FÖP Högsbo-Frölunda kommer tre olika förändringsalter-
nativ att prövas. Alternativen redovisar på ett övergripande sätt hur mark- och 
vattenanvändningen inom planområdet kan komma att se ut på längre sikt. 

Efter samrådsskedet kommer en bearbetning och utvärdering av de tre alter-
nativen göras där antingen ett av förändringsalternativen renodlas till ett förslag, 
eller där olika idéer från de olika alternativen utgör grunden och bearbetas till 
ett planförslag. Det slutliga planförslaget kommer sedan att miljöbedömas på ett 
mer ingående sätt under nästa skede av planprocessen.

Nedan följer en kort beskrivning av de tre alternativen som var och ett ska 
konsekvensbedömas. För en djupare beskrivning av alternativen, se kapitel 3 
Geografiska inriktningar. Där finns förändringsalternativen redovisade i sin hel-
het och de prioriterade strategierna och målen för den fördjupade översiktspla-
nen finns beskrivna.

Alternativ A
I detta alternativ blir Dag Hammarskjöldsleden en stadsboulevard som utformas 
enhetligt över hela sträckan, från Linnéplatsen till Radiomotet. Boulevarden fö-
reslås utföras med en spårväg i gatuplan och med dubbla körfält på var sida om 
spårvagnen. Eventuell regional spårbunden trafik, i form av exempelvis pendel-
tåg, föreslås gå under mark i boulevardens sträckning.

För att stärka kopplingen mellan Slottsskogen och Botaniska föreslås ett ge-
mensamt entréområde med tvärkoppling över banvallen. Denna tvärkoppling 
föreslås i samtliga tre alternativ.

Exploateringsgraden är mycket hög längs med boulevarden. I attraktiva lägen 
föreslås bebyggelsen få uppföras i 20 till 30 våningar. Den nya bebyggelsen loka-
liseras till tidigare vägområde och parkeringsplatser intill boulevarden. 
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Den östra och västra delen av planområdet förutsätts utvecklas i stort sätt på 
samma sätt som i nollalternativet.

Alternativ B
Dag Hammarskjöldsleden blir även i detta alternativ en stadsboulevard men 
där flöden och trafikslag delas. Detta gör att parallella stråk med olika tempon 
och funktioner skapas. Ny spårväg förläggs mellan Änggårdsbergen och Dag 
Hammarskjölds boulevard, och går vidare till i höjd med Otto Elanders gata. 
Den vägburna trafiken placeras dels i boulevarden och dels i en genomgående 
trafikled i öster. 

Boulevarden skjuts mot väst vilket möjliggör för en etablering av en rutnäts-
struktur innehållande blandade funktioner på den östra sidan av planområdet. 
För att säkerställa att området som helhet också innehåller arbetsplatser föreslås 
marken fortsatt användas för industriändamål och verksamheter mot öster och 
Änggårdsbergen.

Väster om dalgången sker samma utveckling som i nollalternativet.

Alternativ C
Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till en boulevard. Boulevardens utform-
ning och innehåll varierar efter omgivande bebyggelse och topografi. Ny spår-
väg, stadsbana, placeras mellan Marklandsgatan fram till Marconimotet där den 
viker av mot öst och följer Victor Hasselblads gata vidare över Söderleden ner 
mot Askim. 

Mellan Marklandsgatan hållplats och Botaniska trädgården planeras kopp-
lingar mellan den västra och den östra sidan av boulevarden. Öst-västliga gator 
som korsar boulevarden förläggs mellan Marklandsgatan och Radiotorget. 

Söder om Marklandsgatans hållplats ges goda möjligheter att skapa en bou-
levard som kantas av bebyggelse på bägge sidor. På dalgångens östra sida byggs 
en rutnätsstad med varierande innehåll. Sammantaget blir resultatet av markan-
vändningen i detta alternativ en mer blandad stad än vad som ges i nollalterna-
tivet samt i alternativ A och B. 

På den västra sidan av dalgången kan kompletteringar av bebyggelsen ske en-
ligt redan gällande eller planerade program och detaljplaner likt nollalternativet .

Jämförelse med nollalternativet
Skillnaden mellan de tre förändringsalternativen och nollalternativet är i flera 
avseenden stor. 

Nedan listas de mest avgörande skillnaderna ur miljösynpunkt:
• Samtliga alternativ skapar förutsättningar för en omvandling av Dag Ham-

marskjöldsleden till en boulevard. Detta gör att planens förslag kraftigt 
minskar de barriäreffekter som leden skapar och som består i nollalterna-
tivet.

• Förändringsalternativen betonar hushållningsaspekterna starkare än nol-
lalternativet. Ett uttryck för detta är att planområdet föreslås få en tätare 
struktur, framförallt  i de östra delarna av planområdet än vad som ges i nol-
lalternativet. Ett annat uttryck är att det område, som idag upptas av Dag 
Hammarskjöldsleden, i och med planförslaget kan minska till ytan och på 
så sätt frigöra stora centrala ytor som kan nyttjas av andra och mer lämpade 
funktioner så som bostäder eller handel.
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• Omvandlingen av verksamhetsområdet i öst till en blandstad gör att en ny 
stadsdel skapas innehållande blandade funktioner så som service, handel, 
arbetsplatser och bostäder. Detta gör att det ges en större möjlighet i alter-
nativen att utveckla en attraktiv kollektivtrafiklösning på dalgångens östra 
sida än vad nollalternativet medger.

• Den nya fördjupningen av översiktsplanen ger ett bättre stöd för en genom-
tänkt struktur av de tätortsnära grön- och naturområdena och hur dessa kan 
kopplas samman. I planens förslag finns även tankar på att ge naturområde-
na högre tillgänglighet i jämförelse med nollalternativet i och med att fler 
entréer planeras.

• Planförslagen lyfter fram och skyddar den värdefulla och övergripande 
grönstrukturen i sin helhet. Detta möjliggör att ekosystemtjänsterna i sta-
den kan synliggöras och utvecklas på ett bättre sätt än i nollalternativet.

MILJÖKONSEKVENSER
Övergripande trafik- och bebyggelsestruktur
Förutsättningar
Söderleden och Västerleden är av riksintresse för kommunikation och fyller en 
viktig transportfunktion både på regional och lokal nivå. Riksintressets värden 
ligger i att den utgör en del av det infrastrukturstråk som förbinder södra delen 
av Göteborg med Göteborgs hamn. Leden utgör dessutom en av få möjliga väg-
ar för att transportera farligt gods till hamnen. Dag Hammarskjöldsleden löper 
genom planområdet och delar upp det i en västlig och en östlig sida. De senaste 
50 åren har trafikmängden på Dag Hammarskjöldsleden minskat rejält och le-
den är idag överdimensionerad.

Inom planområdet finns kollektivtrafik i form av spårvagn från Linneplatsen 
via Botaniska trädgården och vidare mot Marklandsgatan. Vid Marklandsga-
tan går sedan spårvagn vidare mot Frölunda Torg och Opaltorget i Tynnered. 
Spårvagn går även från Marklandsgatan till Mariaplan och vidare. Planområdet 
försörjs även med kollektivtrafik i form av buss.

Gemensamma konsekvenser
Ingen förändrad markanvändning föreslås inom det område som berörs av rik-
sintresset längs Söder- och Västerleden. Detta innebär att det utrymme som 
leden kräver för sin funktion kommer att kvarstå i samtliga alternativ. Dock kan 
planens förslag indirekt påverka andra värden för Söder- och Västerleden i form 
av försämrad framkomlighet då en överflyttning av biltrafik kommer att ske från 
boulevarden till Söderleden och Västerleden. För en bedömning av risk för på-
taglig skada på riksintresset för kommunikationer längs Söder- och Västerleden, 
se vidare under avsnitt Riksintressen, Tematiska inriktningar i kapitel 4. 

En negativ effekt av detta är att Söderleden och Västerleden även fortsätt-
ningsvis kommer att utgöra en stor barriär för boende och besökare i området. 
Konsekvensen av detta är att integrationen mellan stadsdelarna söder och norr 
om leden blir liten. I förändringsalternativen konstateras att utformningen av 
de befintliga under- och överfarter i anslutning till Söderleden och Västerleden 
är det som kommer att vara utgångspunkten i det fortsatta planarbetet med att 
minska barriäreffekten. En viktig punkt har identifierats vid Frölunda Torg som 
särskilt viktig att studera vidare för att överbrygga barriären. 
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Omvandlingen av Dag Hammarskjöldsleden till boulevard ger positiva kon-
sekvenser för framförallt oskyddade trafikanter, då framkomlighet i området 
ökar eftersom boulevarden blir lättare att korsa. Dock finns risk att den trafik 
som genereras av de nya bostäderna bidrar till negativa effekt på trafiksituatio-
nen i planområdet i stort. 

Den övergripande utgångspunkten för omvandling av bebyggelsestrukturen 
är att utveckla staden genom förtätning. Positiva effekter av att bygga på befint-
liga strukturer är att en god hushållning av resurser kan uppnås samt att behovet 
av resor med bil kan minska. I förlängningen ger detta positiva konsekvenser för 
klimatet då resurser kan sparas och utsläpp minska och därigenom skapa goda 
livsmiljöer för människor och djur- och växtlivet.

Konsekvenser Alternativ A 
Då Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till en boulevard minskar barriäref-
fekten generellt men då endast ett fåtal korsningar för bil och spårväg över bar-
riären möjliggörs kommer ändå en relativt stark barriäreffekt att kvarstå. För 
oskyddade trafikanter är det både vägtrafiken samt spårvägens utformning som 
blir styrande för upplevelsen av barriäreffekter. Alternativet möjliggör för att en 
snabb kollektivtrafik i form av en stadsbana kan anläggas. Tillgängligheten till 
kollektivtrafik är dock starkt beroende av avståndet till spårvagnshållplatserna. I 
detta alternativ blir tillgängligheten till hållplatserna mindre då få hållplatslägen 
föreslås. Effekten av detta blir att kollektivtrafiken riskerar att bli mindre attrak-
tiv och att fler därmed väljer bilen.

Konsekvenserna utifrån föreslagen bebyggelse- och trafikstruktur är svagt po-
sitiva eftersom den nuvarande barriäreffekten minskar. 

Konsekvenser Alternativ B 
Även i detta alternativ omvandlas Dag Hammarskjöldsleden till boulevard vilket 
minskar den stora barriäreffekten i öst-västlig riktning. Dock skapas fler, men 
mindre, barriärer eftersom trafiken föreslås separeras. Ny spårväg anläggs på den 
östra sidan av dalgången och försörjer på så sätt de bostadsområden som föreslås 
här.  För att den nya spårvägen inte ska störa boende med buller, eller utgöra en 
allt för stor barriär, kommer hastigheter genom området att bli lägre. Effekten 
av sänka hastigheter blir att kollektivtrafiken ses som mindre effektiv.  Sänkta 
hastigheter ger dock positiva effekter ur bullersynpunkt. En lägre bullernivå ger 
positiva konsekvenser för människors hälsa. 

Konsekvenserna utifrån föreslagen bebyggelse- och trafikstruktur är svagt po-
sitiva eftersom den nuvarande barriäreffekten minskar. 

Konsekvenser Alternativ C 
Dag Hammarskjöldsleden omvandlas till en boulevard med minskade barriär-
effekter som följd. Genom en väl utvecklad blandstad i öst med högt antal in-
vånare, skapas förutsättningar i form av befolkningsunderlag till en hållbar och 
attraktiv kollektivtrafik. 

En snabb spårväg, stadsbana, förläggs på den östra sidan med passage över 
Söderleden och vidare ner mot Askim. Detta skapar positiva effekter i form av 
att fler ges möjlighet till att välja andra transportmedel än bil. Eftersom området 
öster om dalgången till stor del ska omvandlas från verksamhetsområden till 
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bostadsområden, kan möjligheterna för att flytta över trafikrörelser från bil till 
kollektivtrafik öka. Detta är dock beroende av hur många personer som flyttar in. 

I alternativet skapas förutsättningar för samband och förstärkta kopplingar 
inom planområdet samt mellan planområdet och de centrala delarna av Gö-
teborg samt vidare söderut. De bebyggelseområden som planeras i dalgångens 
östra del får en mer stadsmässig struktur, med blandade funktioner och karak-
tärer. Detta kan medföra positiva effekter i form en ökad orienterbarhet inom 
planområdet. En ökad orienterbarhet ger i sin tur positiva konsekvenser så som 
ökad trygghet, exempelvis i form av att det blir lättare att lokalisera sig.

Konsekvenserna bedöms bli positiva då alternativet skapar ett antal öst-väst-
liga kopplingar som, i kombination med den blandstad som växer upp på den 
östra sidan, ger stora förutsättningar för ett ökat utbyte mellan stadsdelarna i 
planområdet. 

Naturmiljö, friluftsliv och rekreation
Förutsättningar
Planområdet har många natur- och friluftslivsområden med höga naturvärden. 
De särskilt betydelsefulla är 
• Änggårdsbergen, riksintresse för naturvård enligt 3 kap MB.
• Änggårdsbergen-Slottsskogen-Fässbergsdalen, riksintresse för friluftsliv 

enligt 3 kap MB.
• Naturreservaten Välen och Änggårdsbergen (7 kap MB)

Naturmiljöerna utgör en stor del av planområdets grönstruktur och basen för 
möjligheten att skapa och nyttja ekosystemtjänster (EST).

Planområdets sydvästra del utgörs av riksintresse enligt 4 kap, högexploaterad 
kust. 

Strandskydd enligt 7 kap MB råder runt planområdets sjöar i Ruddalen, 
Änggårdsbergen samt vid Välen och längs delar av Stora ån. Ingen exploatering 
föreslås ske inom dessa områden. 

Planen berör inget Natura 2000-område. Det närmaste Natura 2000-områ-
det är Sandsjöbacka som ligger sydost om planområdet.

Inom planområdet finns höga naturvärden kopplade till våtmarker kring Väl-
en och Änggården, skyddsvärda träd i anslutning till Slottsskogen, Botaniska 
trädgården och Änggården samt värdefulla lövskogsområden i Välen, Slottssko-
gen, Änggården och Ruddalen. Dessa värden berörs inte av planens förslag.

Förekomsten av skyddade arter inom planområdet har inte studerats i detta 
skede, men kommer att undersökas översiktligt i det fortsatta arbetet. Om arter 
eller arters livsmiljöer som är skyddade enligt artskyddsförordningen blir  berör-
da av exploatering, krävs dispens från länsstyrelsen och krav på kompensations-
åtgärder kan bli aktuellt. 

För en djupare beskrivning av planområdets naturvärden och värden för fri-
luftsliv och rekreation, se avsnittet Grönstruktur, kapitel 4 Tematiska inriktningar. 

Gemensamma konsekvenser
Förändringsalternativen säkrar den övergripande grönstrukturen med höga vär-
den för natur och friluftsliv från exploatering genom att den föreslagna markan-
vändningen till största del koncentreras till redan ianspråktagna områden. De 
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negativa konsekvenserna för områdets natur- och friluftslivsvärden blir därmed 
sammantaget små.

Riksintresset för naturvård, Änggårdsbergen, samt riksintresset för friluftsliv, 
Änggårdsbergen-Slottsskogen-Fässbergsdalen, bedöms inte påverkas negativt 
av planens förslag. Däremot uppstår positiva effekter i form av att barriärerna 
i området blir mindre, natur- och rekreationsområden knyts samman och na-
turområdena tillgängliggörs med tydligare entréer. De positiva konsekvenserna 
av detta bedöms bli stora, både för den biologiska mångfalden genom att sprid-
ningssamband stärks och arters chans till överlevnad i området ökar, samt för 
människan då tydligare entréer ger positiva konsekvenser för friluftslivet genom 
ökad orienterbarhet samt att fler kan ta del av områdena. I förlängningen gynnar 
detta människors hälsa och välmående. 

Den förtätning som föreslås medför att grönytor, främst i form av så kallade 
impedimentytor, tas i anspråk för bebyggelse. Impedimentytor är överblivna ytor 
som inte används till någon särskild verksamhet men som kan inrymma viktiga 
funktioner så som för infiltration av dagvatten. Effekten av detta blir en lokalt 
minskad grönyta där konsekvensen kan bli att lokala biotoper, naturvärden och 
spridningsvägar fragmenteras eller helt byggs bort. En totalt sett mindre an-
del gröna ytor (sett till arealen) kan också ge negativa konsekvenser för värden 
kopplade till ekosystemtjänster, så som att stadens mikroklimat riskerar att bli 
varmare. En inventering av naturvärdena inom grön- och impedimentytor samt 
eventuella kompensationsåtgärder för dessa kan bli aktuellt i efterföljande de-
taljplaneprocess. 

I alternativen sparas och utvecklas de gröna bergsknallar som finns i öster, 
vid Högsbo industriområde. Genom att anlägga park intill grönområdena bild-
as så kallade entréparker som kompletterar den natur som finns på bergen med 
andra kvaliteter och funktioner. Detta ger positiva konsekvenser för den biolo-
giska mångfalden då olika arter kan gynnas av olika typer av biotoper. På detta 
sätt kompenserar entréparkerna till viss del de gröna ytor som försvinner inom 
planområdet. 

En tätare stad innebär också att fler människor kommer att använda områ-
dets parker och områden med värde för närrekreation. Detta kan ge negativa 
effekter så som ökat slitage till följd av exempelvis tramp från fler besökare eller 
cykling i terrängen. Slitage kan ge negativa konsekvenser för både naturvärden 
och människan, dels genom att störningskänsliga arter kan missgynnas och dels 
då slitage bidrar till mindre attraktiva rekreationsområden. Ökat slitage kan å 
andra sidan gynna andra arter då andra habitat bildas när terrängen förändras.

I planen föreslås att Välenområdet utvecklas genom att reservatet kopplas 
samman med det gröna området i anslutning till golf- och idrottsplatsen norr 
om reservatsgränsen. En positiv effekt av detta är att planområdets grönstruk-
tur knyts samman med den blå strukturen i form av Stora ån och vidare ut till 
Askimsviken. Detta ger positiva konsekvenser för den biologiska mångfalden då 
spridningssamband för djur- och växtlivet mellan det gröna och blå ökar. Ge-
nom att inte planlägga med bostäder eller verksamheter i direkt anslutning till 
Stora ån och Välen, utan i stället som förändringsalternativen avser, utveckla en 
parkmiljö, bidrar planen till att den ekologiska statusen i vattenförekomsterna 
på sikt kan öka. En bättre ekologisk status i vattenförekomsterna ger positiva 
konsekvenser för djur- och växtlivet i vattenförekomsterna. Se vidare under av-
snitt Vatten.
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Konsekvenser Alternativ A
Barriäreffekten av Dag Hammarskjöldsleden minskar i detta alternativ. Efter-
som endast ett fåtal övergångar planeras kommer dock barriäreffekten för fri-
luftslivet till viss del kvarstå. Konsekvenserna för människans möjlighet till fri-
luftsliv och rekreation bedöms sammantaget bli svagt positiva.

Konsekvenser Alternativ B 
Barriäreffekten av Dag Hammarskjöldsleden minskar. Förslaget bygger dock på 
att trafikslag separeras vilket ger upphov till fler, men mindre, barriärer. Detta 
kan medföra ökad barriäreffekt på andra platser i området.

Barriärerna påverkar tillgängligheten till och mellan grönområden. Konse-
kvenserna för människans möjlighet till friluftsliv och rekreation bedöms bli 
svagt positiva.

Konsekvenser Alternativ C 
Målpunkter för rekreation påverkas positivt då tillgängligheten till dessa för-
bättras genom att ett flertal passager över boulevarden planeras. På detta sätt 
skapar alternativet förutsättningar för att de gröna kvaliteterna i området för-
stärks och tillgängliggörs för boende och besökare i området som helhet. 

Konsekvenserna för människans möjlighet till friluftsliv och rekreation be-
döms bli positiva.

Kulturmiljö
Förutsättningar
Inom planområdet finns riksintresset för kulturmiljövård Slottsskogen - Bota-
niska trädgården - Änggården. För Slottsskogen pågår arbete med bildande av 
ett kulturreservat. Syftet är att ta fram ett långsiktigt skydd av området som 
möjliggör vård och bevarande av parkens höga kultur- och naturvärden och dess 
stora sociala värden. Reservatets gränsdragning håller på att utredas.

Bebyggelsen i de västra delarna av planområdet har många höga kulturhis-
toriska värden i form av enskilda objekt och bebyggelsemiljöer. Många av dessa 
pekas till delar ut i det kommunala bevarandeprogrammet del I-III för att bely-
sa karaktärer och det tidstypiska för områdets utbyggnadshistoria. Några av de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och miljöerna är panncentralen Tratten 
samt bostadshusgrupper med populärnamn som ”lösgommarna” och ”komman-
dobryggorna”. 

Fornlämningar finns relativt jämnt utspritt över planområdet. På de gröna 
bergsknallarna inom detaljplaneområdet för Olof Asklund vid Högsbo industri-
område, finns gravar i form av rösen och stensättningar från brons- eller tidig 
järnålder. I de södra delarna av industriområdet finns ett antal lämnar i form av 
stensättningar, möjlig boplats (bevakningsobjekt) samt övriga kulturhistoriska 
lämningar i form av fyndplatser av flinta. I planområdets västra del sammanfaller 
de flesta fornlämningar naturligt med de grönområden som finns. I Ruddalen 
återfinns exempelvis fornborg, gravfält och bosättning.

För ytterligare information om planområdets kulturhistoriskt värdefulla be-
byggelse samt fornlämningsmiljöer, se avsnitt Kulturmiljö, kapitel 3 Tematiska 
inriktningar. 
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Gemensamma konsekvenser
Förändringsalternativen medger inte någon förändrad markanvändning inom 
eller i direkt anslutning till riksintresseområdet för kulturmiljövård. Detta inne-
bär att ingen negativ påverkan sker på riksintresset. Positiva effekter för riksin-
tresset kan däremot skapas då barriäreffekten som Dag Hammarskjöldsleden 
utgör minskar vilket gör att sambanden mellan riksintressets olika delar på så 
sätt kan öka. Konsekvenserna av detta blir positiva då riksintresseområdet som 
helhet ges en ökad förståelse och områdets historia och karaktär stärks. Med nya 
och fler lättillgängliga entréer till riksintresseområdet kan även fler människor ta 
del av de olika värden som området har.

Alternativen kan ge stora visuella förändringar i stadsbilden samt för karak-
tären i planområdet. Främst gäller detta den östra sidan av dalgången, men även 
i boulevardens sträckning. I och med den omvandling som föreslås ske på östra 
sidan kommer att en ny stadsdel att växa fram. Effekter av detta är främst po-
sitiva då den funktionsblandning som uppstår troligen ökar chanserna till att 
människor från olika delar av staden besöker området. En ökad integration mel-
lan stadsdelarna ger positiva konsekvenser i form av att kulturella värden kan 
utbytas.

I samband med att den västra sidan av dalgången förtätas finns risk att vik-
tiga stads- och landskapselement, så som landmärken, orienteringspunkter och 
silhuetter, påverkas negativt. Det är av betydande vikt att det även efter en för-
tätning går att läsa och förstå det historiska stadslandskapet. Genom att i den 
fördjupade översiktsplanen varsamt formulera rekommendationer om hur ny 
bebyggelse bör utformas, kan negativa konsekvenser så som att landmärken för-
svagas eller att kulturhistoriska samband bryts minimeras och skada undvikas. 
Bevarandet av kulturmiljövärdena blir viktiga frågor under detaljplaneskedet.

En förtätning kan även medföra positiva effekter för kulturmiljön genom att 
nya karaktärselement tillförs, på så sätt skapas ett mervärde i området. Mer-
värdet kan bestå av att de nya byggnaderna blir en symbol, något att bli stolt 
över, eller att de bygger vidare på den historiska kontinuiteten i området och där 
byggnader och miljöer från olika tidsepoker tillsammans skapar en spännande 
kulturmiljö. 

Förändringsalternativens påverkan på fornlämningar och fornlämningsmil-
jöer kan inte bedömas i detta skede. Vid fortsatt planering av området kan det 
bli aktuellt med inventering, arkeologisk utredning och bedömning av värdet av 
fornlämningar. 

Ett sätt att ta till vara och värna fornlämningar och fornlämningsmiljöer i 
stadsmiljö är att bevara siktmöjligheterna mellan och till dessa, samt ge forn-
lämningarna en omgivande skyddszon, så kallad fornlämningsområde, fritt från 
byggnation. Detta kan vara ett sätt att bevara förståelsen av hur landskapet såg ut 
förr samt att det ger positiva konsekvenser i form av kulturhistoriska mervärden 
för boende och besökare i området. Information om fornlämningarna i form av 
skyltar eller liknande kan ge boende information om de skeenden och marke-
ringar som tidigare boende på platsen har åstadkommit.

I detta inledande skede bedöms de övergripande skillnaderna för kulturmiljö-
värdena bli små mellan alternativen. Något positivare konsekvenser kan uppnås 
i Alternativ C med anledning av att barriärerna i alternativet antas bli mindre 
vilket gör att det kulturella utbytet stadsdelarna emellan kan öka. 
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Vattenfrågor 
Förutsättningar
Aktuellt planområde berör vattenförekomsterna kustvattnet Askims fjord, vat-
tendraget Stora ån samt grundvattenförekomsten Frölunda. Samtliga vattenfö-
rekomster omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Västerhavets 
vattenmyndighet och Göta älvs huvudavrinningsområde. Askims fjord berörs 
även av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. För mer information 
om miljökvalitetsnormer för vatten, samt hur alternativen förhåller sig till dessa, 
se avsnitt Miljökvalitetsnormer för vatten.

Stora ån rinner genom planområdet och är ett av de vattensystem som är 
hårdast belastat av dagvatten i staden. Flödet i ån har på senare år ökat till följd 
av den ökade mängden hårdgjorda ytor, framförallt i åns direkta närhet. Sto-
ra ån har sitt utflöde vid Välen, i Askims fjord. Havsområdet är ett skyddsvärt 
havsområde klassificerat med den högsta klassen i avseende på känslighet för 
föroreningar enligt stadens vattenplan. Den befintliga dammen vid Järnbrott är 
ett exempel på en åtgärd som utfördes med avsikt att minska föroreningsbelast-
ningen på Stora ån och därmed även recipienten Välen/Askims fjord. Studier 
visar att dammens reningseffekt är hög men att höga värden av tungmetaller, 
näringsämnen, suspenderat material och cancerogena ämnen ändå har uppmätts 
i dammens utlopp. För att komma till rätta med detta, det vill säga öka renings-
effektiviteten så att den blir tillräcklig, kan det i den fortsatta planeringen vara 
lämpligt att studera var och om fler dammar i planområdet är möjliga. 

I planområdet finns ett antal fastställda markavvattningsföretag, främst i an-
slutning till Stora ån. 

Gemensamma konsekvenser
En förtätning i planområdet kan medföra negativ påverkan då en mindre mängd 
grönområden, övervägande impedimentytor, tas i anspråk för bebyggelse. Fler 
hårdgjorda ytor i staden kan medföra negativa effekter i form av att dagvatten 
som avrinner från området ökar samt att nyttan av ekosystemtjänster, såsom 
fördröjning och rening av dagvatten, minskar lokalt. Konsekvenserna av detta 
kan bli att ökade mängder förorenat dagvatten når planområdets vattendrag och 
därmed förorenar livsmiljöer för djur- och växter. 

Genom att i den fördjupade översiktsplanen ange inriktningar om hur dag-
vattenhanteringen i området ska ske, samt att lyfta behovet av att i kommande 
skede reservera plats för större dagvattenanläggningar, kan de negativa konse-
kvenserna som riskerar att uppstå till följd av förlust av mindre grönytor mini-
meras och på sikt ge positiva konsekvenser för vattenkvaliteten i området. För-
lusten av de gröna ytorna kompenseras även till viss del genom att sambanden 
mellan de stora naturområdena knyts samman genom gröna stråk och får på så 
sätt en bra övergripande utformning. 
För att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inte överskrids i vatten-
förekomsterna, bör dagvattnet från trafikytor och parkeringsplatser inom plan-
området genomgå tillräcklig rening innan anslutning till ledningssystemet. På 
detta sätt kan den ekologiska statusen i vattenförekomsterna förbättras då be-
lastningen av näringsämnen blir mindre i och med en bättre dagvattenrening.

Den ekologiska statusen kan även förbättras för Stora ån genom att den hy-
dromorfologiska förändringen, det vill säga den fysiska påverkan av strandzonen, 
minskas samt att befintliga kantzoner säkerställs i planen och nya tillskapas.

Stora ån
Stora ån har måttlig ekologisk status 
och uppnår inte en god kemisk status. 
Målet är att god ekologisk och kemisk 
status ska nås senast 2027. De största 
problemen för vattendraget är närings-
ämnesbelastning samt borttagande 
av kantzoner. Det finns också problem 
med kvicksilver och bromerad dife-
nyleter som dock är allmänt förekom-
mande föroreningar och inte lokalt 
beroende. 

Sett till problemen i vattendraget är 
det viktigt att minska den fysiska på-
verkan på vattendraget från markan-
vändningen samt minska näringsäm-
nesbelastningen så långt som möjligt. 

För att förbättra vattendragets ekolo-
giska status bör befintliga kantzoner 
säkerställas samt nya tillskapas. Vad 
gäller näringsämnesbelastningen är 
dagvattenhanteringen inom området 
en viktig del i att nå uppsatta mål. 

Grundvattenförekomsten Frölunda
Vattentillgången och den kemiska sta-
tusen bedöms vara god vilket innebär 
att detta inte bör förändras. Framtida 
utveckling i området bör därför säker-
ställa att vattentillgången inte påverkas 
och att föroreningar inte tillförs akvi-
fären. 
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 I planområdets östra delar, där det idag finns få gröna områden, ger planens 
förslag att omvandla verksamhetsområdet till blandstad, positiva effekter i och 
med att mer grönska kan tillskapas. Detta ger i sin tur området större chans till 
att utveckla ekosystemtjänster, så som att ta hand om förorenat dagvatten. Det är 
även positivt för vattenförekomsternas kemiska status att industrimarken på den 
östra sidan genomgår en sanering i samband med en omvandling till blandstad. 
En sanering innebär att risken för att läckage från markföroreningar ska nå vat-
tenförekomsterna i området minskar vilket i sin tur bidrar till att den kemiska 
statusen i vattenförekomsterna kan förbättras.

Fler boende i området medför fler anslutningar till områdets vatten- och av-
loppsledningar och en ökad belastning på det kommunala reningsverket. Detta 
ställer krav på att verket har rätt dimensionering så att inte negativa konsekven-
ser uppstår på vattenförekomsterna i form av tillförsel av näringsämnen.

Berörda markavvattningsföretags enskilda rättigheter i planområdet kan på-
verka hanteringen av behovet av markavvattning, framförallt i anslutning till 
Stora ån samt i de södra delarna av Högsbo industriområde. I den mån åtgärder 
krävs i området kring Stora ån eller i Högsbo industriområde, ska dessa utfor-
mas enligt respektive företags gällande villkor. En omprövning av markavvatt-
ningsföretagen kan bli aktuellt. 

Skillnaderna för vattenkvaliteten bedöms bli små mellan alternativen, något 
positivare konsekvenser kan uppnås i Alternativ B och C genom att den östra 
sidan utvecklas till blandstad och där det gröna kan ges ett större avtryck än i al-
ternativ A. I alternativ A kommer området även fortsättningsvis bibehålla stora 
verksamhetsytor som kan innehålla potentiellt förorenad mark. 

Klimatanpassning 
Förutsättningar
Framtida klimatförändringar förväntas föra med sig ett mildare klimat och ökad 
nederbörd. I den bebyggda miljön kan klimatförändringarna påverka infrastruk-
tur, tekniska försörjningssystem, bebyggelse och människors hälsa. 

Planområdets översvämningskänsliga delar är de lågt liggande områdena längs 
med Dag Hammarskjöldsledens sträckning samt i de södra delarna av planom-
rådet. Stora ån har till viss del också översvämningsproblem och muddrades och 
breddades för ett antal år sedan för att komma tillrätta med översvämningarna. 

Den stora svårigheten när det gäller översvämningsrisker och klimatanpass-
ningsarbete ligger i att anpassa den befintliga bebyggelsen och infrastrukturen. 
Inom ramen för det tematiska tillägget för översvämningsrisker, tillhörande den 
kommunövergripande översiktsplanen, utarbetar staden strategier, riktlinjer och 
verktyg för hur risken för nederbördsrelaterade översvämningar ska hanteras i 
stadsplaneringen. Detta planeringsunderlag är centralt i klimatanpassningsar-
betet av planområdet.

Gemensamma konsekvenser
Genom att inte planlägga för någon samhällsviktig funktion i eller i nära anslut-
ning till planområdets lågpunkter minskar alternativen risken för uppkomsten 
av negativa konsekvenser på byggnader och infrastruktur till följd av översväm-
ningar i ett framtida klimat. 

För att minska negativa konsekvenser på den bebyggda miljön begränsar pla-
nen ingreppen i den övergripande grön- och blåstrukturen. Mindre grönytor 
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och impedimentytor riskeras dock att tas i anspråk vilket kan ge negativa kon-
sekvenser för det lokala mikroklimatet i form av att mindre växtlighet ger sämre 
förutsättningar för att ta upp och rena vatten eller ge skugga eller vindskydd. 
Detta innebär att viktiga ekosystemtjänster riskerar att försvinna, framförallt i 
planområdets västra del där förtätning av befintlig bebyggelse planeras. Genom 
att i efterföljande planering av den västra delen av planområdet arbeta med grö-
na bostadsgårdar, anlägga gröna tak eller väggar, kan effekten av färre impedi-
mentytor minskas.

I planområdets östra del finns goda möjligheter att skapa ett bättre lokalkli-
mat i jämförelse med hur det ser ut idag. En omvandling av verksamhetsområdet 
till blandstad ger ökade förutsättningar för att anlägga grönområden och plan-
teringar. På detta sätt kan negativa konsekvenser till följd av framtida klimatför-
ändringar minska då grönstrukturen på den östra sidan kan bidra till att skapa 
exempelvis jämna ut flödet från kraftigare regn. 

En viktig del i klimatanpassningsarbetet i den fördjupade översiktsplanen är 
att låta vattnet ta plats för att minimera konsekvenserna på bebyggelse och an-
nan infrastruktur. I alternativen har skyfallsleder, med syfte att föra bort vatten 
vid framtida skyfall, samt skyfallsytor, som lämpar sig för magasinering av vatten, 
studerats och lokaliserats. På detta sätt synliggör planen lämpliga ytor för vat-
tenreglering och bidrar till att en exploatering inom dessa områden inte bör tas 
i anspråk för något annat, se illustration.

Under nästa skede av planprocessen är det även av stor vikt att på liknande 
sätt som för skyfallsleder och skyfallsytor, studera lämpliga lägen för lokalise-
ring av så kallade multifunktionella ytor. Multifunktionella ytor i planområdet 
kan vara delar av parker, fotbollsplaner eller lekplatser som får översvämmas vid 
kraftiga flöden. 

Förändringsalternativen medger en befolkningsökning inom området. Detta 
innebär ökade utsläpp av växthusgaser till följd av ökad biltrafik, uppvärmning 
och energianvändning. I längden leder detta till både en lokal och en global kli-
matpåverkan med negativa konsekvenser som följd, exempelvis ökar risken att 
vatten-förekomster försuras och att förlusten av biologisk mångfald ökar. Med 
planens förslag till bebyggelse- och trafikstruktur, där förtätning och ny bebyg-
gelse i kollektivtrafiknära lägen är målet, kan utsläppen av växthusgaser till viss 
del minska. Förtätningen gör att fler invånare ges möjlighet att låta bilen stå och 
istället välja attraktiva och hållbara transportmedel, så som kollektivtrafik eller 
cykel.  På detta vis kan utsläpp från bilar i området minska och därigenom bidra 
till att mildra klimatförändringarna. En förutsättning för detta är dock att kol-
lektivtrafiklösningen blir attraktiv. 

Sammantaget bedöms skillnaderna för klimatanpassning bli små mellan al-
ternativen, något positivare konsekvenser kan uppnås i Alternativ C med anled-
ning av att en mer attraktiv kollektivtrafik kan tillskapas i området. 

Risk och säkerhet
Förutsättningar
Dag Hammarskjöldsleden är idag kraftigt överdimensionerad. Söderleden och 
Västerleden är rekommenderad väg för farligt gods (primär) och är idag tungt 
belastad och med bitvis låg framkomlighet. Under vissa tider på dygnet skapas 
långa köer vid korsningspunkterna, exempelvis vid Sisjömotet. Köbildningen 
sträcker sig då ända ut på avfartsramperna till Söderleden och hindrar på så sätt 

Illustration över lämpliga skyfallsytor 
och skyfallsleder inom planområdet 
om inga förändringar sker av markan-
vändningen, se vidare kapitel 4.
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den trafik som passerar här. Köbildningen på leden kan indirekt öka risken för 
olyckor med farligt gods, exempelvis genom påkörning bakifrån. 

Inom planområdet finns flera områden med förorenad eller potentiellt föro-
renad mark, exempelvis deponier, bilvårdsanläggningar och verksamheter med 
ytbehandling av metaller. Ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande över-
siktsplanen finns som hanterar rutiner för vem som gör vad vid sanering av för-
orenade områden. Detta innebär att staden har goda rutiner för hanteringen av 
dessa frågor. 

Gemensamma konsekvenser
Vid en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard kommer tra-
fiken sannolikt att öka på Söderleden och framför allt på Västerleden och risken 
för att en olycka med farligt gods sker ökar. Effekten av en olycka med farligt 
gods kan vara att föroreningar riskerar att nå vattenförekomster i området. Ne-
gativa konsekvenser på djur- och växtlivet kan då bli stora och i värsta fall leda 
till förlust av biologisk mångfald eller att vatten blir otjänligt för människor att 
dricka. Att omhänderta förorenat vägdagvatten gör att konsekvenserna av en 
olycka begränsas och negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön 
blir mindre.

En tät exploatering enligt förändringsalternativen medför sannolikt fler tra-
fikrörelser på vägarna i planområdet. I kombination med att fler människor up-
pehåller sig i området kan sannolikheten för att en olycka sker på de lokala väg-
arna i området öka. Genom sänkta hastigheter, ett väl utbyggt och fungerande 
gång- och cykelnät samt säkra passager kan risken för att negativa konsekvenser 
uppstår för oskyddade trafikanter minska.

Den bebyggelse som föreslås i alternativen sker till största del genom kom-
plettering i befintliga miljöer så som vid Högsbo industriområde. Att omvandla 
industriområden till blandstad gör att frågan om förorenade områden blir ak-
tuell. Markföroreningarna är generellt inget hinder för exploatering men i ef-
terföljande planläggning måste marken undersökas, riskbedömas och vid behov 
saneras till den känslighetsnivå som krävs för planerad markanvändning. Genom 
att göra detta minimeras risken att negativa konsekvenser för människors hälsa 
eller miljön uppkommer.

Skillnaderna mellan alternativen med avseende på risk och säkerhet är små. 
Svagt positiva konsekvenser bedöms ske i alternativ C då förorenad mark sane-
ras i högre utsträckning i samband med en större omvandling av industriområ-
det till blandstad. I alternativ C ges även större möjligheter att få fler att välja 
andra färdmedel än bil, vilket kan göra att risken för olyckor minskar då förre 
bilar rör sig i området. 

Buller och luftkvalitet
Förutsättningar
Den bullerpåverkan och problem med luftkvalitet som finns inom planområ-
det är framförallt kopplat till de stora trafiklederna Söderleden, Västerleden och 
Dag Hammarskjöldsleden, samt till hårt trafikerade gator som Marconigatan. 
Områdena kring Söder- och Västerleden präglas av en stark utveckling där stora 
handelsområden vid Sisjön och Frölunda torg har vuxit fram, samtidigt som bo-
stadsexploateringen runt leden har ökat. Även Göteborgs hamn och annan tung 
industri på västra Hisingen har stark tillväxt vilket också det påverkar bullersitu-
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ationen och luftkvaliteten i planområdet då många transporter till hamnen går 
längs Söder- och Västerleden. 

Befintliga bostadsområden i planområdet är relativt skyddade från buller och 
luftföroreningar. De som riskerar att påverkas mest av framtida bullerstörningar 
är framförallt de som bor i befintlig bebyggelse av äldre standard där exempelvis 
ljudisoleringen är sämre eller där planlösningen gör det svårt med tysta sidor. Å 
andra sidan kan tillkommande bebyggelse ofta fungera som bullerskydd för den 
äldre bebyggelsen och på så sätt minska påverkan från buller.

Inom planområdet finns verksamheter som har stor omgivningspåverkan så 
som bullerstörande verksamheter och verksamheter som ger utsläpp till luft som 
kan vara störande i form av lukt. 

Se avsnitt Avstämning mot miljökvalitetsnormer för hur alternativen påverkar 
uppfyllelsen av miljökvalitetsnormerna för buller och luft.

Gemensamma konsekvenser
Förändringsalternativen medger en tät bebyggelse med fler boende utmed tra-
fikerade vägar. Omvandlingen till boulevard ger dock lägre hastigheter och san-
nolikt även färre fordon på boulevarden vilket innebär sänkta bullernivåer lokalt 
för de områden som idag påverkas av buller från Dag Hammarskjöldsleden. Risk 
finns dock att trafiken flyttar över från boulevarden till Söderleden och Västerle-
den och andra vägar i området så att bullret i stället ökar här.

Planen omfattar en omvandling av industriområdet i Högsbo till en stadsdel 
med blandade funktioner så som bostäder, service och arbetsplatser. Detta kan 
medföra konsekvenser i form av störningar för boenden med avseende på buller 
och lukt från verksamheter samt från den tunga trafiken som går till och från 
verksamheterna. Motsatt förhållande kan också råda, det vill säga att boendemil-
jöer inte är lämpliga intill vissa verksamheter då verksamheterna kan ha befint-
liga tillstånd som anger att de får bullra eller påverka omgivningen på annat sätt 
genom exempelvis lukt eller utsläpp till luft. Denna typ av frågor är något som 
måste studeras vidare under planarbetets gång. Detta för att kunna identifiera 
befintliga verksamheter och studera vilka, som i ett längre perspektiv, kan finnas 
kvar i området.

I den täta struktur som föreslås finns goda möjligheter att skapa tysta inner-
gårdar vilket kan minska de negativa konsekvenserna som buller har på männ-
iskan i form av exempelvis sömnstörningar, koncentrationssvårigheter eller för-
höjt blodtryck. De nya bostadsområdena som föreslås bedöms därmed generellt 
få en bra boendemiljö med avseende på buller. De kan även bidrar till positiva 
konsekvenser för den befintliga bebyggelsen då ny bebyggelse kan ge en avskär-
made effekt med avseende på buller.

Förtätningen av stadsrummet riskerar att medföra att fler gaturum får en 
sämre luftgenomströmning med negativa effekter för luftkvaliteten som följd. 
Konsekvensen av detta kan bli stor för både människors hälsa och naturmil-
jön. För människor kan luftföroreningarna exempelvis ge upphov till hjärt- och 
kärlsjukdomar, för naturmiljön kan försurning göra att livsmiljöer för djur och 
växter påverkas. 

Skillnaderna mellan alternativens påverkan på buller och luftkvalitet är 
framförallt beroende av hur väl en attraktiv kollektivtrafik kan skapas. Att få 
människor att välja kollektivtrafik är den absolut största möjligheten till att få 
ner bullernivåerna i planområdet samt minska utsläppen av föroreningar till luf-

Luftsituationen i området visat med 
dygnsmedelnivån för NO2 år 2015 (se 
vidare kap 4).

Dagens bullersituation i området (utdrag 
ur bullerkartläggningen för staden, se 
mer i kap 4).
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ten. Störst möjlighet till detta ges i alternativ C, vilket innebär att alternativ C 
bedöms ge svagt positiva konsekvenser med avseende på buller och luftkvalitet 
till skillnad från alternativ A och B som bedöms ge små negativa konsekvenser.

Genom att i efterföljande planer ta hänsyn till hur ny bebyggelse placeras 
samt att studera gaturummens bredd i kombination med prognoserad trafik, 
minskar risken för ett överskridande av miljökvalitetsnormer för luft och buller 
inom planområdet. Samtliga alternativ bedöms därmed klara gällande riktvär-
den.

Konsekvenser Alternativ A 
Den höga och täta bebyggelse som föreslås utmed Dag Hammarskjölds bou-
levard kan påverka luftväxlingen i gaturummet till det sämre och bidra till att 
halten av luftföroreningarna som NO2 och partiklar PM10 blir högre i detta 
alternativ. Konsekvensen av detta kan bli försämrad hälsa hos människor samt 
att biotoper blir förorenade. 

Höga hus kan dock ha en positiv effekt för luftgenomströmningen då de kan 
dra ner luftströmmarna och öka turbulensen i markplan och på så sätt minska 
halterna av föroreningar. Ett annat sätt att förbättra luftmiljön i gaturummet i 
en tät struktur kan vara att planera för tillräckligt stora släpp mellan husen så 
att luftomsättningen och utspädningen ökar. En viss risk finns dock att luftkva-
liteten och bullersituationen istället försämras på de gårdar som ligger bakom 
byggnaderna. 

Ur ett buller- och luftföroreningsperspektiv kan det därmed i viss mån vara 
bra med hög bebyggelse tätt intill boulevarden så att byggnaderna ger en av-
skärmande effekt. På detta vis kan bullernivåerna och luftföroreningarna blir 
lägre i de miljöer som skapas innanför boulevarden vilket är positivt då det kan 
antas att människor uppehåller sig här i större utsträckning än i området intill 
boulevarden.

Konsekvenser Alternativ B 
Den rutnätstruktur som föreslås på den östra sidan bygger på en mindre effektiv 
kollektivtrafik i form av en lokalbana med låga hastigheter. En lägre hastighet är 
positivt ur bullersynpunkt. 

Om fler väljer bilen på grund av en långsam kollektivtrafik kan konsekvensen 
bli den att luftutsläppen samt bullret bli mer eller mindre konstant.

Konsekvenser Alternativ C 
Den stadsbana som föreslås längs med Victor Hasselblads gata, och vidare över 
Söderleden söderut mot Askim, ger positiva effekter på så sätt att även Askims-
området försörjs med kollektivtrafik. Att fånga upp kollektivresenärer söder om 
planområdet medför att en del av den pendeltrafik som sker från söder in till de 
centrala delarna av Göteborg kan minska, och på så sätt ge positiva konsekvenser 
i form av lägre buller- och föroreningsnivåer i staden. 

Den omvandling till blandstad som föreslås av verksamhetsområdet öster om 
leden, där antalet bostäder förväntas öka och verksamheter minska, kan bidra till 
att trafikarbetet i området minskar. Möjligheten att få boende i ett område att 
växla över till kollektivtrafik är större än att få verksamheter att göra detsamma, 
detta då verksamheter och industri ofta är mer beroende av transporter. En över-
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växling likt denna är positivt för bullernivåerna och luftkvaliteten i området och 
därmed även för människors hälsa och naturmiljön.

Betydande miljöpåverkan
Allmänt
I miljökonsekvensbeskrivningen ska det redovisas om det i något eller några 
avseenden finns risk för betydande miljöpåverkan vid ett genomförande av pla-
nen. Om det under planarbetets gång framkommer att risk för betydande mil-
jöpåverkan föreligger, ska MKB:n beskriva hur frågan ska följas upp vid fortsatt 
planering för att undvika betydande miljöpåverkan. På den översiktliga nivån, 
som en fördjupad översiktsplan utgår ifrån, berör betydande miljöpåverkan ofta 
komplexa och mer strukturella frågor.

Betydande miljöpåverkan idag
Konsekvensbeskrivningen ska, förutom den risk för betydande miljöpåverkan 
som förslagen i den fördjupade översiktsplanen kan medföra, också belysas den 
betydande miljöpåverkan som förekommer idag. Det som anses utgöra betydan-
de miljöpåverkan inom planområdet idag är 
• Buller från Söderleden, Västerleden och Dag Hammarskjöldsleden, stör-

ningar på närliggande bostadsområden utmed lederna samt i anslutning till 
Frölunda centrum. 

• Luftkvaliteten, hårt trafikerade vägar och leder i kombination med tät be-
byggelse i stadsrummet och områdets topografi bidrar sammantaget till 
höga föroreningshalter. 

• Risken för olycka med farligt gods till följd av låg framkomlighet på Söder-
leden och Västerleden.

Risk för betydande miljöpåverkan och förslag till åtgärder
I detta skede har följande frågor identifierats där det kan finnas risk för bety-
dande miljöpåverkan vid ett genomförande av den fördjupade översiktsplanen

Bullerpåverkan
Med föreslagen bebyggelseutveckling i nära anslutning till Dag Hammarskjölds 
boulevard och längs Västerleden vid Frölunda torg kan det finnas en risk att fler 
utsätts för buller. I och med att alternativen möjliggör för fler invånare finns 
risk att trafikrörelserna inom området ökar, vilket kan påverka bullernivåerna 
lokalt. Det största behovet av åtgärder krävs troligen i de befintliga miljöerna 
där bullersituationen försämras i och med stadens tillväxt och ökad trafik. Den 
tillkommande bebyggelsen kan dock fungera som bullerskydd för den befintliga, 
bakomliggande bebyggelsen, vilket ger positiva effekter i form av minskat buller. 
Med lämpliga bullerskyddsåtgärder i bostadsområdena, i kombination med ut-
vecklingen av en attraktiv kollektivtrafik och ett väl utbyggt gång- och cykelnät, 
förutsätts det att planeringen sker på ett sådant sätt att betydande miljöpåverkan 
undviks.  

Luftföroreningar
Med fler människor i det centrala läget och utmed områdets leder och vägar, 
finns risk för att fler människor utsätts för förhöjda halter av luftföroreningar. 
Detta kan innebära betydande miljöpåverkan och en risk för människors hälsa.  
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Om en god kollektivtrafik kan tillskapas i miljöer där många bor och arbetar är 
chansen större att fler låter bilen stå vilket kan leda till minskade utsläpp till luft. 

Översvämning, dagvatten, klimatanpassning
Ett förändrat klimat med intensivare nederbörd och skyfall leder till ökade risker 
för fler och mer långvarigare översvämningar i planområdet. Detta kan medföra 
både akut och långsiktig betydande miljöpåverkan på mark- och vattenområ-
den, byggnader, vägar och ledningar. I planen har grönstrukturen fått en tydlig 
plats vilket bidrar till att ytor och prioriterade stråk för avledning av skyfall samt 
lämpliga områden för fördröjning, ges utrymme. 

Byggande av stadsbana/ny spårväg
En utbyggnad av järnväg innebär alltid betydande miljöpåverkan och en mil-
jökonsekvensbeskrivning ska därmed upprättas. Beroende av behovet och lo-
kaliseringen av ny stadsbana kommer bebyggda miljöer, grön- och naturom-
råden samt vattenförekomster påverkas negativt i varierande grad. De positiva 
miljökonsekvenserna av en ökad andel resor med exempelvis stadsbana inom 
och i anslutning till området är kopplat till mindre luftföroreningar. Lokalt kan 
bullernivåerna bli högre men nivåerna blir å andra sidan lägre längs vägarna i 
och med en då resenärer utnyttjar kollektivtrafik i större utsträckning. För att 
minimera risken för betydande miljöpåverkan kan åtgärder så som bullerskärmar 
samt särskilda försiktighetsåtgärder under byggtiden intill vatten eller känsliga 
kultur- och naturmiljöer vidtas.

Samlad bedömning
Samlad bedömning av konsekvenser 
Föreslagen markanvändningen bedöms vara lämplig ur hälso- och hushållnings-
synpunkt med avseende på att en tät och blandad stad växer fram. En attraktiv 
kollektivtrafik och överbryggandet av barriärerna i området kommer sammanta-
get att ge förutsättningar för stärkta sociala sambanden inom planområdet, men 
även mellan planområdet och angränsade delar av Göteborgs stad och Mölndal. 

De natur- och friluftslivsvärden som finns inom området säkerställs genom 
planens förslag om grönstruktur. Detta blir särskilt viktigt med anledning av att 
en ökad befolkning inom området ökar trycket på de gröna områdena. Att de 
gröna sambanden beaktas är centralt för att gynna artspridning samt då plan-
områdets grönområden utgör basen till en mängd viktiga ekosystemtjänster i 
staden. I och med att barriärerna i planområdet blir mindre kommer tillgänglig-
heten öka till befintliga de natur- och friluftslivsområden. Detta ger invånarna 
god tillgång till områden för närrekreation och friluftsliv vilket främjar en god 
folkhälsa. I den blandstad som skapas ges även större möjligheter att nå dessa 
områden med hållbara transporter så som till fots, cykel eller med kollektivtra-
fik. Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna för områdets natur- och 
friluftslivsvärden blir små då markanvändningen till största del koncentreras till 
redan ianspråktagna områden. Berörda riksintressen kopplade till naturvård och 
friluftsliv bedöms inte påverkas negativt av föreslaget.

Översiktsplanens inriktning om en tätare stad kommer att medföra konse-
kvenser för kommunens kulturmiljöer. Stadsbilden kommer att förändras med 
tiden, vilket kommer att märkas i alla delar av planområdet, men kanske framfö-
rallt i den östra delen där en ny stadsdel växer fram. Detta kan medföra att nya 
kulturhistoriska miljöer på sikt skapas och en kontinuitet i stadsplaneringens 
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historiska framväxt kan bli synlig. Genom att i den fördjupade översiktsplanen 
formulera rekommendationer om hur ny bebyggelse bör utformas, finns förut-
sättningar att undvika negativa konsekvenser. Överlag bedöms förutsättningarna 
vara goda för att bevara och utveckla de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna 
inom området. Ingen negativ påverkan bedöms ske på riksintresset för kultur-
miljö. Däremot finns förutsättningar för positiva konsekvenser om barriärerna 
minskar och sambanden mellan riksintressets olika delar stärks.

En utveckling mot en tätare stad kan medföra att arealen hårdgjord yta ökar, 
och då även dagvattenflödena. Lämpliga ytor för vattenhantering bör utredas för 
att säkerställa att dessa inte tas i anspråk för något annat. Med lämpliga skydd-
såtgärder och förebyggande åtgärder kan vattenstatusen i planområdets vatten-
förekomster successivt förbättras. På detta sätt kan det slutgiltiga planförslaget 
bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås inom planområdet.

Genom att i det fortsatta arbetet inte planlägga för någon samhällsviktig 
funktion i eller i nära anslutning till planområdets lågpunkter kan planförslaget 
minska risken för uppkomsten av negativa konsekvenser på byggnader och in-
frastruktur till följd av översvämningar i ett framtida klimat. Riskerna minskar 
även genom att bebyggelse samt konstruktioners placering anpassas efter lokala 
förutsättningar i efterföljande planeringsskede.

En ökad bostadstäthet i området kan medföra att både befintliga och nya 
bostadsområden utsätts för buller. I den täta bostadsstruktur som följer av för-
slaget finns dock goda möjligheter att skapa tysta sidor vilket innebär att nya 
områden generellt bedöms kunna få en bra boendemiljö med avseende på buller. 
Ny bebyggelse invid de större vägarna i området kan även ge positiva effekter 
för bakomliggande bebyggelse i och med att de ger en avskärmande effekt mot 
bullerkällan med en bättre ljudnivå som följd. En omvandling av Dag Hammar-
skjöldsleden till boulevard ger en bättre ljudnivå för de som bor i dess närhet, 
dock finns risk att trafiken i stället ökar på andra vägar inom planområdet. 

En tätare stad kan medföra en lokalt sämre luftmiljö. Genom planens inten-
tioner om att skapa bättre förutsättningar för ett hållbart resande samt en stad 
med funktionsblandning, främjar planförslaget ett minskat behov av bilresor., 
vilket är positivt för luft- och bullermiljön i området. Samtliga förändringsalter-
nativ bedöms klara gällande riktvärden för buller och luft, förutom i områden i 
direkt anslutning till Söderleden och Västerleden.

De sociala konsekvenserna av planen bedöms övergripande som positiva med 
anledning av att barriärer minskas, funktionsblandning skapas och goda mötes-
platser utvecklas. Detta ger bättre förutsättningar för jämställdhet, trygghet och 
integration inom planområdet.

Avstämning mot miljökvalitetsnormer
Allmänt
Miljökvalitetsnormer (MKN) anger den lägsta acceptabla miljökvaliteten i mark, 
vatten och luft och finns reglerade i miljöbalkens 5 kapitel. Miljökvalitetsnormer 
finns för vattenkvalitet, föroreningar i utomhusluft, fisk- och musselvatten samt 
för utomhusbuller. Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Aktuellt planområde berör tre vattenförekomster, kustvattnet Askims fjord, vat-
tendraget Stora ån samt grundvattenförekomsten Frölunda. Samtliga vattenfö-
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rekomster omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Västerhavets 
vattenmyndighet och Göta älvs huvudavrinningsområde, se illustration.

Stora ån har enligt den senaste klassningen (2013) måttlig ekologisk status. 
Att förekomsten inte når god ekologisk status beror dels på övergödning och 
dels på hydromorfologiska förändringar genom fysisk påverkan av strandzonen. 
Påverkan på strandzonen har skett genom strandskoning och bebyggelse vilket 
medför att många naturliga livsmiljöer för djur och växter saknas i åfåran. Vat-
tenmyndigheten har beslutat att kvalitetskravet god ekologisk status ska uppnås 
till år 2027.

Även för Askims fjord har den ekologiska statusen bedömts som måttlig med 
avseende på näringsämnen och där kvalitetskravet god ekologisk status ska upp-
nås till år 2027.

De båda vattenförekomsternas kemiska status uppnår inte god ytvattensta-
tus med avseende på kvicksilver och kvicksilverföreningar enligt den senaste 
klassningen. Halterna av kvicksilver i fisk bedöms överskrida EU:s gränsvärden 
i samtliga vattenförekomster i Sverige. Det går inte att avgöra inom vilken tid 
det är möjligt att minska kvicksilverhalterna. Vattenmyndigheten har därför be-
slutat om ett generellt undantag i form av ett mindre strängt krav för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar. Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god 
kemisk ytvattenstatus. De nuvarande halterna av kvicksilver (december 2015) 
får dock inte öka.

Grundvattenförekomsten Frölunda är en sand- och grusförekomst med 
goda eller utmärkta uttagsmöjligheter i den bästa delen av grundvattenmagasi-
net. Grundvattenförekomsten har idag god kemisk grundvattenstatus samt god 
kvantitativ status. Miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomster som har en 
god statusklassning innebär att god status ska bibehållas. Förekomsten bedöms 
inte vara i risk att inte uppnå god kemisk status 2021.

Samtliga förändringsalternativ innebär troligtvis ökade trafikrörelser inom 
planområdet, samt fler boende. Även andelen hårdgjorda ytor ökar om de före-
slagna bostads- och verksamhetsområdena byggs ut enligt förändringsalternati-
ven. Den ökade mängden hårdgjorda ytor kompenseras till viss del av de i planen 
redovisade grönområdena och utvecklingen av dessa. 

Alternativen ger alla möjligheter att arbeta med åtgärder som kan förbättra 
situationen i Stora ån, Askims fjord samt grundvattenförekomsten Frölunda. 
Exempel på åtgärder som planen ger förutsättningar för är reserverandet av ytor 
för dagvattenhantering lokalt samt ytor för samlad dagvattenrening (positivt 
med avseende på den ekologiska statusen), sanering av förorenad mark i sam-
band med omvandling av industriområdet i Högsbo (positivt med avseende på 
den kemiska statusen) samt genom att ytor längs med Stora ån säkerställs med 
syfte att säkerställa ekologiskt funktionella kantzoner (positivt för den ekologis-
ka statusen).

Skillnaderna mellan förändringsalternativen är relativt små med avseende på 
uppfyllelse av miljökvalitetsnormerna för vatten. Med de lämpliga skydds- och 
förebyggande åtgärder som beskrivs ovan, bidrar planen sammantaget till att 
vattenstatusen successivt kan förbättras och medverkar därigenom till god eko-
logisk status och att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås inom plan-
området. 

Karta som visar områden som berörs 
av miljökvalitetsnormerna för vatten, se 
mer under avsnittet Skyddad natur, kap 
4 Tematiska inriktningar.
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Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Askims fjord finns upptagen i Länsstyrelsens i Västra Götalands läns föreskrift 
(14 FS 2007:554) avseende förteckning över musselvatten som skall skyddas 
enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och mussel-
vatten. Dessa normer omfattar både värden som inte får över- eller underskri-
das (gränsvärdesnormer) och värden som ska eftersträvas (målsättningsnormer). 
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda eller förbättra vattenkvaliteten så 
att en hög kvalitet på skaldjursprodukter kan hållas. 

Dagvatten från hårdgjorda ytor kan inverka på miljökvalitetsnormerna och 
medföra ökade halter av näringsämnen, metaller och suspenderat material till 
vattenförekomsterna, vilket står i strid med normerna.

Den fördjupade översiktsplanen innehåller inte någon exploatering i direkt 
närhet av Askims fjord. Risk finns dock att en ökad mängd förorenat vägdag-
vatten från Väg158 och Västerleden når vattenförekomsten.

Med lämpliga skyddsåtgärder bedöms inte någon av alternativen motverka 
att fastlagda miljökvalitetsnormer för musselvatten kan uppnås.

Miljökvalitetsnormer för luft 
Risken att överskrida gällande miljökvalitetsnormer för luft uppstår främst vid 
starkt trafikerade vägar eller i rum där luftomsättningen är liten, så som i mer 
centrala och tätbebyggda områden. Normerna reglerar i dagsläget halterna av 
kvävedioxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10, PM 2,5), bensen, kolmonoxid, 
ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Under 2017 överskreds MKN för NO2 i gatunivå i Göteborgsområdet (Haga, 
Gårda och Mölndal). MKN för PM10 och PM2,5 klarades dock med god mar-
ginal. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft berörs av den fördjupade över-
siktsplanen främst genom att den vägtrafik som alstrats inom planområdet 
genererar utsläpp till luft. Göteborgs stad har ett antaget åtgärdsprogram för 
kvävedioxid med syfte att minska föroreningsnivåerna i staden så att miljökvali-
tetsnormerna på sikt kan klaras. Åtgärdsprogrammet kommer att få genomslag 
framförallt på Söderleden och Västerleden, men även i övriga delar av planom-
rådet, om det genomförs.

Den fördjupade översiktsplanens mål är att skapa en tät och grön stad. Att ar-
beta med förtätning kan medföra att behovet av transporter minskar. Dock kan 
den lokala luftkvaliteten, framförallt inledningsvis och i vissa gaturum, bli något 
sämre till följd av att luftcirkulationen i den tätbebyggda miljön riskerar att för-
sämras. Förändringsalternativen ger förutsättningar för att blanda funktioner, så 
som arbetsplatser och bostäder, i anslutning till kollektivtrafikstråk. Bebyggelse-
utveckling i kollektivtrafiknära lägen kan medföra att fler väljer att åka kollektivt 
och därigenom minskar bilresorna lokalt. 

Andra exempel på åtgärder som kan bidra till ett mer hållbart resande, och 
därigenom öka chansen till att MKN för luft inte överskrids, är att bygga om 
vägar och gatustråk så att de innehåller separerade kollektivtrafikkörfält, införa 
fler gång- och cykelgator, bygga ett separerat pendlingscykelnät eller på liknan-
de sätt underlätta för att det ska vara enkelt att välja andra transportsätt än bil. 

Sammantaget skapar den fördjupade översiktsplanens förändringsalternativ 
förutsättningar som i det längre perspektivet underlättar för människor att välja 
ett mer hållbart sätt att resa. På längre sikt bedöms projektet medverka till att 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft kan nås, under förutsättning att kollek-
tivtrafiken blir attraktiv inom området.

Sveriges 16 miljökvalitetsmål

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och 
skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv
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Miljökvalitetsnormer för buller
Miljökvalitetsnormer för buller gäller i de största kommunerna (mer än 100 000 
invånare) och runt större vägar, järnvägar och flygplatser. Göteborgs stad har ett 
åtgärdsprogram för buller 2014-2018 (som ersätts 1 januari av Åtgärdsprogram 
mot buller 2019-2023) med syfte att minska omgivningsbullrets negativa effek-
ter på människors hälsa genom specifika åtgärder.

Oavsett vilket alternativ som slutligen utgör planförslaget kommer fler bo i 
bullerutsatta lägen. Bostadsbebyggelse i centrala lägen och vid trafikleder med 
höga trafikbullernivåer kan innebära betydande miljöpåverkan. Med lämpliga 
bullerskyddsåtgärder vid nybyggnad eller av befintlig bebyggelse, så som val av 
planlösning eller genom skärmar och vallar, i kombination med utvecklingen av 
en attraktiv kollektivtrafik, förutsätts det att planeringen sker på ett sådant sätt 
att den kommunal tillämpning av riktvärden för trafikbuller kan tillämpas.

Avstämning mot miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsmål
Sveriges riksdag har beslutat om 16 övergripande miljökvalitetsmål som ska nås 
till år 2020. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma 
natur- och kulturresurser måste ha för att vi ska uppnå långsiktig ekologisk håll-
barhet. Syftet med miljömålen är således att främja människors hälsa, värna den 
biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljövärden, bevara 
den långsiktiga produktionsförmågan i ekosystemen samt trygga en god hus-
hållning med naturresurser.

Göteborgs stad har mellan åren 2006 -2011 antagit 12 lokala miljömål som 
utgår från de 16 nationella målen. Målen fastställer de övergripande tillstånd 
och kvaliteter som är nödvändiga för långsiktig hållbarhet utifrån den ekologiska 
dimensionen. 

De lokala miljömål som är mest relevanta för översiktsplanen redovisas ned-
an.

Överensstämmelse med miljömålen
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning 
Dessa miljömål syftar till att minska utsläppen av föroreningar till luft. Den 
största källan till luftföroreningar är användningen av fossila bränslen inom 
transportsektorn. Hälsofarliga ämnen som kväveoxider, partiklar och bensen 
påverkar luftkvaliteten. Andra föroreningar, exempelvis svaveldioxid, bidrar till 
försurning av sjöar, vattendrag och skogsmark. Utsläppen från transportsektorn 
bidrar också till att koldioxidhalterna i atmosfären ökar, vilket påverkar klimat-
systemet.

Miljömålen bedöms, utifrån ett långt tidsperspektiv, påverkas i positiv rikt-
ning. Ett av den fördjupade översiktsplanens mål är att stärka förutsättningarna 
för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafikresande inom och i anslutning till 
området. Genom att planera för en tät och blandad stad, i kollektivtrafiknära lä-
gen, skapas också goda förutsättningar för att fler ska välja alternativa transport-
medel till bilen. Genom att satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk kan 
den lokala klimatpåverkan begränsas och ämnen som bidrar till försurning från 
vägtransporter minskas. Sammantaget går målet om en tät, grön och blandad 
stad i linje med målen om begränsad klimatpåverkan och Bara naturlig försur-
ning.
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Målet om Frisk luft kan på kort sikt påverkas i negativ riktning genom att en 
del av utbyggnaden föreslås utmed trafikerade vägar, vilket medför fler boenden i 
lägen där luftkvaliteten lokalt kan vara sämre. Detta i kombination med att gatu-
rummen blir tätare riskerar att påverka luftomsättningen och bidra till en sämre 
luftmiljö. Målet påverkas dock positivt i det längre perspektivet då en attraktiv 
kollektivtrafiklösning, i kombination med en nära och tät stad, möjliggör för att 
fler ska välja mer hållbara transportmedel än bilen.

Giftfri miljö
Miljömålet syftar till att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i el-
ler utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden. 

Den omvandling som föreslås av industriområdet vid Högsbo innebär att 
förorenad mark kommer att undersökas, saneras och hanteras. Detta medför att 
risken för att förorenat vatten når grundvatten eller andra vattenförekomster i 
området blir mindre. Förslagen i översiktsplanen kommer därför inte att försäm-
ra möjligheten att uppnå miljömålet.

Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans
Miljömålen omfattar utsläpp till vatten och påverkan på livsmiljöer i vatten. 
Inom planområdet finns vattenförekomster med måttlig ekologisk status till 
följd av bland annat övergödning och hydromorfologiska förändringar.

En ökning av befolkningen i området kan leda till ökade transporter och 
fler hårdgjorda ytor. Detta riskerar att bidra till ökad belastningen på vatten-
förekomster i området, och i värsta fall även risk att förorenat vatten hamnar i 
grundvattenmagasin. Genom anläggande av fördröjnings- och reningsåtgärder, 
som ökad andel grönytor och väldimensionerade vatten- och avloppssystem, kan 
påverkan minimeras. En ökad reningsnivå, jämfört med i dagsläget, kan bidra till 
en förbättrad vattenkvalitet i de vattendrag som passeras.

Planens förslag motverkar inte att miljömål relaterade till vatten kan upp-
fyllas, förutsatt att åtgärder vidtas för rening av vägdagvatten och från andra 
hårdgjorda ytor.

God bebyggd miljö
Bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. En god hushållning av 
mark, vatten, energi och andra naturresurser ska främjas.

I den fördjupade översiktsplanen planeras ny bebyggelse i anslutning till be-
fintlig. Stora natur- och grönområden tas tillvara och tillgängligheten till och 
mellan dem stärks i förslagen. 

Fler boende i området, i kombination med förtätning, kan leda till att buller-
nivåerna ökar och att luftmiljön lokalt blir sämre. Det är därmed särskilt viktigt 
att skapa möjligheter för att få fler att välja att åka kollektivt. Sådana möjligheter, 
i form av ny spårvagn eller stadsbana, är därför något konkret som alternativen 
skapar möjligheter för.

För att möta klimatförändringarna kommer anpassningsåtgärder att bli nöd-
vändiga. Genom de inriktningar som anges i översiktsplanen, utpekandet av vik-
tiga grönområden, identifieringen av områden med risk för översvämning samt 
reserverande av skyfallsytor och leder, gör att den fördjupade översiktsplanen 
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sammantaget bidrar till en god bebyggd miljö även i ett framtida förändrat kli-
mat.

Den fördjupade översiktsplanens förslag medverkar till att målet om God 
bebyggd miljö kan uppfyllas.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Arters 
livsmiljöer och ekosystem ska värnas. 

Miljömålet bedöms påverkas i både positiv och negativ riktning, men över-
vägande positivt. Genom att studera grönstrukturen inom och i anslutning till 
planområdet har brister i strukturen identifieras. Spridningsvägar för växt- och 
djurlivet säkerställs i planen genom minskade barriäreffekter och på så vis stärks 
även kopplingarna mellan det gröna och blå i området. 

Eftersom förändringsalternativen bygger på idéerna om en tät stad riskerar 
vissa mindre gröna ytor att bebyggas. Detta kan medföra att lokala biotoper, na-
turvärden och spridningsvägar fragmenteras eller byggs bort. En positiv effekt 
för växt- och djurlivet är omvandlingen på den östra sidan där verksamhetsom-
rådet planeras att omvandlas till blandstad. I blandstaden kommer grönskan att 
ges ett större utrymme än vad det har idag.

Arbetet med miljökvalitetsnormerna för vatten med tillhörande åtgärdspro-
gram kommer också säkerställa miljöer i kantzonen vid Stora ån som syftar till 
att stärka den biologiska mångfalden i och kring vattendraget.

Då det blir aktuellt med utbyggnad inom planen kommer områden att stude-
ras närmare med avseende på naturvärden. I övrigt bedöms inte ett genomför-
ande av översiktsplanen påverka miljömålet. 
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EKONOMISKA KONSEKVENSER
Då den fördjupade översiktsplanen befinner sig i ett tidigt skede är det inte möj-
ligt att mer än översiktligt redogöra för vilka ekonomiska konsekvenser de olika 
förändringsalternativen bedöms få ur samhällsekonomiskt och kommunaleko-
nomiskt perspektiv. 

Den omfattande omvandling och förtätning som föreslås, i alla förändrings-
alternativen förutsätter stora ekonomiska investeringar, inte minst för Göteborgs 
stad. Dessa investeringar behöver, för att säkerställa genomförbarheten, inte bara 
komma från kommunen utan även från andra offentliga organisationer och det 
privata näringslivet. Försäljningen av den exploateringsbara kommunägda mar-
ken samt delfinansiering från andra fastighetsägare (som genom nya detaljpla-
ner får ny eller utökad byggrätt) bedöms, åtminstone delvis, kunna finansiera 
kommunens investeringar i gator, parker och andra allmänna platser. Markför-
säljningen bidrar också, genom att öka stadens inkomster, indirekt till stadens 
möjligheter att finansiera mer övergripande infrastruktur samt investeringar i 
lokaler för olika typer av kommunal service. 

Den fördjupade översiktsplanens generella ambition, och den specifika mål-
bilden för Dag Hammarskjöldstaden, om en tätare och mer sammanhållen stad 
utan barriärer skapar möjligheter till ökade stadskvaliteter. Genomförs arbetet 
på ett sådant sätt att dessa ökande kvaliteter uppstår, bedöms även områdets att-
raktivitet öka, på många plan. En effekt av detta kan vara ökade markvärden, en 
annan effekt kan vara en ökad investeringsvilja i området. På vilket sätt och med 
vilket innehåll utvecklingen i området genomförs kommer oavsett alternativ få 
konsekvenser för de intäkter och kostnader som genereras. 

Områdets placering i mellanstaden, kring tyngdpunkten Frölunda torg, ger 
att den föreslagna förtätningen innebär ett, i stora delar, effektivt markutnyttjan-
de då redan byggd infrastruktur kan utnyttjas. Detta tillsammans med omvand-
lingen av dagen storskaliga infrastruktur och minskade trafikytor till förmån för 
fler bostäder, kontor eller handelsytor bedöms bidra till en god hushållning av 
stadens markresurser. 

En tätare och tillgänglig stad förutsätter en omdaning från dagens bilorien-
terade mobilitet mot en struktur och utformning som prioriterar kollektiv-, cy-
kel- samt gångtrafik. En omvandling som stöder en sådan utveckling leder till 
hälsovinster, bättre hushållning med naturresurser och minskad klimatpåverkan, 
vilka ger en positiv effekt på ekonomisk hållbarhet.

Konsekvenser alternativ A 
Alternativet bedöms generera stora kostnader och dess genomförbarhet är be-
roende av att finansieringen kan lösas. Möjligheterna för medfinansiering från 
privata fastighetsägare bör därför undersökas i tidigt skede. Utöver detta kräver 
en utbyggnad av en eventuell järnväg också att statliga (eller regionala) medel 
tillförs. En eventuell inlösen för att kunna tillgodose tillgång till kommunal ser-
vice kan också komma att bli en relativt stor kostnad för staden. 

Eftersom staden till stor del har rådighet över den mark som tillgängliggörs 
och utvecklas längsmed boulevarden samt att exploateringen är hög ger bedöm-
ningen att alternativet kommer att generera omfattande intäkter till staden. Då 
stadskvalitéerna ökar avsevärt genom detta alternativ är en ökning av fastighets-
värden trolig på båda sidor om leden.

0 A B C

• Ingen omvandling 
sker av leden

• Nya bostäder öster 
om leden i separe-
rade områden

• Enligt pågående 
planering

• Trolig utveckling 
om FÖP:en inte ge-
nomförs

• Sisjön omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Koncentrerad och 
hög exploatering 
längs med boule-
varden

• Spår längs boule-
varden till Järnbrott

• Endast mindre delar 
av Högsbo verk-
samhetsområde 
omvandlas

• Leden omvandlas 
till boulevard 

• Bebyggelse i tät  
sammanhängande 
kvartersstad

• Spårväg och biltra-
fi k separeras

• Spår genom den 
nya kvartersstaden

• Vägtrafi k öster och 
väster om den nya 
kvartersbebyggel-
sen

• Leden omvandlas 
till boulevard

• Varierad utform-
ning på boulevar-
den och den nya 
bebyggelsen, utef-
ter omgivningens 
förutsättningar

• Många öst-västli-
ga gång- och cy-
kelpassager över 
boulevarden

• Spår över Söder-
leden, delvis längs 
med boulevarden

14 15 X
Söder/
Väster-
leden

A- Linjestaden
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Konsekvenser alternativ B
Alternativet bedöms relativt kostsamt kopplat till den mängd ny infrastruktur 
som behöver tillskapas. Att en omvandling och flytt av boulevarden behöver 
ske innan vidare utveckling sker gör att alternativet blir ekonomiskt framtungt 
för staden. Därför måste delfinansiering från privata fastighetsägare utredas och 
beslutas om tidigt i processen. Då kommunens markinnehav på den östra sidan 
är begränsat kräver en ny spårvagnslinje att privat mark löses in alternativ att 
markbyten genomförs.

Kommunala markytor frigörs genom en ny placering av boulevarden vilket 
skapar intäkter till staden. Intäkternas storlek begränsas dock av alternativets 
relativt låga exploatering och att delar av den kommunala marken kommer att 
behövas till samhällsservice. Stadskvalitéerna ökar mycket genom alternativet 
vilket även bedöms kunna generera en stor ökning av fastighetsvärdena, både i 
nya stadsområden och angränsande befintliga områden.

Konsekvenser alternativ C
Detta alternativ förutsätter en omvandling av boulevarden som genererar kost-
nader för staden. Då läget på boulevarden inte förändras avgörs storleken på 
dessa kostnader till stor del av boulevardens framtida utformning. Eftersom ge-
nomförande i etapper är möjligt kan investeringstakten följa exploateringstak-
ten. Detta ger goda möjligheter att knyta investeringar till specifik utveckling 
och därmed kunna motivera krav på medfinansiering från privata fastighetsägare 
(som drar nytta av den utveckling som sker).

Denna nya dragningen av spårvägen söder om Marconimotet kräver inlösen 
av privatägd mark. Inlösen av mark kan även behövas för att säkerställa utbygg-
naden av kommunal service. 

Stadens intäkter begränsas av den exploatering som är möjlig inom det kom-
munala markinnehavet. Genom att alternativet i stor grad visar på en samman-
hängande stad skapas mycket ökande stadskvalitéer, vilka i sin tur ger förut-
sättningar för ökade fastighetsvärden inte bara i de omvandlade områdena utan 
även i befintliga områden väster om Boulevarden. Dessa ökade markvärden till-
sammans med möjligheten till en etappvis utbyggnad ger möjligheter för staden 
att, trots att andelen mark med kommunal rådighet är relativt liten, skapa goda 
intäkter.
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till boulevard

• Varierad utform-
ning på boulevar-
den och den nya 
bebyggelsen, utef-
ter omgivningens 
förutsättningar

• Många öst-västli-
ga gång- och cy-
kelpassager över 
boulevarden

• Spår över Söder-
leden, delvis längs 
med boulevarden

14 15 X
Söder/
Väster-
leden

B- Parallella stråk

C- Kopplande gator
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SOCIALA KONSEKVENSER
Begreppet social hållbarhet innefattar många olika perspektiv. I begreppet ingår 
att i sin planering ta hänsyn till barn och unga, till äldre och till personer med 
funktionsnedsättningar. Den sociala hållbarhets dimensionen inkluderar värden 
som jämlikhet, trygghet, integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa. 

En social konsekvensanalys (SKA) som inkluderar barnkonsekvensanalys 
(BKA) har genomförts i samband med arbetet med den fördjupade översiktspla-
nen. Nedan följer en genomgång av de fyra aspekter som bedöms vara av särskild 
vikt för att Högsbo och Frölunda ska utvecklas till en socialt hållbar stadsdel 
med god livsmiljö för boende och besökare. 

Minskad barriäreffekt
Dag Hammarskjöldsleden, Söderleden och Västerleden utgör stora barriärer i 
området. De är dels fysiska barriärer som begränsar möjligheten för människor 
att röra sig i området och dels en mental barriär för hur staden uppfattas. Leder-
na skär av stadsrummen och skapar avskärmade och isolerade områden. 

Dag Hammarskjöldsleden kan genom en omvandling skapa ett flöde av rörel-
ser i öst-västlig riktning. Naturområdena Änggårdsbergen och Botaniska träd-
gården skulle bli tillgängliga för fler genom en direkt grön koppling till Slotts-
skogen och genom ökad tillgänglighet från spårvagnshållplatsen. 

Av de boende ses området Tynnered och Frölunda redan i dag som ett sam-
manhängande område men där Västerleden utgör en barriär. Barriären förhin-
drar idag rörelser som i en stadsmiljö hade varit självklara gångstråk och som 
skulle kunna skapat liv och rörelse i området. Trots att Västerleden idag har flera 
över- och undergångar, där oskyddade trafikanter kan röra sig fritt mellan Tyn-
nered och Frölunda, upplevs leden om en stor barriär. 

En överbryggning av Västerleden i ett läge nära Frölunda torg skulle skapa en 
stor, öppen och trygg passage över leden och skulle öka tillgängligheten i om-
rådet. En överbryggning skulle även kunna utveckla Frölunda torg till ett bättre 
och mer tillgängligt resecentrum.

Trygghet 
Planområdet omfattar flera delområden som idag används på olika sätt och där 
tryggheten i området uppfattas olika. Stora delar av området är uppbyggt med 
storskalig bostadsbebyggelse som omgärdas av öppna parkeringsytor och breda 
trafikstråk. De stora ytorna för trafik och infrastruktur kan skapa otrygga miljöer 
då de tenderar att uppfattas som ödsliga. Detta kan medföra att människor inte 
vill vistas i området vilket i sin tur påverkar rörelsemönstret i området. Trafikin-
tensiva områden innebär också en otrygghet för oskyddade trafikanter, framfö-
rallt för barn.

De undergångar som finns under lederna uppfattas av många som otrygga 
platser att vistas på. Tunnlarna är långa och saknar god förankring i stadsstruk-
turen. 

Stora ytor inom fördjupningsområdet är idag verksamhetsområden som be-
folkas dagtid men som under kvällar och nätter blir öde och därmed uppfattas 
som otrygga. 

En utveckling av planområdet med en ökad andel bostäder med blandade 
upplåtelseformer, bostadstyper och bostadsstorlekar kan skapa en variation i den 
fysiska miljön och således öka uppfattningen av trygghet. En omvandling av 
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verksamhetsområden till blandstad kan skapa rörelser i området under fler av 
dygnets timmar vilket är positivt för upplevelsen av trygghet. Inom fördjup-
ningsområdet kan attraktiva offentliga platser skapas där människor kan mötas. 

Vid utformningen av de nya bostadsområdena och kringliggande offentliga 
utemiljöer, är det viktigt att arbeta med belysning eller att ta bort skymmande 
buskage för att den upplevda tryggheten ska öka.

För att kunna skapa trygga trafikmiljöer bör stråk så som mellan bostäder och 
skolor eller till hållplatser eller lek- och vistelseytor för barn, särskilt beaktas. 

Grönska
Planområdet uppfattas idag av boende som ett grönt område med närhet till 
natur, hav och rekreationsområden. Detta är viktigt att värna och utveckla. Inom 
området finns stora gröna ytor av värde för hela staden och regionen som ex-
empelvis Slottsskogen, Ruddalen och Änggårdsbergen. Det finns även flera små 
gröna ytor som är av vikt för närrekreation för boende och verksamma i området. 
Många av grönområdena uppfattas som otillgängliga och svåra att nå. Närheten 
till havet och kusten präglar olika delar av området på olika sätt. I vissa delar är 
närheten till havet mer markant och uppfattas som lättillgänglig medan kusten 
från andra delar av området kan uppfattas som svårt att nå och långt borta.  

Det är viktigt att som planen förslår bevara de gröna ytor som finns och att 
se ett grönt samband genom hela planområdet. Stärkta samband kan öka till-
gängligheten till rekreationsområdena. Hur boende kan röra sig mellan bostaden 
och rekreationsområden är viktigt att studera. Även grönytor som idag kan anses 
vara utan funktion är viktiga att bevara och utveckla då ett ökat antal boende 
och verksamma i området medför ökat behov av grönska och tysta miljöer. Väl-
enområdet är ett exempel på grönområde som kan utvecklas till ett grönskande 
aktivitetsområde för idrott, lek och möten och där områdets koppling till havet 
gör påmind.

Social infrastruktur
Området står inför en utveckling med ett högt exploateringstryck och en ökning 
av andelen bostäder. Det är viktigt att den sociala infrastrukturen beaktas i den 
fortsatta planeringen av området, genom att lyfta och prioritera behovet av ett 
differentierat bostadsutbud, ytor för skola, förskola och annan kommunal service 
och offentliga mötesplatser, kan den sociala infrastrukturen i området stärkas. 
Ett differentierat bostadsutbud kan bidra till en mer blandad befolkning vad gäl-
ler ålder samt socioekonomiska och etniska förhållanden och ge ökad valfrihet i 
typ av boende oberoende var i livet man befinner sig.

Det finns idag offentliga rum som kan utvecklas till sociala noder i området så 
som Marklandsgatan, Rundradioparken och Radiotorget. Inom området behövs 
offentliga mötesplatser för barn och unga. Det finns även behov av ytor för idrott 
och spontanidrott samt för kultur och föreningsliv. I den fysiska planeringen kan 
den sociala infrastrukturen få vara styrande för samhällsutvecklingen, det är där-
för viktigt att tidigt visa hur mycket utrymme kommunal service kräver så som 
friytor för skolor och förskolor. I den fysiska planeringen behöver ytor säkerstäl-
las så att inte utbyggnaden av den sociala infrastrukturen skjuts på framtiden. 
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ÅTGÄRDER OCH UPPFÖLJNING
Den fördjupade översiktsplanen är vägledande och påverkar beslut som tas i 
kommande planering. För att nå planens mål och vision krävs därmed att ett 
fortsatt arbete sker med kommunens planer och styrdokument. Uppföljning av 
översiktsplanens miljöpåverkan sker i kommunens årliga analys av miljöarbetet. 
Det är genom att följa upp rekommendationerna i olika styrdokument som sta-
den kan förebygga negativ miljöpåverkan, göra mätningar samt följa upp resultat 
av olika åtgärder. De dokument som blir särskilt viktiga i den framtida plane-
ringen är framförallt kopplade till minskad påverkan på vattenmiljöer, buller- 
och luftföroreningar samt minskad risk för översvämning. 

Exempel på arbeten och sammanställningar som kan användas är
För minskad påverkan på vattenmiljöer och vattenkvalitet
• Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt
• Den årliga miljörapporten som beskriver miljötillståndet i Göteborgs Stad

För minskad risk för översvämning, ras och erosion
• Den årliga miljörapporten som beskriver miljötillståndet i Göteborgs Stad
• Grönstrategi för en tät och grön stad ( antaget 2014-02-10)

Förbättrad luftkvalitet
Åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen, reviderat program – 
2018-06-19.

Förbättrade bullernivåer
Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2014-2018, ersätts 1 januari 2019 
av Göteborgs Stads åtgärdsprogram mot buller 2019–2023.

Detaljplaner 
När detaljplaner tas fram bedöms behovet av att genomföra en miljöbedömning 
av planen samt behovet av att belysa eventuella miljökonsekvenser i en mil-
jökonsekvensbeskrivning (MKB). Miljöbedömningsprocessen bör leda till ut-
formning av detaljplaner så att betydande miljöpåverkan inte uppkommer om 
de genomförs.

Väg- och järnvägsplaner
Det är Trafikverket som ansvarar för planering av statliga järnvägar och allmän-
na vägar. Skulle järnvägsprojekt som exempelvis en stadsbana planeras eller en 
ombyggnad av någon statlig väg bli aktuell inom planområdet kommer samtliga 
projekt att kommer samtliga att utredas vidare i arbete med järnvägs- respektive. 
vägplan. 
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