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Vi tar avstamp  
i jämlikheten 
Goda livsmiljöer spelar en avgörande roll i en jämlik och sammanhållen stad. 
Det är också där, i stadens arbete för en jämlik stad, som stadsdelsnämnden 
Centrums lokala utvecklingsprogram (LUP) tar sitt avstamp. 

Den fysiska miljön behöver möjliggöra jämlikhet. Staden måste planeras med 
människan i fokus. En jämlik stad handlar om att organisera stadsmiljön så att 
det mesta som behövs för att klara vardagen finns nära. God tillgång till grund
läggande samhällsservice, fritid, kultur och friluftsliv är viktiga kom ponenter 
för att stärka jämlikheten och hälsan. 

Stadens utformning påverkar människors livsvillkor. Hur den fysiska miljön 
ser ut spelar därför stor roll även för de sociala frågorna. I en socialt samman
hållen stad är miljöer som främjar hälsa, tillit och delaktighet rättvist fördelade 
över staden. I en socialt sammanhållen stad är hela staden är tillgänglig för 
alla utan fysiska, mentala eller sociala barriärer.

Några de största utmaningarna som lyfts i Centrums lokala utvecklings
program är den täta stadens brist på friytor och samhällsfunktioner, 
otrygghet i stadskärnan och bostadsbristens effekter. 

Det behövs grönområden som bidrar till att öka tilliten mellan människor 
och stärka känslan av samhörighet. Det behövs miljöer som inbjuder till lek, 
viktiga arenor för barns sociala, emotionella och motoriska utveckling – och 
särskilt viktiga i den täta stad som till stora delar utgör Centrum. 

Göteborg kännetecknas, liksom andra storstäder, av en ökande boende
segregation. Den är både ett resultat av och en förstärkande faktor till de 
skillnaderna i livsvillkor mellan grupper med olika social position. Hur 
bostadsbeståndet ser ut påverkar vilka olika socioekonomiska grupper som 
bor var. Skillnaderna blir i sin tur en grund för social oro. 

Sammanfattningsvis kan sägas att stadsdelen Centrum har stora utmaningar 
i arbetet med att erbjuda goda livsvillkor för den nuvarande och framtida 
befolkningen. I det lokala utvecklingsprogrammet har stadsdelsnämnden 
beskrivit och analyserat dagens förutsättningar utifrån en rad aspekter och 
teman. Sammanfattande inriktningar och åtgärdsförslag ger stadsdelens syn 
på vad som behöver utvecklas i Centrums fysiska miljö för att erbjuda goda 
livsvillkor för alla.

Samtidigt är stadsdelen en uppskattad och välanvänd plats av stadens och 
regionens invånare. Centrum är en arena för möten, samspel och aktiviteter 
dygnet runt. Det behöver bevaras och utvecklas, samtidigt som de boende  
i stadsdelen också ska ges möjlighet till mer privata miljöer. 

Ska staden lyckas med målsättningarna om att bli mer jämlik och tillgänglig 
för fler är inriktningarna och åtgärdsförslagen i detta program en god 
vägledning för den kommande stadsutvecklingen i stadsdelen. 

Trevlig läsning!

Babbs Edberg  
Stadsdelsdirektör 
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Inledning
Kapitlet beskriver programmets 

huvudsakliga syfte och mål samt 
hur programmet tagits fram och 

hur det är disponerat.



Vad är ett lokalt  
utvecklings
program?
 
Ett lokalt utvecklingsprogram (LUP) är ett verktyg för att stärka 
stadsdelarnas inflytande i stadsplaneringen. Genom LUP ska stads
delarna skildra nuvarande förhållanden, beskriva pågående trender 
och behov samt sammantaget beskriva de utmaningar som präglar 
de olika geografiska områdena. Programmet bygger på stadsdelarnas 
sociala erfarenheter samt de kunskaper, behov och erfarenheter som 
finns hos de som bor, arbetar eller på annat sätt har anknytning till 
stadsdelen. 

Det lokala utvecklingsprogrammet är en kunskapsbas och idébank 
för stadens förvaltningar och nämnder i kommande planeringsarbete. 
Programmet synliggör lokala förutsättningar och behov i stadsdelen 
Centrum. Fokus ligger på den sociala dimensionen i stadsutvecklingen. 
Centrums LUP gäller inom stadsdelens geografiska område och för 
den befolkning som är bosatt eller verkar inom området. Huvud
saklig mottagare för programmet är de planerande förvaltningarna  
i Göteborgs Stad. 

Syfte och mål
Huvudsyftet med programmet är att de planerande förvaltningarna 
på ett enkelt sätt ska ha tillgång till stadsdelens analys av utmaningar 
inom sitt geografiska område för att kunna använda denna kunskap 
in sitt stadsutvecklingsarbete. Målet är att innehållet i utvecklings
programmet ska få genomslag i stadens fysiska planering.
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Disposition
Grundstrukturen för kapitlen är att de är uppdelade i en allmän del 
som är aktuell för hela stadsdelen och fortsätter med två geografiska 
delar, en per mellanområde (Norra och Södra Centrum). Kapitlen 
avslutas med ett antal sammanfattande inriktningar och åtgärds
förslag, där sådana finns, för det aktuella temat. 

Indelningen i Norra och Södra Centrum utgör en bra gräns för 
stadsdelens indelning som region och stadskärna kontra lokal 
boendemiljö. I det lokala utvecklingsprogrammet används främst 
dessa områden som utgångspunkt och de mindre primärområden 
används när skillnader och behov ska beskrivas mer i detalj. 

Utvecklingsprogrammet består av följande kapitel:

 » Introduktion till stadsdelen

 » Boendemiljö och bostäder 

 » Samhällsservice

 » Levande och trygg stadsmiljö

 » Hälsosam livsmiljö

 » Grönområden och vattenmiljöer

 » Trafik och infrastruktur

 » Handel och näringsliv

 » Sammanfattande analyser (social konsekvensanalys och  
barnkonsekvensanalys)

Metod
Det lokala utvecklingsprogrammet bygger på befolknings och 
folkhälsostatistik, dialoger med medborgare och medarbetare, 
tidigare yttranden och analyser samt styrande dokument. Kunskaps
underlaget beskriver sammantaget förhållandena i stadsdelen och 
många av de behov som medborgarna upplever. 

Arbetet med att ta fram underlaget till det lokala utvecklings
programmet startade med framtagandet av stadsdelens lokala 
kunskaps bas – Stadsdelsguiden – vars första version var färdig 2016 
och senare löpande uppdateras. Arbetet med utvecklingsprogrammet 
har huvudsakligen pågått under 2019.
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Kunskapsunderlag 
Som kunskapsunderlag till utvecklingsprogrammet har följande 
kompletterande dialoger genomförts under 2019: 

 » Dialog med stadsdelens pensionärsråd, 20190314

 » Dialog med det lokala funktionshinderrådet, 20190211

 » Dialog med tjänstepersoner i Sektor Samhälle och Kultur,  
20190618

 » Medborgardialog på Familjecentralen Draken, 20190521

Övrigt kunskapsmaterial har samlats in genom intervjuer med 
tjänstepersoner inom förvaltningen, analys av tidigare genomförda 
medborgar dialoger, analys av förvaltningens tidigare yttranden och 
analyser i planprocessen, genomförda sociala konsekvensanalyser 
och barn konsekvensanalyser samt analys av styrande dokument 
inom området.

Styrande dokument 
De prioriteringar som är framtagna i det lokala utvecklings programmet 
har granskats mot stadens styrande dokument. Stads delen ska förhålla 
sig till stadens redan antagna dokument.

De styrande dokument, antagna av Göteborgs Stad, som har gett 
vägledning i arbetet inkluderar bland annat: 

 » Översiktsplan för Göteborgs Stad

 » Göteborg 2035 – Trafikstrategi för en nära storstad

 » Göteborgs Stads strategi för utbyggnadsplanering

 » Göteborgs Stads grönstrategi för en tät och grön stad

 » Jämlikhetsrapporten Skillnader i livsvillkor i Göteborg (2017)

 » Social konsekvensanalys – människor i fokus 1.2

 » Barnkonsekvensanalys – barn och unga i fokus 1.2 

Övriga utgångspunkter
I framtagandet av utvecklingsprogrammet har en ytterligare utgångs
punkt varit att väva in olika perspektiv löpande i texterna, snarare 
än att lyfta ut dem till särskilda kapitel. Ålders, funktions och 
jämställdhetsperspektiv ingår således i de olika tematiska kapitlen. 
Temana på kapitlen har dessutom inspirerats av det pågående arbetet 
med ny översiktsplan för Göteborg. 

I de fall där det varit möjligt har behov hos personer med könsöver
skridande identitet eller uttryck lyfts fram särskilt. Detta har dock 
inte kunnat göras genomgående då stora delar av den tillgängliga 
statistiken använder en binär könsuppdelning och utgår från att det 
bara finns två kön. 
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Inledning

Introduktion  
till stadsdelen

I kapitlet ges en introduktion till stadsdelen 
genom att lyfta fram några kännetecken 

för de olika geografiska områdena. 
Befolkningen beskrivs kort och liksom tre 
stora utmaningar för utvecklingen av den 

fysiska miljön i stadsdelen.



Figur 1. Karta över stadsdelens geografiska indelningar.
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 Centrum 

Stadsdelens geografi 
Centrum är en av tio stadsdelar i Göteborgs Stad. Stadsdelen består 
av nio så kallade primärområden – Krokslätt, Johanneberg, Landala, 
Guldheden, Lorensberg, Vasastaden, Inom Vallgraven, Stampen och 
Heden. Stadsdelen delas också in i två olika mellanområden – Norra 
Centrum och Södra Centrum. Figur 1 visar stadsdelens geografiska 
indelning.

Vad kännetecknar 
stadsdelen? 
Stadsdelens kännetecken kan sammanfattas i tre huvudpunkter:

 » regionens och stadens kärna

 » evenemangsområde, nöjes och kulturliv

 » unga vuxna och studenter.

Regionens och stadens kärna
Centrum präglas av att vara stadens och regionens kärna samt har 
stadens största dagbefolkning. En stor mängd människor rör sig i 
vardagen till, från och genom stadsdelen. Samtidigt utgör den en 
nod för besöksnäring, turism och näringsliv. Centrum har många 
välbesökta platser och flera av stadens stora landmärken finns här. 
Universitet och högskola, kontor, handel, krog och restaurangliv och 
evenemangsarenor bidrar till att många vistas i området. Många ser 
stadsdelen som en del av sitt vardagsrum och som en självklar plats 
för olika aktiviteter. Stadens historiska kärna finns i Norra Centrum 
och stora delar av stadsdelen ingår i riksintresse för kulturmiljövård. 
Detta bidrar till en stark identitet genom områdets historiska prägel 
och skapar en unik kulturmiljö i innerstaden. I figur 2 visas vilka 
områden som ingår i riksintresset för kulturmiljövården. 

Evenemangsområde, nöjes och kulturliv
Evenemangsområdets aktiviteter, liksom nöjes och restauranglivet, 
attraherar periodvis många besökare till stadsdelen. Evenemangs
området karaktäriseras av storskaliga byggnader riktade mot olika 
sektorer såsom idrott, musik, annan underhållning samt mässa och 
evenemang. I Centrum finns också nöjesparken Liseberg som är ett 
av regionens mest populära besöksmål. Många besökare lockas till 
evenemangen och tidvis befolkas området av tusentals människor för 
att resterande tider upplevas mer öde. Även om evenemangsområdet 
innehåller verksamhet som lockar dagliga besökare präglas det av de 
storskaliga arenorna. I figur 2 visas evenemangsområdets utbredning. 
I Centrum finns mycket av stadens restaurang och nöjesliv samt 
många stora kulturinstitutioner som dagligen lockar besökare. Särskilt 
runt Götaplatsen och Kungsportsavenyn finns flera välbesökta 
kulturella verksamheter. 
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Figur 2. Karta över områden med riksintresse för kulturmiljövården (orange) samt evenemangsområdet (lila).
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Unga vuxna och studenter
Stadsdelens befolkning skiljer ut sig i staden genom att ha en stor 
andel unga vuxna, det vill säga människor mellan cirka 20 – 30 år. 
Flera av högskole och universitetsmiljöerna, såsom Chalmers och 
Göteborgs Universitet, är belägna i Centrum vilket bidrar till att 
många unga vill bo i stadsdelen. En starkt bidragande faktor är också 
att ungefär hälften av stadens studentbostäder finns i Centrum, 
liksom att många lägenheter i det ordinarie bostadsbeståndet är 
små. Studenter och elever på de många gymnasieskolorna gör att 
stadsdelens dagbefolkning också består av många ungdomar och unga 
vuxna. Unga vuxnas liv präglas av förändringar. Många flyttar efter 
en kortare tid till andra delar av Centrum, staden eller landet. Detta 
bidrar till en stor rörlighet i stadsdelen vilket skapar särskilda förut
sättningar för det sociala livet i området. 

Vem bor i Centrum?
Sett till befolkningsmängden är Centrum, med drygt 63 000 invånare, 
Göteborgs näst största stadsdelsnämnd. Jämfört med övriga stads
delar har Centrum lägst andel barn och unga, men betydligt högre 
andel 19 – 29åringar. Andelen utrikes födda i stadsdelen är lägre än 
Göteborgsgenomsnittet. Figur 3 visar ett diagram över stadsdelens 
befolkningssammansättning jämfört med Göteborgs. 

Stadsdelen kännetecknas av en stor rörlighet bland befolkningen. De 
flesta flyttar inom Göteborg, till och från andra stadsdelar. Flyttning
arna påverkar befolkningssammansättningen, då de som flyttar in till 
stadsdelen Centrum främst är människor mellan 18 – 35 år och de som 
flyttar ut främst är barn upp till nio år och vuxna mellan 25 – 40 år.
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Figur 3. Diagram över befolkningssammansättningen i Centrum jämfört med Göteborg, 31 augusti 2019. 
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Befolkningen i Centrum har generellt goda socioekonomiska för
utsättningar jämfört med staden i stort. Centrum har den högsta 
andelen högskoleutbildade i staden; nästan hälften av den vuxna 
befolkningen har en eftergymnasial utbildning som är tre år eller 
längre. Även inkomsterna i stadsdelen är generellt högre än i staden, 
även om de inte tillhör stadens högsta. Jämfört med Göteborg som 
helhet har Centrum en hög andel som lever på studiemedel, en något 
högre andel som förvärvsarbetar och en något lägre andel förtids 
och ålderspensionärer. Andelen öppet arbetslösa i Centrum är lägre 
än i staden. Till följd av att många av stadsdelens bostäder är små 
och andelen barn är låg, har Centrum stadens minsta hushåll och 
många ensamboende.

En stadsdel där boende känner sig trygga
Trots att antalet anmälda brott i stadsdelen är högt känner sig 
befolkningen generellt trygg i sitt område. Generellt upplever sig 
invånare i områden med god socioekonomi mer trygga än invånare 
i socioekonomiskt utsatta områden. Med goda livsvillkor etableras 
ofta en större grundtrygghet och tilltro till samhället. Oro för brotts
lighet i samhället är liten i stadsdelen jämfört med Göteborg i stort. 
Upplevelsen av otrygghet är något högre i Södra Centrum än i Norra 
Centrum. Kvinnor upplever sig generellt mer otrygga än män och 
äldre mer otrygga än yngre. Majoriteten av unga boende i Centrum 
känner sig trygga i skolan och på sin fritid. Generellt känner sig unga 
HBTQpersoner mer otrygga än andra unga.

Centrumbornas hälsotillstånd
Bland befolkningen i Centrum uppger de flesta att de har högt socialt 
kapital och känner tillit till människorna i sin omgivning. Dagens 
vuxna centrumbor uppger sig ha en god hälsa, män i högre grad än 
kvinnor. Samtidigt är andelen som bedömer att de har nedsatt psykiskt 
välbefinnande hög i Centrum, bland den högsta andelen i staden i 
den vuxna befolkningen. Kvinnor sticker ut mer än män. Strax under 
hälften av befolkningen är fysiskt aktiva minst 2,5 timmar per vecka 
i Centrum. Människor som bor i Centrum sitter stilla flest timmar 
per dag i hela staden. Bara en tredjedel uppger att de sitter mindre 
än 10 timmar per dag. 

Centrum utmärker sig när det gäller riskabel alkohol och narkotika
konsumtion. En av fyra vuxna bedöms ha riskabla alkoholvanor, män 
i högre utsträckning än kvinnor. Trots att det ligger högt har andelen 
alkoholkonsumenter ändå minskat de senaste tio åren, inte minst bland 
barn och unga. Snittet för alkoholanvändning bland ungdomar ligger 
dock över stadens siffror. Gällande narkotika ligger användningen, 
bland både män och kvinnor, avsevärt högre i Centrum än i staden  
i stort.

14 Centrum          Introduktion till stadsdelen 



Utmaningar i stadsdelen
Centrum är en relativt tätbebyggd stadsdel som just nu genomgår 
ytterligare förtätning. När många människor ska bo, vistas och verka 
på samma yta uppstår lätt konflikter och konkurrens. I Centrum finns 
särskilda utmaningar kopplat till området som region och stadskärna, 
funktions och ytbrist i den täta staden samt brist på bostäder. 

Cityproblematik i stadskärnan
I stadsdelen finns många utmaningar som främst kopplar till handel 
och nöjesliv. Dessa hänger ihop med den stora mängd besökare och 
verksamma som dag och kvällstid vistas i stadsdelen. Den starka 
besöksnäringen gör att många utmaningar och problem kopplat till 
en storstad hamnar i Centrum. Den så kallade cityproblematiken 
handlar bland annat om en hög koncentration av brottslighet samt 
narkotika och alkoholrelaterade problem. Problematiken bidrar också 
till att många upplever vissa centrala platser i Centrum som otrygga 
och väljer att undvika dem helt eller på vissa tider om dygnet. Det här 
är en utmaning för stadsdelen att hantera då det huvudsakligen inte är 
stadsdelens invånare som bidrar till problematiken.

När regionkärnan och innerstaden växer skapar det andra förutsätt
ningar för att bo och leva i Centrum, där cityproblematiken kommer 
nära människors privata sfär och konflikter lätt uppstår. Såväl boendes 
som besökares intressen behöver värnas i stadskärnan. Därför är det 
särskilt viktigt att skapa offentliga rum och mötesplatser för alla stadens 
och regionens invånare samtidigt som det finns tydliga gränser mellan 
vad som är offentligt och mer privat, för att lämna utrymme för 
boende i innerstaden. 

Brist på friytor och samhällsfunktioner
I stadskärnan där många olika intressen ska samspela och miljöerna ska 
fungera för många olika grupper uppstår lätt konflikter. I områden som 
förtätas med enbart fler bostäder och kontor finns en rad utmaningar. 
Sådan förtätning skapar ofta brist på friytor, parker och grönområden. 
I områdena är det också ofta svårt att få plats med den samhällsservice 
och andra funktioner som behövs i för en fungerande och attraktiv 
stad. Förtätningens konsekvenser i stadsdelen märks bland annat i de 
många skolor och förskolor som har mindre utomhusmiljöer än vad 
som rekommenderas i stadens riktlinjer. Det syns också i ökat slitage 
på befintliga gröna och offentliga miljöer samt i bristen på samhälls
service och övriga funktioner i vissa områden. 

I Centrum finns många uppskattade grönområden och rekreations
platser. Flera av dem har också stora kulturmiljövärden. Dessa 
används av stora delar av stadens befolkning och är som följd av 
det utsatta för stort slitage. Många förväntas samnyttja ytorna som 
kompensation för en låg andel friytor i kvartersmark eller brist på 
skolgårdar. I den täta staden finns behov av att hitta nya sätt för att 
dela på den tillgängliga ytan. Samnyttjan kan ske på många olika sätt 
och är att föredra på redan hårdgjorda ytor snarare än i grönområden 
och rekreativa miljöer. 
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Flera delar av Centrums nyligen byggda områden saknar fullgod 
tillgång till samhällsservice. Likaså saknas det i flera av de mest 
centrala delarna tillräckligt med samhällsservice för att täcka behoven 
hos de närboende. Förtätningsarbete behöver därför som huvudregel 
bidra till ett ökat utbud av samhällsfunktioner och offentliga miljöer, 
snarare än att öka trycket på det befintliga. 

Bostadsbristens effekter
Stadens bostadsbrist märks tydligt även i stadsdelen. För hyresrätter 
är kötiden bland de längsta i staden och priserna på bostadsrätter är 
bland de högsta. Bostadsbristen märks inte bara bland allmänheten 
utan också hos socialtjänsten som har svårt att få tillgång till de 
bostäder som behövs för att tillgodose klienters behov. Även för övrig 
samhällsservice märks utrymmesbristen tydligt. Bristen på verksam
hetslokaler är stor och stadsdelen har svårigheter att hitta lämpliga 
verksamhetslokaler vid expansion eller omlokaliseringar. 

Bostadsbristen riskerar att leda till gentrifiering av bostadsområden; 
den höga efterfrågan på bostäder och lokaler kan leda till utträng
ningseffekter när marknaden anpassas efter en större betalningsvilja 
hos befolkningen. Bostadsutbudet i stadsdelen är relativt homogent 
och en överväldigande majoritet av bostäderna består av flerbostads
hus som också är relativt små. För att försöka säkra en blandning i 
befolkningen bör kompletterande bostadsutbud bidra till en större 
variation på bostadsmarknaden genom exempelvis fler större lägen
heter. På samma grunder är det också viktigt att värna hyresrätterna, 
som andelsmässigt är fler än bostadsrätterna i stadsdelen. Då låga 
hyror har visat sig svåra att få till i nyproduktion behöver de bostäder 
i befintligt bestånd som har lägre hyror bevaras.

Flerfamiljshus i Vasastaden, ett område med högt söktryck på hyresrätter. 
Foto: Lo Birgersson.
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 Norra Centrum 

Vad kännetecknar  
Norra Centrum?
Norra Centrums kännetecken kan sammanfattas  
i tre huvudpunkter:

 » historisk stadskärna

 » storstadsidentitet

 » besöksnäring.

Historisk stadskärna
Norra Centrum präglas av att utgöra Göteborgs historiska stadskärna. 
Området Inom Vallgraven är Göteborgs ursprungliga stadsområde 
sedan stadens grundläggande 1621. Göteborg bygges under 1600talet 
ut med rutnätsplan och kanaler. Från 1600talet fram till 1800talet 
var Göteborg en befäst stad med kraftiga försvarsanläggningar, med 
både stadsmur och vallgrav. Stampen växte under 1700talet fram 
som en förstad till Göteborg. Stampgatan var på 1600talet en väg in 
till staden Göteborg. 

När befästningsverken revs i början av 1800talet anlades Nya allén, 
Kungsparken samt Trädgårdsföreningen och staden började växa även 
utanför vallgraven. Under andra halvan av 1800talet byggdes stora 
delar av Vasastaden, Heden och Lorensberg ut, främst med förnäma 
stenhus. I början av 1900talet fortsatte utbygganden söderut och 
många påkostade allmänna byggnader tillkom i området Vasaparken 
GötaplatsenRenströmsparken. Även Jubileumsutställningen 1923 
medförde att flera stora byggnationer tillkom, exempelvis Konstmuseet, 
Stadsteatern och Liseberg. Heden har historiskt, liksom även nu, 
präglats av evenemang av olika slag, inte minst under Jubileums
utställningen 1923. Evenemangsområdet har vuxit fram under de 
senaste 100 åren. 

Delar av Göteborgs innerstad utgör riksintresse för kulturmiljövård 
då den präglas av stadens äldre karaktär och har synliga exempel på 
stadsplanering från olika tidsepoker. Den gamla rutnätsstaden med 
sina kanaler finns tydligt kvar i stadsbilden i Norra Centrum, liksom 
stadsidealen med 1800talets stenstad och många av de byggnationer 
som uppfördes inför Jubileumsutställningen 1923. En historisk 
stadsbyggnation skapar unika och attraktiva boendemiljöer, men 
innebär också utmaningar för tillgängligheten. Få byggnader lever 
upp till nutidens krav på exempelvis planfrihet och hissar. Samtidigt 
är miljöerna av stor kulturhistorisk betydelse och ger Norra Centrum 
en tydlig identitet som det ursprungliga stadsområdet. Stora delar av 
området är bebyggt under perioder då idealet var att bygga blandstad, 
med bostäder, handel och arbetsplatser i samma kvarter. Det är något 
som idag uppskattas av många boende och gör Centrum till en 
attraktiv stadsdel att bo i. 
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Storstadsidentitet
Norra Centrum har en citykaraktär där de flesta boende har nära 
till både handel och närservice. Stadsmiljön domineras av den 
dagbefolkning som verkar i området och den handel som finns 
koncentrerad i citymiljöerna. Av Centrums dagbefolkning, med över 
100 000 förvärvsarbetande, finns den övervägande majoriteten i 
Norra Centrum. Utöver förvärvsarbetare har området, som stads och 
regionkärna, en stor andel besökande från staden, regionen och övriga 
världen. Turism, handel, krog och nöjesliv, universiteten, gymnasie
skolorna och kulturinstitutioner bidrar till att många människor vistas 
i området under dygnets alla timmar. Det leder till högre tryck på den 
service och de offentliga ytor som finns. 

Större delen av Göteborgs befolkning har en relation till Norra 
Centrum, som innehåller många identitetsbärare och smultronställen. 
När Göteborg visas upp för omvärlden är det ofta Norra Centrum 
som porträtteras, såsom statyn Poseidon på Götaplatsen, Läppstiftet, 
Kopparmärra och omgivningarna kring Stora Hamnkanalen. Att 
vara regionens kärna innebär att en hel del intressen koncentreras 
i innerstadens områden. Det gäller inte bara näringslivets intressen 
utan också de kulturella och sociala. Stadsdelen Centrum har länge 
brottats med den så kallade cityproblematiken, där koncentrationen 
av restauranger, nöjen och handel i innerstaden även för med sig 
brottslighet och otrygghetsproblematik. 

Samtidigt som innerstaden till stor del utgörs av historisk bebyggelsen 
pågår också stora utvecklingsarbeten i områdena runt Göta älv genom 
Älvstaden. Utbyggnaden av Älvstaden innebär att områdena runt 
centralstationen, Skeppsbron och i framtiden Gullbergsvass förtätas 
samt att en delvis ny stadskärna växer fram som kan förstärka stor
stadsidentiteten.

Besöksnäring 
Norra Centrum är även en samlingsplats för stora delar av stadens 
besöksnäring. Evenemangsområdet präglar området med storskaliga 
och, i vissa fall, lågfrekvent använda anläggningar. Det skapar olika 
utmaningar i den omgivande boendemiljön. De stora arenorna lockar 
regelbundet, men vid fåtal tillfällen, stora folkmängder till området. 
Rekreationsanläggningarna Valhallabadet och Valhalla sporthallar 
liksom biografen Filmstaden Bergakungen utgör till större del 
vardagslivet och för dagligen människor till området. 

Många av stadens stora kulturinstitutioner såsom Göteborgs 
Stadsmuseum, Konstmuséet, Konserthuset, Stadsteatern, Stads
biblioteket, Röhsska muséet och Göteborgsoperan ligger i Norra 
Centrum. Det gör även de centrala handelsstråken som finns i Inom 
Vallgraven, Nordstan, området runt Fredsgatan och Kungsgatan samt 
Kungsportsavenyn. I Norra Centrum, särskilt runt Kungsportsavenyn, 
koncentreras även en stor del av stadens restaurang och krogliv. 
Ungefär hälften av de hotell och vandrarhem som finns i staden ligger 
i Norra Centrum. Detta är också en bidragande faktor till att en stor 
del av dem som vistas i området är besökare snarare än boende. 
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Vem bor i Norra Centrum?
I Norra Centrum bor drygt 40 procent av Centrums totala befolk
ning. Befolkningstätheten är störst i Vasastaden, men vissa mindre 
avgränsade områden i framförallt Heden och Stampen präglas också 
av större andel boende. I Centrums stadsdel bor färre andel barn och 
unga än snittet i Göteborg. I Norra Centrum bor en något mindre 
andel barn och unga 0–18 år än i Södra Centrum. Norra Centrum 
präglas inte lika starkt som Södra Centrum av en stor andel unga vuxna. 
Särskilt få unga bor i Lorensberg och i Heden, vilket också är de två 
primärområden i vilka befolkningsstrukturen skiljer sig mest från 
stadsdelen i sin helhet. I Heden, Inom Vallgraven, Vasastaden och 
Lorensberg bor istället en högre andel vuxna mellan 40 år och 70 år. 
Lorensberg präglas av en särskilt hög andel äldre befolkning. Andelen 
utlandsfödda i Norra Centrum är mindre än i Södra Centrum och 
särskilt liten i primärområdet Lorensberg.

Norra Centrum har en lägre andel högutbildade än Södra Centrum, 
men andelen är ändå högre än i Göteborg. Medelinkomsten för både 
kvinnor och män i Norra Centrum är högre än Centrums. Det är 
inkomsterna i just Norra Centrum som genererar stadsdelens höga 
inkomstsnitt. Norra Centrum har generellt sett större skillnader mellan 
kvinnors och mäns inkomst än Södra Centrum. Endast primärom
rådet Stampen motsvarar snitten. Bland de äldre åldersgrupperna 
är skillnaderna i inkomst mellan kvinnor och män ännu större. Den 
vuxna befolkningen i Norra Centrum upplever sig i hög grad ha en 
god hälsa. Levnadsvanorna är i det stora hela något bättre än i Södra 
Centrum. Boende i Norra Centrum sitter stilla färre timmar per dag än 
boende i Södra Centrum. I Norra Centrum är alkoholkonsumtionen 
högre, medan den ekonomiska utsattheten och andelen ensamboende 
är lägre, än i Södra Centrum.

Citykaraktären påverkar upplevelsen av trygghet
I Norra Centrum känner sig boende generellt trygga i sitt område 
trots att det är här majoriteten av brotten i stadsdelen begås. En 
förklaring till detta är en generellt god socioekonomisk status hos 
befolkningen. Ett undantag är boende i Nordstaden som upplever en 
högre grad av otrygghet. Samtidigt som boende generellt uppger sig 
trygga finns en del som avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att 
bli överfallna, rånade eller på andra sätt ofredade. 

På grund av hög genomströmning av människor och en mångfald 
av samlingsplatser finns det delar av Norra Centrum som är särskilt 
drabbade av otrygghets och brottsproblematik. Områden med 
citykaraktär, såsom Brunnsparken, Nordstan och Kungsportsavenyn, 
upplevs generellt som mer otrygga än områden med lokalsamhälles
karaktär. Under kvällar och nätter finns ofta färre människor i rörelse 
vilket ökar den upplevda otryggheten. I miljöer med citykaraktär är 
det därför viktigt att arbeta för en större mångfald av verksamheter 
som dels kan förlänga öppettider och aktivitet i området och dels 
riktar sig mot olika målgrupper genom exempelvis en blandning av 
kulturella och kommersiella verksamheter. 
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 Södra Centrum 

Vad kännetecknar  
Södra Centrum?
Södra Centrums kännetecken kan sammanfattas i tre huvudpunkter:

 » bostadsområden i tidstypiska miljöer

 » högskole och universitetsverksamhet samt studenter

 » industriområde i omvandling.

Bostadsområden i tidstypiska miljöer
Södra Centrum består till stor del av rena boendemiljöer. Flera 
av bebyggelseområdena i Södra Centrum är produkter av sin tids 
stadsutvecklingsideal och delar av Johanneberg, norra Guldheden och 
Landala egnahem är riksintresse för kulturmiljövården. Här har få 
förändringar gjorts sedan områdena först byggdes. Norra Johanneberg 
byggdes ut under 1920 och 30talen och består av tidstypisk stenstad 
där husen är påkostade och omsorgsfullt utformade. Södra Johanneberg 
byggdes ut under 1930 och 40talen och byggdes helt i funktionalistisk 
stil. Husen är enhetligt utformade med putsade fasader och omgivna 
av generös grönska. Norra Guldheden byggdes under 1940talet till 
utställningen “Bo Bättre” 1945. Norra Guldheden är Göteborgs första 
grannskapsenhet och designat för att främja samhörighet och trivsel 
bland de boende. Södra Guldheden byggdes ut under 1940 och 
50talen och är stadens första trafikseparerade område där gång och 
cykelbanor drogs separat från bilvägarna genom grön och parkom
råden. I primärområdet Guldheden finns även Landala Egnahem 
som byggdes ut under 1910 och 20talen och som än idag är en 
välbevarad boendemiljö från den tiden. I Krokslätt finns Centrums 
största småhusområde, liksom stadens näst äldsta koloniområde, 
Örgryte koloniträdgårdar. Östra Krokslätt har historiskt präglats 
av industri, men är nu i omvandling till modern blandstad. Landala 
byggdes ut till en arbetarstadsdel i slutet av 1800talet och början av 
1900talet. Området bebyggdes främst med landshövdingehus. Under 
1970talet revs dock majoriteten av husen då de ansågs vara i för dåligt 
skick och ersattes med rekordårens tidstypiska byggnationer med 
standardiserad bebyggelse och mer fokus på hälsosam boendemiljö. 
Några äldre landshövdingehus finns dock bevarade.

Utöver parker finns mycket grönska på kvartersmark vilket gör att 
området upplevs som grönt. De välbevarade och omsorgsfullt ut
formade bostadsområden i Södra Centrum är än idag mycket goda 
boendemiljöer där lugnet och grönskan värdesätts och är i fokus. 
Många ser också dessa områden som kompletta och färdigbyggda 
varför eventuell förtätning måste ske med stor omsorg om områdenas 
funktionalitet och design. 
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Högskole och universitetsverksamhet 
och studenter
I Södra Centrum finns flera stora områden för högskole och 
universitets verksamhet och dedikerade för studenter. Det mest 
dominerande är Chalmers tekniska högskola vars verksamhetsområde 
upptar stora delar av Johanneberg. Nästan hälften av alla Göteborgs 
studentbostäder finns i Södra Centrum, vilket medför att befolkningen 
till stor del består av unga vuxna och att bostadsbeståndet utgörs av 
många små lägenheter. De flesta studentlägenheter finns i Johanneberg 
och Krokslätt. Flera av de större områdena byggdes på 1950 och 
60talen, exempelvis på Viktor Rydbergsgatan, Volrat Thamsgatan 
och Richertsgatan. En hög andel studentbostäder innebär att det 
finns färre bostäder som är tillgängliga för andra befolkningsgrupper.

En stor andel studenter bidrar också till en stor rörlighet i Södra 
Centrum; många flyttar in, ut och inom området varje år. Eftersom 
stora delar av universitets och högskoleverksamheten finns i Cen
trum skapar närheten mellan bostad och skola en attraktiv miljö för 
studenterna. Samtidigt bidrar det till en minskad rörlighet över staden 
då många har möjlighet att bo nära sina studielokaler. 

Industriområde i omvandling 
Området kring Mölndalsåns dalgång har länge verkat som industri
område. Längs Mölndalsån etablerades bland annat Lyckholms 
bryggeri och Almedals textilfabrik redan under 1800talet och området 
bestod då av industri och en del arbetarbostäder. Även i områdets 
förlängning i Mölndal präglas dalgången till stor del av verksamheter. 
Idag finns en rad aktiva verksamheter i området. Mölndalsåns 
dalgång genomgår en omvandling från industriområde till blandstad. 
Tusentals nya bostäder kommer att tillkomma i området och i stadens 
översiktsplan föreslås användningsområdet bli utökad innerstad vilket 
innebär en hög befolkningstäthet och blandade funktioner. Då området 
länge kännetecknats som ett industriområde finns utmaningar vad 
gäller luft, buller och andra föroreningar i utvecklingen av bostäder 
och andra verksamheter i området.
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Vem bor i Södra Centrum?
I Södra Centrum bor nästan 60 procent av stadsdelens totala antal in
vånare, trots att området till ytan är mindre än Norra Centrum. I Södra 
Centrum bor fler unga vuxna än i Norra Centrum, vilket förklaras av 
att majoriteten av stadsdelens studentbostäder finns i Krokslätt och 
Johanneberg. Till följd av detta är omkring 40 procent av invånarna 
i Krokslätt och Johanneberg mellan 19 och 29 år. I Guldheden och 
Landala bor inte lika många unga vuxna och särskilt Landala sticker 
ut med en högre andel äldre befolkning. I Södra Centrum bor en 
större andel barn och unga än i Norra Centrum, och dessa är bosatta 
särskilt i Landala och Guldheden. Området har, liksom stadsdelen i 
stort, en lägre andel utrikes födda än Göteborgs i stort. Undantaget är 
Krokslätt, som ligger närmare Göteborgssnittet. Södra Centrum har 
en något högre andel högutbildade än Norra Centrum, och särskilt 
stor andel högutbildade kvinnor. Medelinkomsten i mellanområdet är 
dock lägre än i Norra Centrum. Krokslätt sticker ut som det primär
område med lägst medelinkomst i stadsdelen och med inkomster 
lägre än stadens snitt för både kvinnor och män. 

Den vuxna befolkningen i Södra Centrum upplever sig i nästan lika 
hög grad som i Norra Centrum ha en god hälsa. Levnadsvanorna är 
i det stora hela något sämre i Södra Centrum jämfört med i Norra 
Centrum. Boende i Södra Centrum sitter stilla fler timmar varje 
dag jämfört med boende i Norra Centrum. Däremot är alkohol
konsumtionen lägre i Södra Centrum. Den ekonomiska utsattheten 
och andelen ensamboende är högre än i Norra Centrum liksom 
nedsatt psykiskt välbefinnande och självmordstankar.

I Södra Centrum är upplevelsen av otrygghet något högre än i Norra 
Centrum, vilket kan kopplas till socioekonomiska faktorer. Dock 
upplever majoriteten av de boende att de är trygga i sitt bostads
område. I medborgardialoger lyfts särskilt bristande belysning och 
smala gångvägar upp som faktorer som påverkar tryggheten negativt. 
I Södra Centrum är brottslighet inte ett lika utbrett problem som i 
Norra Centrum. De mest förkommande brotten är bilinbrott följt 
av andra typer av inbrott. Klotter och skadegörelse förkommer också 
men i relativt liten uträckning jämfört med andra områden med 
lokalsamhälleskaraktär i staden. 
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Boendemiljö 
och bostäder 

För att minska segregationen och ge fler 
möjlighet att bo i centrala Göteborg krävs 

ett varierat bostadsbestånd.  
I kapitlet beskrivs stadsdelens unika 
boendemiljö och de utmaningar den 

skapar. De utmaningar som finns  
i stadsdelens befintliga bostadsbestånd 

beskrivs också, samt vilka 
kompletteringar som behövs.



 Centrum 

Skapa goda boendemiljöer
Boendemiljön skiljer sig åt beroende på var i staden en bostad ligger. 
Det finns dock vissa grundläggande behov som behöver tillgodoses 
för att ge invånare en hälsosam och god boendemiljö. Många faktorer, 
såsom luftkvalitet, bullernivå och avstånd till parker, regleras av olika 
bestämmelser och rekommendationer. Andra gör det inte.

Säkerställ viktiga  
funktioner i boendemiljön
Oberoende av var i staden människor bor bör de ha tillgång till 
utomhusvistelse för livets alla skeden. Bostadens närmiljö behöver 
erbjuda platser för olika aktiviteter i en lugn och skyddad miljö. 
För detta krävs ofta tillräckliga friytor i kvarteret eller i närliggande 
omgivningar. Såväl den bostadsnära grönskan som de större grön och 
natur områdena upplevs ofta vara bland det viktigaste för en god 
boendemiljö. Boendemiljön bör också underlätta för boende att klara 
vardagslivets aktiviteter och rörelser genom att vara tätt sammanbunden 
med olika former av service och transportmöjligheter. 

För många människors vardagsliv är boendets utemiljöer viktiga, 
särskilt för äldre och barn som ofta vistas mycket i och vid bostaden. 
Bostadsgården ska vara en plats för samspel, lek, vila, grönska och 
aktivitet. Bostadsgården kan också fungera som en bullerfredad miljö 
i den täta staden. Sociala ytor och odlingar är exempel på inslag som 
skapar flera mervärden.

Boendemiljöer ska vara  
inkluderande och tillgängliga 
För att skapa tillgängliga och inkluderande boendemiljöer är det inte 
tillräckligt att skapa fysiskt tillgängliga bostäder utan även utemiljöerna 
behöver fungera för alla. Alla bostadsgårdens funktioner behöver vara 
tillgängliga för alla. Det kan handla om att avhjälpa hinder upp på 
gräsmattor, utrusta med god belysning och låta rökförbud gälla. Det 
behöver finnas sittplatser som kan fungera för möten men också för 
att underlätta vardagens bestyr för dem som har svårare att gå längre 
sträckor. För att närområdena ska vara användbara gäller samma 
hållpunkter som för stadsmiljön generellt med tydlighet och över
skådlighet när stråk och trafik utformas. 
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Goda boendemiljöer för  
särskilda befolkningsgrupper
En god boendemiljö är särskilt viktig för dem som har svårare att 
röra sig längre sträckor och på egen hand, exempelvis barn, äldre och 
människor med vissa funktionsvariationer. Närheten till vardagsfunk
tioner är viktig för hela befolkningen, men kanske särskilt för dessa 
befolkningsgrupper. 

Skapa barnvänliga boendemiljöer
Centrum står inför särskilda utmaningar när det gäller barnvänliga 
boendemiljöer. Det är en långtgående trend att barnfamiljer flyttar 
ut från Centrum. Skälen till flytt är individuella. Vissa barnfamiljer 
är ute efter en helt annan boendemiljö, medan andra gärna skulle bo 
kvar i Centrum om bostads och boendemiljön var mer barnvänlig. 
Några av de huvudsakliga utmaningarna är trafikfarliga miljöer, buller 
och avgaser, för liten boendeyta, för lite natur och grönområden samt 
att barnen inte kan vara ute på egen hand. Bland de barnfamiljer som 
bor i stadsdelen uppskattas framför allt närheten till olika målpunkter 
samt allmän trivsel i stadsdelen och i det egna området. Om staden 
vill främja en mer barnvänlig utveckling i stadsdelen bör den, utöver 
större variation i bostadsbeståndet och utveckling av stadsdelens 
grönområden, beakta trygga trafikmiljöer, lekplatser och platser för 
samspel. Särskilt boendegårdarna behöver utvecklas mot att innehålla 
fler lekmiljöer som passar barn i olika åldrar. Skapandet av barnvänliga 
miljöer handlar dock om ett komplext samspel av faktorer. Att 
barnfamiljer boende i Guldheden upplever miljön som barnvänlig 
trots bristande tillgång till innergård eller liknande, pekar exempelvis 
på att gårdens betydelse minskar om omgivningen i övrigt är grön 
och barnvänlig.

God boendemiljö för äldre 
För att skapa god boendemiljö för äldre är faktorer som närhet och 
tillgänglighet viktiga. Allra helst ska vardagens behov kunna upp
fyllas i närområdet. Många äldre är beroende av kollektivtrafik och 
flexlinjen för att nå platser längre från hemmet. Äldres boendemiljöer 
behöver utformas utifrån principen om universell design vilket handlar 
om att skapa miljöer som är utformade att kunna användas av alla. 
Det här gäller såväl ordinarie bostadsbestånd som trygghetsboenden 
och vård och omsorgsboenden. Människor ska kunna vistas och vara 
aktiva i bostäder och i gemensamma utrymmen oavsett rörelse, syn 
och orienteringsförmåga vilket ställer stora krav på utformningen.

Det är viktigt att äldres boendemiljöer främjar god hälsa. En grund
pelare är att miljöerna kan bidra till ett socialt sammanhang. Sociala 
nätverk glesnar ofta med åldern och goda grannskapsförhållanden kan 
öka tryggheten i boendet. Utemiljöerna bör utformas med grönska 
och lugn i fokus men också möjliggöra varierande aktivtiter, på egen 
hand eller tillsammans med andra. Exempel på aktiviteter kan vara 
odling, verkstäder, träning eller matlagning. Aktiviteterna får gärna 
vara öppna för fler än de äldre eftersom generationsöverskridande 
möten kan berika. Externa mötesplatser för social aktivitet behöver 
finnas på rimliga avstånd och vara av varierande karaktär.
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Minska störningarna för boende  
vid om och nybyggnation 
Stadsdelen präglas starkt av bygg och stadsutvecklingsprojekt vilket 
är en utmaning för boendemiljöerna. Eftersom centrumbor generellt 
lever i en bullerutsatt miljö är det särskilt viktigt att beakta boende
perspektivet vid byggprojekt. Det gäller såväl större stadsutvecklings
projekt som mindre ombyggnationer och renoveringar. När det gäller 
bullerpåverkan finns det en målkonflikt kring tidpunkten för de mest 
bullerstörande aktiviteterna. Kvällsarbete tenderar påverka närboende 
mer negativt, men i vissa fall är det nödvändigt för att möjliggöra för 
verksamheter och flöden under dagtid. 

Infrastruktur och stadsutvecklingsprojekt bidrar till mer svår
orienterade stadsmiljöer som stundtals också är svårframkomliga. I 
samband med om och nybyggnationer är det heller inte ovanligt att 
nya, otrygga platser uppstår till följd av exempelvis dålig belysning, 
svårigheter med städning eller brutna siktlinjer. Stråk som tillfälligt 
leds om behöver planeras med varsamhet för människors olika behov, 
vara noga uttänkta ur trygghetsperspektiv samt vara så långsiktiga 
som möjligt. För någon med exempelvis synnedsättning är det svårt 
att orientera sig och ta sig fram i en ny miljö. 

Ge fler möjlighet  
att bo i Centrum
Centrum är, i egenskap av stadens och regionens kärna, en attraktiv 
plats att bo och arbeta i för många människor. Bostadsbristen är 
generellt stor i Göteborgs Stad och i Centrum märks den tydligt. 
Efterfrågan på bostäder i Centrum är stor och det tar många år i 
bostadskö för att få ett förstahandskontrakt i stadsdelen. 

Främja ett varierat bostadsbestånd
Bostadsbeståndet i Centrum består nästan uteslutande av flerbostads
hus, varav en majoritet är hyresrätter. Ungefär hälften av stadens alla 
studentbostäder finns i Centrum. Den stora efterfrågan på bostäder i 
stadsdelen kan innebära att vissa grupper inte har råd att bo i Centrum 
när betalningsviljan stiger hos de bostadssökande. Att Centrum 
anses vara en attraktiv stadsdel gör dock att utbudet troligtvis aldrig 
kommer att motsvara efterfrågan. 

För att människor med olika livssituationer och socioekonomisk 
bakgrund ska kunna bo i Centrum behövs ett varierat bostadsbestånd. 
Eftersom det är svårt att få till låga hyror i nybyggda bostadsbestånd 
behöver befintliga bostäder med låg hyra värnas. Initiativ för att få ner 
kostnaderna i nyproduktion behöver också prövas. De olika faktorer 
som begränsar tillgången till Centrums bostäder samverkar. Utifrån 
ett intersektionellt perspektiv innebär det här att vissa människor är 
särskilt exkluderade från Centrums bostadsmarknad, ifall de exempelvis 
både har en normavvikande funktionsvariation och en socioekonomiskt 
utsatt situation eller är nya i Sverige eller Göteborg. 
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Stadsdelen präglas av en stor rörlighet, såväl inom som in och ut från 
stadsdelen. En viktig bidragande orsak är den stora andelen studenter 
i Centrum. Många lägenheter är också relativt små och det kan vara 
svårt att få tag på en passande större lägenhet när familjeförhållandena 
ändras. En komplettering av fler större bostäder skulle ge möjlighet 
för fler att bo i stadsdelen. 

Öka tillgängligheten i bostadsbeståndet
Bostaden ska ses som en förutsättning för ett gott liv och inte verka 
begränsande. Stora delar av Centrums bostadsbestånd är byggt på ett 
sätt som inte är tillgängligt, med exempelvis halvtrappor i entréerna 
och små eller inga hissar. Bristen på tillgängliga bostäder i det äldre 
bostadsbeståndet tränger undan vissa befolkningsgrupper. Genom att 
anpassa det äldre bostadsbeståndet och skapa nya tillgängliga bostäder 
kan bostadsmarknaden öppnas upp för fler. Tillgängliga bostäder för
bättrar också möjligheten att som äldre klara sig själv i sitt eget hem. 
Att säkra universell tillgänglighet i bostadsbeståndet handlar inte bara 
om möjligheten att bo utan också om möjligheten att besöka vänner 
och bekanta, och därmed säkerställa människors sociala mobilitet. Det 
här är viktigt för alla åldrar, men kanske särskilt för barn och unga 
som ofta har mer begränsad möjlighet att träffa kompisar på andra 
platser än i hemmet. 

Kompletterande boendelösningar
För att bredda bostadsbeståndet behöver alternativa bostadslösningar 
prövas. I en tät stad som ska ha plats för många är kollektiva boende
lösningar, generationsboenden och andra sociala boendeformer viktiga. 
Kollektivboenden har god potential att vara ekonomiskt hållbara 
alternativ och på så vis främja en blandad befolkning. Boenden som 
präglas av särskild gemenskap är också ett verktyg för att motverka 
social isolering och kan vara viktigt bland vissa befolkningsgrupper. 
De kollektivboenden och bogemenskaper som finns i stadsdelen 
bör hanteras med varsamhet och bevaras i så stor utsträckning som 
möjligt. Även för särskilda målgrupper finns behov av alternativ jämte 
den ordinarie bostaden. 
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 Norra Centrum 

Boendemiljöer  
i Norra Centrum 
I Norra Centrum finns några av stadens mest tätbebyggda delar vilket 
ställer särskilda krav på boendemiljöerna i området. Stora delar av 
området används dagligen av hela stadens och många av regionens 
invånare. Åtgärder för att värna befolkningsperspektivet i storstads
kärnan är centrala för att skapa attraktiva boendemiljöer.

Skapa attraktiva boendemiljöer  
i områden med citykaraktär 
För boende i Norra Centrum bidrar en levande stadsmiljö i form av 
handel, torg, mötesplatser och andra verksamheter till en dynamisk 
och intressant närmiljö, men gör samtidigt att det ofta är svårt att 
få lugn och ro runt hemmet. Särskilt påtagligt är detta för dem som 
bor i närheten av nöjes och krogliv som främst har öppet kvälls 
och nattid. Vissa kombinationer av verksamheter och bostäder ger 
mervärden, medan andra kan skapa slitningar mellan olika intressen 
och grupper. 

För att skapa en trygg boendemiljö i Norra Centrums cityområden 
måste det finnas tillgång till trygga offentliga liksom privata eller 
semiprivata utomhusmiljöer. I Norra Centrum behövs fler öppna, 
överskådliga offentliga miljöer och fler privata utomhusmiljöer för 
boende. Göteborgs innerstad ska fungera som en mötesplats för hela 
staden, men vissa delar bör tillåtas vara mer avskilda och privata för 
att boende i innerstaden också ska tillåtas avskärma sig.

Ett blandat innehåll för  
variation och trygghet
Många intressen samsas i Norra Centrum. Arbetsplatser, handel, 
restauranger och besökssektorn konkurrerar med grönområden, 
infrastruktur och samhällsservice om utrymme och lokaler. Ur ett 
trygghetsperspektiv behöver verksamheter och bostäder bidra till 
att befolka de offentliga rummen under stora delar av dygnet. För 
stadskärnan kan inslag av bostäder bidra till ett mer levande stadsliv 
och en större funktionsblandning. Bostadsområden i tät citymiljö bör 
dock vara strategiskt planerade och tillräckligt stora för att bidra till 
en sammanhållen stad och påverka funktionsblandningen. 

De som bor mitt i evenemangsområdet eller nära intensivt nöjesliv är 
det stundtals svårt att få plats för vardagslivet. Om det även i fortsätt
ningen ska finnas bostäder inom sådana områden behöver det också 
planeras in ytor och service för boende. I områden med arenor utan 
daglig aktivitet kan boendemiljön upplevas som otrygg. En lösning 
är att befolka områdena med andra verksamheter eller platser dit 
människor söker sig. 

Vissa delar av norra Centrum, såsom västra Nordstaden, präglas istället 
av stor andel bostäder och mindre besöksnäring. Dessa platser är 
inte tillräckligt blandade för att skapa liv och rörelse dygnet runt, 
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men de är inte heller tillräckligt avskilda för att kunna fungera som 
en god renodlad boendemiljö. Västra Nordstaden präglas av den 
problematik som kommer av områdets närhet till omgivande nattliv 
och platser som är särskilt utsatta för narkotikaförsäljning, våldsbrott 
och ordnings störningar. Problematiken tar sig in i boendemiljön 
vilket skapar särskilda trygghetsutmaningar. Det blir då särskilt viktigt 
att vara vaksam på omfördelningseffekter av brott och otrygghets
problematik vid insatser i områdena.

Boendemiljön ska fungera  
även i den täta staden 
I den äldre bebyggelsen i Norra Centrum, till exempel i Inom Vallgraven 
och i Vasastaden, är utomhusytan på kvartersmark begränsad och kan 
således inte fylla behoven av utomhusvistelse för alla boende. Här blir 
istället de offentliga rummen än viktigare för att ersätta bostadsgårdens 
funktioner. Samtidigt behöver det finns tydliga gränser mellan vad 
som är offentligt och privat för att också lämna utrymme för boende 
i innerstaden att få en attraktiv boendemiljö. 

I Norra Centrum, där allmänna platser nyttjas av besökare från hela 
regionen, finns risk att närboendes behov åsidosätts. Brist på bostads
gård kan leda till att barn får svårt att vistas ute. När det byggs fler 
bostäder i den täta staden behöver det därför kompenseras med lek, 
park och grönområden i den offentliga miljön. I Norra Centrum är 
det hård konkurrens om marken men att tillhandahålla hälsofräm
jande miljöer för boende i centrala Göteborg är en viktig investering 
i folkhälsan. I en tät innerstad är det svårt att få plats med alla värden 
som är eftertraktade i boendemiljön. Även om vissa bostäder och 
miljöer inte var planerade för exempelvis barnfamiljer från början 
innebär bostadsbristen att alla typer av hushåll bosätter sig på olika 
platser i staden. Avkall på värden kan inte göras med motiveringen att 
vissa grupper inte kommer att söka sig till bostäderna.

Skapa barnvänliga boendemiljöer
Barnfamiljer som bor i Norra Centrum uppskattar närheten till olika 
målpunkter och trivseln i området är generellt sett stor. Men Norra 
Centrum upplevs samtidigt som mindre barnvänligt än Södra. Det 
är framförallt brist på natur och grönområden samt problematik 
kopplad till den trafikintensiva miljön med osäkra trafikmiljöer, 
buller och avgaser, som gör att boende upplever miljöerna i Norra 
Centrum mindre lämpade för barn. För att skapa mer barnvänliga 
miljöer behövs fler grönområden och friytor för barn samt en tryggare 
trafiksituation. För att öka barns självständiga rörelsefrihet behöver 
barriärerna mellan bostäder och lek och grönområden minska. 
Bostadsgårdar är särskilt viktiga för yngre barn men räcker inte som 
enda utemiljö för barn och ungdomar. Att många bostäder i Norra 
Centrum dessutom helt saknar bostadsgård ställer högre krav på 
omgivande närmiljö.

”För att skapa mer barnvänliga 
miljöer behövs fler grönområden 

och friytor för barn samt en  
tryggare trafiksituation.”
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Ge fler möjlighet att  
bo i Norra Centrum
Norra Centrums gamla bebyggelse är för många attraktiv och här 
finns många unika bostäder och boendemiljöer. Med den gamla 
bebyggelsen kommer dock utmaningar vad gäller tillgänglighet. 

Nuvarande bostadsbestånd
Norra Centrum består till stor del av det historiska Göteborg. Mer än 
hälften av bostäderna är byggda före 1940, vilket innebär att många 
av dem inte lever upp till moderna krav på exempelvis tillgänglighet. 
I Lorensberg är samtliga bostäder byggda före 1940. I Vasastaden, 
Heden och Inom Vallgraven är mer än hälften av bostäderna byggda 
före 1940. Stampen har en något högre andel nyare bostäder, över 
hälften av bostäderna är byggda efter 1980. Nästan 60 procent av 
bostäderna i Norra Centrum är hyresrätter, resten är bostadsrätter 
och ett fåtal äganderätter. I hela Norra Centrum är ensamhushåll den 
vanligaste hushållstypen. Bostäderna är i regel små, över hälften av 
dem har två rum eller färre. Bara ungefär 20 procent har fyra rum eller 
fler. Det finns också, framförallt i den gamla stenstaden i Vasastaden, 
några riktigt stora lägenheter, som i flera fall fungerar som kollektiv
boenden. 

Bostadsbeståndet styr 
befolkningssammansättningen
Bostadsbeståndet avgör till stor del vilka grupper som kan bo i 
Centrum. Med många små lägenheter försämras förutsättningarna för 
barnfamiljer. Det skapar också sämre förutsättningar för människor 
som vill bo i alternativa boendeformer, som exempelvis kollektiv
boende. Cityläget som Norra Centrum utgör är särskilt attraktivt på 
bostadsmarknaden. Bostadspriser är höga och hyresköer är långa. I 
vissa av Norra Centrums primärområden, särskilt Lorensberg och 
Vasastaden, är medelinkomsten ovanligt hög. För att Centrum inte ska 
vara en stadsdel för enbart människor med stort ekonomiskt kapital 
behöver staden aktivt arbeta med att tillhandahålla ett brett utbud av 
bostäder. Då ekonomi ofta hänger samman med andra faktorer såsom 
kön eller etnicitet, är sådana satsningar viktiga för jämlikhet och 
integration i bredare bemärkelse. 
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Vy över takåsar i Lorensberg, Landala och Guldheden. Foto: Lena S.
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 Södra Centrum 

Boendemiljöer  
i Södra Centrum
Boendemiljöerna i Södra Centrum har andra värden än de i Norra 
Centrum. Här finns fler friytor, bostadsgårdar och grönområden inne 
bland bostäderna. Boende behöver inte konkurrera om utrymmet 
med besökare och andra på samma sätt som i stadskärnan. Trycket på 
omgivande funktioner blir därmed inte heller lika stort. 

Topografin är en utmaning  
i Södra Centrum
Topografin utgör en utmaning för många boende i mellanområdet. 
Från dalgången i Krokslätt, där många affärer och annan service 
finns, är det många höjdmeter till de västra delarna av primärområdet. 
Johanneberg och Guldheden ligger också på en höjd vilket gör att det 
bitvis är utmanande att ta sig till områdena till fots eller med cykel. 
Närheten till vardagsfunktioner såsom mataffär, apotek, vårdcentral 
och kollektivtrafik är därför viktig särskilt för äldre och människor 
med vissa funktionsvariationer. 

Främja barnvänliga boendemiljöer
Södra Centrum upplevs generellt som mer barnvänlig än Norra 
Centrum. Här bor en större andel barn och unga. Majoriteten av 
dem finns i Guldheden och Landala, som också är de områden som 
upplevs som mest barnvänliga. Upplevelsen hänger samman med 
områdenas tillgång till natur och grönområden. Särskilt boende i 
Guldheden upplever sin boendemiljö som tillräckligt grön, trygg, 
barnvänlig och trafiksäker. Samtidigt finns flera delar där de hög
trafikerade gator minskar barns rörelsefrihet. Staden bör arbeta för 
att bibehålla de barnvänliga kvaliteterna i området. 

Förtätning ska utgå från  
befolkningens behov
I stadens översiktsplan framgår att flera av Södra Centrums primär
områden ska utvecklas till utvidgad innerstad. Fler boende och 
verksamma i ett område betyder ett ökat tryck på omkringliggande 
miljöer. Många av miljöerna i Södra Centrum är uppskattade av de 
boende. Särskilt Guldheden lyfts fram som ett område där grönskan 
får stå i centrum och skapar trivsamma miljöer. Vid en förtätning 
i Södra Centrum är det viktigt att förtätning görs på ett sätt som 
bevarar de kvalitativa gröna ytorna och säkerställer att områdenas 
gröna identiteter bibehålls. 

I Krokslätt är det på många ställen brist på tillräckliga friytor och 
grönområden. Nya bostäder innebär ökat behov av grönytor och 
olika typer av service. I områdena kring Mölndalsåns dalgång märks 
bristerna tydligt och kommer att förstärkas genom den pågående och 
planerade byggnationen i området. Här finns behov av att komplettera 
bebyggelsen med grönområden och samhällsservice såsom förskolor.
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Ge fler möjlighet att  
bo i Södra Centrum
Södra Centrum är till stora delar ett utpräglat och attraktivt bostads
område. Stadsdelens småhusområden finns i området, liksom de flesta 
av stadsdelens studentbostäder.

Nuvarande bostadsbestånd
Även om Södra Centrum inte har något utbrett bostadsbestånd 
från sekelskiftet, är många av miljöerna ändå av äldre karaktär. I 
Johanneberg är nästan alla bostäder byggda före 1940, i Guldheden 
byggdes den övervägande majoriteten mellan 1940 och 1960 och i 
Landala är omkring 80 procent av bostäderna byggda mellan 1970 
och 1990. I Krokslätt är spridningen något större och området 
expanderar nu kraftigt. Södra Centrum har en högre andel hyres
rätter än Norra Centrum, särskilt primärområdet Landala där nästan 
nio av tio lägenheter är hyresrätter. Mellanområdet präglas av sina 
många student bostäder, särskilt i primärområdena Krokslätt och 
Johanneberg. I Södra Centrum finns många ensamhushåll, vilket 
delvis kan förklaras av den större andelen studentbostäder.

Många studentbostäder skapar  
brist på ordinarie bostäder
I mellanområdet finns många studentbostäder och flera stora 
studentbostadsområden. Närheten till flera universitets och hög
skolemiljöer gör Södra Centrum attraktivt för studenter. Studenter 
bidrar till levande stadsmiljöer men också till en stor rörlighet bland 
stadsdelens invånare. På grund av att tiden som boende i en student
bostad är relativt kort ställs inte lika höga krav på exempelvis buller, 
luft och komfort i studentbostäder. Dessa kan då byggas på platser där 
andra bostäder inte går att få till. För stadsdelen finns ett behov av att 
få tillskott av bostäder till den ordinarie bostadsmarknaden, snarare 
än fler studentbostäder. Ska fler studentbostäder tillkomma bör 
dessa erbjuda andra typer av bostäder än de vanligast förekommande 
enrumslägenheterna, såsom större lägenheter för studenter med barn.
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Sammanfattning

Inriktningar boendemiljö  
och bostäder
Utifrån ovanstående analys är stadsdelsnämndens uppfattning att 
kommande stadsutveckling i stadsdelen vad gäller boendemiljöer och 
bostäder bör inriktas på att:

 » Skapa goda boendemiljöer

 » Säkra boendes tillgång till bostadsnära friytor och 
utomhusvistelse

 » Säkerställ att nyproduktion av bostäder innebär ett  
tillskott av grön och lekytor

 » Förtäta med hänsyn till lokala förutsättningar och behov

 » Säkerställa att utomhusmiljöer är fysiskt tillgängliga

 » Säkerställa att utomhusmiljöer är användbara och anpassade 
efter barn och äldres behov

 » Säkerställ möjligheten till vila i boendemiljön även i områden 
med citykaraktär

 » Säkerställa ett funktionellt vardagsliv och trygga miljöer för 
boende även vid om och nybyggnationer 

 » Tillvarata brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv 
vid ny eller ombyggnationer av bostäder och offentlig miljö 

 » Ge fler möjlighet att bo i Centrum

 » Värna ekonomiskt tillgängliga bostäder i befintligt  
bostadsbestånd

 » Prioritera ekonomiskt tillgängliga bostäder i nyproduktion

 » Komplettera bostadsbeståndet med större bostäder

 » Säkerställa att tillkommande studentbostäder bidrar till en  
variation i bostadsbeståndet

 » Öka tillgängligheten i stadsdelens befintliga bostadsbestånd

 » Säkerställa att tillkommande bebyggelse byggs med fullgod 
fysisk tillgänglighet
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Samhällsservice 
Kapitlet beskriver behovet av att 

planera för samhällsservice i den täta 
staden. Behoven för särskilda boenden 
beskrivs, liksom behovet av att planera 

för främjande och förebyggande 
verksamheter. Till sist lyfts utmaningar 

och behov särskilt för förskola och 
skola i stadsdelen.



 Centrum 

Planera för samhällsservice  
i den täta staden
Den tätbebyggda staden innebär ofta att avståndet till samhällsservice 
inte är särskilt långt. Däremot är det svårt att få plats med tillräcklig 
samhällsservice för befolkningens behov samt för verksamheter som 
kräver utomhusytor. Särskilt när staden förtätas i redan bebyggda 
områden är det svårt att få till utrymmeskrävande verksamheter. Vid 
en förtätning av bostäder behöver utbudet av samhällsservice öka för 
att möta befolkningens behov och ge möjlighet till en fungerande 
och rik vardag. Risken är annars att staden inte kan erbjuda de 
välfärdstjänster som befolkningen har rätt till. När nya områden byggs 
tillkommer inte alltid ny samhällsservice, vilket ökar trycket på den 
ofta redan hårt belastade befintliga servicen. Mark för samhällsservice 
behöver reserveras tidigt i planeringsprocessen för att hitta platser som 
passar verksamheternas behov. Varje planprocess måste kunna visa hur 
tillkommande bebyggelse påverkar den befintliga samhällsservicen 
och vilka nya behov som uppstår. 

Samnyttjande av ytor och  
flexibla lokaler behövs
En flexibel användning av lokaler och utemiljöer är i många fall 
nödvändig för att den täta staden ska ha plats för den service som 
behövs. Det kan vara lokaler som kan anpassas över tid efter ändrat 
behov, men också lokaler som kan nyttjas till olika saker samtidigt, 
eller vid olika delar av dygnet. Ett samnyttjande av lokaler skulle 
fungera för många av stadsdelens verksamheteter. Möjligheten att 
dela kök, gemensamhetslokal eller utemiljöer finns för exempelvis 
vård och omsorgsboenden, träffpunkter, trygghetsboenden, familje
centraler eller bostäder med särskild service. För många verksamheter 
skulle det vara berikande att vara en del av en levande, större kontext 
där människor utanför den egna verksamheten också möts. Ett sätt 
att nyttja tillfälligt tomma lokaler i väntan på renovering eller rivning 
är att erbjuda dem till kultur och föreningslivet. 

Samnyttjande bör främst ske kring lokaler och inte i grönområden 
och utomhusytor. För redan hårdgjorda ytor kan samnyttjande fungera 
väl, medan det är svårt när det gäller park eller grönytor då slitaget 
ofta blir för stort för att vara hållbart. I den norra delen av stadsdelen 
är det tydligt hur otillräckliga utomhusmiljöer för verksamheterna 
leder till stort slitage på allmänna ytor och parker.

Skapa fler bostäder för 
särskilda behov
Utöver ett ordinarie bostadsbestånd behöver den täta staden även 
inrymma bostäder för människor med olika typer av särskilda behov. 
Det råder idag brist på anpassade boendelösningar för äldre liksom 
boenden med särskild service i centrala Göteborg. 
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Etablera fler boenden med  
särskild service 
Centrum är den stadsdel med det minsta utbudet av boenden med 
särskild service (BmSS) och är också en stadsdel vars verksamhet 
expanderar minst. Staden behöver etablera fler BmSS för att kunna 
möta befolkningens behov. Det finns inget uttalat behov av fler BmSS 
i någon särskild del av staden utan det är främst faktorer i närområdet 
som styr vad som utgör en god placering. De BmSS som finns i stads
delen idag finns främst i Landala, Stampen, Krokslätt och Guldheden. 
Möjlighet till att tillskapa fler BmSS i stadsdelen Centrum bör prövas 
i de flesta detaljplaner. 

Behoven av BmSS ser olika ut för olika individer. Därför är det viktigt 
att det finns en bredd av olika boendelösningar så att placeringar kan 
göras utifrån individens behov. För vissa behöver boendet exempelvis 
ligga på en relativt avskild och lugn plats, medan andra föredrar en 
plats med mer liv och rörelse. BmSS för särskilda grupper, exempelvis 
för äldre personer, kan med fördel samlokaliseras med vård och 
omsorgsboenden eller andra verksamheter för äldre för att på så sätt 
skapa synergieffekter genom exempelvis gemensamma aktiviteter. 

Boende i BmSS i form av gruppbostad har ofta en gemensamhets
lokal direkt anslutning till sin bostad. Dessa byggs med fördel som 
fristående hus och bör ha tillgång till funktionell uteplats och ute
miljö. I Centrum är det en utmaning att hitta lämpliga platser för 
grupp bostäder som uppförs i en separat byggnad. Fler behöver till
komma för att möta upp behoven. Ett BmSS i form av service bostad 
består av separata lägenheter som är samlade i en trappuppgång 
eller utspridda över flera hus. Servicebostäder kan vara en del av en 
byggnad med ordinarie bostadsbestånd eller fungera som en fristående 
byggnad. I Centrum är det vanligast att BmSS finns tillsammans med 
andra lägenheter. 

Skapa fler boendealternativ för äldre
Göteborg har en växande andel äldre befolkning. Prognosen är att 
andelen äldre kommer att fortsätta öka och staden behöver därför 
rustas för att kunna erbjuda den gruppen olika typer av boenden. 
Under de närmsta åren kommer personer i de äldsta ålderskategorierna, 
personer över 85 år, att minska för att sedan öka markant när den stora 
gruppen 40talister blir äldre. Det ställer stora krav på en dynamisk 
boendeplanering.

Behovet av platser på vård och omsorgsboenden hänger inte bara 
samman med antalet äldre i ett område, utan beror också på möjlig
heten för äldre att bo i ordinarie bostadsbestånd. Allt fler äldre bor 
idag kvar hemma med hemtjänst och/eller hemsjukvård. Många äldre 
har bott länge i sin bostad och kan ha svårt för att flytta av praktiska 
och emotionella skäl. Kvarboende bör vara en vägledande princip 
som inte bara handlar om en specifik bostad utan också att kunna 
få bo kvar i samma del av staden. För att möjliggöra detta behöver 
den fysiska tillgängligheten i bostadsbestånd och boendemiljöer 
öka, samtidigt som arbetet med kompletterande välfärdsservice och 
välfärdsteknologi utvecklas.
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Etablera fler centralt belägna  
vård och omsorgsboenden
Önskan att kunna bo kvar i sin del av staden även på ett vård och 
omsorgsboende är stark bland många äldre som ofta bott och verkat i 
sitt närområde under en längre tid. Det behöver därför finnas boenden 
spritt över staden. I stadens äldreboendeplan 2019 – 2022 bedöms att 
antalet tillgängliga permanenta platser på vård och omsorgsboenden 
möter upp det behov som finns över staden för de aktuella åren. I 
stadsdelens befintliga bestånd finns inte plats för fler brukare utan 
en utveckling av fler boenden och platser behöver tillskapas för att 
möta behov efter 2022. Över staden finns även behov av platser på 
vård och omsorgsboenden med särskild inriktning, exempelvis med 
inriktning på språk, HBTQ samt med psykogeriatrisk inriktning.

Centrum är i dagsläget en av de stadsdelar som har minst antal 
tillgängliga platser i förhållande till det lokala behovet. Samtliga av 
stadsdelens fyra vård och omsorgsboenden i egen regi finns i Södra 
Centrum, varav tre i Krokslätt. Ett par privata alternativ finns i Norra 
Centrum och ett i Guldheden. Det är viktigt att vård och omsorgs
boenden också tillkommer i de centrala delarna av Göteborg för att 
möta brukarnas önskemål. Även bland äldre är centrala bostäder 
populära och många vill bo centralt för att få närhet till stadens utbud 
och aktiviteter. En central placering kan också ge de boende större 
möjligheter till kontakter med omvärlden, genom att anhöriga har 
lättare att komma på besök men även att de boende då kan ta del av 
de stadskvaliteter som finns i centrala staden. Staden bör verka för att 
ett nytt vård och omsorgsboende etableras i stadsdelen inom kort. 

Placera boenden för äldre  
i gynnsamma lägen
Närheten till samhällsservice som mataffärer, torgliv, restauranger 
och caféer möjliggör ett rikt och socialt vardagsliv för äldre som, på 
egen hand eller med hjälp av anhöriga, har möjlighet att röra sig i sitt 
närområde. Närliggande, fysiskt tillgängliga, gångbanor behövs för att 
knyta ihop viktiga målpunkter. Närhet till välfungerande kollektiv
trafik eller till flexlinjen kan öka rörligheten ytterligare bland äldre 
samt kompensera när aktiviteter och servicefunktioner ligger längre 
bort. Av samma anledning är det viktigt att det finns parkerings
platser i närheten. 

För alla boende, även dem med störst vårdbehov eller hög grad av 
demens, är tillgången till gröna områden mycket värdefull. Utsikt över 
grönska ger positiva hälsoeffekter och möjlighet att följa årstidernas 
omvandling. Utblicken kan vara särskilt viktig för äldre som inte alltid 
har möjlighet att komma ut varje dag. På platser där utsikten inte 
är grön är det positivt om den kan vara stimulerande på annat sätt, 
exempelvis stadsliv eller människor i rörelse.
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Komplettera med fler trygghetsboenden
För att möjliggöra för fler att bo i stadsdelen behövs fler bostads
former, såsom trygghetsboenden och gemenskapsboenden med stöd 
och anpassningar. Trygghetsboenden är efterfrågade i hela staden. 
De kan fungera som en mellanform, innan det är dags att flytta till 
vård och omsorgsboende. Fastighetsägarna har en nyckelroll i att 
anpassa och etablera trygghetsboenden i befintligt bostadsbestånd. I 
stadsdelen finns i dagsläget två trygghetsboenden, ett i Heden och ett 
i Guldheden, men efterfrågan är större än så. Få bostäder i Centrum 
är tillgänglighetsanpassade och bara ett begränsat antal bostads
områden kan omvandlas till trygghetsboenden. I nybyggnationer och 
i tillgänglighetsanpassade befintliga bostadsbestånd bör möjligheten 
till trygghetsboenden prövas. 

Skapa plats för främjande 
verksamheter
En stor del av samhällsservicen är inriktad på förebyggande och 
främjande verksamheter. Många av dessa verksamheter har också 
behov av att ta plats i Centrum. Figur 4 visar en karta över främjande 
verksamheter i stadsdelen. 

Behov av fler familjecentraler  
och öppna förskolor
Stadsdelen arbetar med ett så kallat familjecentrerat arbetssätt, där 
uppväxtvillkoren för barn och unga ska förbättras genom att stärka 
familjen. Arbetssättet är en del av arbetet med att ge varje barn en 
god start i livet och goda uppväxtvillkor. I stadsdelen finns därför 
Familjecentralen Draken, med en kommunal öppen förskola, socionom, 
BVC och en barnmorskemottagning. Utöver den kommunala öppna 
förskolan finns två öppna förskolor i stadsdelen som bedrivs av Svenska 
kyrkan (Guldheden) respektive Stadsmissionen (Drottninggatan). I 
Johannebergskyrkan finns dessutom öppna rytmikgrupper för barn 
och vuxna.

Centrum har behov av fler öppna förskolor och familjecentraler. En 
central placering i stadsdelens norra delar har potential att bli gynnsam 
för många av stadens barnfamiljer. Arbete pågår med att försöka 
etablera en ny familjecentral tillsammans med en angränsande stadsdel 
vilket hade varit ett välkommet tillskott för områdets barnfamiljer.

För att möjliggöra för fler att bo 
i stadsdelen behövs fler bostads

former, såsom trygghets
boenden och gemenskaps

boenden med stöd och 
anpassningar.
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Familjecentral

Öppen förskola

Fritidsverksamhet

Verket

Träffpunkt för seniorer

Vård- och omsorgsboende

Badhus

Bollplan

Sporthall

Gymnastiksal

Utegym

Figur 4. Karta över de verksamheter som nämnts i kapitlet.
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Mötesplatser för seniorer
I stadsdelen finns fyra mötesplatser med öppen verksamhet för äldre 
i stadsdelen. Verksamheternas aktiviteter och tjänster bidrar till att 
underlätta den dagliga tillvaron och främja hälsa hos stadsdelens 
seniorer. Ofrivillig ensamhet är en riskfaktor för psykisk ohälsa som 
kan förkorta livet. Tendensen är också att deltagande i sociala och 
kulturella aktiviteter minskar i takt med att människor åldras. Här 
har kommunen en viktig roll att främja hälsan för alla invånare och 
erbjuda verksamhet för sociala och kulturella upplevelser. 

Verksamheterna ger seniorerna möjlighet att skapa och delta i 
kulturella och fysiska aktiviteter samt stärka sitt sociala sammanhang. 
Mötesplatserna är i behov av större lokaler för att kunna ge fler 
möjlighet att delta i verksamheterna. De två stora mötesplatserna, 
Verket och MötesplatsKulturhus, är väletablerade och välbesökta. 
De mindre mötesplatserna i Södra Centrum är i behov av utveckling 
och har potential att nå fler seniorer. Generellt finns ett behov av fler 
lokaler för att stärka möjligheten till samverkan med civilsamhället. 

Fritidsverksamhet för barn och unga 
behöver utvecklas
Möjligheten till god och innehållsrik fritid beskrivs i barnkonventionen 
där särskilt vikt läggs vid rättigheten till att fritt delta i det kulturella 
och konstnärliga livet. Stadsdelens fritidsverksamheter bidrar till att 
fylla dessa rättigheter genom sin riktade verksamhet till unga som 
bor och verkar i stadsdelen. Fritidsverksamheterna samverkar med 
nyckelaktörer såsom skola, det civila samhället, föreningsliv samt 
kulturinstitutioner för att ge unga fler möjligheter och tillgång till hela 
staden som arena. 

Fritidsenhetens verksamhet för unga är väletablerad i Norra 
Centrum, med Verket och Actionpark, men saknar verksamhet i 
Södra Centrum. I Södra Centrum saknas dessutom privata initiativ 
som riktar sig till den unga målgruppen. Det är därför av största vikt 
att utveckla fritids verksamheten för barn och unga i Södra Centrum. 
En del av fritidsverksamheten fokuserar på att skapa möjligheter till 
generationsöverskridande möten mellan unga och äldre med syfte 
att minska fördomar och misstänksamhet samt stärka samhällsväven. 
Fritids verksamheten i Centrum har också behov av större lokaler för 
att tillgängliggöra verksamheten för fler, då trycket på de nuvarande 
lokalerna och arenorna Verket och Actionpark är högt. Särskilt intresse 
finns för mer unika lokallösningar såsom verkstäder, makerspace eller 
utställningsytor. Det saknas även en lokal för ungdomsproducerade 
öppna arrangemang och scenframträdanden. 
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Stort tryck på befintliga 
idrottsanläggningar och föreningslokaler
Förenings och idrottslivet i stadsdelen är viktiga förebyggande och 
främjande arenor för befolkningen. Tillgången till idrottsanläggningar 
och föreningslokaler är relativt dålig i stadsdelen. I Centrum finns 
många storskaliga idrottsanläggningar, men färre för barn och 
ungdomsidrott eller mindre föreningar. De arenor som finns i centrala 
Göteborg tenderar också att användas av hela staden snarare än av ett 
lokalt föreningsliv.

Staden förvaltar de flesta idrottsanläggningar som finns i Centrum. I 
stadsdelen finns sex stycken sporthallar, fyra områden med boll planer, 
ett bad och åtta gymnastiksalar som huvudsakligen används av skolorna. 
I stadsdelen finns också två ishallar, en näridrottsplats på Heden och 
två utegym. Utöver dessa finns ett antal verksamheter i privat, eller 
föreningsregi, däribland Fjäderborgen som är särskilt för badminton, 
Ullevi Tennis för tennis och Klätterlabbet som erbjuder klättring. Flera 
av anläggningarna riskerar att tillfälligt, eller permanent, försvinna 
genom pågående stadsutveckling. Utöver de stora anläggningarna finns 
en stor mängd privat drivna gym och verksamheter med gruppträning 
i stadsdelen.

Efterfrågan på bokningsbara tider i anläggningarna för idrotts och 
föreningslivet är stort. Trots medelgod tillgångs till anläggningar sett till 
befolkningsstorleken är det högt bokningstryck då en central placering 
är attraktiv för många av stadens föreningar. Många av arenorna är 
huvud sakligen inte till för breddidrott utan för elit idrottens behov 
vilket ytterligare begränsar för föreningarna. Detta medför också 
problem för skolorna i stadsdelen som har svårt att utöka antalet 
idrottstimmar för eleverna och i vissa fall svårt att få tid för redan 
planerade idrottstimmar. I stadsdelen har exempelvis Hälsolots 
verksamhet behov av tillgång till en inomhusarena med möjlighet till 
gruppträning vilket hade kunnat tillfredsställas genom en etablering 
av en kommunal träningsanläggning med gym i stadsdelen.

Brist på föreningslokaler
Lokalbristen i stadsdelen är påtaglig även för det lokala föreningslivet. 
Många föreningar har svårt att få tag på lokaler som de har råd med, 
som är ändamålsenliga och som ligger i närheten av medlemmarnas 
upptagningsområde. Behoven kan röra egna verksamhetslokaler såväl 
som större möteslokaler eller endast förrådsutrymmen. Tillgängliga 
lokaler ska kunna passa olika typer av föreningar, inte enbart idrotts
föreningar. Lokaler för spelföreningar, hantverk och slöjd, samt 
replokaler är några exempel på efterfrågade lokaler.

Stadens arbete med att inventera och skapa ett tydligare och enklare 
system för stadens lokaler är en positiv utveckling för det lokala  
föreningslivet. För att säkerställa tillgången till föreningslokaler 
behöver möjligheten att samnyttja såväl kommunala som privata  
lokaler utvecklas. Lokaler som av någon anledning tillfälligt står 
tomma behöver på ett enkelt sätt tillgängliggöras för föreningar  
och kulturutövare. 
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Fysisk aktivitet för seniorer på Verket. Foto: Julia Sjöberg.
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Säkerställ utrymme för 
förskolor och skolor
Det är en utmaning att inrymma tillräckligt med skol och förskole
platser i den täta staden. Skolor och förskolor kräver mycket plats 
och behöver skyddas från yttre påverkningar såsom luft och buller
föroreningar. Att de får lov att ta plats i staden är dock viktigt för 
barns utveckling och möjligheterna till en god start i livet. 

Behov av fler skolor och förskolor
I Centrum bor relativt få barn och unga jämfört med andra stadsdelar. 
Antalet elever på skolorna överskrider dock antalet som bor i området. 
Detta beror mestadels på att de många friskolorna i stadsdelen lockar 
elever från andra delar av staden och regionen. För förskolorna råder 
större balans mellan antalet boende och antalet på stadsdelens förskolor. 
Det är tidvis svårt att få förskoleplats i stadsdelen och ett par av 
förskolorna i Centrum är byggda med tillfälliga bygglov vilket skapar 
en brist inom kort. Flera av stadsdelens grundskolor har behövt kom
plettera skolbyggnaden med tillfälliga paviljonger för att skapa plats 
till årskullarnas variation. Tillfälliga bygglov och utbyggnader leder i 
många fall också till att lokalerna inte är optimalt utformade utifrån 
verksamhetens behov. De minskar ofta också mängden tillgänglig 
friyta för barnen då de oftast placeras inom befintlig fastighet. De 
nybyggnationer och den förtätning som görs i stadsdelen behöver leda 
till ett tillskott av förskole och skolplatser för att bibehålla balans 
mellan boende och tillgång till samhällsservice. 

Goda utomhusmiljöer en förutsättning  
för förskolor och skolor
Vikten av en bra förskole och skolgård ökar i takt med att barn och 
ungas rörelsefrihet minskar i samhället. Förskole och skolgårdar 
fyller en extra viktig funktion i den täta, trafikerade staden då dessa 
gårdar i vissa fall kan vara de enda utemiljöer som barnen använder. I 
den centrala staden utgör skol och förskolegårdar dessutom viktiga 
lekmiljöer utanför skoltid för barn och unga som bor i området. 

Vid utformning av skol och förskolegårdar ska rekommendationerna 
i stadens ramprogram följas. Riktlinjen om gårdars storlek är dock 
ofta svåra att förverkliga i den täta staden. Det här betyder att 
friytornas kvalitet är särskilt viktig att värna och utveckla. Dessutom 
kan det finnas ett behov av kompensatoriska åtgärder och nyttjande 
av kringliggande parker och allmänna platser. Detta samnyttjande 
har dock andra negativa konsekvenser vad gäller exempelvis slitage. 
Gårdens storlek är dock en kvalitet i sig och den rekommenderade 
utomhusytan per barn ska alltid eftersträvas.

I dagsläget har de flesta gårdar i stadsdelen bristfällig tillgänglighet 
för barn med olika funktionsvariationer, vilket innebär att gård och 
lekredskap inte kan nyttjas av alla. Utöver generell tillgänglighet finns 
flera funktioner och faktorer som behöver beaktas för att utforma en 
god lekmiljö. En varierande terräng och vegetation, kombination av 
olika typer av platser, material som inbjuder till samskapande, sol och 
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bullerskydd samt olika former av grönska är exempel på innehåll i en 
god lekmiljö. Gröna partier på gårdar är ofta barnens favoritplatser 
och de är gynnsamma miljöer för att barn ska samspela över åldrar, 
kön och funktionsvariationer. Både yngre barn, äldre barn och unga 
gynnas av grönpartier i gårdsmiljöerna. 

Många friskolor och gymnasieskolor 
innebär utmaningar
I stadsdelen, särskilt i de norra delarna, finns ett stort antal friskolor 
och gymnasieskolor. Friskolor och gymnasieskolor har generellt ett 
större geografiskt upptagningsområde än andra skolor vilket innebär 
att barn och unga kommer till skolorna från hela staden. En central 
lokalisering blir då angelägen för dessa verksamheter. Liksom för 
förskolor och grundskolor behöver antalet gymnasieplatser öka i takt 
med att stadens befolkning ökar.

Många friskolor har verksamhet i lokaler som inte är planerade 
för pedagogisk verksamhet. Detta innebär att många saknar egna 
skolgårdar och istället nyttjar närliggande parker och grönområden. 
Samtidigt som de privata verksamheterna i dagsläget behövs för att 
komplettera det kommunala utbudet, skapar det ett ökat tryck på 
omgivande miljöer och grönområden. Skolorna saknar också ofta 
idrottshallar vilket gör att eleverna behöver röra sig över större delar 
av stadsdelen under skoldagen. 

När så många gymnasieelever och skolor samlas på samma områden 
medföljer en del utmaningar och problem, särskilt ur en trygghets
aspekt. En stor mängd unga på en liten yta kan skapa konflikter. 
Samlingen av unga gör att det många gånger blir attraktiva platser 
för exempelvis narkotikaförsäljning, skadegörelse eller uppgörelser. 
Det ställer krav på trygghets och säkerhetsarbetet för skolorna, och 
skapar utmaningar i att engagera ungdomarna i aktivitet som kan 
ersätta brottsrelaterad verksamhet. 

Förskolegårdar är viktiga utomhusmiljöer för barnen. Foto: Lo Birgersson.
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Sammanfattning

Inriktningar samhällsservice
Utifrån ovanstående analys är stadsdelsförvaltningens uppfattning att 
kommande stadsutveckling i stadsdelen vad gäller samhällsservice bör 
inriktas på att:

 » Planera för samhällsservice i den täta staden

 » Reservera mark för samhällsservice tidigt i planeringsprocessen 

 » Nybyggnation av bostäder behöver medföra utbyggnad av 
samhällsservice

 » Verka för samnyttjande av lokaler och utemiljöer där så  
är lämpligt  

 » Skapa fler bostäder för särskilda behov 

 » Etablera fler boenden med särskild service  

 » Pröva möjligheten till boenden med särskild service i alla 
lämpliga detaljplaner 

 » Planera för fler centralt belägna vård och omsorgsboenden 

 » Verka för att placeringen av vård och omsorgsboenden sker  
i lämpliga närmiljöer 

 » Komplettera bostadsbeståndet med fler trygghetsboenden  

 » Skapa plats för främjande verksamheter 

 » Etablera fler familjecentraler i stadsdelen 

 » Komplettera fritidsverksamheten för barn och unga med 
verksamhet i Södra Centrum 

 » Säkerställ tillgången till idrottsanläggningar för breddidrotten 

 » Säkerställ tillgången på lämpliga föreningslokaler för det lokala 
föreningslivet 

 » Utöka möjligheten för föreningslivet att nyttja stadens lokaler 
efter skol eller arbetstid 

 » Säkerställ utrymme för förskolor och skolor 

 » Ersätt tillfälliga paviljonglösningar med permanenta  
verksamhetslokaler

 » Säkerställ skolors tillgång till idrottshallar samt andra ytor för 
idrott och rörelse, exempelvis bollplaner, orienteringsmöjligheter, 
simhallar och friidrottsanläggningar. 

 » Säkerställ att skolornas pedagogiska utemiljöer är kvalitativa och 
tillräckliga genom att följa ramprogrammet
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Levande och 
trygg stadsmiljö 

I kapitlet beskrivs vilka faktorer som kan 
öka tryggheten i stadsdelen och vad som 
krävs för att skapa en levande stadsmiljö. 

I beskrivningen av Norra Centrum sätts 
fokus på cityproblematiken medan 

delen om Södra Centrum fokuserar på 
möjligheten att levandegöra området.



 Centrum 

Skapa trygga stadsmiljöer
Människors olika bakgrund och erfarenheter gör att upplevelsen av 
vad som utgör en trygg plats skiljer sig åt. Samtidigt stämmer inte 
upplevelsen av trygghet alltid överens med den faktiska utsattheten 
för exempelvis brott. En stadsmiljö där människor vill och har 
anledning att vistas kan leda till levande och trygga miljöer för såväl 
boende som besökare. Centrum har som stadens stadskärna många 
målpunkter, handelsplatser, skolor och arbetsplatser. 

Beakta att trygghet upplevs olika 
I de centrala delarna av Göteborg finns många platser som generellt 
är förknippade med otrygghet. Vad som kännetecknar och ingår i 
en trygg miljö varierar stort beroende på vem som tillfrågas. Många 
äldre upplever de flesta miljöer otrygga under kvällstid, medan andra 
kan uppleva ödsliga platser som otrygga dygnet runt. Staden behöver 
aktivt arbeta för att de offentliga rummen och miljöerna upplevs som 
trygga för alla. Att äldre känner sig begränsade i sina rörelsemönster 
är särskilt bekymmersamt då social isolering är ett problem för 
många äldre. 

Kön har ofta stor påverkan på upplevelser av trygghet. Kvinnor och 
flickor i alla åldrar känner sig mer otrygga. Det antas hänga samman 
med en ökad oro för att utsättas för misshandel, överfall eller olika 
former av sexualbrott. De flesta undersökningar som görs utgår från 
att det bara finns två kön, vilket osynliggör människor med annat kön 
eller könsöverskridande identitet och deras upplevelser. Det här är 
olyckligt eftersom det här är individer som enligt forskning upplever 
särskilt stor otrygghet, och dessutom är mer utsatta för brott. För att 
stadens rum ska upplevas trygga och välkomnande oavsett kön eller 
könsöverskridande identitet krävs mer kunskap om olika människors 
upplevelser och behov i stadsmiljön. Kvinnor och äldre är de grupper 
som upplever störst otrygghet, men som inte är mer brottsutsatta 
än andra grupper. Särskilt den äldre målgruppen bör vara i fokus för 
information och dialog kring otrygghet och brott samt insatser för att 
öka det sociala deltagandet hos målgruppen. 

Arbeta trygghetsskapande  
och brottsförebyggande
Generellt upplever invånare i Centrum högre trygghet på torg, platser 
och hållplatser än i grönområden och på gångbanor. Skrymmande 
växtlighet, dålig belysning och folktomhet anses minska tryggheten. 
Folkgrupperingar och berusade personer är andra faktorer som påverkar 
negativt. Att brottsligheten upplevs ha blivit synligare, med bland 
annat öppen droghandel, är en annan faktor som påverkar tryggheten 
negativt. Utformningen av den fysiska miljön har möjlighet att 
förändra platsen så att det blir mindre attraktivt eller möjligt att begå 
brott. Säkerhets och trygghetsfrågor behöver vara en naturlig del i 
utvecklingen av staden för att skapa trygga stadsmiljöer. Miljöer som 
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upplevs som väl omhändertagna kan också öka känslan av trygghet, 
därför är det viktigt att snabbt åtgärdar förekomst av klotter, skade
görelse och nedskräpning. 

Det är särskilt viktigt att arbeta med överskådlighet och belysning 
i stadsdelens grönområden, om dessa ska kunna användas för olika 
aktiviteter vid olika tidpunkter på dygnet. Skötsel, underhåll och om
sorg om stadens platser kan öka upplevelsen av trygghet i stadsmiljön. 
Estetiskt tilltalande miljöer och konst likaså. Andra positiva faktorer 
som anses öka upplevelsen av trygghet i offentliga rum är överblick
barhet, orienterbarhet, god belysning och aktivitet. Tre förändringar 
som kan fungera som trygghetsfrämjande är:

 » en funktionsblandning med mindre plats för bilar och mer plats för 
människor

 » handel i gatumiljön istället för i köpcentrum

 » välanvända offentliga rum med aktivitet under så stor del av dygnet 
som möjligt 

Utvecklingen av stadsmiljön behöver utgå från lokala förutsättningar 
då det inte finns några standardlösningar. Varje plats kräver en egen 
analys tillsammans med berörda aktörer. Näringslivet har en viktig 
roll i detta arbete. De kan exempelvis begränsa brottsobjekt, förbättra 
insyn och arbeta med butiker i bottenplan. I områden utan handels
verksamhet kan andra former av verksamhet eller gemensamhets
lokaler etableras. Även enskildas insatser spelar stor roll, genom ett 
organiserat Grannsamverkansarbete eller genom att använda och 
befolka stadsmiljöns offentliga rum.

Tillgängliggör stadsrummet
En levande och trygg stad är tillgänglig, åldersvänlig och inkluderande. 
Det gynnar alla. Hög standard för de offentliga rummens kvalitet och 
tillgänglighet kan fungera som goda exempel även för privata miljöer. 
Centrum erbjuder närhet till och utbud av funktioner och aktiviteter, 
men den intensiva innerstadsmiljön kan ibland också upplevas som 
stökig och otillgänglig. Ett sätt att möta det är att skapa lättorienterade 
miljöer, säkra tillräckligt med utrymme för alla oavsett hjälpmedel och 
avhjälpa fysiska hinder av olika slag. Genom att tillhandahålla toaletter, 
sittplatser och andra bekvämligheter möjliggör staden för fler att 
vistas obehindrat i stadsrummet. Stadens arbete med att ta bort enkelt 
avhjälpta hinder i stadsmiljön behöver fortsätta och intensifieras. 

Skyltar och kartor är viktiga för att människor enkelt ska kunna 
orientera sig i stadsrummet. Det behövs dessutom god belysning, 
ledstråk och kontraster i markbeläggning och byggnader. Vid all 
användning av glas i byggnader ska försiktighet iakttas då glas även 
kan fungera bländande. Starka dofter, såsom parfym och rök, behöver 
begränsas för att tillgängliggöra stadsrummet för människor med 
doftkänslighet eller astma. 

”Genom att tillhandahålla 
toaletter, sittplatser och andra 

bekvämligheter möjliggör  
staden för fler att vistas  

obehindrat i stadsrummet.”
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Skapa fler platser för 
samspel
En levande stadsmiljö kräver att det finns attraktiva mötesplatser 
att umgås och vistas på. Om den centrala staden inte kan erbjuda 
bostäder för samhällets alla grupper behöver den fortsatt innehålla 
verksamheter och målpunkter som attraherar och är tillgängliga för 
fler. Likriktningen bland nattbefolkningen behöver kompenseras med 
möjligheter till en mer blandad dagbefolkning.

Skapa fler mötesplatser
Vad som utgör en mötesplats är olika för människor med olika för
utsättningar, intressen, livssituation och behov. För att staden ska leva 
under hela dygnet behövs fler tillgängliga mötesplatser även kvällstid, 
för olika målgrupper. Kommunen har både åldersinriktade och gene
rationsöverskridande mötesplatser. Stadsdelen har goda erfarenheter 
av generationsöverskridande verksamheter och mötesplatser då dessa 
främjar oväntade möten. Det bör tas i beaktande när nya mötesplatser 
planeras. I offentliga miljöer kan generationsöverskridande miljöer 
skapas genom att tillhandahålla något för alla åldrar. Att blandade 
åldrar vistas på samma plats kan inte bara vara integrationsfrämjande 
utan även vara positivt för trygghetsupplevelsen. Andra kommunala 
mötesplatser finns exempelvis i stadens bibliotek, muséer och teatrar. 

Barn och unga behöver fler mötesplatser i stadsdelen. Det är särskilt 
viktigt eftersom barn och unga tenderar att röra sig närmre hemmet. 
Kommunala verksamheters öppettider bör dessutom kunna matcha 
även ungas önskemål och fritid. I nuläget finns få trygga mötesplatser 
kvällstid. Det gäller särskilt sådana som är gratis, har låga trösklar och 
riktar sig till unga. Många av målgruppens mötesplatser är kommersiella 
och därmed inte tillgängliga för alla. Barns rätt till jämlik tillgång till 
stadens resurser ska självklart prioriteras när stadsdelen Centrum ut
vecklas. Barnkonventionen framhåller barns rätt till lek, fritid och vila 
samt rätten att delta i konstnärliga och kulturella aktiviteter. Stadens 
mötesplatser, inomhus och utomhus, är en viktig del i att säkerställa 
dessa rättigheter. 

Värna trygghet och möten i offentliga rum
Ett attraktivt gaturum ökar sannolikheten för att fler personer väljer 
att vistas på platsen vilket kan vara trygghetsskapande. I stadens 
offentliga rum behöver det finnas en funktionsblandning som attraherar 
människor till platsen under en stor del av dygnet. I stadsdelen finns 
flera levande lokala torg. Torg kan fylla många funktioner i det sociala 
livet i staden. De kan vara platser för politiska eller demokratiska 
uttryck, konstinstallationer och för småskalig handel och möten. 
Dessa aktiviteter ska främjas, både genom omsorg och underhåll av 
platserna och genom att uppmuntra invånare att ta plats och forma 
platserna. Samtidigt används de offentliga rummen ofta till olika 
former av demonstrationer och manifestationer som beroende på 
tema kan bidra till en ökad utsatthet för delar av befolkningen. Både 
rätten att uttrycka sig och rätten att känna sig trygg behöver värnas i 
stadens offentliga rum. 
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 Norra Centrum 

Minska cityproblematikens 
konsekvenser
Norra Centrum utgörs till stora delar av ett pulserande stadsliv med 
mycket liv och rörelse under hela dygnet. Här finns många centrala 
mötesplatser och stora knutpunkter. Platser som Brunnsparken, 
Drottningtorget och Korsvägen har stora flöden av trafik och 
människor. Att många av Centrums platser används av hela staden 
är både en utmaning och en tillgång och bidrar till den så kallade 
cityproblematiken. Det handlar bland annat om hög koncentration av 
brottslighet samt narkotika och alkoholrelaterade problem. 

Stärk upplevelsen av trygghet och 
förändra otrygga platser
Generellt uppger Centrums invånare att de känner sig trygga i sin 
stadsdel. Men det finns en upplevd otrygghet på specifika platser. Det 
finns också en allmän otrygghetskänsla grundad på osäkra trafik
situationer eller rädsla för att bli rånad. De allra flesta platser som 
upplevs som mindre trygga finns i Norra Centrum. 

 » Stora kollektivtrafikknutpunkter såsom Nils Ericson terminalen, 
Korsvägen, Åkareplatsen och Brunnsparken lyfts ofta fram som 
otrygga. Tryggheten upplevs dock ofta vara högre på själva håll
platsen än på vägen till och från. 

 » Parker som Burgårdsparken, Vasaparken och Kungsparken beskrivs 
även de ofta som otrygga. 

 » Avskilda offentliga platser med liten funktionsblandning och 
avsaknad av aktivitet delar av dygnet, såsom området runt Operan 
och Lilla bommen, västra Nordstaden, Stora Nygatan, Rosenlunds
gatan och delar av Gullbergsvass, lyfts även de fram som otrygga. 

Delar av Kungsportsavenyn och köpcentret Nordstan lyfts också 
fram som otrygga platser men upplevelsen skiljer sig kraftigt åt 
beroende på tid på dygnet. Berusade krog och evenemangsbesökare 
nämns ofta i förhållande till otrygghet, då de kan orsaka allmänt stök, 
ordningsstörningar eller nedskräpning. Andra faktorer som upplevs 
göra en plats otrygg är öppet bruk och försäljning av narkotika samt 
större grupperingar av såväl vuxna som ungdomar. 

Skymmande växtlighet, brist på belysning, folktomma platser och in
formella boenden i offentlig miljö (till exempel på offentliga toaletter, 
trapphus, kulvertar, bilar och parker eller grönområden) upplevs också 
skapa otrygghet i Centrum. Ytterligare källor till oro är skjutningarna 
mellan organiserade kriminella gäng samt medias intensiva belysning 
av dessa. Det är inte ovanligt att människor känner sig otrygga och 
avstår från aktiviteter på grund av incidenter i samhället i stort, istället 
för incidenter kopplat till närområdet eller individerna själva. För att 
stärka tryggheten i ett område finns olika metoder, såsom trygghets
vandringar eller olika former av samverkan mellan aktörer i området, 
exempelvis genom Purple Flag, Citysamverkan eller Trygg i.
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Prioritera brottsförebyggande  
åtgärder i innerstadsmiljön
Norra Centrum är välbefolkat under en stor del av dygnet. Det begås 
fler brott i Norra Centrum än i någon annan del av staden och de 
flesta hänger ihop med området som en stadskärna. Att utveckla 
Norra Centrum till en stadsmiljö som minskar människors benägenhet 
att begå brott bör därför vara särskilt prioriterat. Olika typer av 
åtgärder krävs beroende på typ av brott och på hur platsen ser ut. Att 
arbeta tillsammans med andra aktörer utifrån lokala förutsättningar 
är en framgångsfaktor i det brottsförebyggande arbetet. Förståelsen 
av de lokala förutsättningarna är också centrala för att säkerställa att 
förändringar inte bara leder till att problemen flyttas någon annan 
stans. Planerade åtgärder behöver ses i förhållande till hur de påverkar 
områdena i närheten. Samverkan behöver ske på bred front, utanför 
stadsdelens gränser, och med såväl berörda offentliga aktörer, som 
näringsliv och närboende.

Utveckla platserna  
för samspel
Stora delar av stadens befolkning besöker och använder de verk
samheter och platser som finns i Norra Centrum. Bland områdets 
identitetsskapande platser med möjlighet till samspel finns många av 
stadens stora kultur och idrottsarenor. De flesta av dessa är stor
skaliga verksamheter. I Norra Centrum finns även en mängd andra 
mötesplatser. Områdets grönområden är viktiga mötesplatser för 
boende och besökare, liksom köpcentrumen Nordstan och Arkaden. 
Nordstan är en viktig mötesplats för särskilt unga, men utgör också 
en riskmiljö. 

Öka tryggheten i evenemangsområdet
De flesta stora arenorna ligger i Norra Centrum. I primärområdet 
Heden finns evenemangsområdet med stora målpunkter såsom Nya 
Ullevi, Gamla Ullevi, Scandinavium, Exercisheden och Liseberg. Det 
är värdefulla mötesplatser för många boende och besökare i staden. 
Samtidigt som arenorna bidrar till en levande stadsmiljö vid tiden 
för event och andra händelser, utgör de övrig tid ofta glesbefolkade 
och otrygga miljöer. För att minska upplevelsen av otrygghet behöver 
området kompletteras med andra publika verksamheter som levandegör 
områdena under en större del av dygnet. 

Hantera utmaningarna med  
krog och nattlivet
Stora delar av Norra Centrum, särskilt Vasastaden och Lorensberg 
med Kungsportsavenyn, präglas av ett aktivt krog och nattliv. De 
områden som framförs som mest otrygga kopplat till krog och nattliv 
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är nedre delen av Avenyn, mellan Kristinelundsgatan och Storgatan. 
Verksamheterna medför ofta problem med alkohol och narkotika, 
men också störningsproblem till närliggande bostäder. Majoriteten 
av de som bor på och kring avenyn upplever att området generellt är 
tryggt och säkert men att otrygghet kan upplevas helgens kvällar och 
nätter. Hur tryggheten på platserna kan stärkas behöver analyseras 
utifrån de lokala förutsättningarna på den aktuella platsen. 

Utveckla de offentliga  
rummens mötesplatser
I Norra Centrum finns ett antal torg och öppna platser. Gustav 
Adolfs torg, Lilla torget, Kungstorget, Esperantoplatsen, Brunnsparken, 
Götaplatsen, Bältesspännarparken och Vasaplatsen är exempel på be
folkade offentliga platser. Dessa platser är viktiga att bevara men flera 
av dem behöver utvecklas för att bli mer trivsamma att vistas på samt 
för att ytterligare främja möten och levande stadsliv. Dessa platser har 
potential att fungera som mötesplatser om kvaliteter såsom torg
handel, föreningsliv, restaurangliv och grönska främjas och utvecklas. 
Många av de offentliga rummen i mellanområdet innehåller stora 
kulturmiljövärden som ytterligare kan lyftas fram för att förstärka 
identiteten på platserna. 

Stenpiren är på god väg att bli en plats för möten och rekreation och 
den pågående utvecklingen av det älvnära området i närheten kommer 
bidra ytterligare till den processen. Esperantoplatsen är ett annat 
gott exempel med varierat utbud som ger en känsla av stadsliv, med 
utrymme både för rörelse och vila, för olika målgrupper. Här samsas 
kommersiella aktörer med offentliga ytor, vilka ger liv till varandra. 
Genom att anlägga mjuk markbeläggning i hårdgjorda stadsmiljöer 
kan även lekinslag för yngre barn skapas. Ett sådant inslag skulle 
ytterligare kunna berika såväl Esperantoplatsen som andra av mellan
områdets offentliga platser. 

Demonstration på Gustav Adolfs torg. Foto: Frida Winter.
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 Södra Centrum 

Fokusera på att skapa 
levande och trygga platser
Södra Centrum upplevs generellt som ett tryggt område att bo och 
vistas i. Området präglas i högre grad av bostadsområden än av 
handel och kontor. Det gör att det är färre människor i rörelse under 
dagtid än i andra delar av stadsdelen. 

Skapa fler målpunkter för allmänheten
Då Södra Centrum till stor del består av bostadsområden är delar 
av området relativt öde under dagtid. För att öka liv och rörelse 
under dygnets alla timmar behöver området kompletteras med fler 
målpunkter för olika målgrupper. I Johanneberg och Krokslätt bidrar 
en del verksamheter i bottenlokalerna längs Gibraltargatan, Eklanda
gatan, Fridkullagatan och Mölndalsvägen till liv och rörelse. På 
Landala torg och Doktor Fries torg finns också handel och offentliga 
verksamheter. Fler centrumverksamheter skulle dock bidra till att 
levandegöra området som helhet. 

De arbetsplatser som finns bidrar till att skapa liv och rörelse under 
dagtid. Chalmers är en av de största arbetsgivarna och bidrar också till 
att en mängd studenter vistas i området. Chalmers verksamheter och 
aktiviteter riktas naturligt mot studenter eller verksamma på campus
området. Området kan därför verka som en social barriär för den 
som står utanför denna värld. För att öppna upp området behöver det 
kompletteras med andra bostadsformer än studentbostäder och med 
fler utåtriktade verksamheter för allmänheten. För att minska områdets 
barriäreffekt bör även utformningen av området ge ett offentligt 
intryck och det bör bli enklare att orientera sig i området. 

Säkra tryggheten i miljöer i omvandling
Området omkring Mölndalsåns dalgång expanderar med tillkommande 
bostäder. Här behöver trygghetsaspekter i utemiljöerna särskilt ses 
över. Områdets industrikaraktär är en identitetsskapande kvalitet, 
men innehåller också inslag som kan upplevas otrygga. Nya bostäder 
tillsammans med verksamheter som har aktiva och öppna fasader kan 
bidra till att området upplevs tryggare. Området runt Mölndalsåns 
dalgång kommer fortsätta omvandlas under många år framöver vilket 
innebär att området till stora delar kommer att vara en byggarbetsplats. 
Samtidigt bor människor i de befintliga bostäderna och fler flyttar in 
allt eftersom att nybyggnationerna färdigställs. Ett aktivt arbete med att 
skapa trygga områden under byggtid är därför viktigt i området. 

Den förtätning som planeras i mellanområdet behöver ha som mål 
att skapa boendemiljöer med plats för möten för att öka känslan av 
en levande stadsmiljö. Strävan bör vara att bibehålla och utveckla 
de platser som idag används av boende, samt att tillföra nya sociala 
ytor i form av exempelvis grönområden och promenadvänliga stråk. 
Bland annat har nybyggnationer omkring Gibraltarvallen och längs 
Mölndalsåns dalgång potential att tillföra sådana sociala ytor. 
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Arbeta trygghetsskapande och 
brottsförebyggande i lokalområdet
Generellt bör det trygghetsskapande arbetet inriktas på att behålla en 
trygg stadsmiljö och förebygga problematik, såsom brottslighet och 
social oro. En rad insatser kan göras för att förebygga brott och värna 
tryggheten i ett lokalområde. Ett sätt är att skapa fler målpunkter och 
utåtriktade verksamheter för att levandegöra området genom att fler 
personer att röra sig i det offentliga rummet. En annan trygghets
skapande insats är att erbjuda meningsfulla aktiviteter för barn 
och unga. I dag saknar området fritidsverksamhet för målgruppen. 
Genom och mellan lokalområdena finns på många ställen gångvägar 
som binder samman stadsdelen. Flera av dessa kan dock upplevas som 
mörka och ensliga, vilket kan skapa en känsla av otrygghet. På så sätt 
är det också viktigt att arbeta med underhållet av den fysiska miljön, 
exempelvis genom att se till att det tillräckligt med belysning eller att 
vegetation inte orsakar mörker och dålig sikt. 

Den vanligaste brottsligheten lokalt är olika former av inbrott, såsom 
bilinbrott eller inbrott i källare. Grannsamverkan är ett redskap som 
också kan stärka samspelet mellan boende i området. Olika former 
av trygghetsvandringar för att engagera de verksamheter som finns 
inom ett område är också en bra trygghetsskapande metod. Genom 
vandringar kan otrygga platser, brister i belysning eller andra problem 
uppdagas och ett systematiskt trygghetsarbete kopplat till platsen 
sedan påbörjas. 

Stärk torgen som platser för samspel
Mötesplatser i Södra Centrum nyttjas främst av de boende i området 
och bidrar till att stärka den lokala identiteten. De lokala torgen är 
viktiga för många och agerar också som en mötesplats. Södra Centrum 
har färre mötesplatser än Norra Centrum, såväl kommunala som 
privata. Därför är det viktigt att värna dem som finns. Dr Fries torg 
är en populär mötesplats med handel och verksamheter. Här ligger 
Guldhedens bibliotek som utgör en naturlig knutpunkt. Guldheds
torget upplevs inte som ett lika aktivt torg men det intilliggande 
Olssons trädgård är en uppskattad grön mötesplats. Landala torg och 
Kapellplatsen utgör mötesplatser med handel och verksamheter. Vid 
Landala torg ligger även Mötesplatskulturhus, stadsdelens största 
mötesplats för seniorer. 

Johanneberg saknar ett lokalt centrum och utgörs i huvudsak av 
boende miljöer. Vid Gibraltargatan finns viss verksamhet som mat
affärer, ett handelsstråk och en del restauranger. Längs Mölndalsåns 
dalgång saknas naturliga mötesplatser. Handelskomplexet vid Ica 
Maxi och Mektagonen utgör till viss del en mötesplats men denna är 
geografiskt utspridd och inbjuder inte till fler aktiviteter än handel. 
Vid framtida förtätning bör de lokala torgen värnas och främjas. 
Under hållet och skötseln av de lokala torgen är viktig, och gröna inslag 
kan bidra till att göra platserna mer attraktiva. Genom att främja 
handel, kulturuttryck och andra aktiviteter på torgen, kan de berika 
och förenkla vardagslivet för boende i närområdet. Målpunkterna för 
barn och unga bör också bli fler i anknytning till de lokala torgen. 
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Sammanfattning

Inriktningar levande  
och trygg stadsmiljö
Utifrån ovanstående analys är stadsdelsnämndens uppfattning att 
kommande stadsutveckling i stadsdelen för en levande och trygg 
stadsmiljö bör inriktas på att:

 » Skapa trygga stadsmiljöer 

 » Utgå från att trygghet upplevs olika av olika personer 

 » Inkludera sociala dimensioner vid utformning av fysiska miljöer, 
exempelvis geno att utforma sociala mötesplatser som attraherar 
en bredare målgrupp och på så sätt tränger undan brottslighet 

 » Arbeta brottspreventivt och trygghetsskapande utifrån lokala 
förutsättningar 

 » Verka för att stadsmiljöerna innehåller en blandning av bostäder 
och verksamheter

 » Göra de offentliga miljöerna inkluderande och fysiskt  
tillgängliga för fler 

 » Samverka kring trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
insatser på utsatta platser med näringsliv, fastighetsägare och 
civilsamhälle (Purple Flag, Citysamverkan). 

 » Skyndsamt åtgärda den skadegörelse, klotter och nedskräpning 
som sker i stadsdelenSkapa fler platser för samspel

 » Skapa fler platser för samspel

 » Verka för fler målpunkter och mötesplatser för olika målgrupper 

 » Arbeta med en generationsöverskridande inriktning, även på 
offentlig plats 

 » Främja möten och användning av stadens offentliga rum 

 » Värna och utveckla de lokala torgen som mötesplatser

Åtgärdsförslag 
Utifrån mellanområdenas behov föreslår stadsdelsnämnden  
följande åtgärdsförslag: 

 » Komplettera evenemangsområdet med verksamheter som  
levandegör området under större delar av dygnet och året. 

 » Främja möten och samspel i Norra Centrum genom att öka vistelse
kvaliteterna på de stora offentliga platserna och i grönområden 

 » Skapa fler mötesplatser för barn och unga i Södra Centrum 

 » Minska Chalmers barriäreffekter och utveckla områdets potential 
som mötesplats genom fler utåtriktade verksamheter 

 » Arbeta för att skapa fler offentliga mötesplatser i Södra Centrum, 
exempelvis vid Mölndalsåns dalgång och i Johanneberg 

 » Ökad belysning på gångstråk i Södra Centrum, exempelvis på 
gångväg mellan Dr Sydows gata och Dr Forselius gata
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Hälsosam 
livsmiljö

I kapitlet beskrivs möjligheterna till fysisk 
aktivitet i stadsdelen samt vad som 

behöver tillkomma i den fysiska miljön för 
att främja folkhälsan. Många platser  

i stadsdelen är utsatta för höga 
bullervärden och stora luftföroreningar, 

vilket också diskuteras i kapitlet.



 Centrum 

Förbättra möjligheterna till 
fysisk aktivitet
Vardagsmotion och fysisk aktivitet är förutsättningar för människans 
fysiska och psykiska välbefinnande. Staden behöver utformas så att 
fysiska aktiviteter är en naturlig del av vardagen. På många platser 
handlar det om att göra utemiljöer tillgängliga och att ge utrymme för 
rörelse i befintliga grönområden. På andra platser handlar det istället 
om att komplettera med idrotts eller aktivitetslokaler för att kunna 
erbjuda en mångfald av möjligheter för invånarna. 

Stadsdelen behöver fler ytor för rörelse
I den centrala staden finns det få ytor som är tillgängliga för och 
uppmuntrar invånare till rörelse. Samtidigt är stillasittandet en 
folkhälsoutmaning då centrumbor sitter stilla flest timmar per dygn i 
staden. Gröna områden är uppskattade träningsmiljöer men inbjuder 
inte alltid till fysisk aktivitet då de även nyttjas för vila. Genom fler 
promenadslingor och träningsredskap kan befintliga miljöer upp
levas mer tillåtande. I stadsdelen behövs fler promenadslingor eller 
elljusspår som inte korsar trafik. I stadsdelen saknas förutsättningar 
för lågtröskelverksamhet och gruppträningar då det inte finns något 
kommunalt gym. Delar av exercisheden har uppskattade ytor för 
spontanidrott, men fler efterfrågas för att täcka befolkningens behov. 

Öka möjligheter till fysisk aktivitet  
för barn och unga
Barn är en särskilt viktig befolkningsgrupp i arbetet för hälsosamma 
livsmiljöer då möjligheten till självständig fysisk aktivitet och socialt 
samspel under uppväxten kan få livslånga effekter. Undersökningar 
visar att barns fysiska aktivitet idag minskar de dagar de är lediga, 
vilket är oroande ur folkhälsoperspektiv. Det är särskilt viktigt att den 
bostadsnära miljön inbjuder till fysisk aktivitet då barn tillbringar 
stora delar av sin tid här. Bostadskvarterets gård måste utformas så att 
barns behov av utevistelse för lek, aktivitet och vila kan tillfredsställas. 
Kvarterets gård räcker dock inte som enda utemiljö för barn och ung
domar i olika åldrar. En miljö som uppmuntrar till lek oavsett ålder 
bör bland annat vara rymlig och varierad, gärna präglas av grönska 
och erbjuda trygga platser där det går att ha utblick över miljön. 
Lekytor som byggs för barn i den täta staden tenderar att uppmuntra 
till styrd lek med fasta lekredskap. Tillgången till mer naturlika 
lekområden är viktig för barns motoriska utveckling och fantasi. 

I stadsdelen finns ett knappt tjugotal lekplatser som staden förvaltar. 
Stadens lekplatser är spridda över hela stadsdelen – förutom i Stampen 
som är det primärområde som saknar lekplats. Utöver dessa finns 
också många lekplatser på kvartersmark, förvaltade av fastighetsägarna, 
som huvudsakligen finns till för närboende. De flesta lekplatser är 
utformade för de yngsta barnen. I stadsdelen finns en efterfrågan 
på fler större och mer utmanande lekplatser för lite äldre barn i 
trafikskyddade miljöer. Som komplement till stadsdelens lekplatser 
behöver stadsmiljön tillföras fler lekbara element, såsom skulpturer 
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och möbler. Säkerheten är en viktig fråga för att skapa barnvänliga 
grönområden i centrala Göteborg. Trafikskyddade områden behöver 
bevaras, säkerhetsrisker ska minimeras och det är viktigt med över
skådlighet kring platser där barn vistas särskilt mycket. Befintliga 
skol och förskolegårdar utgör också viktiga lekmiljöer som används 
av närboende när verksamheten har stängt.

Öka möjligheter till fysisk  
aktivitet för äldre
Fysisk aktivitet är viktigt när vi åldras, både för att må bra och för 
att undvika skador. Befolkningen i staden kommer bestå av allt fler 
äldre. Därför är det nödvändigt att alternativen för fysisk aktivitet 
möter den efterfrågan som finns hos den äldre målgruppen. Generellt 
behövs fler platser som uppmuntrar till fysisk aktivitet bland äldre. På 
stadsdelens träffpunkter för äldre efterfrågas aktiviteter som gymträ
ning och gruppträning som yoga och Qui gong. Utbudet av gratisak
tiviteter kan vara avgörande för att alla ska ha möjlighet att delta. Här 
är stadsdelens grönområden viktiga arenor. Simhallarnas fria entré 
för äldre under dagtid är också uppskattad, likaså boulebanorna och 
liknade fritt tillgängliga utomhusaktiviteter. Om det inom stadsdelen 
kunde etablera ett större utomhusgym som också var funktionellt för 
äldre vore det positivt. En sådan plats kan också användas till olika 
typer av gruppträningsaktiviteter. Vardagsmotion är en viktig faktor 
för hälsan och kan främjas genom att förbättra promenadmöjligheter 
i stadsdelen. Ett sådant arbete innefattar en tillgänglighetsanpassad 
gatumiljö och möjligheter till vila längs vägen. Stadsdelens grön
områden och gröna stråk är en nyckel och bör innehålla inslag som 
möjliggör för den äldre befolkningen att röra på sig. 

Lindra trafikmiljöernas 
hälsopåverkan
Den stundtals intensiva trafikmiljön i stadsdelen leder till att de 
som vistas oskyddade vid dessa platser utsätts för såväl buller som 
luftföroreningar. Buller, liksom luftföroreningar, kan orsaka negativa 
effekter på människors fysiska och psykiska hälsa. Buller är en känd 
stressfaktor som kan orsaka exempelvis sömnproblem. Barn och vissa 
andra befolkningsgrupper är extra känsliga. 

I stadsdelen finns få platser där det går att skärma sig från buller. För 
invånarna som bor och verkar i stadsdelen är problemen påtagliga. 
Arbete för att minska exponeringen för buller och luftföroreningar 
är därför särskilt angelägna i de centrala delarna av staden. De 
kompensatoriska miljöerna som kan fungera för vila, särskilt för barn, 
behöver skyddas och bevaras. Anpassningen av bostäder i buller
utsatta områden behöver vara en prioriterad fråga, samtidigt som det 
bör göras insatser för att minska förekomsten av buller. De områden 
som idag är relativt bullerskyddade behöver fredas i utvecklingen och 
förtätningen av stadsdelen. 

”Befolkningen i staden kommer 
bestå av allt fler äldre. Därför är 

det nödvändigt att alternativen för 
fysisk aktivitet möter den efter
frågan som finns hos den äldre 

målgruppen.”
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 Norra Centrum 

Skapa fler möjligheter till 
fysisk aktivitet
Offentliga platser och områden som uppmuntrar till rörelse och 
träning är, i relation till befolkningsmängden, få i Norra Centrum. 
Heden är ett bra exempel på en yta som främjar fysisk aktivitet och 
som kan utvecklas ytterligare med hjälp av utbud som passar fler 
målgrupper, mer gröna inslag liksom fler platser med möjlighet till 
spontananvändning. En populär plats är Actionpark i Burgårdsparken. 
Parken är dock överbelastad och det behövs därför komplement till 
Actionpark i stadsdelen och angränsande stadsdelar. Esperantoplatsen 
är ett gott exempel på hur hårdgjorda urbana miljöer kan uppmuntra 
till aktivitet. Liknande platser bör utvecklas på fler ställen i Norra 
Centrum. Dessa får gärna locka flera målgrupper samt anläggas på 
väl inramade platser för att skapa en säkrare miljö för utövare och 
förbipasserande. 

Norra Centrum har flera fina parkmiljöer och stråk som med fördel 
kan utvecklas genom utpekade promenadstråk eller slingor för 
fysisk aktivitet. Då det dagligen vistas många människor i området 
finns det goda förutsättningar för att utpekade promenadslingor, 
fysiska utmaningar i stadsmiljön och utomhusgym nyttjas frekvent. 
I Trädgårdsföreningen erbjuds gott om aktiviteter, men mycket är 
målgruppsriktat och det finns ett behov av ett breddat utbud som 
riktar sig till och kan tilltala fler. Området längs Mölndalsån, omkring 
Stampen och in mot city, har potential att utvecklas för fysisk aktivitet 
och samtidigt knyta ihop stadsdelen genom ett blågrönt stråk. 

Skateboardåkare i Actionpark. Foto: Frida Winter.
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Utveckla fler  
lekmiljöer för barn 
Norra Centrum står inför särskilda utmaningar vad gäller barns 
tillgång till utemiljöer. Flera skolor och förskolor i Norra Centrum 
saknar helt eller delvis egna skolgårdar och använder istället stadens 
offentliga rum för utomhusvistelse. Dessutom har flera skolor och 
förskolor allt för små gårdar för att tillfredsställa barnens behov av 
rörelse, vilket gör att de offentliga friytorna blir ett viktigt komple
ment för dessa verksamheter. De flesta stora parkområden i Norra 
Centrum används av förskolor och skolor. Trädgårdsföreningen, 
Burgårdsparken/åstråket och Stampens kyrkogård är välanvända 
platser. I tät bebyggelse, där det är svårt att få till nya lekplatser, finns 
möjligheter i att arbeta med integrerade lekbara stråk och miljöer i 
stadsmiljön. Exempel på platser som skulle vara lämpade för sådana 
inslag är Lilla torget, Avenyn och Vasaplatsen. Sådana ansatser kräver 
att trafiksäkerheten kommer i första rummet. Kanaltorget var, innan 
pågående ombyggnationer, ett exempel på en plats som är viktig för 
rekreation och även fungerar som skolgård. Säkra gator och passager 
dit bör därför vara prioriterade i utvecklingen av området. 

Lindra trafikmiljöernas 
hälsopåverkan
Utmaningarna med buller och luftföroreningar är särskilt stora i 
Norra Centrum. Flera tunga trafikleder, tillsammans med en i övrigt 
intensiv trafikmiljö, leder till höga bullervärden och dålig luftkvalitet. 
Sänkta hastigheter genom centrala Göteborg kan vara en åtgärd för 
att minska trafikbullret och förbättra luftkvaliteten. Samtidigt behövs 
fler lugna och bullerfredade oaser för att komplettera de grön områden 
som finns idag. Flera av de trafikseparerade områdena i Norra 
Centrum störs ändå av bullerpåverkan från trafikleder direkt utanför 
området. Trädgårdsföreningen är ett sådant exempel som trots sitt 
relativt avskilda läge påverkas kraftigt av Ullevigatan och Nya Allén. 
Det bör vara prioriterat att säkerställa god ljudmiljö i de områden 
som har potential att fungera som oaser. 
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Tillgång till promenadstråk uppmuntrar till fysisk aktivitet. Foto: Frida Winter.
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 Södra Centrum 

Skapa fler möjligheter  
till fysisk aktivitet
I Södra Centrum finns få offentliga platser för fysisk aktivitet. Grön
området Mossen utgör en uppskattad promenad och träningsmiljö. 
Där finns även ett mindre utomhusgym. Idrottsplatserna Mossens IP 
och Guldheden Södra är viktiga platser i området som ger möjlighet 
till spontanidrott. Södra Centrum behöver också fler platser för spon
tan fysisk aktivitet. Genom att anlägga fler utomhusgym eller andra 
aktivitetsplatser skulle utbudet av fysisk aktivitet breddas i Södra 
Centrum. Dessa kan med fördel anläggas bredvid andra idrottsplatser 
eller fotbollsplaner. Mölndalsån har potential att bli ett blågrönt stråk 
med utrymme för träning. I Södra Centrum finns ofta utrymme för 
barns lek och rörelse på kvartersmark. Här finns också en del parker 
och kommunala lekplatser. Avståndet till dessa är dock stort från vissa 
delar av området.

Genom Krokslätt och Johanneberg går motionsslingan Hälsans stig. 
Den är ett bra exempel på hur staden kan uppmuntra och förenkla 
fysisk aktivitet för befolkningen. Dock krävs kontinuerlig tillsyn av 
slingens hänvisningar och sträckning då den ligger i ett expansivt och 
föränderligt område. Genom att binda samman olika grönområden 
med attraktiva promenadstråk och tydligt märka ut lämpliga sträckor 
skulle förutsättningarna för fysisk aktivitet förbättras i Södra Centrum. 

Lindra trafikmiljöernas 
hälsopåverkan
Boende i Södra Centrum är de som har bäst luftkvalitet i stadsdelen. 
Det här gäller särskilt de höglänta delarna. Delar av Krokslätt, i 
anslutning till Mölndalsvägen, har dock sämre luftkvalitet. Vad gäller 
buller präglas Södra Centrum av mindre intensiv trafik, besöks näring 
och nattaktivitet än övriga stadsdelen. Undantag är de delar av 
Krokslätt som ligger närmast Mölndalsvägen. Även Guldhedsgatan 
och området kring Wavrinskys plats samt Doktor Allards gata är 
utsatta för mycket buller. I takt med att området runt Mölndalsvägen 
omvandlas från industri och verksamhetsområde till blandstad 
behöver både luft och bullersituationen förbättras här. Påverkan från 
trafiken behöver bli mindre samtidigt som tystare platser behöver 
skapas och värnas. 

63Hälsosam livsmiljö           Södra Centrum



Sammanfattning

Inriktningar  
hälsosam livsmiljö
Utifrån ovanstående analys är stadsdelsnämndens uppfattning att 
kommande stadsutveckling i stadsdelen för en hälsosam livsmiljö bör 
inriktas på att:

 » Förbättra möjligheterna till fysisk aktivitet  

 » Utforma staden så att fysisk aktivitet är en naturlig del av 
vardagslivet för alla åldrar

 » Utforma bostadsgårdar med möjlighet till fysisk aktivitet och lek 
för barn 

 » Skapa fler större och mer utmanande lekplatser för äldre barn

 » Komplettera stadsmiljön med fler lekbara miljöer 

 » Verka för fler aktivitetsytor i den centrala staden, såsom  
Actionpark 

 » Utveckla fler hårdgjorda ytor till platser för fysisk aktivitet och 
lek, likt Esperantoplatsen

 » Skapa fler promenadstråk, motionsslingor och platser för 
spontanidrott

 » Underlätta för fler att röra sig i staden genom att också erbjuda 
platser för vila längs promenadstråk och motionsslingor

 » Lindra trafikmiljöernas hälsopåverkan 

 » Minska exponeringen för buller och luftföroreningar i de 
centrala delarna av staden.

 » Freda de bullerskyddade områdena i utvecklingen och  
förtätningen av stadsdelen

 » Vidta åtgärder för att minska källorna till trafikbullret

Åtgärdsförslag
Utifrån mellanområdenas behov föreslår stadsdelsnämnden följande 
åtgärdsförslag: 

 » Komplettera aktivitetsytorna på Exercisheden med utbud som 
lockar fler målgrupper

 » Skapa fler platser för fysisk aktivitet längs Mölndalsån, exempelvis 
grönskande promenadstråk

 » Anlägg en lekplats i Stampen
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Grönområden och 
vattenmiljöer

I kapitlet beskrivs stadsdelens behov av 
grönområden och vattenmiljöer. I centrala 
Göteborg finns särskilt stora behov av att 

säkerställa tillgången till grönområden 
och friytor för dem som vistas eller bor 

 i området. Området har potential att 
nyttja närheten till vattendrag för att 

skapa attraktiva områden.



 Centrum 

Bevara och stärk 
grönområden i stadsmiljön
Centrum präglas till stora delar av tät bebyggelse och intensiva trafik
miljöer vilket gör frågan om grönområden särskilt viktig. Grönområden 
är inte bara önskvärda och efterfrågade som vistelseyta för möten, 
rekreation, vila och fysisk aktivitet, utan är också nödvändiga inslag för 
folkhälsan och för att mildra effekten av klimatförändringar. Att ha nära 
till en park gör att människor rör på sig mer, och kan till och med öka 
människors förväntade livslängd. Grönområden i Centrum används 
flitigt av både boende, arbetande och besökare. Det här innebär att 
behovet av grönområden är stort, liksom kraven på tillgänglighet och 
användbarhet för alla människor oavsett ålder och förutsättningar.

Skapa fler grönområden och gröna inslag
Gröna miljöer fyller många olika funktioner och behöver tillåtas att 
ta stor plats i staden. Boende ska enligt stadens grönstrategi ha max
imalt 300 meters promenad till närmsta park utan att behöva passera 
barriärer såsom större väg, vattendrag eller besvärlig topografi. Det är 
viktigt att det finns väl genomtänkta, robusta och livskraftiga gröna 
inslag på gårdar och i gatumiljöerna, särskilt i tät stadsmiljö. Olika 
typer av åtgärder som kan värna och tillföra även mindre gröna inslag 
i stads bilden är önskvärda. Det kan handla om att nyttja takytor, torg, 
väggytor, rondeller och innergårdar för grönska i olika omfattning. 
Genom många små gröna inslag kan fler ha närhet till gröna upp
levelser och det totala intrycket av staden blir grönare. Den centrala 
staden behöver ekosystemtjänster för att skapa såväl ekologiskt som 
socialt hållbara miljöer. Ytor som kan omhänderta stora mängder vatten 
minskar översvämningsrisken och kan även fungera för lek, vila och 
rekreation i den täta staden. 

Utveckla befintliga grönområden
I stadsdelen finns många fina parkmiljöer och grönområden med olika 
kvaliteter och innehåll som behöver värnas och utvecklas. Befintliga 
grönområden behöver hänga ihop med gröna stråk i stadsmiljön. 
Utöver det generella behovet av fler gröna ytor finns det i stadsdelen 
också behov av att skapa fler kvaliteter i grönområdena för att attrahera 
fler grupper och möjliggöra olika typer av aktiviteter. Grönområden 
behöver även innehålla delar som uppmuntrar till barns lek. Det behövs 
bland annat fler ytor som uppmuntrar till fysisk aktivitet och fler 
trafikseparerade, tillgängliga promenadslingor i grönska. Grönområdena 
ska generellt möjliggöra för aktivitet för alla oavsett årstid. I en stad 
som Göteborg där vädret kan variera stort behövs gott om väderskydd 
mot sol, vind och regn. Särskilt viktigt är det att utemiljöer där barn 
vistas mycket tillhandahåller solskydd, antingen i form av lövverk eller 
byggda soltak. 

Grönområdenas utformning behöver ta hänsyn till personer med 
varierande funktionsförmågor genom slät markbeläggning, få nivåskill
nader, god överblickbarhet och tydliga ledstråk. Sittplatser ska placeras 
strategiskt med god uppsikt över närområdet och mellan viktiga 

”Boende ska enligt stadens grön
strategi ha maximalt 300 meters 
promenad till närmsta park utan 

att behöva passera barriärer 
såsom större väg, vattendrag eller 

besvärlig topografi”.
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målpunkter så de kan underlätta promenader när avstånden är längre 
eller topografin utmanande. Serviceutbudet är också viktigt, särskilt 
tillgången till toaletter. Topografin i stadsdelen är i vissa fall hindrande, 
där utsiktsplatser och andra högt belägna platser blir svåra att ta sig 
till. Topografin utgör också en naturlig barriär mellan Norra Centrum 
och Södra Centrum, där Södra Centrums grönområden inte nyttjas så 
aktivt av boende i de norra delarna. Centrumbor nyttjar dock populära 
grönområden och parker även i närliggande stadsdelar. För att jämna ut 
trycket på centrala grönområden och underlätta rörligheten bör gröna 
stråk mellan olika parkmiljöer utvecklas och stärkas. 

Hantera samnyttjan och högt slitage 
Många parker och grönområden i Centrum är högt belastade. För
tätning leder till att fler boende, verksamheter och besökare behöver 
dela på samma ytor, vilket leder till ökat slitage. Fler ytor behövs för 
att kompensera och skapa balanserade och hållbara gröna miljöer. Den 
flitiga användningen av parkerna innebär också mindre möjlighet att 
nyttja dem för lugn och ro. I många fall används grönområden och 
parker av skolor som har otillräckliga eller obefintliga skolgårdar. I 
Centrum finns flera skolor som helt saknar skolgård vilket ställer högre 
krav på att de offentliga miljöerna ska möta elevernas behov av aktivitet 
och utomhusvistelse. I områden med hög dagbefolkning behöver de 
offentliga friytorna och grönområdena vara dimensionerade efter det 
snarare än efter storleken på befolkningen som bor i området. 

Förtäta med varsamhet  
om de gröna ytorna
Etablerade gröna miljöer är svåra att ersätta med andra platser om 
de bebyggs. Förtätning i staden bör inte ske på bekostnad av stadens 
uppvuxna gröna miljöer utan i första hand på redan hårdgjorda ytor 
eller andra ytor med få kvaliteter. Vid förtätning bör det skapas grön 
och rekreationsytor på både offentlig plats och kvartersmark ske för att 
inte ytterligare belasta befintliga områden. Förtätning som inte bidrar 
till nya grönområden utan ökar slitage och samnyttjan på befintliga ytor 
är problematisk och bör accepteras enbart i undantagsfall.

Tillgängliggör vattenmiljöerna
I stadsdelen finns flera större vattendrag som bidrar med karaktär och 
naturupplevelser. Vattendragens kvaliteter i staden kan förstärkas genom 
att aktivt skapa miljöer i närheten som är tilltalande och anpassade 
efter människors behov. För att vattendrag med otjänligt vatten ändå ska 
kunna nyttjas behöver omgivande miljöer vara attraktiva och ha potential 
till promenader, fysisk aktivitet eller möjligheter att sitta i lugn och ro. 
För att stärka Göteborgs Stad som en kuststad bör inriktningen vara att 
levandegöra kajerna och tillgängliggöra dem för boende och besökare. 
Vattenmiljöer kan dock innebära vissa säkerhetsrisker. Det är därför 
viktigt att vistelserum i anslutning till vatten utformas med säkerheten 
i åtanke. Eftersom klimatförändringar kan komma att påverka vatten
nivåerna i staden behöver vattennära miljöer också utformas på ett 
sätt som kan skapa skydd mot eventuella vattenrelaterade problem, till 
exempel genom höjda marknivåer och stormbarriärer.

67Grönområden och vattenmiljöer           Centrum



 Norra Centrum 

Utveckla parker  
och grönområden
Norra Centrum har flera stadsdelsparker och många mindre socio
toper och grönområden, men fördelningen är ojämn och det totala 
intrycket av området är inte särskilt grönt. Belastningen på de 
grönytor som finns är hög vilket skapar dåliga förutsättningar för vila 
och stillsamhet i områdena. Förutom att stärka och tillföra grönska 
i stadsdelen kan belastningen minskas genom att stärka de gröna 
stråken och förbättra möjligheterna att ta sig till grönområden i andra 
delar av staden. Bristen på tillräckligt stora grönområden är särskilt 
påtaglig för barn, eftersom bostadsgårdar ofta saknas eller har bris
tande kvaliteter i Norra Centrum, samtidigt som skol och förskole
gårdarna också ofta saknar tillräckligt med grönska. Grönområdena 
i Norra Centrum fyller många funktioner för barn och i takt med att 
staden förtätas behöver tillgängligheten till grönområdena förbättras 
och beståndet öka. Befintliga grönområden i Norra Centrum kan 
utvecklas med lekbara element för att vara inspirerande för barn och 
samtidigt skapa estetiska kvaliteter i dessa miljöer. I Kungsparken 
finns goda exempel på lekbara skulpturer och här vore det positivt att 
tillföra fler. 

De parker som finns i Norra Centrum är sällan riktade mot en 
lokalbefolkning utan används av hela staden och regionens besökare. 
De präglas därför ofta av hårt besökstryck. Tidigare rekreationsytor, 
såsom Kanaltorget, är under långa tidsperioder dessutom inte till
gängliga som en konsekvens av ombyggnationer. I den täta citymiljön 
i Norra Centrum är små gröna inslag och andrum särskilt viktiga. Det 
bör därför vara prioriterat att tillföra grönska där det är möjligt, såsom 
på innergårdar, fasader, stråk, små torg, öppna platser och andra ytor.

Trädgårdsföreningen. Foto: Frida Winter.
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Stärk tillgången till 
vattendragen
I Norra Centrum finns flera av stadens större vattendrag, här rinner 
Göta älv, Fattighusån och Mölndalsån. Miljöerna runt omkring 
vattendragen har på flera ställen en outnyttjad potential och till
gången till dem kan bli bättre. Flera av vattendragen har historiskt 
varit viktiga resurser för industri och transportsektorn. Till följd 
av det saknas utrymme för människor på många platser och också 
möjlighet att komma nära vattnet. Särskilt längs södra älvstranden 
och Fattighusån finns möjlighet att stärka samspelet med vattnet. I 
dagsläget upplevs närheten till Göta älv inte särskilt stark då få stråk 
uppmuntrar till rörelse i närheten. Att det saknas attraktiva stråk och 
platser längs södra älvstranden avspeglas i den otrygghet som uppstått 
på flera platser där. Brist på målpunkter har skapar en ödslighet. 

Fattighusån har stor potential men omgärdas av kraftiga trafik
barriärer som inte bjuder in till vistelse. Genom att anlägga allmänna 
gångstråk och grönytor längs vattendragens stränder och kajer kan 
vattenmiljöerna integreras i stadsmiljön på ett bättre sätt. Kan södra 
älvstranden utveckla ett liknande stråk som norra älvstranden skulle 
det också kunna minska upplevelsen av älven som fysisk och mental 
barriär. I den framtida omvandlingen av Gullbergsvass finns möjlighet 
att redan från början tillgängliggöra älvkanten för rekreation och 
umgänge. I omvandlingen av Gullbergsvass kan också göteborgarnas 
möjlighet till bad vid Göta älv förbättras. Utomhusbassängen vid 
Jubileumsparken är ett bra exempel på hur tillgången till bad kan 
stärkas även i de centrala delarna av staden. 

Fattighusån. Foto: Frida Winter.
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Figur 5. Kartan visar områdets parker och grönområden.
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Utvecklingsbehov per park/grönområde
Kartan i figur 5 visar de flesta av de parker och grönområden 
som finns i Norra Centrum. Nedan föreslås hur parken eller  
grön området kan utvecklas.

1. Kronhusparken 

Viktig grönska som nyttjas av 
boende, verksamma, förskolor 
och skolor i området. Utsätts 
för högs slitage och viss 
otrygghetsproblematik finns i och 
kring parken. Möjligheterna till lek 
och vila behöver förbättras. 

2. Brunnsparken

Stor mötesplats för hela staden. 
Utsätts för högs slitage, trafikbuller 
och har länge präglats av otrygghet. 
Pågår upprustning under 2019/2020 
vilket ska öka vistelsekvaliteterna. 

3. Trädgårdsföreningen

Hela stadens park och välbevarad 
kulturmiljö. Parken är ett stort 
besöksmål för förskolor och skolor 
men innehåller aktiviteter för 
alla åldrar. Här finns plats för lek, 
promenader och fysiska aktiviteter. 
Parken är buller utsatt och stundtals 
så väl besökt att den kan upplevas 
som trång. Finns potential att öka 
möjligheten till vattenkontakt i 
parken. 

4. Stampens kyrkogård 

Särskilt den södra delen av kyrko-
gården används som park av 
framförallt boende och verksamma 
i området, då det saknas park i 
området. Visar på behovet av en 
ordentlig park i Stampen. 

5. Skansen Lejonet

Viktig kulturmiljö och grönska i 
annars trafiktyngt område. Omgiven 
av starka trafikbarriärer vilket gör det 
svårt att hitta hit. Genom att utveckla 
fler parkkvaliteter och förbättra 
kopplingarna kan området bli en 
värdefull resurs för Stampen. 

6. Burgårdsparken

Används främst av verksamma, 
boende, skolor och förskolor i 
området.  Här finns en bemannad 
lekpark, Actionpark. Parken är mycket 
kuperad med mycket växtlighet 
vilket gör att det finns många dolda 
platser som skapar otrygghet. I 
parken finns potential att utveckla en 
större lekplats och fler möjligheter till 
fysiska aktiviteter. 

7. Renströmsparken

Används av främst boende och 
studenter för umgänge, aktiviteter 
och promenader. Parken är en viktig 
kulturmiljö. Här finns en populär 
regnlekplats. Parken kan upplevas 
något dold och tydligare entréer 
kunde hjälpa fler att hitta hit. Grön-
ytan framför universitetsbiblioteket 
upplevs som en del av parken och 
utgör en uppskattad friyta i området. 

 
 
 
 

8. Segerstedtska parken/ 
Fogelbergsparken

Används främst av boende, förskolor 
och skolor i området. Plats för utsikt 
samt lek genom både lekplats och 
naturlek. Branta backar kan göra 
det svårt att ta sig fram, parken kan 
upplevas som något dold. Tydligare 
entréer hade hjälpt fler att hitta hit. 
Fogelbergsparken är i behov av 
upprustning. 

9. Vasaparken

Parken används av boende, 
verksamma, skolor och förskolor i 
området. Här finns en uppskattad 
lekplats. Parken har en historik av 
otrygghet som delvis har förbättrats 
genom upprustningar. Parken är 
bullerutsatt och behöver bättre 
kopplingar för promenerande från 
söder och väster.

 

10. Kungsparken

Hela stadens park vars östra 
delar nyttjas mest. Viktig och 
välbevarad kulturmiljö med 
plats för olika aktiviteter som 
promenader, umgänge och vila. 
Parken är bullerutsatt och längs 
med vallgravsstråket blockerar 
bilparkeringar möjligheten 
till vattenkontakt. För att öka 
vistelsekvaliteter i parken behöver 
bullerpåverkan minska. Här finns även 
potential att skapa fler möjligheter till 
aktivitet samt förbättra kopplingarna 
för promenerande från söder. 
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I Södra Centrum finns många grönområden med ytor för rekreation. Foto: Lo Birgersson.
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 Södra Centrum 

Bevara tillgången till 
grönområden och lekmiljöer
Södra Centrum upplevs av många som ett grönt område med mycket 
yta för rekreation och vila. Här finns en del anlagda parker, några 
naturområden och en del mindre grönområden. Om grönområdena i 
Norra Centrum kan upplevas som trånga och livliga kan grönområdena 
i Södra Centrum stundtals upplevas som ödsliga och outnyttjade. 
Detta skapar bra förutsättningar för vila och stillsamhet men sämre 
förutsättningar för aktivitet och folkliv. Det kuperade landskapet 
upplevs för många som ett hinder. Det är viktigt att ta det i beaktning 
när det planeras för grönytor i området, så att det finns tillräckligt 
med alternativ.

Att det finns god tillgång till parker och grönområden i Södra Centrum 
är en stor tillgång för såväl familjer som för de många förskolor som 
finns i området. De flesta större grönområden används av såväl boende 
som förskolor. Kattedamm och grönskan i Landala bergen, Stuxbergs
parken, Guldhedsdalen och Dr Håléns park är särskilt populära 
besöksmål. 

Utveckla Mölndalsåns 
blågröna stråk
Mölndalsån rinner längs Krokslätts östra sida och är en stark resurs 
som väl nyttjad kan tillföra viktiga kvaliteter i området. Åstråket i 
Södra Centrum är mindre utvecklat än i Norra Centrum, men är delvis 
under förändring i och med pågående detaljplanering i området. Det 
vore positivt om det kunde tillföras vistelseytor och stråk likt dem som 
på senare år anlagts längs åns norra delar. Nya platser längs åns stränder 
kan både ge befolkningens tillgång till och fungera som mötesplatser. 
Det finns potential att knyta samman den expanderande blandstaden 
omkring Lana med övriga Göteborg genom ett samman hängande 
promenadstråk längs Mölndalsån. Stråket kan då sträcka sig från 
Liseberg i Göteborg till Mölndals innerstad, med tillhörande parker 
att vila och umgås vid. Utsattheten för buller och luft föroreningar i 
området behöver dock lindras. 
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Figur 6. Kartan visar områdets parker och grönområden.
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Utvecklingsbehov per park/grönområde
Kartan i figur 6 visar många av de parker och grönområden 
som finns i Södra Centrum. Nedan föreslås hur parken eller 
grönområdet kan utvecklas.

1. Parker i Guldheden

I Guldheden finns flera bostadsnära 
parker som ger de boende möjlighet 
till vila, umgänge, aktivitet och 
lek. Parkerna är många gånger en 
viktig del av ursprungstanken med 
utformningen av området och en del 
av Guldhedens karaktär.

2. Guldhedsdalen

Används främst av boende, skolor 
och förskolor. Plats för promenad, vila 
och aktivitet. Parken erbjuder också 
många naturupplevelser, men är på 
flera sätt otillgänglig med trappor 
och branter. Dalens storlek ger dock 
potential för att fler kvaliteter kan 
utvecklas på platsen.

3. Johannebergsparken/ 
Wijkandersparken

Används främst av studenter, boende 
och skola i området. En park för 
umgänge, lek och vila. Större delen 
av Johannebergsparken sluttar mot 
Gibraltargatan vilket begränsar 
vilka aktiviteter som är möjliga i 
parken. I Wijkandersparken finns en 
uppskattad lekplats. 

4. Calanderska parken

Används främst av boende och 
verksamma i området. Stor, plan 
friyta ger plats för umgänge, 
aktiviteter, lek och vila. Uppskattas av 
barnfamiljer då staket skiljer parken 
från bilvägen. 

5. Buråsparken

Används främst av boende och 
verksamma i området. Här finns 
en lokal odlingsförening och 
promenadstråk. Upplevs som mörk. 
Parken har potential att bli mer av en 
grön oas genom bättre belysning och 
fler sittplatser.

6. Stuxbergsparken

Används främst av boende, 
verksamma och förskolor i området. I 
parken finns en uppskattad lekplats, 
pulkabacke samt öppna ytor med 
plats för aktivitet och umgänge. 
Parken är väldigt kuperad med branta 
backar vilket gör det svårt för alla 
att ta sig fram. Parkens storlek ger 
potential för vidare utveckling som 
exempelvis möjligheter till naturlek.

7. Fridkullaparken 

Plan och öppen yta, men används 
inte i så hög utsträckning. Vissa delar 
av parken kan upplevas som privat. 
Parken har potential för utveckling, 
genom att exempelvis möjliggöra fler 
aktiviteter kan fler lockas till parken. 

8. Mossen 

En välbehövlig grön lunga i Centrum 
med möjlighet till naturupplevelse. 
Mossen används av boende och 
verksamma för promenader och 
fysisk aktivitet. I närheten finns bland 
annat bollplaner och utegym som ger 
området en tydlig idrottsidentitet. 
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Sammanfattning

Inriktningar grönområden 
och vattenmiljöer
Utifrån ovanstående analys är stadsdelsnämndens uppfattning att 
kommande stadsutveckling i stadsdelen för grönområden och vatten
miljöer bör inriktas på att:

 » Bevara och stärk grönområden i stadsmiljön 

 » Skapa fler grönområden i takt med att befolkningen ökar

 » Tillför fler gröna inslag i stadsmiljön 

 » Tillför fler ekosystemtjänster i stadsmiljön

 » Bind ihop de befintliga grönområdena med gröna stråk

 » Förtäta på redan hårdgjorda ytor och bevara befintlig grönstruktur

 » Enbart acceptera förtätning som ökar slitage och samnyttjan på 
befintliga grönområden i undantagsfall

 » Säkerställ att grönområden är fysiskt tillgängliga för alla, där det 
är möjligt

 » Tillgängliggör vattenmiljöerna 

 » Skapa attraktiva miljöer i anslutning till de stora vattendragen

Åtgärdsförslag
Utifrån mellanområdenas behov föreslår stadsdelsnämnden följande 
åtgärdsförslag, utöver de förslag som finns i figur 5 och 6: 

 » Förbättra kopplingarna över vallgraven till Trädgårdsföreningen

 » Planera för en stadspark eller stadsdelspark i Gullbergsvass för att 
försörja boende i Stampen med grönområden

 » Öka tillgången till bostadsnära grönska i Gårda, Stampen, Inom 
Vallgraven och i östra Krokslätt

 » Utveckla ett grönt stråk längs södra älvstranden

 » Skapa möjligheter till utomhusbad vid södra älvstranden

 » Tillför vistelseytor och sammanhängande promenadstråk längs 
Mölndalsån mellan Liseberg och Mölndal

 » Bevara Södra Centrums gröna karaktär vid förtätning

 » Förbättra möjligheterna till lek och vila i Kronhusparken

 » Utveckla utbudet av målpunkter och aktiviteter i Burgårdsparken

 » Förbättra kopplingarna för promenerande till Kungsparken och 
Vasaparken

 » Utveckla Stuxbergsparken med fler målpunkter som exempelvis 
naturlek

 » Tillför mer belysning och sittplatser i Buråsparken

 » Möjliggör för fler aktiviteter i Fridkullaparken
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Trafik och 
infrastruktur

Kapitlet beskriver de utmaningar som finns 
i stadsdelen kopplat till infrastruktur och 

trafikintensitet. Utvecklingsförslag lämnas 
för de olika trafikslagen kollektivtrafik, 

cykel, fotgängare och biltrafik.



 Centrum 

Minska trafikbarriärer
Stadsdelen Centrum är en trafikintensiv stadsdel. Detta innebär god 
tillgång till kollektivtrafik, relativt välutbyggt cykel och gångnät, 
bra kommunikationer mellan olika platser och goda möjligheter att 
röra sig över stora delar av staden. Trafiken medför dock också stora 
barriäreffekter, konflikter mellan olika trafikslag, buller och luft
problematik samt osäkra och otrygga trafikmiljöer. 

Hur trafikmiljöerna i staden utformas skapar förutsättningarna för 
människors möjlighet att röra sig självständigt i stadsmiljön. Den 
intensiva trafikmiljön i Centrum bidrar till barriäreffekter i stadsdelen 
vilka behöver överbryggas och mildras. Barriärer och uppbrutna 
områden innebär minskad orienterbarhet och trygghet i allmänhet, 
särskilt för barn och unga samt människor med funktionsvariationer. 
För att skapa en sammanhållen stad och stadsdel behöver de barriärer 
som finns inom stadsdelen hanteras. Längs de trafikleder där också 
spårvägen går och staket har satts upp mellan färdriktningarna är det 
bitvis är långa sträckor mellan möjliga passager. Tillsammans med ett 
ofta utmanande kuperat landskap blir det ibland svårt att ta sig fram 
till fots eller med cykel. Kraftiga trafikbarriärer, som motorleder, kan 
minskas genom exempelvis tunnlar eller broar. En trafikbarriär kan 
också vara en trafikintensiv miljö som skapar osäkerhet och otrygghet. 
Att arbeta för en större tydlighet på trafikintensiva platser kan således 
också verka barriärminskande. 

Stärk barns självständiga rörelsefrihet
Barns självständiga mobilitet i Sverige är begränsad och har minskat 
de senaste decennierna. Idag tillåts mindre än hälften av Sveriges barn 
ta sig på egen hand mellan olika aktiviteter i vardagen. Minskningen 
är kopplad till biltrafik och brist på säkra cykel och gångvägar. Det 
är påtagligt för barn i Centrum där trafikmiljöerna är komplexa. Barn 
och ungas förmåga att själva ta sig runt i stadsrummet är av betydelse 
inte bara för deras självständighet, utan även för deras möjlighet till 
fysisk aktivitet och lek utomhus generellt. Den fysiska aktiviteten 
och leken är båda av betydande vikt för barns utveckling på flera plan 
samt för deras livslånga hälsa. 

Säkra färdvägar mellan barns målpunkter behöver prioriteras i 
stadsutvecklingen. Platser dit barn och unga söker sig behöver knytas 
samman genom såväl trygg kollektivtrafik som trygga gatunät. Detta 
för att barnen och de unga ska kunna röra sig på egen hand. Samman
hang kan skapas genom att utveckla kopplingar mellan platserna med 
hjälp av trafiksäkra, attraktiva, gröna och lekbara stråk. 

Många vårdnadshavare känner en osäkerhet över att låta barnen ta 
sig till skolan på egen hand, mycket på grund av trafiksituationen i 
stadsdelen. För att minska antalet barn som blir skjutsade med bil till 
skolan behöver staden arbeta för trygga och säkra skolvägar. Staden 
har en särskild utmaning vad gäller kollektivtrafikens tillgänglighet 
för barn och unga i och med det fria skolvalet. I Centrum syns 
denna utmaning tydligt då skolorna som finns i stadsdelen attraherar 
barn från alla delar av Göteborg som då har en längre resväg till och 
från skolan. 
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Utveckla kollektivtrafiken  
för en jämlik stad
Kollektivtrafik är ett yteffektivt sätt att transportera människor i den 
täta staden. Den bidrar till en mer jämlik stad då kollektivtrafik kan 
nyttjas av större delen av stadens befolkning, samtidigt som den har 
en social funktion där människor kan mötas. Mycket kommer att 
hända inom kollektivtrafiken i Centrum de närmsta åren. Kollektiv
trafiken gör att det är möjligt att bo i den centrala staden utan tillgång 
till egen bil och erbjuder goda pendlingsmöjligheter till och från olika 
platser. Vissa befolkningsgrupper använder kollektivtrafiken flitigare 
och har större behov av den än andra. Bland annat åker kvinnor mer 
kollektivt än män. Det innebär att en välutbyggd kollektivtrafik är en 
fråga om jämlikhet och tillgänglighet. Jämlik tillgång handlar också 
om att alla stadens invånare, oberoende av vart i staden de bor, ska ha 
möjlighet att på ett effektivt sätt ta sig till och från stadskärnan. En 
snabb och effektiv kollektivtrafik kan bidra till att skapa en samman
hängande stad. Vid utvecklingen av kollektivtrafiken finns en mål
konflikt mellan snabb och gen framkomlighet och de barriäreffekter 
som kollektivtrafiken i sig kan utgöra. 

Förutom att se kollektivtrafiken som ett rent transportmedel, används 
den av många som en aktivitet i sig och som ett medel för att se olika 
delar av staden. Det gäller särskilt båttrafiken. Kollektivtrafiken har 
olika betydelse för olika människor och för olika tillfällen. Ibland 
är tid och effektivitet viktigast medan upplevelse och bekvämlighet 
tidvis står högre. Utbudet av kollektivtrafik i staden bör kunna fylla 
båda dessa behov. 

Utvecklingsbehov för kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken i stadsdelen är generellt välutbyggd. Kollektiv
trafiken behöver vara tät och trygg dygnet runt för att uppmuntra den 
hållbara mobiliteten i staden. Kollektivtrafiken behöver särskilt vara 
välutvecklad och erbjuda trygga trafikmiljöer i närheten av skolor och 
platser dit barn och unga söker sig. Den snabba kollektivtrafiken bör 
kompletteras med ett mer finmaskigt nät för att skapa förutsättningar 
för vardagslivets behov, särskilt för barnfamiljer och äldre. Kapaciteten 
i kollektivtrafiknätet är en utmaning. Många linjer skulle behöva en 
ökad turtäthet för att kunna utgöra ett attraktivt färdmedel i centrala 
staden och möjliggöra för passagerare med exempelvis rullstol eller 
barnvagn att komma på. Särskilt påtaglig är kapacitetsbristen själv
klart under rusningstrafik. 

Tillgängligheten behöver utvecklas i stadens kollektivtrafik. Att 
kollektivtrafiken stundtals är exkluderande för människor med vissa 
funktionsvariationer är inte acceptabelt och behöver skyndsamt 
hanteras. Kollektivtrafikens bytespunkter upplevs av många som 
otillgängliga och utveckling av dem bör prioriteras. Den fysiska 
tillgängligheten är undermålig på flera fordon där det är trappor eller 
höga avsatser för att komma ombord. För personer med synnedsätt
ningar är det svårt att se skillnad på olika turer. Fungerande utrop och 
signaler är därför viktigt. Staden bör också arbeta för att underlätta 
för personer med astma och doftkänslighet att åka kollektivt. 

”Att kollektivtrafiken stundtals är 
exkluderande för människor med 
vissa funktionsvariationer är inte 

acceptabelt och behöver  
skyndsamt hanteras.”

79Trafik och infrastruktur           Centrum



Utveckla stråken  
och framkomligheten  
för cyklister
Framkomlighet och tillgänglighet för cyklister är viktigt, inte minst 
ur folkhälsoperspektiv men också för att omfördela trafiken och 
skapa utrymme i kollektivtrafiken. Genom att säkra bostäder och 
verksamheters närhet till cykelvägnätet kan staden ytterligare öka 
möjligheterna att cykla i vardagen. Även om cykelnätet till stor del 
är välutbyggt i Centrum finns områden och stråk där det saknas. Vid 
nybyggnation av cykelvägar bör ytorna i första hand tas från eller 
samnyttjas med motortrafik snarare än med fotgängare. Att utrymmet 
för cyklister eller fotgängare blir trångt skapar otrygghet i trafiken och 
gör staden mindre attraktiv för dessa grupper. 

För att fler ska välja cykeln behöver det finnas en variation av 
cykelstråk. Lugna, trevliga cykelstråk där tempot kan tillåtas vara 
lägre behövs för att fler ska vilja cykla, och särskilt för att värna 
barns rörelse frihet. Samtidigt bör cykelstråk som går i lokalgator 
och parkstråk kompletteras med gena huvudgatustråk för att fler 
människor ska se cykel som ett attraktivt transportmedel. Trevnaden 
på cykelbanorna behöver prioriteras och cykelvägar ska inte enbart 
anläggas längs stora motorleder eller bilvägar. Andra viktiga aspekter 
är att cykelvägar är dimensionerade för olika typer av cyklar, som 
elcyklar eller lastcyklar samt att cykelparkeringar finns nära platser dit 
människor söker sig och är utformade med hänsyn till upplevelsen av 
trygghet och säkerhet. 

Framkomligheten för cyklister behöver förbättras. Foto: Frida Winter.
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Skapa promenadvänliga 
miljöer
Göteborgs Stad har ett mål om att fler ska välja att gå mellan olika 
platser i staden. Detta är positivt ur flera aspekter, särskilt för klimatet 
och folkhälsan. För att fler ska välja att gå måste staden erbjuda 
attraktiva gångstråk som är anpassade för alla människor. Stråk för 
fotgängare behöver vara tydligt separerade från cyklister för att skapa 
överblickbara, tydliga och trygga stråk med minskad risk för konflikter 
med andra trafikanter. Särskilt för barn, äldre och personer med olika 
funktionsvariationer är detta en viktig åtgärd. För att gångfarts
områden verkligen ska fungera med de gående i första rummet måste 
andra trafikgrupper ha bra alternativa vägar.

Gångstråk för fotgängare bör utgöras av plana och släta ytor för att 
vara säkra och tillgängliga. För de med nedsatt syn är ledstråk och 
kontrasterande markbeläggning avgörande. Övergångsställen eller 
liknande måste också vara tydligt markerade. Det finns ett behov av 
att se över och skapa fler och bättre ledstråk i stadsdelen. I dagsläget 
finns flera ledstråk som slutar abrupt. Ofta kan små hinder, såsom 
gropar, trösklar och kantsten, vara mer problematiska än stora hinder 
som syns eller känns tydligt. Även höga trottoarkanter och trappor 
försvårar och bör undvikas eller kompletteras med plana uppfarter. 
När gångstråk är utformade av ojämn gatsten eller med sneda trottoarer 
är det många som upplever svårigheter att ta sig fram. I de fall där 
ytor med ojämn gatsten ska bevaras av kulturmiljöskäl behöver de 
kompletteras med alternativa underlag. Väl underhållna ytor, så fria 
som möjligt från grus, snö eller andra hinder är en förutsättning för 
många att ta sig fram. Det är viktigt att fotgängare inte hänvisas till 
cykelbanor eller bilvägar på grund av dåligt underhållna gångbanor. 

Minska biltrafikens 
utbredning i stadsmiljön
Göteborgs Stads ambition är att skapa en tät innerstad. Detta ställer 
högre krav på mer yteffektiva lösningar. Biltrafik är ett mycket 
yt krävande trafikslag som sannolikt kommer behöva stå tillbaka 
allt mer när staden förtätas. Att arbeta med åtgärder för att minska 
bilkörande och öka det hållbara resandet är nödvändigt för att kunna 
skapa en tät innerstad. Det är viktigt att de som av olika anledningar 
har behov att ta sig fram med bil också kan göra det, som ett led i att 
säkra jämlik tillgång till stadsdelen. Däremot behöver onödig biltrafik 
begränsas och förflyttas till andra trafikslag. Genom att underlätta 
framkomligheten med andra trafikslag, lämnas mer utrymme åt dem 
som verkligen behöver ta bilen. Parkeringsanläggningar i strategiska 
lägen kan skapa möjligheter för hållbart resande. Parkeringsanlägg
ningar bör möjliggöra, men inte uppmuntra, att köra bil i centrala 
Göteborg. De bör anläggas med närhet till kollektivtrafik och 
lånecykelsystem. Även pendelparkeringar en bit ifrån Centrum kan 
minska inresandet med bil. 
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 Norra Centrum 

Minska barriärerna i den 
intensiva trafikmiljön
Norra Centrum inringas i stort av trafikbarriärer som också genererar 
mycket buller och luftföroreningar. Motorvägen E6 utgör en barriär 
öster om stadsdelen, i norr finns bangården, centralstationen och E45 
som utgör betydande trafikbarriärer. Förutom de stora motorlederna 
är trafiken intensiv på flera gator i Norra Centrum. Nya Allégatan, 
Ullevigatan, Aschebergsgatan och Skånegatan är exempel på sådana 
gator. Figur 7 visar en karta med exempel på trafikbarriärer i Norra 
Centrum. Barriärerna upplevs som stora för människor som färdas på 
andra sätt såsom till fots eller med cykel. För att överbrygga trafik
barriärerna behöver det vara tryggt och säkert för dessa grupper att ta 
sig förbi. Övergångarna behöver bindas samman med staden på ett 
logiskt sätt. 

Den intensiva trafikmiljön i Norra Centrum skapar höga bullernivåer 
och dålig luftkvalitet, som är särskilt problematiskt för vissa befolk
ningsgrupper, däribland barn och människor med hörselnedsättning. 
Det utgör också en folkhälsoutmaning generellt. Det finns ett behov 
av att utreda hur de mest trafikintensiva platserna i Norra Centrum 
kan förbättras ljudmässigt för att skapa mer hälsosamma livsmiljöer i 
de centrala delarna av staden. 

Hantera utmaningarna  
i den nya infrastrukturen
I Norra Centrum ska det ske särskilt stora förändringar av trafiksyste
met kring Centralenområdet och Korsvägen. En av inriktningarna är 
att minska biltrafikens dominans i stadsmiljön och förbättra förut
sättningarna för fotgängare och cyklister. Den nya Hisingsbron samt 
överdäckningen av E45 innebär en omdaning av de stora trafikflödena. 
Stora infrastrukturprojekten kommer att prägla Norra Centrum 
många år framöver. Det är särskilt viktigt att bevaka dem vad gäller 
trafiksäkerhet och tillgänglighet i trafikmiljöerna.  

Västlänken, som huvudsakligen byggs i Norra Centrum, innebär att en 
ny typ av kollektivtrafik införs i staden mer fler vistelseytor och bytes
punkter under mark. Detta ställer höga krav på stationernas utformning 
ur ett trygghetsperspektiv. Västlänkens stationer vid Korsvägen, Haga 
och Centralstationer kommer bidra med nya miljöer. Platsernas 
funktion som knutpunkt kommer att stärkas. Med fler besökare ökar 
kravet på en tydlig och säker trafikmiljö med bra samspel mellan 
hållplatslägen och övriga trafikslag. Kopplingarna som knyter samman 
stationerna med staden behöver vara tydliga och det är positivt om 
stationerna kan bidra till att stärka befintliga stråk. Nya gångvägar 
och broar kan till exempel stärka kopplingen från Haga stationen och 
Järntorget till områden inom Vallgraven. Korsvägen omges idag av 
tydliga stråk men själva platsen upplevs svårorienterad, vilken för
hoppningsvis förbättras genom den planerade ombyggnationen.
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När stadens kärna växer finns också möjlighet att fördela kollektiv
trafiken över staden. Högt belastade kollektivtrafikknutpunkter, såsom 
Brunnsparken, kan avlastats genom att nya knutpunkter växer fram på 
flera platser i staden. Detta lämnar mer utrymme för fotgängare och 
cyklister. Förutsättningarna för vistelse och samspel kan också stärkas 
när trafikens utrymme minskar.  

Hantera samspelet i trafiken
Flera av de mest trafikintensiva platserna i Norra Centrum är viktiga 
för att kunna använda stadens kollektivtrafiknät. De utgör stora knut
punkter där människor ska kunna byta färdmedel på ett tryggt och 
säkert sätt. Många av de stora knutpunkterna upplevs som osäkra för 
flera grupper. Framförallt gäller detta stora kollektivtrafikknutpunkter, 
korsningar eller vägar där många trafikslag samsas om utrymmet och 
det är svårt att överblicka området. Stenpiren, Korsvägen, Drottning
torget och Brunnsparken kan lyftas fram som särskilt problematiska. 
Dessa platser upplevs ofta som otillgängliga, otrygga, otydliga och 
svåra att orientera sig på. Några hindrande element som understryks 
är blandning av trafikslag, korsande spårvagnsspår och cykelbanor, 
otydliga stråk och markörer, glasytor som bländar eller saknar 
kontrastmarkeringar och dålig akustik. Figur 7 visar en karta med 
exempel på trafikplatser med upplevd problematik i Norra Centrum. 

Undvik gemensamma  
ytor för flera trafikslag 
Samspelet mellan gående, cyklister, kollektivtrafik och bilister måste 
fungera om gemensamma ytor ska vara attraktiva för alla parter. Detta 
är särskilt viktigt för fotgängare som är de mest utsatta trafikanterna. 
Ytor där olika trafikslag är tänkta att samspela beskrivs ofta som 
problematiska. Den svagaste parten upplever sig mest begränsad. 
I Norra Centrum finns flera områden där fotgängare och cyklister 
ska samsas inom samma utrymme. Åtgärden må vara yteffektiv men 
främjar inte framkomligheten för vare sig fotgängare eller cyklister. 
Områden där det upplevs otydligt hur fotgängare och cyklister ska 
hantera relationen sinsemellan blir ofta en yta för konflikter, där 
många upplever otrygghet. Området runt Stenpiren är ett exempel på 
en plats som i många fall upplevs rörig och otrygg för fotgängare och 
cyklister, likaså den gemensamma ytan för fotgängare och cyklister 
på Södra Hamngatan mellan Lilla torget och Skeppsbron, och ytan 
mellan Trädgårdsföreningen och Centralstationen. Målet bör vara 
att separera fotgängare och cyklister där det är möjligt, samtidigt 
som eventuella sträckningar där trafikslagen ska samsas behöver vara 
tydligt utformade med ledstråk och väl markerade övergångar. 

Skapa säkra skolvägar
Säkra och trygga skolvägar för barn i Norra Centrum är en stor 
utmaning. Även om det på flera ställen finns separerade cykelbanor 
är korsningspunkterna allt för många för att det ska upplevas som 
säkert för barn. I Norra Centrum finns många friskolor som ofta har 
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ett stort upptagningsområde vilket gör att eleverna kan ha långt till 
skolan. Både staden och enskilda skolor behöver arbeta för att fler ska 
våga välja andra färdmedel än bil till skolorna. Att många väljer att 
lämna sina barn med bil till skolan upplevs som ett problem bland 
boende och verksamma.

Gustaviskolan på Magasinsgatan saknar säkra cykelförbindelser. 
Här är också konkurrensen hård om utrymmet och skolan upplever 
trafiksituationen som besvärlig. Skolan önskar exempelvis att det 
anläggs ett övergångsställe vid Magasinsgatan för att ge barnen en 
säkrare väg till hållplatsen. Montessoriskolan Elyseum saknar idag 
cykelkopplingar, vilket skulle kunna åtgärdas genom cykelbana i 
Västgötagatan eller i Smålandsgatan. Med tanke på övrig planering i 
området kan Smålandsgatan vara lämplig för utbyggnad av cykelbana. 
Cykelbana i Viktoriagatan hade skapat bättre förbindelser för de skolor 
som finns längs gatan. Ett sådant cykelstråk kan kopplas samman med 
cykelbanan i Arthur Lunds gångväg. I figur 8 visas förslag till lämpliga 
cykelkopplingar. 

Utveckla kollektivtrafiken att 
möta efterfrågan 
I Norra Centrum finns några av stadens största kollektivtrafikknut
punkter och de flesta spårvagns och busslinjer passerar genom 
området. Kollektivtrafiken kan dock i flera sträckningar upplevas 
som långsam och ineffektiv. Det finns många korsningspunkter där 
kollektivtrafiken måste anpassa sig efter andra fordon eller trafikslag 
vilket sänker hastigheten och ger lång restid på relativt korta sträckor. 
Kollektivtrafikens behov av bättre framkomlighet med minskade 
restider står ofta i kontrast till önskemål om att minska barriäreffekter. 
Västlänken kan här bli ett verktyg i att fördela resenärer på fler trans
portmedel. Trots god utbyggnad är belastningen på kollektiv trafiken 
i Norra Centrum generellt hög på grund av att den till stor del 
nyttjas av hela stadens invånare. Tillkommande bostäder, kontor eller 
verksamheter bör också följas av en utökning av kollektivtrafiken. De 
spårvagnslinjer som trafikerar till arbetsplatser och många av stadens 
gymnasieskolor, exempelvis linje 13 och 2 till och från Scandinavium/
Ullevi Södra, upplevs av många som överbelastade. Spårvägen via 
Stenpiren har blivit viktig för att knyta ihop staden och framhålls som 
ett uppskattat tillskott i flera dialoger. Stenpiren bidrar också till att 
göra trafiken över älven mer tillgänglig.  

I och omkring centralenområdet kommer de stora infrastruktur
projekten och tillkommande bostäder innebära större flöden av 
människor. Kraven på effektiv kollektivtrafik ökar med det stigande 
antalet människor och måste fungera, framförallt under rusnings
tiderna. Nya buss och spårvagnshållplatser kan komma att behövas, 
särskilt i områdena norr om centralstationen. I takt med att Gull
bergsvass utvecklas behöver kollektivtrafiken stärkas även där. I Gårda 
saknas idag kollektivtrafik, främst i området söder om Ullevigatan, 
och även här behövs utbyggnad i takt med att området får fler 
bostäder och arbetsplatser. 

”Kollektivtrafikens behov av bättre 
framkomlighet med minskade  

restider står ofta i kontrast  
till önskemål om att minska  

barriäreffekter. Västlänken kan här 
bli ett verktyg i att fördela  

resenärer på fler transportmedel.”
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Exempel på trafikplatser med upplevd problematik

Exempel på trafikbarriärer

Figur 7. Kartan visar exempel på trafikbarriärer och problematiska trafikplatser i Norra Centrum. 
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Förstärk och koppla  
samman cykelnätet
I flera delar av mellanområdet upphör cykelbanor plötsligt och cyklister 
får fortsätta färdas i bilvägen. På andra platser saknas cykelbana helt. 
I östvästlig riktning genom Brunnsparken saknas cykelbana, likaså 
saknas cykelbana sista biten fram till Centralstationen från Stampen. 
I området kring Brunnsparken och Centralstationen är konflikt
punkterna med framförallt kollektivtrafik och fotgängare många, 
vilket påverkar framkomligheten. Korsningen vid Slussbron upplevs 
särskilt otydlig, då blandningen av trafikslag uppstår plötsligt. Hela 
området runt Centralstationen och Brunnsparken behöver ses över 
utifrån ett cyklistperspektiv och sammankopplade effektiva stråk 
behöver tillkomma.

Kungsportsavenyn saknar också ett sammanhängande cykelstråk. 
Cykelbana finns bitvis men upphör sedan plötsligt. I Vasastaden upp
levs konflikterna mellan trafikslag särskilt på Vasagatan. Korsningarna 
längs hela Vasagatan behöver ses över så det blir tydligare vilket trafik
slag som har företräde och separationen mellan trafikslagen behöver 
förbättras. Korsningarna med Viktoriagatan och med Aschebergs
gatan är särskilt utsatta eftersom det här även rör sig spårvagnar i 
flera riktningar. Från Vasaplatsen och upp mot Johanneberg upplevs 
cykelstråken otydliga av cyklister. Det är eftersträvansvärt att etablera 
cykelbana längs hela Aschebergsgatan alternativt förtydliga skyltningen 
till Molinsgatans cykelbana som i dagsläget upplevs skymd. Även 
längs Engelbrektsgatan saknas en cykelbana. Som cyklist färdas du 
här i relativt snabb och tät biltrafik. Genom att skapa ett cykelstråk 
i Engelbrektsgatan skapas ett alternativ till den ofta högtrafikerade 
Vasagatan. Figur 8 visar en karta över befintliga cykelbanor samt 
behov av nya kopplingar i Norra Centrum.

Utveckla en  
promenad vänlig stadsmiljö
För att göra Norra Centrum mer promenadvänligt bör stråk som 
idag är fria från fordonstrafik alternativt väl trafikseparerade värnas. 
Området omkring Kungsparken behöver utvecklas för att skapa mer 
sammanhängande stråk för fotgängare. Från Vasaplatsen och ner mot 
Alléstråket och in till Kungsparken finns ont om övergångsställen 
med naturlig placering. Övergångarna över allén behöver anpassas så 
att de kopplar samman med gångbanorna in i Kungsparken.

Göteborgs innerstad utgör intresse för kulturmiljövården vilket 
påverkar utformningen av de offentliga rummen. I stadens äldsta delar 
finns markbeläggning av ett kulturhistoriskt intresse vilket försvårar 
tillgängligheten i dessa områden. Även vid platser där själva mark
beläggningen är relativt plan finns lutande trottoarer vilket gör det 
utmanande för många grupper att ta sig fram. Södra vägen närmast 
Korsvägen och många gator Inom Vallgraven är exempel på detta.
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Befintlig cykelbana

Befintlig cykeltrafik i bilväg

Bohov av cykelkoppling

Behov av cykelbana till skola

Figur 8. Kartan visar befintliga cykelkoppling samt behov av nya cykelkopplingar i Norra Centrum.
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Exempel på trafikplatser med upplevd problematik

Exempel på trafikbarriärer

Figur 9. Kartan visar exempel på trafikbarriärer och problematiska trafikplatser i Södra Centrum.
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 Södra Centrum 

Minska barriäreffekterna
Södra Centrums alla backar utgör i sig barriärer som gör området 
svåråtkomligt för många. Trafiklederna utgör även de tydliga barriärer. 
E6 och Västgötabanan är en stark barriär mellan Södra Centrum och 
ÖrgryteHärlanda. Mellan kommungränsen i söder och passagen vid 
Örgrytevägen i norr finns enbart två passager för gång och cykel samt 
en för bil och kollektivtrafik. Mölndalsån är en naturlig barriär strax 
väster om E6. Genom att skapa fler passager genom barriärerna kan 
staden växa samman på ett bättre sätt. Dessa bör placeras så att befolk
ningen i de olika stadsdelarna lättare kan nyttja funktioner som daglig
varuhandel, kommunal service och grönområden, i grann stadsdelen. 

Mölndalsvägen är ett exempel på en väg där det stundtals är långt 
mellan möjligheterna att passera leden. Även Guldhedsgatan och 
norra delen av Doktor Allards gata upplevs som starka barriärer till 
följd av att de är svåra att passera som cyklist eller fotgängare. I takt 
med att staden förtätas behöver också trafikstrukturen anpassas. Vägar 
som tidigare legat mer avsides i staden kommer istället omges av 
tätare blandstad. Ett sådant exempel är just Mölndalsvägen vars skala 
inte hänger ihop med den täta stadsbebyggelse som tillkommer i östra 
Krokslätt. Genom att omvandla Mölndalsvägen till en stadsgata kan 
Krokslätt bindas ihop på ett bättre sätt. Figur 9 visar en karta över 
exempel på trafikbarriärer i Södra Centrum.

Skapa säkra skolvägar
I Södra Centrum ligger flera stora grundskolor. Till skolorna vid 
Guldhedsgatan/Doktor Allards gata finns utbyggd cykelbana och 
flera barn som bor i området går till skolan på egen hand. Guldheden 
är i många delar ett trafikseparerat område där många barn som 
kommer söderifrån kan gå till skolan utan att passera stora trafikleder. 
Likaså har Mossebergsskolan bra förutsättningar. Hållplatsläget 
Wavrinskys plats upplevs dock som en osäker plats för oskyddade 
trafikanter. Många trafikslag samsas här på en liten yta och barnen 
behöver passera flera spår och körfält för att komma fram till skolan. 
Trafiksituationen runt Wavrinskys plats behöver ses över och utfor
mas med hänsyn till barns säkerhet. 

Johannebergskolan och Vasaskolan saknar idag bra cykelförbindelser. 
Både Viktor Rydbergsgatan och Olof Rudbecksgatan saknar cykel
bana och många barn blir här skjutsade till skolan. Detta skapar stor 
trängsel vid skolan och risker för de barn som rör sig i gaturummet. 
Genom att anlägga cykelbana i Viktor Rydbergsgatan och hela vägen 
fram till skolorna ökar barnens möjligheter att ta sig till skolan på 
egen hand. Landalaskolan har relativt goda gång och cykelförbindelser, 
dock är ytan för angöring med bil väldigt liten vilket skapar risker 
för barnen. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för barn att 
cykla bör en cykelbana i Södra Viktoriagatan anläggas. Kan denna 
även förlängas till Viktoriagatan skapar det också bättre skolvägar 
för grundskolorna belägna längs gatan. Även Samskolan saknar säkra 
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cykelförbindelser vilket skulle kunna åtgärdas med cykelbana längs 
hela Föreningsgatan. Detta kräver dock åtgärder i Annedal för att 
binda ihop med övrigt cykelnät.

Vid Ebbe Lieberathsgatan finns ett par grundskolor, det bör därför 
anläggas cykelbana även i Ebbe Lieberathsgatan och vägarna till och 
från hållplatslägena i området bör säkras. Förbi några skolor, som 
exempelvis vid Framnäsgatan och runt Gyllenkrooksgatan, anges 
cykeltrafik i blandtrafik. Detta kan inte anses som tillräckligt säker 
skolväg för barn. I dessa gator bör separerade cykelbanor finnas. I 
figur 10 visas förslag till lämpliga cykelkopplingar.

Utveckla den lokala 
kollektivtrafiken
Södra Centrum är något sämre försörjd med kollektivtrafik än övriga 
stadsdelen. Det är rimligt eftersom det i Södra Centrum finns färre 
platser dit många söker sig. Samtidigt finns ett behov av att utveckla 
Södra Centrums finmaskiga kollektivtrafiknät för att knyta ihop 
mellanområdet och förbättra kopplingarna till omkringliggande 
stadsdelar. Den utmanande topografin utgör en särskild anledning 
till detta behov. I dagsläget går tydliga och starka kollektivtrafikstråk 
i framförallt nordsydlig riktning, men möjligheten att åka kollektivt 
östvästligt är sämre. Spårvägen som går längs Mölndalsvägen försörjer 
områdena längs Mölndalsåns dalgång med kollektivtrafik, men är i 
dagsläget hårt belastad. Nybyggnationen som pågår i östra Krokslätt 
behöver också följas av en motsvarande utbyggnad av kollektivtrafik 
för att inte bidra till mer trängsel. 

Korsvägen utgör en tydlig knutpunkt både för spårvagn och buss, 
och när Västlänken är färdig även för tågtrafik. För spårvagn finns 
en östvästlig koppling genom Chalmerstunneln men liknande 
kopplingar saknas längre söderut. En lämplig utbyggnad är busslinje 
längs Fredrikdalsgatan vidare mot Linnéplatsen/Järntorget respektive 
exempelvis Kallebäck. En sådan förbindelse skulle kunna underlätta 
för boende vid Mölndalsvägen att ta sig till förskola och skola i och 
andra platser i västra delarna av Göteborg. En sådan förbindelse 
skulle också kunna avlasta trafiken mellan Lana och Korsvägen. 

Spårväg finns också söderut längs Doktor Allards gata till Doktor 
Fries torg och vidare till vändplatsen på Doktor Sydows gata. 
Kollektiv trafiken kompletteras med ett antal stombussar som huvud
sakligen går nordsydlig riktning genom Johanneberg, Krokslätt och 
Guldheden. Kapellplatsen, Chalmers och Wavrinskys plats är mindre 
knutpunkter där flera olika spårvagnslinjer och busslinjer möts. 
Många av stombussarna, nuvarande linjer 18, 19 och 52, upplevs ofta 
som överbelastade och bör om möjligt få en ökad turtäthet. 
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Komplettera cykelnätet
Att färdas med cykel i Södra Centrum är bitvis utmanande till följd 
av topografin. För att underlätta är underhållet av gång och cykel
vägar viktigt. Stomcykelnätet i Södra Centrum går längs Mölndals
vägen och fortsätter i Skånegatan upp mot Ullevigatan. Generellt 
har mellanområdet cykelbanor längs de mest trafikerade vägarna och 
främst i nordsydlig riktning. Liksom för kollektivtrafiken saknas 
många kopplingar i östvästlig riktning. Då mellanområdet till stora 
delar inte upplevs högtrafikerat går det i de flesta fall bra att cykla på 
mindre vägar där separat cykelbana saknas. Dock saknas cykelbana 
längs långa sträckor av Doktor Allards Gata och Doktor Forselius 
Gata vilket skapar glapp i cykelnätet.  

Göteborgs Stads lånecykelsystem, som är under utveckling, kommer 
sträcka sig till Mölndal och på så vis komplettera kollektivtrafiken 
genom mellanområdet i nordsydlig riktning. Om stationerna placeras 
strategiskt kan de, tillsammans med goda cykelvägar genom Krokslätt, 
Johanneberg, Guldheden och Änggården möjliggöra förbindelser även 
i östvästlig riktning. Figur 10 visar en karta över befintliga cykelbanor 
samt behov av nya cykelkopplingar. 

Utveckla promenadvänliga 
områden
Förutsättningarna för att promenera i Södra Centrum är relativt goda. 
Konflikter med andra trafikslag och områdets topografiska förutsätt
ningar är de största hindren. Vissa delar av Södra Centrum, framförallt 
Guldheden, är till stora delar trafikseparerade. Här finns många fina 
promenadvägar som ligger avskilt från biltrafik. En utmaning här 
blir istället underhåll av gångvägar och grönska, samt trygghetsfrågor 
kopplat till större avskildhet och mindre belysning. 

I Södra Centrum saknas cykelkopplingar i öst-västlig riktning.  
Foto: Scandinav bildbyrå.
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Befintlig cykelbana

Befintlig cykeltrafik i bilväg

Bohov av cykelkoppling

Behov av cykelbana till skola

Figur 10. Karta visar befintliga cykelkoppling samt behov av nya cykelkopplingar i Södra Centrum.

Södra Centrum          Trafik och infrastruktur92



Sammanfattning

Inriktningar trafik  
och infrastruktur
Utifrån ovanstående analys är stadsdelsnämndens uppfattning att 
kommande stadsutveckling i stadsdelen för trafik och infrastruktur 
bör inriktas på att:

 » Minska trafikbarriärer 

 » Överbrygga och mildra trafikens barriäreffekter 

 » Stärk barns självständiga rörelsefrihet exempelvis genom att 
förbättra barns skolvägar

 » Utveckla kollektivtrafiken för en jämlik stad 

 » Verka för en tät och trygg kollektivtrafik

 » Komplettera den snabba kollektivtrafiken med ett finmaskigt 
kollektivtrafiknät 

 » Förbättra den fysiska tillgängligheten i kollektivtrafiken 

 » Utveckla kollektivtrafiken i takt med att nya bostäder och 
arbetsplatser byggs

 » Utveckla stråken och framkomligheten för cyklister 

 » Komplettera cykelnätet för att skapa sammanhängande  
cykelstråk

 » Planera cykelnätet för olika syften: lokala stråk med lägre tempo 
och huvudcykelstråk för snabb framkomlighet

 » Skapa promenadvänliga miljöer 

 » Prioritera fotgängare och cyklister vid utvecklingen av  
trafikmiljöer

 » Undvik ytor där cyklister och fotgängare ska samsas om  
utrymmet 

 » Förbättra den fysiska tillgängligheten i gångstråken 

 » Komplettera kulturminnesvärda markbeläggningar med fysiskt 
tillgängliga stråk

 » Minska biltrafikens utbredning i stadsmiljön 

 » Begränsa onödig biltrafik och förflytta resandet till andra 
trafikslag
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Åtgärdsförslag
Utifrån mellanområdenas behov föreslår stadsdelsnämnden följande 
åtgärdsförslag: 

 » Skapa fler övergångar över E6 och Västgötabanan samt  
Ullevigatan, Nya Allégatan och andra stora trafikbarriärer

 » Skapa fler övergångar över Mölndalsån där avstånden är stora

 » Omvandla Mölndalsvägen till ett mer stadsmässigt stråk

 » Förbättra orienterbarheten och ljudmiljöerna vid Norra Centrums 
mest trafikintensiva platser, exempelvis Brunnsparken och  
Korsvägen

 » Utveckla kollektivtrafiken i Gårda 

 » Etablera en busslinje i östvästlig riktning i Krokslätt, exempelvis 
längs Fredriksdalsgatan vidare mot Linnéplatsen/Järntorget 
respektive Kallebäck

 » Se över trafiksäkerheten till och från hållplatslägena i närheten av 
skolor i stadsdelen, exempelvis vid Wavrinskys plats, Lana,  
Varbergsgatan, Spaldingsgatan

 » Koppla ihop cykelnätet genom att anlägga cykelbana i Doktor 
Allards Gata, Doktor Forselius Gata, Engelbrektsgatan, Södra och 
Norra Hamngatan samt mellan Åkareplatsen och Drottningtorget. 

 » Anlägg cykelbana i Viktor Rydbergsgatan, Södra Viktoriagatan 
och Viktoriagatan, Föreningsgatan, Ebbe Lieberathsgatan,  
Smålandsgatan, Framnäsgatan samt Gyllenkrooksgatan för att 
säkra barns skolvägar
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Handel och 
näringsliv

I kapitlet beskrivs handelns och 
näringslivets utbredning och betydelse 

i stadsdelen. Lokala behov och 
förutsättningar inom området beskrivs 

liksom handelns betydelse för vardagslivet.



 Centrum 

Använd handeln som 
värdeskapare
Centrums stadsdel fungerar som en nod för handel och näringsliv 
på såväl lokal som regional och internationell nivå. Till följd av detta 
är stadsdelen starkt präglad av verksamheter och kontor knutna till 
handels och näringslivssektorn. Med detta följer särskilda utmaningar 
ur ett stadsbyggnadsperspektiv, men det skapar också tydliga värden i 
stadsmiljön. Hur verksamheternas lokaler förhåller sig till omgivande 
stadsmiljö är viktiga för den totala upplevelsen av staden. 

Med rätt förutsättningar  
berikar handeln stadsdelen
Handel och andra kommersiella verksamheter berikar i många fall 
områden som annars hade saknat målpunkter och aktivitet under 
delar av dygnet. Handelns och näringslivets verksamheter i Centrum 
bidrar dessutom till arbetstillfällen för staden och regionen. Det är 
samtidigt viktigt att stadsplaneringen fortsatt strävar efter en blandad 
stad med en balans mellan handel, offentliga platser och boende
miljöer. Områden med kontor och verksamhetsutrymmen kan även 
innehålla utåtriktade verksamheter som gör att platserna befolkas av 
fler än de som har sin arbetsplats i området.

Aktiva bottenvåningar för  
att levandegöra områden
Möjligheten till aktiva bottenvåningar där verksamheter kan bedrivas 
är ofta positivt för ett område och upplevelsen av trygghet. Botten
våningar, som ofta är tänkta för verksamheter med koppling till han
del, utgör dock attraktiva lokaler för verksamheter med andra viktiga 
funktioner i staden, däribland verksamheter med koppling till välfärds
service eller föreningsliv. Förutsättningarna för aktiva bottenvåningar 
behöver säkerställas och de behöver lokaliseras i stråk där människor 
rör sig. Ur ett socialt perspektiv skapar en tom lokal allt annat än 
liv och trygghet på en plats. Det kan påverka både sammanhållning 
och identitet i ett område. Innerstadens handelsutbud behöver också 
omgärdas av attraktiva stadsmiljöer, med stråk som binder ihop viktiga 
platser och med ett varierat utbud som kan locka många människor.

Hållbart resande som  
en grundförutsättning
För att skapa goda förutsättningar för en hållbar livsstil är det angelä
get att det går enkelt att kollektivt eller med cykel färdas till stadsde
lens innerstadshandel och lokala handelskluster. Likaså bör Centrums 
invånare, som ett led i att avlasta trycket på innerstadshandeln, enkelt 
kunna ta sig till handelscentra som ligger utanför stadsdelen utan att 
behöva egen bil. Kollektivtrafiken behöver få attraktiva hållplatslä
gen och förutsättningarna att färdas med cykel behöver förbättras, 
genom bättre förbindelser och parkeringsmöjligheter. Såväl sociala 
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som ekologiska hållbarhetsaspekter behöver leda vägen när handels
områden formas. Handelsområden kan då fungera som värdeskapare 
och bidra till att förbättra tillgängligheten för alla som verkar och 
vistas på platsen. 

Främja lokal och  
varierad handel
I Centrum behöver små aktörer värnas och främjas för att innerstads
miljön ska kännas dynamisk och innehålla ett utbud som attraherar 
många olika målgrupper. Det är viktigt att stora kommersiella aktörer 
inte blir de enda alternativen i innerstaden. Detta kräver tillgång 
till lokaler med olika prisnivåer och storlekar samt möjligheter till 
tillfälliga handelslokaler i staden. En mer diversifierad handel kan 
i sig också öka stadsdelens attraktionskraft för såväl besökare som 
verksamheter.

En annan viktig pusselbit för stadsutvecklingen handlar om att 
främja den lokala handeln, som har flera viktiga funktioner i 
stadslivet och för ett områdes sociala liv. Lokala torg och närhandel 
spelar inte bara en viktig roll för alla människors tillgång till det de 
behöver i vardagen, utan bidrar också till att skapa sociala värden då 
de främjar samspel mellan grannar och kan fungera som platser där 
invånare kan ta del av lokal information. Den lokala handeln är dess
utom en viktig pusselbit i strävan mot att skapa en blandad stadsdel 
som upplevs trygg under dygnets alla timmar. För människor som 
har svårt att röra sig längre sträckor är den lokala handeln avgörande 
för ett fungerande vardagsliv. 

Utveckla fler kontorsmiljöer 
på strategiska platser
Trots att stora delar av Centrum domineras av handel och näringsliv 
är efterfrågan på fler kontorsmiljöer stor. Attraktivt belägna kontor är 
viktiga för företags kompetensförsörjning. Samtidigt måste förtätning 
med kontor i stadsdelen ske med hänsyn till boendeperspektivet. I 
stadsdelen finns flera områden i direkt närhet till stora motorleder, 
buller och transportleder för farligt gods och annat som gör att 
områdena inte lämpar sig för bostadsbebyggelse. Dessa centrala 
platser passar istället bra till att förtäta med fler kontor och möjlig
heter för verksamheter, även om det på vissa platser riskerar att skapa 
en relativt monoton bebyggelse som huvudsakligen befolkas under 
dagtid. Ett så varierande innehåll som möjligt bör dock eftersträvas 
för att skapa möjligheter till platser som är befolkade även utanför 
kontorstid. Exempel på sådana miljöutsatta platser där lokalisering 
av kontor och andra lokaler för handel, näringsliv och föreningsliv 
kan vara lämpligt är delar av Gårda samt de gamla industriområdena 
längs Mölndalsvägen.  

”För människor som har svårt att 
röra sig längre sträckor är den 

lokala handeln avgörande för ett 
fungerande vardagsliv.” 
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 Norra Centrum 

Skapa variationsrika 
områden
Norra Centrum har en dagbefolkning som vida överstiger antalet 
boende i området. Utöver dagbefolkningens förvärvsarbetare till
kommer också många besökare, studenter och turister. I stora delar 
av Norra Centrum dominerar handelns utbredning närmiljön och 
många av stadens invånare vistas dagligen i mellanområdet för att 
konsumera varor och tjänster. Norra Centrum är en strategisk plats 
för handel och kontorsmiljöer, då den goda tillgängligheten med 
kollektivtrafik möjliggör en hållbar resväg till arbetsplatsen och ger 
goda förutsättningar till kompetensförsörjning. Att ytterligare bygga 
ut antalet arbetsplatser är i det avseendet positivt, samtidigt som ökad 
dagbefolkning innebär högre belastning på boendemiljöerna. 

I Heden finns många kontorsbyggnader varav flera har byggts 
under senare år. Här finns bland annat Göteborgs rättscentrum, 
flera utbildningsbyggnader och kulturverksamheter. Delar av den 
historiska stadskärnan domineras av kontorsmiljöer och verksamheter 
vilket även Gårda och Vasastaden gör. I Stampen, vid Gullbergsvass 
och Centralenområdet finns förutom stora infrastrukturanläggningar 
också en hel del stora arbetsplatser. 

Turismen är en växande näringsgren i Göteborg, och präglar Norra 
Centrum och innerstaden särskilt starkt då många målpunkter och 
attraktioner är belägna här. Turister utgör ett stort kundunderlag 
särskilt för många av handelns verksamheter. Hotellen i mellan
området är ett viktigt inslag då de bidrar till att befolka områdena. 
Tillkommande verksamheter behöver vara av varierande karaktär för 
att komplettera varandra så gott som möjligt. 

Bevara den unika  
handeln och torglivet
En del i att skapa inkluderande och varierande innerstadsmiljöer 
är att bevara den mer småskaliga handel som finns i delar av inner
staden. Småskalig handel, med unika butiker och torghandel, bidrar 
till att locka en större variation av människor till innerstaden och på 
så vis skapa möjligheter för människor att mötas samt skapa levande 
miljöer. Stora Saluhallen är ett exempel på en plats där en variation 
av både mer kommersiella aktörer och mindre företagare samsas, 
samtidigt som den kulturhistoriska miljön är en sevärdhet i sig. Det 
finns stora värden i att värna fortlevandet av platser som Saluhallen. 
Sådana platser fungerar som viktiga identitetsbärare och bär på både 
historiska och samtida historier om stadens sociala liv.

Norra Centrum har flera torg med god potential att fungera som 
mötesplatser med ett blandat utbud och inslag av handel i form av 
torgförsäljning. Men många är idag underutnyttjade. Flera domineras 
också av bilparkering vilket sänker vistelsekvalitéerna på torgen, 
exempelvis Kungstorget och Grönsakstorget. Kungstorget har stor 
potential i att utvecklas till ett levande torg där vistelseytor, handel 
och nöjesliv får stå i fokus. 
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 Södra Centrum 

Värna den lokala handeln
Södra Centrums starka prägel av boendemiljöer gör att handeln 
främst är av närhandelskaraktär, med ett antal mindre handelskluster 
och lokala torg. I Guldheden finns Doktor Fries torg samt mindre 
torgbildningar vid Wavrinskys plats, Guldhedstorget och längs 
Doktor Bex gata. Landala försörjs väl genom Landala torg. Krokslätt 
och Johanneberg saknar klassiska torgbildningar. 

Vid förtätning av Södra Centrum behöver lokala verksamheter 
och lokal handel värnas. Det finns potential att utveckla områdets 
identitet genom att satsa på de lokala verksamheterna och motverka 
de utträngningseffekter som inträdet av kommersiella aktörer kan 
innebära. Genom ett ökat antal boende i mellanområdet kan besöks
underlaget för de lokala verksamheterna stärkas. Att koncentrera 
viktiga kommunala funktioner och boendekvaliteter omkring den 
lokala handeln är också viktigt för dess överlevnad. 

Använd förtätningen till 
områdesutveckling
Delar av mellanområdet kommer präglas av stora förändringar 
framöver när den utvidgade innerstaden ska växa fram. Det är särskilt 
området omkring Mölndalsvägen, som historiskt präglats av industri, 
som genomgår en omvandling, men även i andra områden kommer 
antalet bostäder bli fler. De pågående förtätningsprocesserna kan 
komma att innebära ett ökat behov av närservice och handel för 
boende och ge ökat kundunderlag för olika typer av verksamheter. 

För att verksamheter i området ska kunna bli beständiga är det 
viktigt att utbudet kan tilltala dem som bor i området idag och som 
kommer att bo här i framtiden. I nya områden finns ett särskilt 
behov av verksamheter som kan främja känslan av grannskap, såsom 
sociala verksamheter och föreningar. En balans mellan handel och 
sådana verksamheter är eftersträvansvärt. Omvandlingen innebär 
också särskilda utmaningar vad gäller att bibehålla och tillskapa goda 
boendekvaliteteter, något som behandlas mer ingående i kapitlet om 
bostäder och boendemiljöer.
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Sammanfattning

Inriktningar handel  
och näringsliv
Utifrån ovanstående analys är stadsdelsnämndens uppfattning att 
kommande stadsutveckling i stadsdelen inom handel och näringsliv 
bör inriktas på att:

 » Använd handeln som värdeskapare 

 » Handeln och näringslivet ska planeras och lokaliseras med 
funktionsblandning i åtanke 

 » Planera för levande gatumiljöer och aktiva bottenvåningar där 
goda förutsättningar finns

 » Förbättra förutsättningarna för ett hållbart resande till och från 
handelsmålpunkter 

 » Främja lokal och varierad handel 

 » Värna den befintliga lokala handeln

 » Bevara och utveckla kvaliteterna på de lokala torgen

 » Utveckla fler kontorsmiljöer på strategiska platser 

 » Verka för att förtäta med verksamheter och arbetsplatser i 
områden där bostäder inte är lämpliga

Åtgärdsförslag 
Utifrån mellanområdenas behov föreslår stadsdelsnämnden följande 
åtgärdsförslag:  

 » Bevaka särskilt behovet av närservice och handel i nytillkommande 
bostadsområden, exempelvis omkring Mölndalsvägen 

 » Bevara och förstärk kulturhistoriskt viktiga och identitetsskapande 
handelsplatser såsom Stora Saluhallen och Kungstorget
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Sammanfattande 
analyser

Utifrån stadens verktyg för 
social konsekvensanalys och 

barnkonsekvensanalys (SKA och BKA) 
finns en rad begrepp och verktyg för att 

analysera staden ur ett socialt perspektiv. 
Kapitlet analyserar de utmaningar och 
åtgärdsförslag som har framförts i det 
lokala utvecklingsprogrammet utifrån 

metoderna i SKA och BKA.



 Centrum 

Social 
konsekvens
analys 
Sammanhållen stad
En sammanhållen stad handlar om att skapa samband, stärka kopp
lingar och överbrygga barriärer för att motverka en segregerad stad. 
Åtgärder för en sammanhållen stad handlar huvudsakligen om att 
skapa korsande stråk där människor möts, en funktionsblandning 
i den offentliga miljön och en variation i bostadsbeståndet som ger 
utrymme för olika människor samt om tydliga kopplingar mellan 
stadens olika delar. 

Identifierade utmaningar
I stadsdelen finns en rad utmaningar och brister kopplat till en 
sammanhållen stad. Stadsdelen har många stora trafikbarriärer som 
begränsar rörelsemönster. Här finns också flera större vattendrag 
och stora verksamhetsområden som behöver överbryggas. Brister i 
bostadsbeståndet sätter begränsningar för vilka som har möjlighet 
att bo i stadsdelen. Även kollektivtrafiken sätter vissa begränsningar i 
samanhållningen av staden. 

Föreslagna inriktningar och åtgärder
För att förbättra möjligheterna att röra sig över staden behöver de 
stora barriärerna i stadsdelen överbryggas eller minskas. För Centrums 
geografiska område kan det exempelvis handla om att skapa fler 
övergångar över E6, Västgötabanan, Centralstationens spårområde, 
Göta älv, Mölndalsån, Ullevigatan, Nya Allégatan och andra stora 
trafikleder. Mölndalsvägens barriäreffekter har potential att minska 
genom att utveckla gatan till ett mer stadsmässigt stråk. Barriär
effekter vid stora verksamhetsområden, såsom Chalmers, behöver 
motverkas genom att utveckla verksamheter som är riktade mot 
andra målgrupper.

För att ge fler möjlighet att bo i stadsdelen behöver variationen i 
bostadsbeståndet öka. Det innebär att tillkommande bostäder behöver 
komplettera nuvarande i form och storlek. Det innebär också att de 
ekonomiskt tillgängliga bostäderna behöver värnas i det existerande 
beståndet och prioriteras i nyproduktion. Även tillkommande 
student bostäder behöver bidra till en variation i bostadsbeståndet. 
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För att stärka kopplingarna till och inom stadsdelen behöver de 
befintliga grönområdena bindas ihop med gröna stråk. Cykelnätet 
behöver kompletteras för att vara sammanhängande. Kollektivtrafiken 
är en nyckel för att överbrygga barriärer och behöver utvecklas för att 
göra detta. De östvästliga kopplingarna i stadsdelen och till angräns
ande stadsdelar behöver särskilt utvecklas. Kopplingarna mellan 
Kungsparken/Trädgårdsföreningen och närliggande stad har behov 
av att stärkas. Detsamma gäller för promenadstråken mellan Liseberg 
och Mölndal. 

Samspel
En stad med utrymme för samspel innehåller ytor och goda förut
sättningar för möten. Olika typer av offentliga och privata miljöer 
stärker möjligheten att utveckla olika sociala sammanhang som 
stärker tillhörighet och trygghet. Människors rörelsemönster, som i 
stor utsträckning styrs av den fysiska miljön, har stor betydelse för 
det sociala liv som utvecklas. Åtgärder för att öka samspelet handlar 
huvudsakligen om att skapa förutsättningar för människor att mötas i 
och befolka stadens offentliga rum.

Identifierade utmaningar
Stadsdelen består till stora delar av en funktionsblandad miljö, men 
har också många områden som bara har en funktion och inte bidrar 
till samspel. I Centrum behövs fler målpunkter och mötesplatser för 
olika målgrupper. I stadsdelen finns flera platser och områden med hög 
koncentration av brott och flera platser där många människor stundtals 
känner sig otrygga. Detta hämmar människors rörelse mönster och 
minskar benägenheten att vistas på vissa platser vid vissa tider. 

Kollektivtrafiken stärker kopplingarna inom stadsdelen. Foto: Frida Winter.
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Föreslagna inriktningar och åtgärder
Stadsdelens stora dagbefolkning och det stora flödet av människor 
skapar goda förutsättningar för samspel. De mest centrala delarna av 
Centrum utgör hela stadens vardagsrum och behöver kännas väl
komnande, inkluderande och trygga. För detta finns ingen universell 
lösning utan arbetet behöver utgå från att människor upplever trygg
het på olika sätt och från varje plats specifika förutsättningar. Genom 
stadens etablerade samverkanforum inom trygghetsområdet, exem
pelvis Citysamverkan och Purple Flag, finns möjlighet att arbeta för 
att öka tryggheten på utsatta platser i stadsdelen. De många ny och 
ombyggnationerna behöver också hanteras ur ett trygghetsperspektiv 
för att skapa tillfälliga miljöer som också är trygga.

I de centrala delarna av staden kan en levande gatumiljö och aktiva 
bottenvåningar bidra till bättre förutsättningar för sampel. Genom 
att bebygga staden med en blandning av funktioner, såsom bostäder, 
arbets platser, kulturverksamheter och restaurangverksamhet, kan 
stadsdelens områden befolkas större delar av dygnet vilket kan öka 
känslan av trygghet. Detta är extra viktigt i områden som idag är 
ensidiga i sin användning, som exempelvis evenemangsområdet. 
I Centrum finns flera stora offentliga platser med möjligheter för 
människor att mötas. Vissa av stadsdelens mest centrala torg, som 
Kungstorget och Grönsakstorget, saknar dock helt eller delvis 
vistelse kvaliteter såsom attraktiva sittplatser eller aktiviteter där mö
ten kan uppstå. Genom att öka möjligheten till vistelse och aktivitet 
ökar också möjligheten till samspel. De lokala torgen är på många sätt 
sociala noder dit människors vänder sig för ett socialt samspel.  
I vissa delar av Södra Centrum saknas sådana mötesplatser, exem
pelvis i Johanneberg och Mölndalsåns dalgång. Det är också viktigt 
att denna typen av platser finns i stadsdelens bostadsområden, för att 
skapa fler möjligheter till samspel i den offentliga miljön. Att anlägga 
nya centrala mötesplatser genom att nyttja stadsdelens tillgångar kan 
skapa nya möjligheter för samspel. Ett exempel på det kan vara en älv
strandspromenad eller badplats vid älven. En möjlighet i utvecklingen 
är att skapa platser eller forum för att mötas över generationsgränserna, 
vilket skapar nya möjligheter till samspel och erfarenhetsutbyten. 
Därför är det viktigt att även arbeta för generations överskridande 
möten i den offentliga miljön genom att locka olika målgrupper till 
samma plats. 

Mötesplatser där det inte krävs någon ekonomisk insats för att delta 
är viktiga för att människor ska kunna mötas på lika villkor. Inom 
stadsdelen finns flera sådana arenor som ofta lockar besökare från 
hela staden, exempelvis biblioteken. Stadsdelen erbjuder också mer 
målgruppsinriktade mötesplatser, som träffpunkter för seniorer eller 
fritidsverksamhet för unga, men fler behövs. Att möta människor som 
delar livssituation eller intressen är viktigt för människors sociala liv. 
För att tillgodose behoven hos mer målgruppsinriktade verksamheter 
behöver tillgången till föreningslokaler öka i Centrum, exempelvis 
genom att öka föreningslivets tillgång till stadens lokaler. 
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Vardagsliv
Ett vardagslivsperspektiv innebär att människors vardagliga rutiner 
och aktiviteter blir utgångspunkt för den fysiska planeringen. En god 
stadsmiljö är organiserad så att det är lätt att hantera återkommande 
behov och sysslor, som att ta sig till och från jobb och skola, handa 
mat, umgås med vänner, motionera eller nyttja samhällsservicen. 
Åtgärder för att underlätta vardagslivet handlar således mycket om 
kommunikationer, närhetsprinciper, utbud, variation och möjlighet till 
vardagsaktiviteter. 

Identifierade utmaningar
För ett fungerande vardagsliv finns en rad faktorer och utmaningar 
att ta hänsyn till. I stadsdelen ser förutsättningarna olika ut beroende 
på bostadsförhållanden och livssituation. Vissa områden behöver få 
fler gröna kvaliteter eller bullerfredade miljöer medan andra behöver 
mer samhällsservice och möjlighet till aktiviteter i närområdet. I den 
täta staden saknas ofta lugna utomhusmiljöer och utrymme för vila. 
Många människor vistas på samma ytor, bullerkällorna är många och 
ny och ombyggnationerna bidrar till en rörig stadsmiljö. Utmaningar 
finns vad gäller fysisk tillgänglighet såväl i bostadsbeståndet som i den 
offentliga miljön. 

Föreslagna inriktningar och åtgärder
För att värna boendemiljöerna i den centrala staden behöver tillgången 
till bostadsnära friytor och utomhusvistelse vara god. Det behöver 
finnas utrymme för vila och åtminstone halvprivata utomhusmiljöer 
även i den mest tätbebyggda delen av staden. Boendes möjlighet till 
ett funktionellt vardagsliv och trygga miljöer behöver säkras vid de 
många om och nybyggnationer som sker i stadsdelen. Likaså behöver 
centrumbornas tillgång till vilsamma och gröna utomhusmiljöer vara 
lättillgängliga i vardagen. Det innebär bland annat att tillgången 
till sådana ytor behöver utökas i takt med att stadens förtätas för att 
trycket på och avståendet till de befintliga ytorna inte ska bli för stort. 
Likaså behöver stadsdelens grönområden bullerfredas för att kunna 
erbjuda vila och rekreation.

Att se och uppleva grönska är en känd hälsofaktor. Särskilt delar av 
Norra Centrum saknar grönska och har en stor del hårdgjord yta. 
Genom att öka de gröna inslagen i stadsdelen skapas förutsättningar 
för människor att stärka sin mentala hälsa. Idag hade tillgången till 
bostadsnära grönska behövt öka i Gårda, Stampen, Inom Vallgraven 
och i östra Krokslätt. Ett grönt stråk längs den södra älvstranden och 
längs Mölndalsån hade kunnat fungera som en fin rekreationsmöjlighet 
för staden. Människor som bor i närheten av grönområden med höga 
rekreationsmöjligheter är mer fysiskt aktiva och ofta nöjdare med 
sitt bostadsområde. Staden behöver utformas så att fysisk aktivitet 
är en naturlig del av vardagslivet. Detta kan underlättas genom att 
exempelvis anlägga fler promenadstråk, motionsslingor och platser 
för spontanidrott. För att Centrums grönområden ska fungera för 
rekreation för befolkningen är det viktigt att de inte utsätts för allt 
för högt slitage. Detta gör att samnyttjan av grönytor mellan exem
pelvis boende och skolverksamhet ofta är olämpligt då slitaget blir 
allt för stort. 
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Precis som utbyggnad av grön och rekreationsområden är viktigt vid 
förtätning är också utbyggnaden av samhällsservice avgörande för ett 
fungerande vardagsliv. För att skapa goda förutsättningar för detta 
behöver mark för samhällsservice reserveras tidigt i planprocessen. På 
så sätt kan samhällsviktiga funktioner som förskola, skola, vård och 
omsorgsboende samt bostäder med särskild service lokaliseras där 
driftförutsättningarna är som bäst och utrymmet är tillräckligt. I den 
täta staden, där utrymmet är knappt, kan samnyttjan av lokaler var en 
lösning på få till tillräckligt med samhällsservice. Staden bör arbeta 
för att få till bättre processer kring samnyttjande.

Att kunna förflytta sig i staden på ett effektivt och attraktivt sätt är 
en viktig del i ett fungerande vardagsliv. Detta behöver också ske 
med hänsyn för de miljö och klimatutmaningar som samhället står 
inför, både lokalt och globalt. Att resa kollektivt är ett mer yteffektivt 
och miljövänligt alternativ till personbilen. För att fler ska kunna 
resa kollektivt måste kollektivtrafiken vara fysiskt tillgänglig för alla 
stadens invånare. Den behöver också kunna möta olika behov hos 
befolkningen. Ibland är effektivitet och tid viktiga aspekter och ibland 
värderas närhet och trygghet högre. På så sätt behöver ett snabbt 
kollektivtrafiknät kompletteras med ett mer finmaskigt nät. Tillgång 
till kollektivtrafik ska alltid finnas vid bostäder och arbetsplatser 
i Centrum. Vid nybyggnation ska kollektivtrafiken vara på plats i 
samband med inflyttning. Det byggs och planeras mycket arbets
platser i Gårda. I samband med att fler ska arbeta här behöver också 
kollektivtrafiken byggas ut. 

Att fler kan cykla och promenera i staden är positivt ur folkhälso
synpunkt såväl som ur miljö och klimatsynpunkt. Cykelnätet i staden 
behöver fungera för olika syften: både ett stomnät för dem som vill ta 
sig fram snabbt och mer lokala stråk där tempot kan vara lägre. För 
att det ska bli mer attraktivt att promenera eller cykla i stadsdelen 
behöver framkomligheten öka, troligtvis genom att begränsa onödig 
biltrafik. Cykel och promenadstråk behöver också tydligt skiljas från 
varandra för att minska risken för konflikter och för att öka tryggheten 
i gaturummet. På vissa platser är orienterbarheten ett problem för 
människor som ska vistas där. Detta beror dels på att trafikintensiteten 
är för hög och dels att det bullrar mycket från motortrafiken. 

Den fysiska tillgängligheten i bostadsbeståndet behöver förbättras 
för att ge fler möjlighet att bo i stadsdelen. I Centrum behöver också 
förutsättningarna att vistas i de offentliga miljöerna förbättras. Att 
offentliga platser och målpunkter inte är tillgängliga för alla är inte 
acceptabelt. Det kan handla om typen av markbeläggning, släta 
och tillgängliga stråk behöver alltid finnas i staden. Det kan också 
handla om dålig placering av sådant som papperskorgar eller ute
serveringar, som hindrar människor att ta sig fram. Även trafiken kan 
upplevas som ett svårt hinder; en allt för rörig och trafikfarlig miljö 
hindrar människor från att röra sig i stadsdelen. Förutsättningarna 
för människor att ta sig fram i staden behöver förbättras för att inte 
exkludera vissa människor från att vistas i stadsdelen. 

”Tillgång till kollektivtrafik ska  
alltid finnas vid bostäder och 
arbetsplatser i Centrum. Vid 
 nybyggnation ska kollektiv

trafiken vara på plats i samband 
med inflyttning.”
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Identitet
Identitet hänger samman med igenkännande och handlar mer om 
det speciella än det generella. Den tillhörighet människor känner i 
ett område hänger samman med områdets speciella karaktär. Den 
identifikation som invånare och besökare upplever är till sin natur 
subjektiv och känslomässig. Identitetsbegreppet används ofta med 
två olika innebörder. Den första handlar om en miljös, plats, områdes 
eller stads karaktär och vad som gör den specifik och skild från en 
annan miljö. Den andra handlar om människors identitet kopplat till 
plats och miljö.

Identifierade utmaningar
Då stadsdelen även historiskt har varit stadens kärna präglas området 
till stora delar av en etablerad kulturmiljö med stark identitet. I 
stadsdelen finns många starka intressen som vill få plats och utveckla 
den centrala staden. I utvecklingen finns utmaningar i att värna den 
befintliga kulturmiljön och de identitetsbärande inslag som finns. 
Även i lokalområden finns en stark identitet i de tidstypiska bostads
miljöerna vilka också behöver värnas. 

Föreslagna inriktningar och åtgärder
För att stärka identitetsbegreppet i stadsdelen är huvudinriktningen 
att värna det befintliga i den fortsatta utvecklingen av stadsdelen. 
Den förtätning och utveckling som sker behöver utgå från de lokala 
förutsättningarna och behoven där ett bevarande av identitetsbärare 
är nödvändigt. För att värna ett område och stärka bilden av en 
omhändertagen stadsdel, behöver också den skadegörelse, klotter och 
nedskräpning som sker tas omhand skyndsamt. 

I de södra delarna av Centrum är den lokala handeln och torgen 
viktiga inslag i stadsmiljön och i människors vardag. Även i Norra 
Centrum finns kulturhistoriskt viktiga och identitetsskapande 
handelsplatser, såsom Stora Saluhallen och Kungstorget. Dessa platser 
behöver också stärkas och värnas i den kommande utvecklingen av 
stadsdelen. I många områden utgör grönskan och grönområdena 
viktiga identitetsbärande inslag. Den förtätning som sker bör göras på 
redan hårdgjorda ytor och Södra Centrums gröna karaktär behöver 
bevaras. Gröna inslag genom äldre träd och uppvuxna miljöer är 
mycket svåra att på ett fullgott sätt ersätta med nytt. 
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 Centrum 

Barn konsekvens
analys
Sammanhållen stad
I en socialt sammanhållen stad träffar barn och ungdomar från olika 
sociala grupper varandra i det dagliga livet. De korsar varandras stråk 
och delar varandras vardagsliv. Bilfria eller bilsäkra stråk är viktiga för 
barn och ungas möjlighet att kunna öka sin självständiga rörelsefrihet, 
liksom en trygg kollektivtrafik. I stadsrummet behövs kontinuitet, 
sammanhängande stråk och bebyggelse. 

Identifierade utmaningar
Ur ett barnperspektiv finns det särskilda utmaningar i att skapa en 
sammanhållen stad. För barn är inte bara de större trafiklederna 
barriärer. Även mindre vägar utan säkra, planskilda korsningar är en 
utmaning. Osäkra skolvägar och bristande finmaskig kollektivtrafik 
utgör också hinder för barns självständiga rörelsefrihet i stadsdelen. 
Begränsningar i bostadsbeståndet är en utmaning särskilt för barn
familjer som har större ytbehov men ofta begränsade resurser. 

Föreslagna inriktningar och åtgärder
Barn vistas ofta i ett mer begränsat geografiskt område än vuxna. 
Men för att vidga vistelseområdet även för barn är det viktigt att 
överbrygga barriärer och skapa trygga och säkra kopplingar att färdas 
på. Trygga och sammanhängande cykelstråk till målpunkter som 
skolor är viktiga för att ge barn förutsättningar att röra sig själv
ständigt. Kollektiv trafiken är även den central och här är turtäthet, 
tydlighet och trygghet viktiga aspekter. En komplettering av det 
befintliga bostads beståndet för att möjliggöra för barnfamiljer att 
få en till räckligt stor bostad är en förutsättning för en god bostads
situation för barn i stadsdelen. 

Samspel, lek och lärande
Barn och unga behöver platser för möten och samspel där det inte 
förutsätts att de kan betala eller vara i vuxens sällskap. Barn lär sig 
samspel bland annat genom lek. Leken behöver därför ges utrymme 
i staden och offentliga miljöer och friytor behöver anpassas efter 
barns behov.  

Identifierade utmaningar
Centrum är till stor del en tätbebyggd stadsdel där många olika 
funktioner och intressen konkurrerar om utrymmet. I en sådan stads
bebyggelse är det inte ovanligt att barns plats i staden prioriteras bort 
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med konsekvensen att barns ytor för sampel, lek och lärande blir få. I 
Centrum har flera förskolor och skolor mindre utomhusyta per barn 
än vad staden rekommenderar. Flera av de grönytor som skulle kunna 
fungera som kompensatoriska ytor är hårt belastade och slitaget är 
för stort för att vara hållbart. Det saknas även lekplatser för äldre barn 
inom stadsdelen. 

Föreslagna inriktningar och åtgärder
För att ge barnen som växer upp i Centrum en hälsosam och pedago
gisk uppväxtmiljö behöver barnen ges utrymme i staden. Det handlar 
dels om att se till att utomhusmiljöerna vid skolor och förskolor är 
tillräckligt stora samt har andra kvaliteter som stimulerar barns lek och 
lärande. Likaså behöver det finnas utrymme för barns fritid genom 
exempelvis god tillgång till bollplaner, simhallar, föreningslokaler, 
lekplatser och friytor. I Södra Centrum saknas fritidsverksamheter för 
barn och unga. I Norra Centrum är tillgången något bättre men här är 
tillgången till grön och friytor istället sämre. Att förskolor och skolor 
nyttjar allmänna platser för raster, utomhusvistelse eller som utflykt
smål skapar vissa utträngningseffekter för övriga barn som vill nyttja 
områdena. Fler idrottsanläggningar för breddidrotten är också viktigt 
för barns möjligheter till samspel och fysisk aktivitet. I Centrum, där 
utrymmet ofta är knappt, kan lekbara element med fördel inkorporeras 
i den centrala staden för att öka barns möjlighet till lek och samspel. 
Genom att etablera element som även tilltalar barn på offentliga platser 
skapas fler möjligheter till möten över generationsgränserna. Att det 
finns tillgång till mer anordnade lekplatser och naturlek är viktigt för 
barns lek och lärande. Dessa blir viktiga mötesplatser för barn som 
bor i samma område. Idag saknas det exempelvis kommunal lekplats i 
Stampen vilket bör åtgärdas.

Vardagsliv 
Barn tar staden i anspråk steg för steg. För barns självständiga 
rörelsefrihet är trafiken ett stort hinder. Barn behöver ha tillgång till 
aktiviteter, service och platser för lek och rekreation även utan vuxens 
sällskap. Möjlighet att gå och cykla till de funktioner som behövs i 
vardagen är viktigt. Barn lever stora delar av sitt vardagsliv i förskole 
och skolmiljöer. Därför behöver dessa vara omsorgsfullt planerade. 

Identifierade utmaningar
För barnen som bor i Centrum är stadsmiljön många gånger deras 
vardags och uppväxtmiljö. Stadens utformning sätter ramarna för 
hur det är för barn att växa upp i Centrum. Att barn inte tillåts röra 
sig i staden på egen hand samt att stillasittandet blir allt vanligare 
bland barn är båda bekymmersamma trender som behöver brytas. 
Genom att skapa goda förutsättningar för barn att röra sig i staden, 
tillåta platser för aktivitet och lek samt skapa pedagogiska skolmiljöer 
förbättras också barns möjligheter till ett fungerande och själv
ständigt vardagsliv. 
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Föreslagna inriktningar och åtgärder
Då barn ofta är begränsade till en lokal miljö behöver den bostadsnära 
miljön uppfylla barns behov av lek och rörelse. Det behöver därför 
finnas tillgång till lek och friytor vid alla bostäder i stadsdelen. För 
små barn behöver detta finnas i direkt anslutning till bostaden. För äldre 
barn kan avståndet vara något längre, men behöver vara tillgängligt utan 
att behöva korsa någon stor barriär. Genom att underlätta för barn att 
vistas utomhus på egen hand kan också barns fysiska aktivitet öka. En 
viktig del i att öka barns självständiga rörelsefrihet samt i att minska 
onödig biltrafik i Centrum är att skapa trygga och säkra skolvägar. 
Flera av Centrums skolor saknar närliggande cykelbanor och gång
vägarna från kollektivtrafikhållplatserna till skolorna är många gånger 
osäkra. Detta behöver åtgärdas genom fysiska insatser i kombination 
med informations och dialoginsatser för att ändra resvanor. 

Det fria skolvalet gör att många väljer att inte gå i sin närmaste skola, 
dock är det viktigt att förskolor och skolor finns i närheten av bostäder 
samt att utbudet ökar i takt med att befolkningen i stadsdelen växer. 
Barn ska inte tvingas att röra sig långa sträckor för att komma till 
skolan. Flera av Centrums skolor har ett högt söktryck vilket lett 
till att vissa skolor fått bygga ut med tillfälliga paviljonger medan 
andra ökat elevantalet i befintliga lokaler. Paviljonger försämrar ofta 
utomhusmiljön genom att fler elever ska samsas på mindre yta. Det är 
viktigt att långsiktiga lösningar för tillräckliga skollokaler genomförs 
för att inte försämra elevernas skolmiljö tillika vardagsmiljö. 

Identitet
Genom att använda en plats i vardagen blir man inte bara rumsligt 
och socialt förtrogen med den, utan börjar också identifiera sig med 
den. Eftersom barn och ungdomar i större utsträckning än vuxna är 
knutna till sitt hemområde, blir identitetsfrågan extra stark i lokal
områdena. Små naturliga platser kan vara minst lika viktiga som orga
niserade lekplatser eller parker för barns identitet och sammanhang. 

Identifierade utmaningar
För barn finns många identitetsbärare i staden, även om dessa ofta 
kan skilja sig från vuxnas. Barn rör sig ofta nära hemmet och viktiga 
platser som förskola, skola och fritidsverksamheter. De identitets
bärare som hjälper människor att orientera sig i sitt närområde är 
därför särskilt viktiga för barn. 

Föreslagna inriktningar och åtgärder
Utvecklingen av staden behöver värna lokalområden med befintliga 
stråk, viktiga platser och passager för att underlätta barns vardag. Det 
som för en person kan vara en obetydlig grushög eller dunge kan för 
andra vara den viktigaste lekmiljön i bostadsområdet, vilket gör frågan 
komplex. För att lyckas värna rätt saker i lokalområden behöver för
tätning och utveckling ske med hänsyn till de lokala förutsättningarna 
och behoven samt i dialog med boende i området där barn är en viktig 
grupp. För att fånga upp platser och områden som är särskilt viktiga 
eller otrygga för barn bör de involveras i stadsutvecklingsprocessen. 
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Hälsa och säkerhet
Barn leker i alla miljöer de har tillgång till och staden behöver 
vara anpassad efter detta. Samtidigt är barn mer känsliga för buller 
och luftföroreningar. De andas in mer luft och har större hudyta 
i förhållande till sin vikt än vuxna. Förskolegårdar, skolgårdar och 
bostadsgårdar behöver vara varierade för att ge större förutsättningar 
för barn att utvecklas psykiskt, fysiskt och socialt. För att barns 
miljöer ska vara säkra behövs en separering från biltrafik och säkra 
passager över trafikleder. 

Identifierade utmaningar
I stadsdelen finns många utmaningar för barns hälsa och säkerhet. 
Trafikmiljön är en särskilt stor utmaning. I den centrala staden finns 
få områden som är separerade från biltrafiken. Istället finns många 
passager och konfliktytor mellan gående, kollektivtrafik och biltrafik 
som är utmanande att passera för barn. Trafiken är också en stor orsak 
till bristande luft och bullermiljöer i stadsdelen. Barns hälsa utvecklas 
och formas till stor del i leken och i de miljöer där de vistas. Barn 
behöver därför ha tillräckligt utrymme i staden och tillräckliga lek 
och friytor att använda. För att barn ska ha möjlighet att vistas och 
nyttja stadsdelen behöver grönområden och lekplatser vara utformade 
med barns säkerhet och hälsa som riktmärken. Här finns det en rad 
utmaningar i stadsdelen där många av grönområdena och parkerna 
angränsar till trafikbarriärer och är utsatta för buller. 

Föreslagna inriktningar och åtgärder
För att förbättra möjligheterna till god hälsa och säkerhet för barn 
i stadsdelen behöver en rad åtgärder genomföras. För att öka trafik
säkerheten behöver trafikbarriärer överbryggas och säkra passager 
utvecklas. Detta är särskilt viktigt runt viktiga målpunkter för barn 
och unga, såsom stadsdelens skolor och närmaste hållplatsläge för 
kollektivtrafik. För att öka barns självständiga rörelsefrihet behöver 
cykelbanorna i stadsdelen kompletteras, även här särskilt vid skolor 
och angränsande bostadsområden. De bullerfredade områdena 
som finns i stadsdelen behöver bevaras samtidigt som åtgärder för 
att minska källorna till trafikbullret behöver införas. Barn behöver 
skyddas från exponering av buller och luftföroreningar. För att öka 
möjligheterna till lek och rekreation och förbättra möjligheterna för 
barn att utvecklas och utmanas fysiskt behöver det finnas miljöer som 
stödjer detta. Stadsdelens grönområden behöver bli fler i takt med att 
fler bostäder och boende tillkommer. För barn är det särskilt viktigt 
att dessa finns i närheten av bostaden. De gröna inslagen i stadsmiljön 
behöver stärkas och det behöver tillkomma fler lekbara element i 
trygga miljöer. Särskilt i Stampen, Gårda, Inom Vallgraven och i östra 
Krokslätt behöver tillgången till säkra lekmiljöer och parker stärkas.  

”Barn behöver skyddas från 
exponering av buller och luft

föroreningar. För att öka möjlig
heterna till lek och rekreation 

och förbättra möjligheterna för 
barn att utvecklas och utmanas  

fysiskt behöver det finnas 
 miljöer som stödjer detta.”
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Kontakt
Postadress: Box 5293, 402 25 Göteborg 
Besöksadress: Skånegatan 9a 
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: centrum@centrum.goteborg.se 
Webbsida: www.goteborg.se/centrum
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