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ETT LokALT pErSpEkTIv

beskrivningen Av stAdsdelen - ett underlAg för plAnering 
Stadsbyggandet innehåller flera perspektiv, dels det lokala genom den enskildes 
livsmiljö, dels det övergripande utifrån hela staden och även Göteborgsregionens 
utveckling. Beskrivningar utifrån det lokala perspektivet har tagits fram för varje 
stadsdelsnämndsområde och är underlag för planering av stadens utveckling och 
utbyggnad. Syftet är att förstå de olika stadsdelarnas särskilda karaktärer, styrkor 
och behov samt att ge ett kunskapsunderlag och en introduktion till stadsdelens 
liv och miljöer. De stadsdelsvisa beskrivningarna är värdefulla som introduktion 
till stadsdelen för stadens invånare, kommunala förvaltningar, företag och m fl. 

Beskrivningarna (tidigare kallade lokala program) har tagits fram under 2006-
07 i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret och de 21 stadsdelsförvaltningarna. 
Beskrivningarna finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontorets hemsida och finns 
även på stadsdelsförvaltningarna samt på Stadsbyggnadskontoret.

Lokala program togs först fram som underlag till ÖP99. I uppdraget att ta fram 
en ny översiktsplan, som formulerades av kommunstyrelsen juni 2005, angavs att 
även de lokala programmen för de 21 stadsdelsnämndernas områden skulle ses 
över.

sAmrådet
Förslaget till översiktsplan, ÖPXX, var ute på samråd under våren 2007. Lokala 
program var en del av underlagsmaterialet i samrådshandlingen. Många diskute-
rade översiktsplaneförslaget och sammanlagt inkom cirka 210 yttranden. En del av 
dem berörde de stadsdelsvisa beskrivningarna. Efter samrådet har beskrivningarna 
justerats och aktualiserats. En information om de färdiga handlingarna hölls för 
Byggnadsnämnden i mars 2008.

Ylva Löf     Lisa Wistrand
Översiktsplanechef   Projektledare 
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SAMMANfATTNINg
Linnéstadens miljö har fyra tydliga karaktärer. I Haga och många stenhuskvar-
ter bor invånarna i en traditionell kvartersstad med ganska hög täthet och liten 
tillgång till friytor, många insprängda små verksamheter och ett offentligt stads-
liv som tilltalar många. De omgjorda kvarteren från 60- och 70-tal i Annedal, 
Stigberget och Masthugget är däremot mer renodlade bostadsområden i öppnare 
planmönster, med lekplatser på gårdar utan trafik. Det sammanhängande insti-
tutionsområdet med Campus Linné, Medicinareberget och Sahlgrenska är ett 
av Göteborgs stora arbetsområden med ca 10 000 anställda. Slutligen är de stora 
grönområdena Slottsskogen och Botaniska/Änggårdsbergen viktiga utflyktsmål 
för många göteborgare. 

Det är attraktivt att bo i Linnéstaden och befolkningen har stadigt ökat under 
en rad år, till drygt 31 000 invånare. Den beräknas öka ytterligare med cirka 1000 
personer under de närmaste åren. In- och utflyttningen är dock relativt stor. Främst 
yngre vuxna flyttar in, medan barnfamiljer flyttar ut. För de närmaste åren behövs 
något ökade resurser inom barnomsorgen, medan behoven minskar inom grund-
skolan. Även inom äldreomsorgen minskar behoven något de närmaste åren, innan 
fyrtiotalisternas stora grupper återigen ökar behoven om cirka 15 år.

Den medicinska forskningen och utbildningen inom Sahlgrenska och på Medi-
cinareberget är av stor betydelse för Göteborg och mycket talar för att den kommer 
att utvecklas ytterligare. Planeringen för dessa områden utgår från att verksamhe-
terna ska fungera som en helhet och integreras med staden runtom. En planerad 
biltrafiktunnel under Medicinareberget skulle minska genomfartstrafiken i området 
och ge ett bättre fysiskt samband mellan Sahlgrenska och Medicinareberget. Även 
högskoleinstitutionerna längs Hagas östsida hör till Linnéstadens ”stora närings-
liv”, men ger också underlag för stadsdelens småskaliga näringsliv, som caféer och 
serviceföretag. Till det storskaliga näringslivet hör verksamheterna inom sjötran-
sporter längs Masthuggskajen. Den största förändringen i stadsdelens markan-
vändning kan på sikt ske mellan Första Långgatan och kajen, om färjeterminalen 
kan erbjudas ett annat läge. Då öppnas möjligheten att planera för en blandad 
stadsbebyggelse, med en eventuell överdäckning av trafikleden som idag utgör en 
kraftig barriär mellan bebyggelse och älven.

Linnégatan har återerövrats som stadsgata genom att trafiken halverats under 
en tioårsperiod. Däremot är Övre Husargatan fortfarande en kraftig barriär. Beho-
vet av åtgärder här är stort för att skapa en tryggare och lugnare miljö för de som 
bor i den delen av Linnéstaden. 

Haga Nygata är ett livskraftigt stråk

Sahlgrenska och Medicinarberget utgör ett  
av stadens största arbetsplatsområden.

Foto: Flygare Palmnäs 2004

Foto: Krister Engström

Masthuggskajen utgör ett framtida förnyelse-
område om färjetrafiken kan ges ett nytt läge.
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LINNÉSTADENS roLL I STADEN

regionAlA målpunkter
Läget i omedelbar närhet till City ger gator och platser en prägel av Det Stora 
Göteborgs stadsliv. Viktiga regionala målpunkter, belägna både inom Linnéstaden 
och i angränsande delar, åstadkommer stora genomfartsströmmar av trafik, med 
risker och barriärer som följd. Linnéstaden är i hög grad beroende av en bättre 
framtida balans mellan kollektivtrafikresande och bilresor till dessa målpunkter. 
Den största och mest trafikalstrande är naturligtvis City, som regionens största 
handels- och näringslivscentrum. 

Inom stadsdelen är Stenas färjeterminaler, för Danmarks- och Tysklandstra-
fiken längs Masthuggskajen, betydande målpunkter nationellt och regionalt för 
bl.a. tung trafik. En viktig kvalitet med läget är spårvägstrafiken som ger god till-
gänglighet för personresenärer och gör Danmarkstrafiken till ett attraktivt dags-
resmål för både göteborgare och danskar. En annan verksamhet beroende av god 
kollektivtrafik är Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) som utgör en av regionens 
viktigaste vårdinstitutioner. Sahlgrenska och Institutionerna på Medicinareberget  
bildar tillsammans ett viktigt biomedicinskt kluster med många arbetsplatser inom 
den medicinska sektorn, en företagspark med inkubatorsverksamhet samt världs-
ledande biomedicinsk forskning på bl.a BioTech Center. Ett annat betydelsefullt 
område för arbetsplatser utgör koncentrationen av Universitetsinstitutioner vid 
Sprängkullsgatan, som förstärks ytterligare av Nya Pedagogen i västra City. 

speCiellA milJöer
Linnéstaden innehåller även hela miljöer, med såväl stadskvarter som grönområden, 
som är attraktiva för besökare från övriga stadsdelar och regionen. Stadskvarteren 
ligger koncentrerade till den norra delen. Haga, Masthugget närmast Linnégatan 
samt angränsande delar av Pustervik, Olivedal och Kommendantsängen har kvar 
mycket av sin ursprunglighet och stämning som lockar besökare, även om de små 
hantverks- och butikslokalerna som fanns förut är färre och har koncentrerats 
till vissa gator. Haga Nygata har blivit ett livligt och helt originellt flanör- och 
caféstråk. Hagas bebyggelse, med Skansen Kronan som dominerar stadsbilden på 
Skansberget, är kärnan i detta område och ses som ett riksintresse i kommunens 
planering. Änggårdens trädgårdsstad är också av riksintresse, med sin stadsplan av 
Albert Lilienberg där typiska inslag som gatuaxlar och noggrant gestaltade platser 
och gator fortfarande idag kan ses som inspirerande förebilder.

Järntorget med Folkets Hus-komplexet och området kring Långgatorna har 

•.en.del.av.city
•.vård.och.omsorg
•.Utbildning.och.forskning
•.Speciella.stadsmiljöer
•.Kultur,.resturanger.och.nöje
•.idrott
•.Stora.park-.och.grönområden
•.färjetrafik.danmark
•.turism

Nya Bio Tech-huset

Foto: Krister Engström
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utvecklats till något av ett kulturcentrum. Andra Långgatan ses av många, trots en 
del ruffiga inslag, som den sista genuina stadsgatan i Göteborg, med en småskalig 
bebyggelse för bostäder, hantverkare, butiker och caféer. Linnégatan är däremot 
idag mera ett restaurang- och flanörstråk av ett snitt som drar andra kategorier av 
besökare och kompletterar stadens andra nöjesstråk. Linnéstaden kan alltså upp-
visa byggda miljöer med mångfald, som har en dragningskraft långt utöver den 
egna stadsdelen. 

grönområden oCh idrott
Huvuddelen av Linnéstadens yta upptas av gröna områden som är viktiga för många 
göteborgare och delvis också för boende i regionen. Slottsskogen anlades som en 
park i engelsk stil under 1870-talet och är sedan dess ett populärt utflyktsmål med 
stora gräsytor, bergknallar och skogsdungar. Idrottsområdet kring Slottsskogsval-
len/Frölundaborg vid parkens sydända har också stor regional betydelse och är 
ytterst välbesökt vid olika evenemang, såsom Göteborgsvarvet. 

Botaniska Trädgården från 1923 drar besökare långväga ifrån och hör till Göte-
borgs stora sevärdheter. Den övergår i det vidsträckta, obebyggda naturområdet 
Änggårdsbergen, som delvis är naturreservat och utgör ett populärt utflyktsmål 
året om. Botaniska och naturen ramar in Änggårdens Trädgårdsstad och förstär-
ker ytterligare Lilienbergs stadsplan.

utveCklingstendenser oCh behov
Flera aspekter talar för att Linnéstaden kommer att få ett allt närmare förhållande 
till dagens City. När Södra Älvstranden utvecklas till en del av City med bygg-
nadskvarter och en utbyggd Kringen-linje från Järntorget, blir anknytningen tätare 
mellan sydvästra City och Järntorgsområdet. Detta har redan stärkts genom Nya 
Pedagogen, som skapar ökat underlag för caféer och handel även inom angränsande 
delar av Linnéstaden. 

En ökande andel pendlingsresenärer inom kollektivtrafiken är viktig för Linné-
stadens del, eftersom den stora genomfartstrafiken ger olägenheter inom stadsdelen. 
Den planerade tågtunneln, Västlänken, som ger förbättrade pendlingsmöjligheter, 
kan komma att få en station i Hagakyrkans park. Det skulle ytterligare förstärka 
city-karaktären i östra delen av Linnéstaden genom att den ger underlag för ännu 
mer service och handel. Medicinareberget och Sahlgrenska kommer att utvecklas 
och behålla sin ställning som ett av regionen viktigaste arbetsområden, samtidigt 
som de stora grön- och idrottsområdena sannolikt får en ännu mer uttalad roll i 
”Det stora Göteborg” när stadsbebyggelsen efterhand förtätas. Naturhistoriska Muséet, Slottsskogen

Foto: Krister Engström

Samhällsvetenskapliga institutionen

Foto: Krister Engström

Haga Nygata



Diagrammen visar bostadsbeståndet 2006, småhus och lägenhe-
ter i flerbostadshus, fördelat på primärområden. För mer detalje-
rad data se http://www.goteborg.se/statistik

statistik

Kartan och tabellen visar stadsdelen med dess primärområden. 
De tre siffrorna är primärområdets kod.  
Se http://www.goteborg.se/statistik

hustyp 2006

bostadstorlek 2006

upplåtelseform 2006

Antal bostäder 2006

105 Masthugget               6 279

106 Änggården     671

107 Haga  2 047

108 Annedal  2 530

109 Olivedal               6 263 

 Totalt              17 790
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Allmännyttan Bostadsrättsfören.
Enskild person Övriga ägare

STATISTIk LINNÉSTADEN (8)
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Social struktur: Mäts i förhållande till genomsnittet i Göteborg, index=100. Höginkomsttagare 360< tkr/år, Eftergymnasial utbildning 
3<års utbildning, Förvärvsfrekvens 25-65 år, Ohälsotal 16-65 år, se Göteborgsbladet, maj 2007. Nöjd kundindex, hur nöjda invånarna är 
med miljön i sin stadsdel. Se medborgarenkäten 2006. Valdeltagande. Se statistisk årsbok 2007, Göteborg. 
Färdsätt 2006: Andelen resor för respektive färdsätt i stadsdelen 2005, jämfört med Göteborg. Se resvaneundersökning 2006.
Åldersfördelning 2007: Andelen av invånarna i varje ettårsklass i stadsdelen, jämfört med Göteborg. Se http://www.goteborg.se/statistik
Befolkning 1985-2007 och prognos: Folkmängdsförändringen i stadsdelen från 1985, jämfört med Göteborg. 1985 är index 100 och 
utifrån det visas förändringen i femårsintervall. 2008 - 2015 är en prognos. Se http://www.goteborg.se/statistik

Folkmängd: 31 277 personer

Landyta:           651 ha
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ATT LEvA I LINNÉSTADEN

Att bo i linné
I bl.a Haga och Kommendantsängen är livsmiljön den tradionellt urbana, med en 
relativt hög täthet, en tydlig rumslighet, bostäder och verksamheter tätt samman-
fogade, med liten tillgång till bostadsnära gröna ytor och med gående, cyklande 
och bilister blandade. Rester av den historiskt framväxta staden i både stenstads-
kvarteren och kvarteren med landshövdingehus kan upplevas i Haga och de delar 
som inte totalsanerades under 60- och 70-talen. Närheten till City och universi-
tetsinstitutionerna kring Sprängkullsgatan bidrar till att skapa det offentliga folkliv 
som hör samman med stadsboendet. 

De helt omgjorda miljöerna i Annedal, Stigberget och Olivedal har däremot 
en mer förortsliknande fysisk utformning och saknar både den starka rumslighe-
ten och blandstadskvaliteterna som finns i de traditionella kvarteren. Däremot har 
de trafikmässigt sett en säkrare närmiljö med ett bra utbud av mindre lekplatser. 
De boende i Masthugget och Olivedal har en bra tillgänglighet till Slottsskogen, 
medan Annedal har den branta bergssluttningen mot Guldheden som en visserli-
gen svårtillgänglig men också spännande  grön yta. Stigbergets boende har utsikts-
berget kring Masthuggskyrkan som en motsvarande tillgång. Hagaborna har det 
svårtillgängliga Skansberget och parken kring Hagakyrkan som större gröna ytor. 
Genomgående gäller för hela Linnéstaden att de små bostadsnära gröna ytor som 
finns därutöver är ytterst värdefulla för att tillgodose inte minst äldres och barn-
familjers behov. 

Buller, luftföroreningar, olycksrisker och barriäreffekter som skapas av genom-
fartstrafiken på framför allt Övre Husargatan är svårbemästrade problem, eftersom 
infartsleden söderifrån mynnar i Linnéplatsen. Däremot har Linnégatan delvis 
återerövrats för gående, cyklister, uteserveringar och annat som hör till stadslivet, 
genom att ytorna för bilarna har krympts. 

Boende i bostadsrättsföreningar dominerar numera kraftigt i Linnéstaden, 
undantaget Haga där allmännyttans hyresrätter står för 75 % av beståndet. Ande-
len små lägenheter är större än genomsnittligt i Göteborg. I exempelvis Annedal 
och Masthugget är två tredjedelar av bostäderna två rum och kök eller mindre, 
vilket är litet för många barnfamiljer. I Änggården, med många villor och radhus, 
överväger däremot andelen större bostäder, även om hyresrätterna i lamellhusen 
i den södra delen innehåller ett hundratal mindre lägenheter. Området har ett 
exklusivt men avskilt läge i närkontakt med stora grönområden, samtidigt som 
delarna närmast trafikleden är utsatta för störningar. 

•. mångfald.av.livsmiljöer
•. Positiv.befolkningsutveckling
•. Stor.arbetsinpendling
•. fler.förskolebarn.och.färre.skolbarn
•. färre.äldre.
•. aktivitetscentrum.frölundaborg.och.

formverkstan’.-.daglig.verksamhet.
för.funktionshindrade

•. Stadsdelsbibiotek.i.gamla.brandsta-
tionen

Bergsbranten mot Norra Guldheden

Kaponjärgatan
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befolkning
en ökande nattbefolkning
Antalet invånare i Linnéstaden har ökat varje år sedan stadsdelsnämn-
derna infördes 1990. Vid årsskiftet 2005/06 hade stadsdelen totalt    
31 243 invånare, vilket gör det till den fjärde största stadsdelen befolk-
ningsmässigt i Göteborg. Linnéstadens befolkning bedöms fortsätta 
att öka med ytterligare drygt 1 000 personer de närmaste 10 åren. 

Linnéstaden har en relativt stor in- och utflyttning. De som flyttar 
in till Linné är främst unga vuxna, medan de som flyttar från Linné-
staden är dels vuxna i åldern kring 35, dels barn under fem år, vilket 
innebär att många barnfamiljer sannolikt väljer att flytta ut till mer 
barnvänliga miljöer medan barnen är små. Jämfört med Göteborg 
som helhet har Linnéstaden en mindre andel barn och unga samt 
äldre invånare. Under senare år har dock antalet barn i förskoleål-
dern ökat medan antalet barn i skolåldern blir färre. Befolkningen 
i arbetsför ålder, 20-64 år, ökar något i antal varje år, medan antalet 
äldre linnéstadsbor minskar. 

stor dagbefolkning
Linnéstaden har en stor inpendling. Den förvärvsarbetande dagbe-
folkningen uppgår till ca 23 100 personer varav endast ett par tusen 
bor inom stadsdelen. Hälften arbetar inom stat och region företrädes-
vis inom sjukvården och större delen av den andra hälften jobbar inom 
näringslivet. Utmärkande för de som bor i Linnéstaden, i jämförelse 
med Göteborg som helhet, är hög utbildningsnivå, en hög andel hög-
inkomsttagare samt en lägre andel arbetslösa. Detta förhållande har 
förstärkts under senare år. Totalt är 4,2 % av stadsdelens befolkning 
öppet arbetslösa och ohälsotalet för stadsdelen är lågt jämfört med 
Göteborg i övrigt. 

Jungmansgatan

Foto: Stadsdelsförvaltningen Linnéstaden

Engelska parken, Annedal

Linnégatan
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bArn oCh ungdomAr
förskola
Det föds allt fler barn, vilket medför att antalet förskolebarn bedöms öka med 
omkring 180 barn under en 10-årsperiod.  Förskolan ger omvårdnad och peda-
gogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år. Verksamheten omfattar förskolor, 
familjedaghem och enskilda förskolor med drygt 1 350 platser. Flera av Linnéstadens 
förskolor är små och ligger insprängda i vanliga hyreshus. 

I stadsdelen finns 23 kommunala förskolor med tillsammans drygt 900 barn. 
Av dessa bor drygt 100 barn i andra stadsdelar. Det finns också några kommunala 
familjedaghem där dagbarnvårdare tar emot barn i åldrarna 1-9 år i sitt hem. I 
Linnéstaden finns ett stort inslag av förskolor i alternativ regi. Föräldrakoopera-
tiv och andra enskilda förskolor utgör ungefär en tredjedel av förskoleplatserna i 
Linnéstaden. Sammanlagt går ca 460 barn i förskolor med egen regi, och av dessa 
bor drygt hälften i Linnéstaden.

lekplatser
För de mindre barnen finns ett antal större lekplatser inom stadsdelen såsom i kv. 
Soldaten i Haga, ”Plikta” i Slottskogen, Engelska parken i Södra Annedal och fot-
bollsplanen vid Annedalsskolan. Masthugget är välförsörjt med ett flertal mindre 
lekplatser. 

grundskola
Stadsdelsnämnden ansvarar för all grundskoleverksamhet för barn upp till 16 år. 
De stora barnkullarna som föddes kring 1990 är på väg att lämna grundskolan och 
antalet barn i skolåldern minskar därför. Samtidigt föds det återigen fler barn och 
antalet barn i förskoleåldern, 1-5 år, beräknas öka med ungefär 100 de närmaste 
fem åren. Allt eftersom dessa barnkullar börjar skolan, kommer behovet av platser 
i skolorna att öka.

I Linnéstadens grundskolor går idag 1 900 elever i fem kommunala skolor. Nord-
hemsskolan och Fjällskolan täcker hela grundskolan från förskoleklass till år 9. På 
Annedalsskolan, Hagaskolan och Oscar Fredriks skola går eleverna från förskole-
klass till år 6. De yngre barnen som bor i Änggården får skolskjuts till Annedals-
skolan. Nordhemsskolan har två musikklasser med elever från hela staden. Fritids-
hemsverksamhet är integrerad i grundskolan. 

I Linnéstaden ligger också två grundskolor med annan huvudman, s k friskolor. 
Friskolorna Montessoriskolan Alexandra samt Bild och Form-skolan har totalt 330 
elever.  Många elever väljer att gå i en skola utanför den egna stadsdelen. Av lin-

Lekparken mellan Fjärde Långgatan 
- Värmlandsgatan. 

Foto: Stadsdelsförvaltningen Linnéstaden

Oscar Fredriks skola
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néstadsbarnen är det ungefär en tredjedel som har valt att gå i friskola eller i kom-
munal skola utanför Linnéstaden. Av de 1 900 elever som går i stadsdelens kom-
munala grundskolor är det 400 som bor utanför Linnéstaden. 

fritidsgårdar
På Södra Allégatan finns Linnéstadens fritidsgård som är öppen för ungdomar 
mellan 13 och 16 år. Det finns också behov av en lokal för fritidsverksamhet för 
ungdomar i Masthugget.

gymnasieskolor
Inom Linnéstaden finns inga kommunala gymnasieskolor, men däremot två fri-
stående gymnasieskolor, Cybergymnasiet och Framtidsgymnasiet. 

äldre
Äldreomsorgen arbetar med människor som behöver omvårdnad, vård och service. 
För att verksamheten skall kunna svara mot de skilda behov som finns, existerar 
många olika former av omsorg. Äldreomsorg innefattar hemtjänst, olika former 
av boende, träffpunkter och trygghetsjour. 

hemtjänst
För att bättre klara av att bo hemma kan personer över 65 år få hjälp och stöd av 
hemtjänsten. Utgångspunkten är livskvalitet för individen. Omfattningen av insat-
ser från hemtjänsten kan variera från hjälp någon gång i månaden till flera gånger 
per dygn, även kvälls- och natthjälp finns. Ambitionen är att även personer med 
mycket stort hjälpbehov skall kunna bo kvar i sitt hem. Varje månad får ungefär 
430 hushåll i Linnéstaden hemtjänst med tillsammans nästan 11 000 timmar.

äldreboende
I Linnéstaden finns äldreboendena Barken, Kostern och Annedals äldreboende 
som är till för hela Göteborg. Där bor alla i egen lägenhet, men har tillgång till 
matsal och andra gemensamma lokaler och aktiviteter. För dementa finns också 
flera gruppboenden. Det är en boendeform där ett mindre antal boende har egna 
bostäder med gemensamma utrymmen för matlagning, måltider och samvaro samt 
tillgång till individuellt personalstöd dygnet runt. Ungefär 300 linnéstadsbor bor 
i någon form av äldreboende. 

Stadsdelarna Linnéstaden, Centrum och Majorna har en gemensam äldrebo- Förskolan Hagahuset

Nordhemsskolan mot gatan. 
Foto: Krister Engström

Nordhemsskolans gård. 

Foto: Krister Engström
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endeplanering. Antalet 75 år och äldre beräknas minska under den kommande 
10-årsperioden och enligt nuvarande plan, som sträcker sig fram till 2010, är till-
gången på äldreboende tillgodosedd. 

fritidsverksamhet
Inom äldreomsorgen finns en särskild enhet för kultur- och fritidsverksamhet. 
Enheten arbetar för att höja livskvaliteten för äldre i Linnéstaden genom att erbjuda 
mötesplatser och stimulerande aktiviteter. I enheten ingår Allégården, Kultur- 
och aktivitetscenter Linnés trädgård, Annedals äldreboende samt träffpunkten 
Kompassen i Masthugget.

personer med särskildA behov
individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen har ansvar för insatser till invånare i Linnéstaden 
med särskilda behov. Insatser ges till barn, ungdomar, familjer och vuxna som kan 
behöva råd, stöd, behandling, försörjningsstöd, boendestöd eller andra insatser. 
Insatserna skall stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. En 
strävan är att arbeta förebyggande och i samverkan med andra samhällsfunktioner. 
För personer som saknar egen bostad eller behöver särskild hjälp och stöd för att 
klara ett eget boende finns olika boendeformer. Under 2005 fick i snitt 420 hus-
håll försörjningsstöd i Linnéstaden. Till individ- och familjeomsorgen hör också 
vissa insatser som kan ges utan samtycke från den enskilde t.ex vård av unga eller 
missbrukare. 

funktionshinder
Stadsdelsnämnden har ansvar för att personer med fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsnedsättning får det stöd och den hjälp de behöver för att klara av sitt 
dagliga liv. De insatser som ges ska vara varaktiga, samordnade och stärka förmågan 
att leva ett självständigt liv. I Linnéstaden får ungefär 200 personer hjälp i form av 
t.ex personlig assistans, ledsagarservice, boendestöd, bostad med särskild service 
och daglig verksamhet. 

För vuxna finns olika former av boende med särskild service. De vanligaste 
formerna är gruppbostad och servicebostad. En servicebostad består av ett antal 
lägenheter som har tillgång till en del gemensam service. Gruppbostaden har ett 
litet antal lägenheter grupperade runt gemensamma utrymmen, där service och 
stöd kan fås alla tider på dygnet. 

Järntorget vintertid
Foto: Stadsdelsförvaltningen, Linnéstaden

Boulespel vid äldreboendet i Annedal.
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I stadsdelen finns daglig verksamhet för funktionshindrade  i Aktivitetscentrum 
Frölundaborg och Formverksta’n. Under 2005 var antalet linnéstadsbor med daglig 
verksamhet ca 60 personer.

stAdsdelsbibliotek oCh närserviCe
Linnéstadens bibliotek ligger i den gamla brandstationen på Tredje Långgatan 
16. Biblioteket är ett stadsdelsbibliotek där man, förutom att låna böcker, kan 
låna cd-skivor, läsa tidningar och tidskrifter, surfa på Internet, använda datorer 
för ordbehandling, kopiera och faxa. 

Inom Linnéstaden finns relativt god närservice i de norra delarna. På Haga 
Nygata hålls  Bondens marknad under helger vissa tider på året. Utmed Linné-
gatan och angränsande gator finns ett relativt stort utbud av småaffärer för både 
livsmedel och fackhandel. Masthuggstorget har efter upprustningen 2004 fått ett 
uppsving med nya resturanger, butiker mm och för Skanstorget pågår en diskus-
sion om förnyelse. Många boende på Stigberget och i Masthugget tar också del av 
den närservice som finns på Stigbergstorget. 

utveCklingstendenser oCh behov
Befolkningsstrukturen i Linnéstaden fortsätter att förändras och omstrukture-
ringar behövs i förskole- och skolverksamheten. Bl.a ställs krav på flexibla lokaler 
som är användbara i ett större åldersspann. Som en konsekvens av detta har Västra 
Hagaskolan under 2005 förändrats till att bli förskola. Stadsdelen arbetar också 
med att få en bättre struktur med färre små enheter. 

Befolkningsförändringarna med ett minskande antal äldre i Linnéstaden har 
inneburit minskningar inom hemtjänsten samt ett minskat antal platser på äldre-
boenden. Inte förrän den stora gruppen fyrtiotalister får behov av äldreomsorg, 
beräknas behoven öka. I nuläget finns behov av att satsa mer på det förebyggande 
arbetet och eventuellt öppna en ytterligare träffpunkt.

Biblioteket

Uteservering på Linnégatan

Saluhallen vid Nordhemsgatan

Foto: Stadsdelsförvaltningen, Linnéstaden
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NärINgSLIvET I LINNÉSTADEN

det ”storA näringslivet”
Inom Linnéstaden finns såväl Göteborgs stora som mindre näringsgrenar repre-
senterade. Göteborg är Skandinaviens största transportcentrum och längs Mast-
huggskajen ligger många verksamheter inom sjötransport, som är en av stadens 
stora näringar. Högskoleutbildning och forskning är andra viktiga näringar som 
ger många arbetstillfällen främst inom Nya Handelshögskolan och Universitetets 
institutioner. 

Den medicinska utbildningen och forskningen inom Medicinareberget och 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset svarar för en av Göteborgs största samman-
hängande arbetsplatser med sammanlagt över 10 000 anställda. En bärande idé i 
programarbetet för Medicinareberget och Sahlgrenska är just att de skall fungera 
som en helhet och bli bättre integrerade med staden runtom. Institutionsgrän-
ser, upplevda och faktiska, bör arbetas bort. Samtliga forskningsinstitutioner har 
också blivit alltmer intressanta som samarbetspartners till de stora företagen och 
området utgör ett viktigt kluster för den medicinska sektorn. 

det ”lillA näringslivet”
Som motpol till det stora näringslivet har Linnéstaden småskaliga näringar som i 
hög grad är integrerade i kvarterens bebyggelse. Mångfalden av butiker, restauranger 

viktiga näringsgrenar:

•. transport.och.Logistik
•. Sjötransporter
•. Handel
•. Biomedecin
•. Småskaligt.näringsliv
•. Utbildning.och.forskning

Sektorstillhörighet

Kommun
Stat-region
Näringsliv

Foto: Krister Engström

Amerikaskjulet, kontor

Snabbåten till Danmark

Näringsgrensfördelning 2005 

(SCB 2005)
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och andra små serviceföretag beror naturligtvis på att Linnéstaden gränsar till 
City och utgör en del av den attraktiva stadskärnan. Delar av Haga och Masthug-
get, Linnégatan samt området kring Järntorget har också fått en speciell prägel i 
Göteborgs stadskultur. Här finns kulturformer av olika slag och storlek, vilket i 
viss mån återspeglas i både arbetsplatser och utbudet av butiker och restauranger. 
Linnéstadens lilla näringsliv bidrar påtagligt till att skapa en bild av den attraktiva 
blandstaden.  

utveCklingstendenser oCh behov
Betydelsen av Medicinarebergets och Sahlgrenskas verksamheter kommer sanno-
likt att öka ytterligare. Förbättrade möjligheter till pendling med kollektivtrafik 
och en biltrafiktunnel under Medicinareberget är åtgärder som skulle stärka deras 
inbördes samband. En helt annan typ av förändring i Linnéstadens näringsliv skulle 
däremot uppstå om färjeläget längs Masthuggskajen på lång sikt kan erbjudas ett 
annat läge. En blandad kvartersstad med insprängda verksamheter kan då byggas 
fram mot kajerna, över en överdäckad trafikled. 

Delar av Linnéstaden kommer sannolikt att få mer av city-karaktär genom när-
heten till högskoleinstitutioner och en Södra Älvstrand som utvecklas till en del 
av City. Det ”lilla näringslivet” befrämjas av detta, liksom av inriktningen på att 
förtäta staden. Samtidigt är de små, integrerade verksamheterna viktiga ingredi-
enser i det vi uppfattar som ett gott, attraktivt stadsliv. Den rollen kommer sna-
rast att förstärkas.

Konferensanläggningen Lyktan på Medi-
cinarberget, tillbyggnad från 1993

Foto: Krister Engström

En av Järntorgets många uteserveringar

Foto: Stadsdelsförvaltningen, Linnéstaden

Andra LånggatanSahlgrenska sjukhuset

Foto: Krister Engström

Arbetspendling 2005
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Nattbefolkning Dagbefolkning

Linnéstaden Annan stadsdel

Utanför Göteborg

Nattbefolkning: Stapeln visar antalet förvärvsar-
betande boende i stadsdelen. De olika färgerna 
visar var dessa arbetar. 

Dagbefolkning: Stapeln visar antalet personer 
som har sin arbetsplats i stadsdelen. De olika 
färgerna visar var dessa bor. 
Källa: SCB 2005 
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DEN fySISkA MILjöN I LINNÉSTADEN

stAdsmilJö
karaktärer
Väster om den befästa staden fanns fast mark längs älven där det gick att anlägga 
hamnar och verksamheter, knutna till sjöfart. Mycket av det tidiga Göteborgs 
utveckling gick därför västerut i riktning mot älvmynningen och havet, vilket nog 
blivit den viktigaste orienteringen i många göteborgares sinnen och uppfattning om 
det göteborgska. Det nuvarande Linnéstaden har en hel av detta, men innehåller 
också andra miljöer där det historiska ursprunget kan avläsas tydligt. Grovt sett 
kan vi karaktärisera  Linnéstadens stadsmiljö i fyra kategorier:

1. Traditionell kvartersstad  i trä eller sten; den första förstaden Haga, Kommen-
dantsängen, delar av Olivedal och Masthugget. 

2. De helt omg jorda miljöerna i Annedal och delar av Masthugget.

3. Institutionsområdet  med Campus Linné, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
och Medicinareberget. 

4. De stora grönområdena  Slottsskogen och Botaniska/Ängggårdsbergen, med 
insprängd bebyggelse i Änggården och idrottsområdet vid Slottsskogsvallen. 

1. Traditionell kvartersstad i trä eller sten

3. Institutionsområdet

2. De helt omgjorda miljöerna

4. Änggården
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Fyra typer av stadsmiljöer inom Linnéstaden

OmgjordaOmgjordaOmgjordaOmgjordaOmgjordaOmgjordaOmgjordaOmgjordaOmgjorda
miljöermiljöermiljöermiljöermiljöermiljöermiljöermiljöermiljöer

Institutions-Institutions-Institutions-Institutions-Institutions-Institutions-Institutions-Institutions-Institutions-
miljöermiljöermiljöermiljöermiljöermiljöermiljöermiljöermiljöer

TraditionellTraditionellTraditionellTraditionellTraditionellTraditionellTraditionellTraditionellTraditionell
kvartersstadkvartersstadkvartersstadkvartersstadkvartersstadkvartersstadkvartersstadkvartersstadkvartersstad

OmgjordaOmgjordaOmgjordaOmgjordaOmgjordaOmgjordaOmgjordaOmgjordaOmgjorda
miljöermiljöermiljöermiljöermiljöermiljöermiljöermiljöermiljöer

TraditionellTraditionellTraditionellTraditionellTraditionellTraditionellTraditionellTraditionellTraditionell
kvartersstadkvartersstadkvartersstadkvartersstadkvartersstadkvartersstadkvartersstadkvartersstadkvartersstad

GrönområdenGrönområdenGrönområdenGrönområdenGrönområdenGrönområdenGrönområdenGrönområdenGrönområden
med Änggårdenmed Änggårdenmed Änggårdenmed Änggårdenmed Änggårdenmed Änggårdenmed Änggårdenmed Änggårdenmed Änggården

Stadsmiljöer



S I D  2 2  »  B E S k r I v N I N g  A v  S T A D S D E L E N  »  L I N N É S T A D E N

traditionell kvartersbebyggelse
Bebyggelsen i nuvarande Linnéstaden ligger naturligt dragen mot norr, mot älven, 
sjöfartsnäringarna och närheten till den befästa staden. Haga är den första första-
den, byggd från 1640 på plan mark enligt en rutnätsplan norr om det befästa berget 
med Skansen Kronan. Under 200 år var husen mycket enkla, närmast provisoriska 
av försvarsskäl. Några kvarter med arbetarbostäder i tegel  byggdes av Dicksonska 
Stiftelsen men den stora utbyggnaden med landshövdingehus gjordes 1876 – 1895. 
Bebyggelsen kompletterades med institutioner som Renströmska badanstalten 

Det nyligen ombyggda Masthuggstorget.

Järntorget

Linnégatan med Linneakyrkan

Foto: Krister Engström

Nordhemsgatan

Foto: Stadsdelsförvaltningen Linnestaden

Foto: Stadsbyggnadskontoret 2002
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från 1873 och Dicksonska Folkbiblioteket från 1899. Efter decennier av eftersatt 
underhåll var hela stadsdelen rivningshotad under 60-talet, men en kraftig folklig 
opinion ändrade planerna. Haga blev ett riksintresse i stadens planering 1978 och 
en förnyelse inleddes som har resulterat i en unik, attraktiv innerstadsmiljö. Till-
läggen som gjorts är infogade i kvartersmönstret och anpassade i volym. Även i 
Stigbergets branter byggdes landshövdingehus men terrängen gav kvarteren en mer 
oregelbunden form. Några kvarter högst upp i bergen motstod 60- och 70-talens 
totalförnyelse och bildar mot öster, inom stadsdelen Olivedal, en sammanhållen 
silhuett i stadsbilden mot Slottskogen. 

Området kring Långgatorna var bebyggt med låga trähus till mitten av 1800-
talet. Efter en plan från 1866 byggdes kvarter, först med 2-3-våningshus, senare med 
stenhus i 4-6 våningar fram till 1920. Den östra delen av området har en ovanlig 
mångfald i arkitektur och innehåll, med drag av den genuina stadskultur som präg-
lat kvarteren nära hamnarna. Polishuset från 1915 är en nationalromantisk pärla i 
Göteborgs arkitektur, och även stadsdelens brandstation från 1890, numera salu-
hall och kontor, är ett intressant arkitekturverk. 

Linnégatan, som byggdes över den kulverterade Djupedalsbäcken, är pulsådern 
i den borgerliga stenstad som byggdes från 1890 i Olivedal och Kommendantsängen. 
Gatan byggdes som en aveny med förträdgårdar och har idag tydliga ändpunkter i 
den halvcirkelformade Linnéplatsen och vid Järntorget. Ett antal sättningsskadade 
hus revs under 70- och 80-talet och ersattes av nya liknande hus som inordnades 
i kvartersmönstret. De slutna kvarteren klättrar även över det branta Nordhems-
berget med Nordhemsskolan från 1917 som en borg högt över övrig bebyggelse. 
Den planerades för mer än 2500 elever och hör till nationalromantikens viktigaste 
byggnader i Göteborg. 

Järntorget fick sitt namn efter järnvågen som etablerades här i slutet av 1700-
talet. Under industrialismens framväxt blev torget alltmer präglat av arbetarrö-
relsen och dess byggnader, som Folkets Hus från 1955. Efter ombyggnaden 2000 
har torget en spårvagnsdiagonal  och ett bilfritt innerhörn som verkligen tillfört 
området en attraktiv torgyta med serveringar. Frilagerhuset från 1920 norr om 
torget hör till de omistliga spår i stadsmiljön som visar hur handeln till och från 
staden praktiskt gick till.

En annan viktig plats var Masthuggstorget mellan Stigbergets enkla träbebyg-
gelse och hamnverksamheterna. Torget, som nyligen byggts om,  blev ett salutorg 
1877 och fick sin västra fasad genom f d Sjömanshemmet 1942. Även Skanstorget 
från 1890-talet var ett salutorg men används idag till parkering. 

Hagakyrkan

Foto: Krister Engström

Tredje Långgatan

Haga Nygata

Foto: Stadsdelsförvaltningen, Linnéstaden
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de omgjorda miljöerna
Landshövdingehusen i Annedal, Stigberget samt delar av Olivedal revs till stora 
delar under 1960- och 70-tal och ersattes av modern bebyggelse med en annan 
skala och arkitektur, och i helt nya stadsplanemönster. I Annedal finns några viktiga 
delar kvar; spårvägssträckningen längs Västergatan, arbetarbostäderna i tegel längs 
Carl Grimbergsgatan, byggda av Robert Dicksons stiftelse 1878, samt Annedals-
skolan från 1883. Stadsdelen har också tydliga gränser; bergsbranten mot Norra 
Guldheden, stora institutioner i söder samt Övre Husargatan som en relativt kraftig 
barriär. 

Stigbergets småskaliga bebyggelse med sina lider ner mot hamnen ersattes av V-
formade bostadshus med södervända gårdar. Såväl projektets storlek, arkitekturen 
med plåtklädda hus och det helt nya planmönstret har ifrågasatts, men området 
har också kvaliteter som ansågs viktiga för 40 år sedan, såsom bilfria miljöer samt 
funktionella och intressanta planlösningar. Landshövdingehusen längs Vegagatan 
efterträddes av storskaliga lamellhus med betongelement, i ett planmönster som 
tillämpades också i den tidens förortsbyggande. 

Bevarade arbetarbostäder Annedal 

Västergatan, AnnedalI kv. Kostern vid Masthuggstorget planerades 
först ett slutet kvarter. I diskussionen med bygg-
herren blev resultatet ändå lamellhus där glas-
skärmar skyddar gårdsmiljön från trafikbuller. 

Vegagatan, Olivedal

Carl Grimbergsgatan, Annedal

Stigbergets bebyggelse möter Andra 
Långgatan
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Foto: Stadsbyggnadskontoret 2003

Masthuggskajen med Nya Masthugget upp mot berget
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institutionerna
Linnéstaden innehåller många stora högskole- och sjukvårdsinstitutioner. Nya 
Handelshögskolan, Universitetets insitutioner vid Sprängkullsgatan och kursbib-
lioteket i f d stadsbiblioteket ligger i gränsområdet mot City och skapar idag ett 
mycket folkrikt stråk längs Vasagatan, som fortsätter längs Haga Nygata. I södra 
Annedal börjar det stora sammanhängande institutionsområdet med fyra anlägg-
ningar. F d epidemisjukhuset byggdes 1886 isolerat från staden, men är numera 
”Konstepidemin” med ateljéer och utställningslokaler. Även Barnbördshuset och 
Folkskoleseminariet har idag andra användningar, men seminariets skolträdgård 
är fortfarande ett vackert inslag vid Övre Husargatan. En ny byggnad för jour-
nalistutbildning byggdes under 2006 bakom Folkskoleseminariet.  Psykologiska 

Foto: Flygare Palmnäs 2004

Psykologiska  institutionen

Foto: Krister Engström

Medicinarberget och Sahlgrenska
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Bio Tech, Medicinarberget

Institutionen slutligen, från tidigt 1990-tal, anknyter i sin tegelarkitektur till Barn-
bördshuset och med verksamheten till Medicinareberget. 

Universitetets medicinska fakultet grundades 1949 och delar av den lokali-
serades till just Medicinareberget, som idag uppvisar årsringar av bebyggelse och 
är mycket expansivt. Här arbetar och studerar idag  cirka 7 000 personer inom 
medicinsk forskning, utbildning och vård. Den första medicinarlängan från 1955 
är en stor, enkel byggnad som är rätt väl terränganpassad. Odontologiska insti-
tutionen är däremot en  rationell, storskalig byggnad från 1968 som i den tidens 
anda inte tagit särskild hänsyn till terrängen. Mera framträdande är det biomedi-
cinska biblioteket från 1957 som kragar ut med fem våningar över bergssidan vid 
Per Dubbsgatan. Det senaste tillskottet är BioTech-huset som tidstypiskt visar upp 
en glasad fasad åt sydväst. Det ligger skickligt inpassat mellan f d Barnsjukhuset 
och Göteborgs Sjukhem, två betydande tegelbyggnader från 1900-talets början. 
Annedalskyrkan från 1910 fullbordar sviten av tegelarkitektur längs Medicinare-
bergets sydvästsluttning. 

Sahlgrenska sjukhuset fick sin fjärde lokalisering till Änggården 1906, efter att ha 
legat vid Postgatan, Östra Hamngatan respektive i f d Sociala Huset, numera Nya 
Pedagogen. Sjukhuset byggdes som paviljonger i rött tegel, vilka förbands med en 
drygt 200 meter lång korridor. Anläggningen har förnyats i etapper och den största 
gjordes i slutet av 50-talet då fyra paviljonger revs och ersattes av centralkomplexet 
i 15 våningar. Cirka 8 000 personer arbetar inom Sahlgrenska. 

Foto: Krister Engström

Handelshögskolan

Foto: Krister Engström

Annedalskyrkan Odontologiska institutionen Sahlgrenska sjukhuset

Foto: Krister Engström
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de gröna områdena samt änggården
Få större städer har så stora gröna områden av olika karaktär nära centrum som 
Göteborg. Visserligen har Dag Hammarskjölds led kommit att skära av områdena 
och åstadkommer bullerstörningar, men visuellt finns ett klart samband. Slotts-
skogen var ursprungligen kunglig jaktmark som uppläts till staden för rekreation 
under 1870-talet, varefter den började omdanas till en park i engelsk stil med fågel-
dammar och djurhagar. Läget i staden är naturligtvis viktigt för parkens popula-
ritet, men också att den innehåller så många naturformer och karaktärer; berg, 
skogspartier, stora gräsytor och vattenspeglar. Idrottsområdena i parkens södra 
del kring Slottskogsvallen och Frölundaborg är mycket vitalt med olika motions- 
och idrottsformer. Slottsskogsvallens arena är en av få kvarvarande anläggningar 
i trä som byggdes till jubileumsutställningen 1923, och är en klassiker i Göteborgs 
idrottskultur. Även Naturhistoriska Muséet med sitt magnifika läge vid entrén 
från Linnéplatsen stod klart 1923.

Botaniska Trädgården öppnades även den 1923, bekostad av donationsmedel. 
Den fortsätter i Änggårdsbergens naturområde som delvis är naturreservat  och 
som innehåller högst växlande karaktärer; smala dalgångar med branta bergssidor, 
platåer med utsiktslägen, ljunghedar och små  sjöar. Trädgården och naturområdet 
inramar småhusbebyggelsen i Änggården som Albert Lilienberg planerade under 
1910-talet. Området har en nordlig och en sydlig del, skiljda åt genom entrén till 
Botaniska. Mot Änggårdsplatsen i norr vetter en radhuslänga från 1915 med put-
sade fasader och kraftfulla, brutna tak. Längan, som är svagt svängd och har fasad-
uppbyggnader som ger den symmetri, hör till radhusarkitekturens klassiker. Den 
södra delen har en symmetrisk, bågformad plan med en huvudaxel och omsorgs-
fullt formade små platser, en trädgårdsstad i Lilienbergsk tappning som stått som 
förebild i många diskussioner om plan- och boendekvaliteter. 

Naturhistoriska Muséet, Slottskogen

Botaniska trädgården

Foto: Krister Engström

ÄnggårdenFoto: Krister Engström

Naturhistoriska Muséet, Slottsskogen

Foto: Krister Engström

Foto: Krister Engström
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Slottsskogen och Änggårdsbergen sedda mot sydväst.      

 Flygfoto: Stadsbyggnadskontoret 1999
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Dagens markanvändning
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mArkAnvändning oCh plAneringuppgifter
Linnéstaden har idag en tydlig struktur för markanvändningen. Blandstadskvar-
teren i de norra delarna mot City och älven präglas av en långtgående blandning 
av verksamheter, handel, boende, kultur och service. Stigberget, Masthugget och 
Annedal, det sammanhängande institutionsområdet i sydost samt de stora grön-
områdena med Änggårdens bostadskvarter har däremot ett mer likriktat innehåll. 
Kajområdet upptas i princip helt av färjeverksamheten till Danmark medan områ-
dena mellan Första Långgatan och kajen upptas av splittrad bebyggelse och lågt 
utnyttjad mark i form av öppna parkeringsytor.  

områdena mot göta älv
Den största förändringen i markanvändningen kommer på sikt att ske mellan Första 
Långgatan och älven - Masthuggskajen - ett område som idag har en splittrad mark-
användning, med trafikleden som kraftig barriär och färjeterminalen som försvårar 
vattenkontakten. Studier kommer att göras om användningen av de olika kvarteren, 
om realismen i att sänka och däcka över trafikleden och om färjeterminalen på 
lång sikt kan erbjudas ett annat läge som ger Linnéstaden tillgång till Masthuggs-
kajen. En blandad stadsbebyggelse med bostäder i de skyddade lägena kan då bli 

•. Blandstad.
•. Stora.grönområden
•. idrottsanläggningar
•. institutioner
•. vård.och.omsorg
•. Utbildning.och.forskning
•. Boende
•. Sjöfart

Masthuggskajen 
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möjlig i flera kvarter. För ett av kvarteren norr 
om Masthuggstorget har detaljplanen ändrats 
från att avse kontor till park. Den förändrade 
markanvändningen längs Södra Älvstranden 
finns fastlagd i ett programbeslut från våren 
2007. Den lösning som väljs för dragning av 
biltrafik och spårvagnsspår kommer i viss 
mån att påverka området kring Järntorget 
och Pustervik. 

långgatorna och skansberget
För området kring Långgatorna finns ett pro-
grambeslut från 2003 som i princip innebär 
att byggrätterna i kommande detaljplaner bör 
anpassas till dagens förhållanden vad gäller 
skala och det blandade användningssättet. De 
kommer att ersätta en otidsenlig detaljplan 
från 1948 som syftade till att skilja bostäder 
och verksamheter, och gav utökade byggrät-
ter som inte är utnyttjade i hela området. De 
positiva värdena som finns idag i det blan-
dade, livaktiga och småskaliga Långgatsom-
rådet är unikt i Göteborg och bör värnas och 
utvecklas i samma anda. Några fastigheter har 
idag en låg exploatering men samtidigt stora 
kulturhistoriska värden och är viktiga för 
områdets karaktär. 

En detaljplan för bostäder på Skansbergets 
sydsida har antagits men behandlas av Läns-
styrelsen för överprövning, utifrån att miljön 
utgör ett riksintresse. 

medicinarberget och sahlgrenska
Verksamheterna på Medicinareberget och 
inom Sahlgrenska utvecklas snabbt och ett 
pågående programarbete syftar till att skapa 
en strategisk bild av de fysiska möjligheterna. 

Långgatorna samt Järntorget innan ombyggnaden
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Planeringsuppgifter
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En bärande idé är att bättre integrera området med övriga staden och skapa tydligare 
kopplingar med omgivande delar. Markanvändningen i stort förändras inte, men 
Medicinareberget föreslås få stora utbyggnadsmöjligheter främst i norr och nordost, 
medan den gröna västsidan av berget bevaras intakt och ger en fin gångförbindelse 
mellan Sahlgrenska och Campus Linné. Sahlgrenskas utbyggnadsmöjligheter är 
mer begränsade. Programarbetet diskuterar en utbyggnadsmöjlighet invid Mikro-
biologen, som får anpassas till det anspråk på nya bostäder som finns i programarbe-
tet för Södra Guldheden. En framtida tunnel för biltrafik under Medicinareberget 
diskuteras också. Den skulle flytta genomfartstrafiken från Per Dubbsgatan vilket 
kan ge bättre samband mellan SU och Medicinareberget samt ge möjligheter till 
en stark central entrépunkt till institutionsområdet vid Sahlgrenska. 

Skansberget och Skanstorget

Medicinareberget
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Foto: Flygare Palmnäs 2005
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grönområdena
För de stora grönområdena planeras inga principella förändringar i markanvänd-
ningen. Park- och Naturnämnden har antagit en plan 2001 för Slottsskogens lång-
siktiga utveckling som bl a syftar till att utveckla den pedagogiska verksamheten. 
Även idrottsområdet vid Slottsskogsvallen kan komma att förändras och byggas 
till, men användningen i stort förändras inte. Förtätade gång- och cykelförbindelser 
mellan Slottskogen och Botaniska Trädgården är önskvärda.

Högsbo skjutbana och dess framtida lokalisering har stor betydelse för stads-
utvecklingen i norra delen av Högsbo och kommer att behöva utredas i samband 
med ev. bostadskomplettering i Högsbo industriområde. Utredningar i frågan har 
dock ännu inte kommit fram till konkreta lösningar. 

Slottskogens entré mot Linnéplatsen

Foto: Stadsbyggnadskontoret 1997
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trafik
Närheten till stora regionala målpunkter som City, Stena terminalen, institutio-
nerna inom SU och Medicinareberget samt alla högskoleinstitutioner åstadkommer 
stora genomfartsströmmar av trafik på framför allt Linné- och Övre Husargatan 
(11 000 resp 24 000 bilar/årsmedeldygn). Antalet bilar på Linnégatan har dock 
halverats sedan 1996, medan trafiken på Övre Husargatan är i princip oförändrad. 
Genomfartstrafiken skapar barriärer och risker, och Linnéstaden är i hög grad 
beroende av en framtida bättre balans mellan kollektivtrafikresande och  bilresor 
till dessa målpunkter. Den största barriären utgör Götaledens fortsättning,  från 
Götatunnelns mynning norr om Järntorget och västerut längs kajen. Trafikmäng-
derna på Linnégatan bedöms inte öka. 

Västlänken, en ny järnvägstunnel under centrala Göteborg för pendeltågstrafik, 
kan ev. komma att få en station vid Hagakyrkans park, vilket skulle underlätta det 
kollektiva arbetsresandet till Linnéstaden. Andra förändringar i kollektivtrafiken 
som diskuteras är prioriterade busstråk i Övre Husargatan/Sprängkullsgatan och 
Allén. I anslutning till en ev ny pendeltågsstation i Haga krävs också mark för en 
större knutpunkt för den lokala kollektivtrafiken. I och med en framtida utbygg-
nad av spårvägstrafik utmed kajen västerut, den s.k. Operalänken, kommer san-
nolikt viss spårvägstrafik flyttas från Allén till älvstranden. 

parkering
Parkeringssituationen är ansträngd i stora delar av Linnéstaden. Parkering sker i 
stor utsträckning på gatumark vilket skapar konflikter mellan behoven av boende- 
respektive besöksparkering. Om parkeringsmark tas i anspråk vid en exploatering 
ersätts dessa platser med nya platser inom den aktuella fastigheten, vilken också 
rymmer det egna parkeringsbehovet. 

Förnyade parkeringsmöjligheter kan ge en mer tillgänglig och förskönad stads-
del. En sådan möjlighet är en ombyggnad av Skanstorget, med en välgjord, diskret 
parkeringsanläggning under mark, vilket ger möjligheter att utveckla Skanstorget 
som plats. Utmed kajen invid Stenas ankomstterminal har nyligen två nya p-hus 
byggts för båtresenärer.  

Allén 

Linnégatan

Parkeringshus invid Stenaterminalen utmed 
Andréegatan
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utveCklingstendenser oCh behov
Haga och andra delar av Linnéstaden med en kvartersform och en måttlig skala 
hör till de mest attraktiva stadsmiljöerna i Göteborg. Trängseln på Haga Nygata, 
folklivet på Andra Långggatan och Järntorget, flanörerna på Linnégatan är tecken 
på att den traditionella, blandade stadsmiljön med en hög grad av rumslighet, täthet 
och tillfällen till möten är en stadsform som är värd att bevara och utveckla. 

Linnéstadens norra delar kan förväntas få en allt tydligare koppling till city, 
vilket kan öka antalet verksamheter i området, parallellt med att institutionerna 
på Medicinarberget och Sahlgrenska fortsätter utvecklas. Efterhand som Göteborg 
och dess närområde förtätas kommer de stora gröna områdena, Slottsskogen och 
Änggårdsbergen, förmodligen att få allt fler besökare, vilket ställer krav på såväl 
ökad tillgänglighet och ökat underhåll.

Två åtgärder skulle bidra till att förändra Linnéstadens miljö. För det första 
skulle ett ökat kollektivtrafikresande medföra minskad genomfartstrafik med bilar 
och förbättrade gatumiljöer. Övre Husargatan är den mest utsatta gatan, men även 
det fysiska sambandet mellan Medicinareberget och Sahlgrenska försvåras avse-
värt av den genomgående biltrafiken. Den andra, mest långsiktiga och  resurskrä-
vande åtgärden, är en överdäckning av trafikleden utmed kajen, under förutsätt-
ning att färjeläget för Danmarkstrafiken kan erbjudas ett annat läge. Då kan den 
blandade kvartersstaden växa fram mot vattnet och bli en fortsättning av citykvar-
teren längs Skeppsbron. 
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