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ETT lokalT pERspEkTiv

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

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

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

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

Ylva Löf     Lisa Wistrand
Översiktsplanechef   Projektledare 
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 • Centralt läge i göteborgsregionen.

 • Halvcentralt läge i staden.

 • Stadsdel med 27 500 invånare och ung 
befolkning.

 • En sammansatt stadsdel som bildar ett 
göteborgsgenomsnitt.

 • Sociala och ekonomiska skillnader 
mellan olika delområden.

 • Attraktiva bostadsområden med olika 
sorts bebyggelse.

 • Gränsar till ett regionalt centrumom-
råde - Frölunda Torg.

 • Bra kollektivtrafik.

 • Direkt anknytning till regionalt vägnät.

 • Lång kuststräcka och stort havsområde.

 • Skolkapacitet finns för fler elever.

 • Arbetstillfällena i Tynnered finns huvud-
sakligen i den ”offentliga sektorn”.

 • Gränsar till stora verksamhetsområden.

saMMaNfaTTNiNg
Utvecklingen i stadsdelen kommer troligen att kännetecknas av en ökande 
konkurrens beträffande markanvändningen särskilt i kustområdet. Intresse-
konflikter i området kan bli allt påtagligare. Ökande krav på en bärkraftig 
och hållbar utveckling kommer också att påverka utvecklingen i Tynnered. 
Kompletteringar i den befintliga bebyggelsestrukturen, om de kan genomföras 
på ett balanserat sätt, tillför värden i den befintliga bebyggelsen samtidigt som 
befintliga kvaliteter bibehålls. Sådana nya bostäder bidrar till en bärkraftig och 
hållbar utveckling av Göteborg.

En fördjupad analys av betydelsen av olikheterna i stadsdelen behöver föregå 
ett fortsatt arbete med många aktörer. Olikheter kan visa sig vara mycket posi-
tiva för stadsdelens utveckling.

I takt med en ökande äldre befolkning och fler personer med funktionsned-
sättningar behöver förbättringar i den fysiska miljön genomföras. Det kan ske 
i form av nya boendeformer, ökad tillgänglighet i den inre och yttre miljön och 
ett serviceutbud som kan nyttjas av berörda grupper. Behov av ny bebyggelse 
finns men den befintliga bebyggelsen behöver också utvecklas över tiden.

En handlingsberedskap för framtiden behöver skapas för kustområdet både 
för land- och havsområdet.

Behovet av förbättringar av trafikförhållandena för alla trafikantgrupper 
inom stadsdelen är påtagligt liksom förbättringar av förbindelserna med andra 
stadsdelar.

Bild:

Utsikt över Välen, vintertid (Foto: Asbjörn Hanssen)
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TYNNEREDs Roll i sTaDEN
läge
Tynnered ligger i sydvästra delen av Göteborg, fågelvägen omkring 8 km från den 
centrala stadskärnan. Tynnered avgränsas av Stora Fiskebäcksvägen, Västerleden, 
Stora Å och Välenviken samt havet. Stadsdelen nås från Söder- Västerleden som 
har anknytning till riksvägnätet och som är av riksintresse ur kommunikationssyn-
punkt. Omedelbart norr om leden ligger Frölunda Torg som är en centrumbildning 
av regionalt intresse.

Stadsdelen består av åtta primärområden: Bratthammar, Guldringen och Skat-
tegården i norr, Ängås, Kannebäck, Önnered och Grevegården samt längst söder 
ut Näset. 

Bebyggelse
Tynnered byggdes i huvudsak ut mellan 1960 och 1975. Sedan dess har bebyggelsen 
endast i mindre grad vuxit och förtätats. Tynnered kännetecknas av miljonprogram-
mets bostadsbebyggelse i norr och en successivt omvandlad och förtätad villabebyg-
gelse i söder. Bostadsstrukturen varierar i de olika delområdena. I Bratthammar, 
Önnered och Näset finns nästan uteslutande villor och radhus. I Grevegården, 
Guldringen och Skattegården dominerar flerbostadshusen. Framför allt har Gre-
vegården och Skattegården från 60-talet genomgått genomgripande renoveringar 
i slutet av 1980- och början på 1990-talen.

Stadsdelen innehåller ett varierat utbud av bostäder i nära anslutning till det regi-
onala centrumet Frölunda Torg och Högsbo - Sisjön med många arbetstillfällen.

Tynnered utgör, med sitt kustnära läge, en attraktivt boendemiljö för många 
göteborgare och omfattar också fritids- och rekreationsmiljöer som är intensivt 
utnyttjade och av regionalt intresse.

Befolkning
Den 1 januari 2006 bor drygt 27 500 personer i Tynnered. Nästan 34 procent 
av invånarna är yngre än 25 år. I Tynnered bor mycket fler barn och ungdomar 
än genomsnittligt i Göteborg. I stort sett har tynneredsborna arbete, medelin-
komst och hälsa som göteborgaren i allmänhet. Variationen mellan delområdena 
är emellertid stor, resursstarka och resurssvaga lever i skilda områden, men i samma 
stadsdel.
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Befolkningen har ökat med ungefär 500 personer under den senaste 10-årsperio-
den.

Med undantag av de kommunala verksamheterna finns det inga företag med mer 
än 50 anställda. Tynneredsborna arbetar oftast utanför den egna stadsdelen.

Särskilda tillgångar
Tynnered har ett kustområde, både land- och vattenområde, som är en stor tillgång 
för invånarna, men som också har mycket stor betydelse för göteborgarnas och 
regioninvånarnas fritids- och friluftsliv, med många småbåtshamnar och kustnära 
rekreationsområden. Under vackra sommardagar är badplatserna i Tynnered med 
bl.a. Smithska udden och Näset mycket flitigt besökta och belastningen på vägar 
och kommunikationer stor.

I Tynnered finns också andra värdefulla och omtyckta naturområden som Välen, 
Torstens ås, Sjöbacka och Högenbergen.

UTvEcklinGSTEndEnSER OcH BEHOv
Göteborgsregionen och staden förväntas utgöra en tillväxtregion i framtiden. Det 
betyder bl.a. att konkurrensen om markanvändningen kommer att öka, speciellt i 
attraktiva lägen och att Tynnered kommer att upplevas som en alltmer betydelsefull 
och central del av staden.

Boendet i Tynnered blir allt attraktivare på grund av stadsdelens relativt centrala 
läge med tillgång till rekreationsområden i närområdet och med stora handelsom-
råden och många arbetsplatser i omedelbar anslutning till stadsdelen.

Anspråken på kustområdet kommer att öka från regionens invånare. Allt högre 
krav kommer att ställas på en innehållsrik fritid som bl.a. omfattar aktiviteter 
knutna till havet. Attraktiva bostäder i kustnära lägen efterfrågas alltmer.

Utvecklingen av göteborgsregionen och staden ställer också krav på att sam-
hället ska utvecklas på ett hållbart och bärkraftigt sätt. Det ställer i sin tur krav på 
stadsdelsnämnden Tynnered att delta i den utvecklingen. De resurser som finns 
skall utnyttjas på ett sätt som bidrar till detta. Tynnered som ligger centralt i regi-
onen kan kompletteras med framförallt bostäder med närhet till ett regionalt 
centrum, stadscentrum och arbetsplatser och med goda förutsättningar för ett 
minskat bilberoende.

Deltagare i Tynneredsloppet 
(Foto: Asbjörn Hanssen)

Stora Rösö i förgrunden 
(SBK Göteborg) 



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

Statistik

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

Hustyp 2006

Bostadstorlek 2006

Upplåtelseform 2006

Antal bostäder 2006

506 Bratthammar     888

507 Guldringen  1 230

508 Skattegården  1 214

518 Ängås  1 606

519 Önnered  1 430

520 Grevegården  1 631

521 Näset  2 031

522 Kannebäck               1 506 

 Totalt               11 536
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Allmännyttan Bostadsrättsfören.
Enskild person Övriga ägare

sTaTisTik TYNNERED (14)
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Social struktur: Mäts i förhållande till genomsnittet i Göteborg, index=100. Höginkomsttagare 360< tkr/år, Eftergymnasial utbildning 
3<års utbildning, Förvärvsfrekvens 25-65 år, Ohälsotal 16-65 år, se Göteborgsbladet, maj 2007. Nöjd kundindex, hur nöjda invånarna är 
med miljön i sin stadsdel. Se medborgarenkäten 2006. Valdeltagande. Se statistisk årsbok 2007, Göteborg. 
Färdsätt 2006: Andelen resor för respektive färdsätt i stadsdelen 2005, jämfört med Göteborg. Se resvaneundersökning 2006.
Åldersfördelning 2007: Andelen av invånarna i varje ettårsklass i stadsdelen, jämfört med Göteborg. Se http://www.goteborg.se/statistik
Befolkning 1985-2007 och prognos: Folkmängdsförändringen i stadsdelen från 1985, jämfört med Göteborg. 1985 är index 100 och 
utifrån det visas förändringen i femårsintervall. 2008 - 2015 är en prognos. Se http://www.goteborg.se/statistik

Folkmängd: 27 518 personer

Landyta:        1 312 ha

Åldersfördelning 2007
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aTT lEva i TYNNERED
Drygt 27 500 personer bor i Tynnered vid årsskiftet 2005- 2006. Befolkningen har 
ökat med ungefär 500 personer under den senaste 10-årsperioden.

Nästan 34 procent av invånarna är yngre än 25 år. Tynnered har alltså yngre 
befolkning än de flesta stadsdelarna i Göteborg. Åldersgrupperna 20 - 40 -åringar 
är samtidigt kraftigt underrepresenterade jämfört med göteborgsgenomsnittet.
Barn- och ungdomsarbetet i form av förskole-, skol-, fritids- och kulturverksamhet 
är högt prioriterat av Tynnereds stadsdelsnämnd. Ett rikt föreningsliv engagerar 
många unga i stadsdelen. I Tynnered finns ca 100 föreningar med inriktning mot 
barn och ungdomar varav ett 30-tal med egna klubbstugor inom stadsdelen.

lEvnAdSFÖRHållAndEn
Totalt sett har tynneredsborna hälsa, förvärvsintensitet och medelinkomst i paritet 
med ”genomsnittsgöteborgaren”. Stora statistiska skillnader finns mellan de olika 
delområdena i stadsdelen. Befolkningens levnadsvillkor varierar alltså kraftigt 
mellan områdena.

Boende i Näset, Önnered och Bratthammar ligger långt över göteborgsgenom-
snittet avseende medelinkomst, utbildningsnivå och förvärvsintensitet. Befolk-
ningen i Ängås, Skattegården och Grevegården har de högsta ohälsotalen i stads-
delen, i nivå med de högsta i Göteborg. Dessa delområden är samtidigt Tynnereds 
mest invandrartäta områden. I Topasområdet i Ängås finns cirka 40 språkgrup-
per representerade.

Under 1970-talet kom en större grupp invandrare till Tynnered där tillgången på 
nybyggda lägenheter var god. Många av dessa familjer har idag en stark förankring 
i stadsdelen och flera generationer har valt att bo kvar i olika delar av Tynnered. En 
annan stor invandringsvåg kom i början av 1990-talet. Dessa familjer har i huvudsak 
varit hänvisade till bostäder i Ängås-, Skattegårds- och Grevegårdsområdena.

I Tynnered bor relativt sett fler personer med funktionshinder än i övriga stads-
delar i Göteborg. Detta beror till stor del på att tillgången på handikappanpas-
sade bostäder har varit relativt god i stadsdelen. Ombyggnader och anpassningar 
i vissa områden har ökat inflyttningen av personer med funktionshinder. I stads-
delen finns bostäder med särskild service och anpassad sysselsättning för ett stort 
antal personer.
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Socioekonomiska indikatorer som visar olikheter i levnadsförhållandena i Tynnered

Bratthammar i jämförelse med Göteborg
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Skattegården  i  jämförelse med Göteborg
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Grevegården  i jämförelse  med Göteborg

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

Förvärvsfrekvens

höginkomsttagare

eftergym utb

ohälsotal

socialbidragsfam

arbetslösa

Kannebäck i jämförelse med Göteborg

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

Förvärvsfrekvens

höginkomsttagare

eftergym utb

ohälsotal

socialbidragsfam

arbetslösa

Ängås i jämförelse med Göteborg
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Önnered i jämförelse med Göteborg
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Näset i  jämförelse med Göteborg
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Guldringen i jämförelse med Göteborg
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Trygghet
Många upplever att det är otryggt att röra sig i delar av Tynnered både på dagen 
och kvällen. De miljöer som särskilt påtalats är hållplatserna för kollektivtrafi-
ken, gångtunnlarna i de centrala delarna av Södra Tynnered, ensliga gångstråk 
och Opaltorget. Kollektivtrafiken upplever också problem med skadegörelse på 
fordon, otrygghet för förare och passagerare samt allvarliga olyckstillbud genom 
stenkastning mot spårvagnar.

SERvicE
I Tynnered är det stadsdelsförvaltningen som huvudsakligen svarar för den offent-
liga servicen. På och kring Frölunda Torg finns tillgång till mer offentlig och komer-
siell service som kan nyttjas av tynneredsborna.

Drygt en fjärdedel av invånarna i Tynnered använder sig av stadsdelsförvalt-
ningens tjänster.

Hållbar utveckling
Befolkningens hälsa är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för 
en positiv samhällsutveckling. Folkhälsoarbetet i Tynnered har som mål att skapa 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. En samsyn 
har växt fram om behovet av tvärsektoriella insatser för att förbättra folkhälsan 
och reducera skillnader i hälsa genom en gemensam strategi som omfattar olika 
aktörer där folkhälsofrågor och miljöfrågor kopplas samman med hela stadsdelens 
utveckling och där det övergripande målet är att förebygga ohälsa och sträva mot 
hållbar utveckling.

Ett av de prioriterade områdena för folkhälsoarbetet är en tryggare och säk-
rare stadsdel.

Barn och ungdom
Förskoleverksamheten är omfattande och kan genom omfördelning av befintliga 
resurser möta dagens behov. Elevantalet i skolorna kommer att minska med drygt 
400 elever de närmaste åren. År 2010 börjar en elevökning på f-5 skolorna, medan 
elevminskningen fortsätter i 6-9 skolorna.

Gångtunnel/ar i Tynnered 
(SBK Göteborg)

Förskolebarn 
(Foto: Asbjörn Hanssen)
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Förskoleverksamhet
Den kommunala förskoleverksamheten bedrivs för nästan 1150 barn i 22 lokaler. 
Alla som önskar plats i Tynnereds förskolor får det - under förutsättning att hela 
Tynnered är ett placeringsalternativ. I stadsdelen finns nio kooperativ som bedriver 
förskoleverksamhet för ca 220 barn, varav ca 150 bor i Tynnered.

Skolverksamheten
I Tynnereds 10 kommunala skolor finns drygt 2 800 elever och ca 250 förskolebarn. 
Drygt 790 elever och förskolebarn har  valt skolor i andra stadsdelar eller fristående 
skolor. Drakbergsskolan är en fristående skola i Tynnered med ca. 230 elever.

Fritid- och kulturverksamhet
Tynnered har två fritidsgårdar för ungdomar i åldern 13-16 år och fem öppna verk-
samheter för barn i åldern 10-12 år. Dessutom bedrivs en dagverksamhet på en av 
skolorna i samarbete mellan skola och fritid samt en föräldradriven kvällsverk-
samhet för i första hand 13-16 åringar. Tynnered har också ett kulturhus som för-
utom ett stort kulturutbud innehåller bl.a. bokcafé och stora delar av musik- och 
kulturskolan.

individ- och familjeomsorg
Socialkontoret i Tynnered ligger vid Opaltorget. Här bedrivs utrednings- och 
behandlingsarbete för barn, unga och vuxna. Kontoret handlägger också frågor om 
ekonomiskt bistånd. Individ- och familjeomsorgen bedriver också förebyggande 
verksamhet i samverkan med förskola/skola/fritid riktad till barn och ungdomar 
samt deras familjer. Samverkan sker också med polis, sjukvård och andra externa 
aktörer.

vård och omsorg
I Tynnered finns 235 platser för äldre i särskilda boenden. På Toftaåsens äldrecenter 
finns 115 korttidsplatser med olika inriktning som vardagsrehabilitering och avlös-
ning för anhöriga. Äldreomsorgen bedriver också verksamhet i form av hjälp i det 
egna hemmet för drygt 600 personer och förebyggande verksamhet vid tre träff-
punkter. Insatser i form av uppsökande verksamhet och arbete med äldresäkerhet 
görs också. Omkring 40 volontärer är engagerade i verksamheten.

Antalet äldre har ökat på senare år vilket betyder att behovet av äldreservice i 
olika former ökar. Det finns inget behov av ytterligare platser i särskilda boenden 

Skolungdomar vid Grevegårdsskolan 
(Foto: Asbjörn Hanssen)

Bjöla äldreboende
(SBK Göteborg)
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i Tynnered. Behovet av platser planeras och samordnas för hela västerregionen. 
Behov finns att utveckla mellanformer i boendet, för äldre som har behov av ett 
annat boende, och mötesplatser för social gemenskap. För att äldre med funktions-
hinder skall ha möjlighet att bo i ett vanligt boende krävs ofta en anpassning av 
boendet och den yttre miljön.

Funktionshinder
Relativt fler personer med funktionshinder bor i Tynnered än i någon annan stads-
del i Göteborg. Det beror på att tillgången till handikappanpassade bostäder har 
varit relativt god. Inom stadsdelen finns 15 boenden för vuxna och 3 boenden för 
barn och ungdom samt ett korttidsboende. Drygt 100 personer är sysselsatta i den 
dagliga verksamheten.

De funktionshindrades behov av samhällsservice har inte kunnat tillgodoses i 
tillräcklig utsträckning.

Många funktionshindrade är i skolåldern eller något däröver. Det medför att 
ett behov av särskilda boenden, sysselsättning m.m. finns i framtiden. Tillgänglig-
hetsfrågorna är betydelsefulla för dessa personer.

Resursnämnd
SDN Tynnered har särskilt ansvar för gemensamma resurser för barn, ungdomar 
och familjer i västra Göteborg.

Hälso- och sjukvårdsverksamhet
Under 2004 lades de två vårdcentralerna, Kannebäck och Ängås, ner och tyn-
neredsborna hänvisades till vårdcentraler i Frölunda, Älvsborg och Askim. Det 
uppstod då brister i tillgängligheten till vården, varför en tillfällig lösning nu har 
kommit till stånd vid Opaltorget.
Idag finns två barnavårdscentraler och en mödravårdscentral i stadsdelen.

Polisiär verksamhet
I Ängåsområdet finns den närpolisstation som betjänar de västra stadsdelarna.

Polishuset i Västra Frölunda 
(Foto: Asbjörn Hanssen) 

Nybyggda bostäder i Åkered 
(Foto: Asbjörn Hanssen)
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UTvEcklinGSTEndEnSER OcH BEHOv
Befolkningsprognosen pekar på en fortsatt försiktig ökning av befolkningen de 
närmaste åren.

Tynneredsborna bor i stor utsträckning kvar i sin stadsdel, därför blir andelen 
äldre allt större. Befolkningsströmningarna i Tynnered består huvudsakligen av 
ungdomar som flyttar från föräldraboendet till andra stadsdelar och barnfamiljer 
som flyttar in i stadsdelen. Utflyttningen av yngre personer är större än inflytt-
ningen.

De sociala och ekonomiska skillnader som finns mellan de olika delområdena 
i Tynnered har inte minskat under senare år. Olikheterna beträffande t.ex. arbets-
löshet och ohälsotal består. Segregationen speglar den segregation som finns i 
staden som helhet.

För att på ett verkningsfullt sätt kunna motverka segregation och utanförskap, 
krävs att alla aktörer i stadsdelen, såväl bostadsföretag och frivilligorganisatio-
ner samt församlingar och kommunala verksamheter samverkar. I samband med 
nybyggnad finns möjligheter att verka för en ökad integration i Tynnereds olika 
områden.

Det finns de som upplever otrygghet i stadsdelen. Detta behöver mötas genom 
ett fortsatt aktivt trygghetsarbete med många aktörer.

En stadsdel med många funktioner skapar trivsel och trygghet. En väl funge-
rande närmiljö är viktig för många grupper i samhället t.ex. äldre, funktionshin-
drade och hushåll utan bil. Det är viktigt att behålla och stimulera den kommersiella 
servicen i stadsdelen så att den blir tillgänglig för invånarna. Postservice, apotek, 
närbutiker och vårdcentral är viktig närservice för dessa grupper.

Elevantalet i skolorna kommer att minska kraftigt de närmaste åren, medan 
antalet yngre barn kommer att öka något. En översyn av lokalbehoven pågår. Skol-
kapacitet finns alltså för ett ökat elevantal i Tynnereds skolor och/eller för ett ökat 
barnantal i förskolor genom anpassning av befintliga byggnader. En ny förskola  i 
Näsetområdet är planerad.

Det ökande antalet äldre, som också är mer aktiva än tidigare, ställer krav på 
att både boendeformer och äldreservice utvecklas.

Antalet personer med funktionshinder är relativt stort i stadsdelen. Många är i 
skolåldern eller strax däröver vilket pekar på ett framtida behov av insatser i form 
av bl. a. särskilda boenden och sysselsättning.

Behovet av en vårdcentral i Tynnered har visats vara stort när stadsdelen har 
saknat denna service. Planer finns därför att lokalisera en ny vårdcentral till stadsde-
len i samband med en omdaning av Opaltorget. I avvaktan på en sådan lösning  har 
behovet under tiden tillgodosetts i provisoriska lokaler i anslutning till torget.
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Områden med många arbetsplatser, som grän-
sar till Tynnered; Frölunda Torg och Grimmered, 
Högsbo och Sisjöns industriområden.

Exempel på arbetsplats i Tynnered 

NäRiNgslivET i TYNNERED
Näringslivet utgörs av handel, småindustrier, småbåtsvarv och verkstäder. Med 
undantag av arbetsplatser inom den offentliga verksamheten finns det inga arbets-
platser med fler än 50 anställda i stadsdelen. I en relativ jämförelse med övriga 
stadsdelar i Göteborg har Tynnered mycket få arbetsplatser.

Den kommersiella servicen i Tynnered består huvudsakligen av dagligvarubu-
tiker och ett antal specialaffärer. Flera av dessa är belägna på och omkring Opal-
torget och Smycketorget. Närbutiker av olika storlekar finns i alla delområden, 
förutom Bratthammar. I Tynnered finns tre bemannade bensinstationer med buti-
ker, verkstäder och biltvättar och några restauranger, ett antal pizzerior och ett 
hamburgerkök.

Dagligvaruförsäljningen inom stadsdelen motsvarar bara omkring 30 % av kon-
sumtionsunderlaget. Endast något enstaka stadsdelsnämndsområde uppvisar en 
lägre andel. Tynnereds geografiska närhet till Frölunda Torg och andra stora köp-
centra kan vara en förklaring till detta.

Invånarna i Tynnered har generellt en hög förvärvsfrekvens med hög utpend-
ling. Cirka 85% av de förvärvsarbetande arbetar utanför stadsdelen och bara cirka 
15% har sin arbetsplats inom stadsdelen.

UTvEcklinGSTEndEnSER OcH BEHOv
Stadsdelen är i stort sett färdigbyggd. Några nya industriområden eller andra större 
företagsetableringar kan knappast tillkomma. Möjligen kan mindre verksamheter 
etableras i goda trafiklägen och i närheten av Frölunda Torg.

En utvecklingspotential finns i de kustnära lägena både för turistanknutna verk-
samheter och verksamheter som har anknytning till båtlivet.
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Näringsgrensfördelning 2005 

(SCB 2005)
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Arbetspendling 2005
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Diagrammet över branschfördelningen visar de branscher 
som är geografiskt representerade i stadsdelen. Den aktu-
ella dagbefolkningen (till skillnad från nattbefolkningen) 
kan komma var som helst ifrån och visar alltså inte vilka 
branscher som enbart stadsdelens invånare är sysselsatta 
i. 
 
Tynnereds andel av Göteborgs arbetsplatser (dagbefolk-
ning) är 1,50%,  
totalt  4245.

Pendlingsdiagrammet beskriver stadsdelens natt- och dag-
befolkning. Informationen inhämtas från folkbokföringen 
och från uppgifter om arbetsplatsens belägenhet. 

Nattbefolkning: Stapeln visar antalet förvärvsarbetande 
boende i stadsdelen. De olika färgerna visar var dessa 
arbetar. 

Dagbefolkning: Stapeln visar antalet personer som har sin 
arbetsplats i stadsdelen. De olika färgerna visar var dessa 
bor.

SCB: 2005
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DEN fYsiska MiljöN i TYNNERED
Tynnered omfattar omkring 30 km2 mark- och vattenområden. Vattenområdet 
inklusive öar är omkring 17 km2. Stadsdelen är i huvudsak utbyggd. Bebyggelsen 
består så gott som uteslutande av bostadsbebyggelse med komplement som skolor, 
förskolor och närbutiker. Längs kustlinjen finns värdefulla rekreationsmiljöer med 
badplatser och båthamnar.

Landskapet är omväxlande med många dramatiska bergsformationer som delvis 
är bevuxna med torrvegetation, dalgångar mellan bergspartier, lerslätter och en 
omväxlande kustlinje med utanförliggande öar samt en djupt inträngande grund-
vik med omgivande strandängar. Tynnered har karaktär av en stor udde omgiven 
av havet och har genom sin kustlinje med bl.a. Näset och Välenområdet stor bety-
delse ur landskapsbildssynpunkt. 

nATUR

Kustområdet
Stadsdelen Tynnered består till stora delar av kustnära mark- och vattenområden. 
Vattenområdena är till största delen av riksintresse för friluftslivet enligt Miljö-
balkens tredje kapitel och hela Tynnered omfattas av de geografiska riktlinjerna 
för kusten och skärgården enligt Miljöbalkens fjärde kapitel.

Delar av markområdena är bebyggda och delar av vattenområdena utnyttjas för 
hamnändamål. Både mark- och vattenområdena nyttjas intensivt för rekreation i 
olika former. Intressekonflikter finns av många slag.

Havet
De grunda vattenområdena i havet har stor betydelse som reproduktionsområde 
för fiskar och kräftdjur. Ett stort antal fiskarter växer upp i grundområden eller gör 
regelbundna näringssök där, exempelvis ål, torsk, olika plattfiskar och havsöring.

Områdena är också viktiga fiskeplatser för både yrkesfiskare och fritidsfiskare. 
Den marina faunan och floran kan variera kraftigt beroende på vattenomsättning, 
salthalt och bottenbeskaffenhet.

Utflykt vid stranden (Foto: Asbjörn Hanssen)

Havsområdet är en betydelsefull del av Tynnered 
(SBK Göteborg)
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Fjordområdet utanför Fiskebäck och Önnered
De grunda vattenområdena runt Stora Rösö utgör övervintringsområden för små-
dopping och flera andra arter av sjöfåglar. På Stora Rösö finns en intressant flora 
med arter som Darrgräs, Ängsstarr och Jungfru Marie nycklar. Stora Rösö med 
omkringliggande vatten är ett ekologiskt särskilt känsligt område.

Välen
Välen består av en grund havsvik vid Stora Åns mynning med stora vassområden 
och strandängar där många fågelarter häckar. Området är också en värdefull rast-
lokal. Fåglar som noterats i området är bland andra vattenrall, kärrsångare och 
gräshoppsångare, näktergal, rosenfink och hornuggla. Strandängarna, på båda sidor 
om viken, har restaurerats och hävdas med betande boskap av rasen Highland 
Cattle. 

Ädellövsskog
Mindre områden med ädellövskog finns på Kviberget nordost om Näset, Tor-
stens Ås som är ett höjdparti vid Välen och i en sydostsluttning inom Önnereds 
strövområde.

Utvecklingstendenser och behov
Tynnered har stora naturtillgångar i form av kustområdet som är en tillgång för 
regionen, staden och stadsdelen. En ökande efterfrågan kan förväntas på kustområ-
det som rekreationsmiljö. Då ställs krav på att området ska få förbli så opåverkat som 
möjligt samtidigt som det ska kunna ta emot fler människor för utflykter, prome-
nader, bad m.m. Krav ställs också på utbyggnad av småbåtshamnar och möjligheter 
för vattensporter. Noggranna avvägningar måste göras mellan naturintresset och 
fritidsintresset. Möjligheter att utnyttja havsområdet för fiske och vattenbruk på 
ett hållbart sätt måste också vägas mot dessa intressen.

Tillgängligheten till kust och hav behöver förbättras för alla och badplatser och 
småbåtshamnar utvecklas så att allmänheten får bättre tillgång till området.

De grönytor som har kvaliteter och/eller nyttjas för lek, promenader och rekre-
ation ska bevaras och säkras som grönområden. All tillkommande exploatering 
måste ske med stor varsamhet så att tillgängligheten till stadsdelens kust, hav och 
grönområden inte försvåras. Närrekreationsområdena ska bibehållas och utveck-
las ur folkhälsosynpunkt.

Strandängar vid Välen (SBK Göteborg)

Kan man avläsa historian 
(Foto: Asbjörn Hanssen)

Utskeppning av sten från Näset
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kUlTUR
Tynnered har sedan länge varit bebott av fiskare och jordbrukare. Från år 1880 har 
den brukade åkermarken i Tynnered stadigt minskat och förvandlats till tomtmark. 
Idag är praktiskt taget all åkermark bebyggd.

I början på 1900-talet fanns en stenindustri på Näset som innebar en inflyttning 
av stenhuggare i området. Under 1920- och 1930-talen byggdes de första sommar-
stugorna med närhet till havet, framförallt i Bratthammar, Önnered och Näset. På 
1960-talet i samband med ”miljonprogrammet” byggdes Guldringen, Skattegården, 
Ängås, Kannebäck och Grevegården med flerbostadshus. En miljon nya bostäder, 
både i form av flerbostadshus och småhus, skulle byggas i Sverige under en 10-års-
period med början i mitten av 1960-talet för att ersätta undermåliga bostäder och 
klara inflyttningen från landsbygden till städerna.

Fornlämningar
I Tynnered finns många fornlämningar av skiftande slag både i kustlandskapet och 
i det gamla odlingslandskapet.

Bebyggelse
”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett program för bevarande” är en samman-
ställning av de program som antagits som underlag för kommunens planering. 
Målsättningen är att dessa miljöer med byggnader ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada kulturvärdet och därigenom sparas för framtiden. Utöver dessa 
miljöer kan andra miljöer också vara av kulturhistoriskt intresse eftersom omvär-
deringar fortlöpande pågår.

I Tynnered finns enligt programmet följande kulturhistoriskt värdefulla mil-
jöer.

Önnereds by
Byn fick troligen detta läge på ett höjdparti under medeltiden och Önnered nämns 
första gången 1540. Den bestod av Stora och Lilla Önnered som senare blev upp-
delade på flera gårdar. Den gamla byplatsen uppe på höjdpartiet upptas idag av två 
gårdsanläggningar. ”Olles gård” och ”Olas gård”. Intill ligger missionshuset.

Slänterna i norr och öster är bebyggda med bostadshus av villatyp och nedanför 
ligger gården ”Svenses” med ett bostadshus och rester av en större ekonomibygg-
nad. ”Olles” gård som idag disponeras av Önnereds kulturförening utgör centrum 
i bymiljön. Den består av ett bostadshus, en ladugård och ett par mindre uthus. 
Bostadshuset byggdes troligen cirka 1850, revs delvis 1923 och har återställts till 

Fastighetskarta

5 km
(C) Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Sida 1 av 1Karta
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Fornlämningskarta som redovisar både fasta 
fornlämningar och lösfynd (SBK Göteborg)

Olles gård i Önnereds by 
(SBK Göteborg)

Åkereds egnahemsområde 
(SBK Göteborg)
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ursprungligt utseende. Ekonomibyggnaderna uppfördes i etapper från 1800-talets 
slut till 1930- talet. Missionshuset uppfördes 1927.

Ett stycke österut vid Flatskärsgatan finns ett övergivet stenbrott. Resterna av 
Önnereds by med bevarade vägsträckningar, äldre byggnader m.m. illustrerar lev-
nadsförhållandena på platsen och har ett stort lokalhistoriskt värde. Särskilt intresse 
har de två gårdsanläggningarna på den gamla byplatsen.

Åkereds egnahemsområde
Miljön omfattar ett stort enhetligt byggt egnahemsområde. Området som utgör 
en klart avgränsad enhet omfattar cirka 500 radhus och kedjehus. Mitt i området 
placerades ett friområde och skolan ”Nya Åkeredsskolan”. Flera mindre ändringar 
har gjorts inom bostadsdelen, men områdets karaktär är i huvudsak bibehållen.

Åkereds egnahemsområde med sin enhetliga och omsorgsfullt utformade bebyg-
gelse är ett värdefullt exempel på 1960-talets småhusbebyggelse.

Gamla Åkeredsskolan
Åkereds skola tillkom 1863. Den tillbyggdes med en lärarbostad 1876. 1906 när 
småskolan startade uppfördes en ny skolbyggnad avsedd för folkskolan. Den utvid-
gades genom en omfattande utbyggnad 1919 då den fick sitt nuvarande utseende. 
Idag används det äldre huset som föreningslokal. Gamla Åkeredsskolan har ett fritt 
läge i kanten av grönområdet på Torstens ås. Gamla Åkeredsskolans första byggnad 
är det äldsta bevarade folkskolehuset inom Göteborgs landsbygdsområde och har 
därför ett stort kulturhistoriskt värde. De två byggnaderna tillsammans utgör en 
intressant skolmiljö av lokalhistoriskt intresse.

Valeberget, tullvaktstuga
Den före detta tullvaktstugan ligger på Valebergets topp intill ett röse. Troligen 
har det tidigt funnits en vårdkase här uppe och i slutet av 1800-talet var detta en 
kustpost bemannad med kustvakt och kustroddare. 1901 byggdes den nuvarande 
vaktstugan. Tullen hyrde senare huset och fram till 1936 var det i bruk som tull-
vaktstuga. Den före detta tullvaktstugan är ett viktigt minnesmärke över sjöfartens 
betydelse i området. Den utgör också ett intressant blickfång i landskapsbilden.

Ängås gård
Gården omfattar en huvudbyggnad, ladugård samt ett mindre bostadshus. Byggna-
derna omges av en trädgård, anlagd i början på 1800-talet med en allé. Gården var 

Gamla Åkeredsskolan med den äldsta byggna-
den i förgrunden (SBK Göteborg)

Spelemän framför Tullvaktsstugan på Valeberget 
(Foto: Björn Wadefalk)

Ängås gård, ett f.d. häradsskrivarboställe 
(Foto: Asbjörn Hanssen)

Valborgsmässoeld på Valeberget 
(Foto: Björn Wadefalk)
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på 1600-talet en frälsegård som senare beboddes av häradsskrivare fram till 1860-
talet. Byggnaderna rustades upp av Västra Frölunda Hembygdsförening och Västra 
Frölunda hemvärnsrusthåll på 1970-talet. Byggnaderna står idag oanvända.

Utvecklingstendenser och behov
De kulturvärden som finns i Tynnered har stor betydelse för förståelsen av stads-
delens historiska sammanhang. Uppskattningen av dessa värden förefaller öka med 
åren. Värdena kan inte återskapas. Det är väsentligt att miljöerna så långt möjligt 
bevaras och skyddas från olämplig påverkan. Miljöerna används idag på olika sätt. 
Exempelvis används Valeberget för gemensamma samlingar och utflykter bl.a. för 
Valborgsmässofirande. 
Arbete pågår för att säkerställa den kulturhistoriska miljön vid Ängås gård med 
park och byggnader och att göra den tillgänglig för tynneredsborna och andra 
besökare för framtiden.

FRiTid
Tynnered har flera områden som utnyttjas för friluftsliv. De större och viktigaste 
områdena är i norr Sjöbacka och Högenbergen och i de centrala delarna Önnereds 
grönområde. Dessa är i huvudsak trädbevuxna och måttligt kuperade. Undantaget 
är Högenbergen som är relativt kraftigt kuperat. Andra områden som är viktiga 
för rekreation är Ganlet, Näsets kustområde och Välenområdet.

Välenområdet sträcker sig också in i Ängåsområdet där det huvudsakligen 
utnyttjas som fritidsområde med bollplaner och klubbstugor samt en tränings-
anläggning för golf.

Norr och söder om Önnereds brygga ligger småbåtshamnar. Några fiskebåtar 
har Önnereds Brygga som hemmahamn. Till Önnered hör också öarna Stora och 
Lilla Rösö som båda har fina badvikar.

På Lilla Rösö hade fiskarna sina fiskebodar, som omvandlats men fortfarande 
utgör ett pittoreskt inslag i landskapsbilden. Stora Rösö skiljs från fastlandet av 
Eskils kanal, en uppmuddrad ränna, som är en genväg för båtar mellan Önnereds 
Brygga och hamnen i Fiskebäck.

Sjöbacka, fastlandet närmast Eskils kanal, är ett av tippmassor utfyllt område, 
som tillsammans med Högenbergen utgör ett stort natur- och kulturområde.

I inre delen av Askimsviken ligger Bjölahamnen, som är den största småbåts-
hamnen på Näset.

Park- och naturförvaltningen har kartlagt användningen av och värdena i de 
olika natur- och parkområden som finns i Tynnered på en så kallad sociotopkarta, 

Sjöbacka används för rekreation 
(SBK Göteborg)

Önnered, norra hamnen och Lilla Rösö
(SBK Götebog)

Tynneredsdagen 
(Foto: Asbjörn Hanssen)



B E s k R i v N i N g  a v  s T a D s D E l E N  »  T Y N N E R E D  »  s i D  2 5

som visas på föregående uppslag.
Kartan visar vilka områden som används av boende i närområdet, i stadsdelen 

och hela Göteborg och också hur man använder parkerna och naturområdena. 
Kartan ger en uppfattning om tillgången på friytor i Tynnered, men är i övrigt 
svårläst. Den intresserade kan ta del av materialet på Park- och naturförvaltning-
ens hemsida.

Utvecklingstendenser och behov
Betydelsen av en aktiv fritid blir alltmer uppmärksammad. Människan mår bättre 
om hon motionerar regelbundet. Ur ett folkhälsoperspektiv är det nödvändigt att 
alla har möjlighet att vistas och aktivera sig i en god utemiljö genom bland annat 
promenader och rörlig lek.

De grönområden som utnyttjas för rekreation i bostädernas grannskap måste 
därför bibehållas i en sådan utsträckning att deras värden som naturmiljöer och 
funktioner för olika utomhusaktiviteter bevaras.

STAdSMilJÖ
Från mitten av 1960-talet och inpå 1970-talet byggdes de stora radhus- och ked-
jehusområdena i stadsdelen upp. Nästan samtliga sommarstugor och fritidshus i 
Bratthammar, Önnered och Näset är idag permanentbostäder.

Stadsdelen har generellt sett en god bostadsstandard. Många bostadsområden 
har under de senaste åren renoverats och håller hög kvalitet. Tillgängligheten i 
flerbostadshusen är inte så god eftersom de från början byggdes utan hissar. Några 
trapphus, i t.ex. Grevegården, har försetts med hissar vid senare ombyggnader.

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen i Tynnered har till övervägande del uppförts från 1960-talet och 
framåt. Planeringsidealen präglades av att stadsdelar skulle byggas upp med grann-
skapsenheter, som skulle innehålla bostäder med önskvärd service inom rimliga 
gångavstånd. Grannskapsenheterna behövde göras så stora att befolkningen kunde 
utgöra underlag för servicen. Planeringsidealen från den tiden kännetecknas också 
av bebyggelsegrupperingar med väl solbelysta uppehållsplatser för lek och utevis-
telse i anslutning till bostadsentréerna, helt avskilda från biltrafik. Biltrafiken skulle 
separeras från de gående. Trafikmatningen sker utifrån till samlade parkeringsan-
läggningar som ofta placeras mellan bostäderna och huvud-/matargator för att 
minimera trafik in i området och som en ”skyddszon” mot buller. Småhus Bratthammar 

(SBK Göteborg)
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Byggnadsgrupperingen utformades ofta som öppna kvarter som hade kontakt med 
ett övergripande grönstråk vilket i sin tur hade kontakt med skola, barnstuga och 
butik. Variationer med storkvarter som omsluter en större parkyta förekommer 
också, då gärna med ett park-/gångstråk mellan byggnader, som kunde byggas med 
hjälp av en kranbana som då låg i detta stråk under byggnadstiden.

Flerbostadshusen och radhusen i Tynnered har i huvudsak uppförts enligt dessa 
planeringsideal.

Stora delar av bebyggelsen i Näset har en helt annan tillkomsthistoria och skil-
jer sig markant från 60-talets planeringstänkande. Gatunätet är mer organiskt på 
grund av att det uppstått genom en omvandling av oplanerad fritidsbebyggelse 
till ett villasamhälle och tomter har skapats där det varit möjligt (och ibland även 
omöjligt) med hänsyn till den befintliga strukturen och terrängen.

Delområden
Bratthammar
I Bratthammar består bebyggelsen uteslutande av villor och radhus. Området har i 
sin nordöstra del en stor grönyta där det bl.a. finns två fotbollsplaner. I västra delen 
av Bratthammar finns ett annat grönområde, som är kuperat och skogbevuxet. Här 
finns flera gångvägar och några av dem leder upp till höjder, från vilka man kan 
blicka ut över Södra Skärgården.

Hela Bratthammar genomkorsas av gång- och cykelbanor, och var man än bor 
så är det nära till lekplatser, bollplaner och tennisbanor.

Guldringen
Guldringen består nästan bara av flerbostadshus. Trots den kompakta bebyggelsen 
upplevs inte Guldringen som tätbebyggt. Huskropparnas gruppering med delvis 
inbyggda gårdar med grönytor och lekplatser gör att området upplevs som trivsamt. 
Området är relativt plant och genomkorsas av ett flertal gång- och cykelvägar. I 
områdets västra del finns stora grönytor, en fotbollsplan, basketplan och en tennis-
bana.

Skattegården
I Skattegården består bebyggelsen till övervägande del av flerbostadshus, men den 
centrala delen av Skattegården är ett villa- och radhusområde. Här finns 61 småhus. 
Östra hälften av området kallas Smyckeparken och är som namnet antyder ett 
parkliknande område inramat av hyreshus. Här finns sittplatser, lekområden och 
bollplaner. Den västra delen av området består av flerbostadshus. Mellan dessa hus 

Flerbostadshus Guldringen 
(SBK Götebog)

Flerbostadshus Ängås  
(SBK Göteborg)

Flerbostadshus Skattegården 
(SBK Göteborg)
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och villaområdet finns stora grönytor och bollplaner. Området är välförsett med 
gångstråk och cykelbanor.

Ängås och Kannebäck
Ängås och Kannebäck gränsar till varandra och ligger mycket vackert med bebyg-
gelse både i dalgångar och på höjdplatåer. I områdena finns flera relativt stora grön-
områden. De är delvis starkt kuperade och svårtillgängliga. I Ängås och Kannebäck 
består bebyggelsen till ca 80 % av flerbostadshus. De många grönområdena och i 
de flesta fall välskötta hyreshusgårdarna tillsammans med villornas och radhusens 
uppvuxna trädgårdar gör att båda områdena har en boendevänlig miljö. Genom 
Ängås och Kannebäck går Näsetvägen som är en av huvudgatorna till Åkered 
och Näset.

Önnered
I Önnered består bebyggelsen huvudsakligen av villor och radhus. Området är 
kuperat och många av bergknallarna är skogsklädda. I sydväst har Önnered kontakt 
med havet. Hamnen vid Önnereds brygga är en stor småbåtshamn med tillhörande 
verksamheter och en restaurant. Några fiskebåtar har också hemmahamn där.

Grevegården
Området består uteslutande av flerbostadshus. Detta till trots upplevs inte området 
som en samling bostadskvarter, ty fastigheterna har väl tilltagna grönytor och plan-
teringar mellan sig. Det finns inte heller några höghus, ingen byggnad är högre än 
fyra våningar. Det finns knappast några gator inne i själva området, utan all tillfart 
sker via de kringgående huvudgatorna/ sekundärgatorna och de i anslutning till 
dessa liggande parkeringarna. Tvärs genom Grevegården sträcker sig Kastanjeal-
lén, en bilfri gång- och cykelväg. Bostadshusen som ofta är byggda i form av öppna 
kvarter, har mellan sig lekområden och planteringar.

Näset
Bebyggelsen på Näset består huvudsakligen av villor men också rad- och kedje-
hus. På den yttre delen av Näsethalvön finns idag en blandning av permanentade 
fritidshus och villor. Vägarna är smala och vindlande, och området är delvis starkt 
kuperat. Den inre delen av Näsethalvön är mindre kuperad och har bredare gator 
samt fina cykelvägar. Bebyggelsen här domineras av Åkered som består av radhus 
och kedjehus med en skola i den inre delen.

Flerbostadshus Grevegården 
(SBK Göteborg)

Småhus på Näset 
(SBK Göteborg)
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Utvecklingstendenser och behov
Efterfrågan på nya bostäder i Tynnered kommer att öka i framtiden. Det finns en 
samsyn i Göteborg om att komplettera befintlig bebyggelse genom förtätning och 
koncentration, där det finns goda förutsättningar för kollektivtrafik och service, 
i stället för att sprida ut bebyggelsen till perifera områden. Försiktiga komplette-
ringar med ny bebyggelse bör också kunna tillföra den befintliga bebyggelsen nya 
värden. Detta fordrar ofta förbättringar i befintliga förhållanden som måste ställas 
i relation till samhällskostnader för utbyggnad på andra platser. 

Mycket attraktiva bostadslägen finns i kustområdet, men här finns uppenbara 
intressekonflikter. 

Ett program för stadsutveckling i Södra Tynnered har godkänts av byggnads-
nämnden. Utgångspunkt för programarbetet har varit att se Södra Tynnered som 
ett sammanhållet område med goda kontakter mellan de ingående delarna. Ett 
levande lokalt torg behövs i området. Ny bebyggelse och delvis ny struktur kan 
förhöja kvaliteten i den fysiska miljön, men får inte ske på bekostnad av betydel-
sefulla befintliga kvaliteter.

Opaltorget omdanas genom en ny torgbildning med tydligare stadsmässighet 
på platsen. Nya bostäder på och i anslutning till Opaltorget bidrar till att befolka 
torget och att öka tryggheten i torgmiljön.

Programmet föreslår att ett centralt trafikstråk för alla trafikantgrupper, utfor-
mat för låga hastigheter, inarbetas i Södra Tynnered. Genom förtätning med bostä-
der utefter ”spårvägsbarriären” och efter otrygga stråk skapas fler ”ögon” och mer 
mänsklig rörelse, vilket kommer att innebära tryggare hållplatser och stråk. I Södra 
Tynnered finns kanske möjligheter att komplettera bostadsbeståndet med knappt 
tio procent nya bostäder. Förändringarna är omfattande och måste därför genom-
föras successivt och under en längre tid.

Mindre områden, som kan vara intressanta för kompletterande bebyggelse och 
som inte har andra betydande värden som påverkas, kommer fortlöpande att lämp-
lighetsprövas med detaljplan.

Allt högre krav kommer att ställas på en anpassning av den befintliga bebyg-
gelsen, så att den blir bättre tillgänglig för en äldre befolkning.

TRAFik
Tynnered tangeras i norr av Söder - Västerleden som är en transportled av riksin-
tresse. Leden förbinder Europavägen mot Malmö med hamnarna och Hisingen och 
har därför stor betydelse för all slags trafik, inte minst godstransporter. Tillfarten 
till stadsdelen med bil- och kollektivtrafik sker huvudsakligen från Västerleden.

Trafik på Västerleden 
(Foto: Asbjörn Hanssen)

Spårvagn vid Opaltorget 
(SBK Göteborg)

Gång- och cykelväg, Guldringen 
(SBK Göteborg)

Kastanjeallén
(SBK Göteborg
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De största huvudgatorna i området är Stora Fiskebäcksvägen, Skattegårdsvägen 
och Näsetvägen. Vid dessa gator är intilliggande bebyggelse relativt väl avskärmad 
från trafiken. I Tynnered finns ett ganska väl utbyggt cykelnät med separata cykel-
banor och gång- och cykeltunnlar under huvudgatorna. Större delen av Näsetvä-
gen är dock inte trafikseparerad.

Kollektivtrafiken utgörs av två spårvagnslinjer till Opaltorget och ett utbyggt 
busslinjenät inom stadsdelen. Undantaget från detta är Näsethalvön där avståndet 
till busshållplatser är långt för en stor del av de boende. Stjärntrafiken på Frölunda 
Torg är en tillgång även för Tynneredsborna. Kollektivtrafikutbudet kompletteras 
med en ”Flexlinje” inom hela stadsdelen.

Under sommarmånaderna intensifieras trafiken i stadsdelen. Badplatserna runt  
Näsethalvön och vid Ganlet samt småbåtshamnarna drar till sig mycket trafik från 
hela Göteborg. Bilparkeringssituationen under sommarmånaderna kan vara kao-
tisk längs de attraktiva kustavsnitten. Detta ställer stora krav på trygg framkom-
lighet för cyklister, bilister och kollektivresenärer.

En upprustning av de primära gång- och cykelstråken har genomförts i hela 
stadsdelen. Brister kvarstår ändå på flera ställen i det nät som ingår i det över-
gripande nätet enligt ”Cykelprogram för Göteborg 1998”. Det interna gång- och 
cykelnätet har många brister speciellt mellan de mindre delområden som stads-
delen byggs upp av.

Utvecklingstendenser och behov
Trafiken ökar på Söder - Västerleden och detta medför ökade störningar på bebyg-
gelsen utefter leden. Belastningen på leden medför också att framkomlighetspro-
blem uppstår i moten. Trafikbelastningen ökar också på huvudgatorna i stadsdelen, 
vilket medför ökade störningar och förstärker barriäreffekter. Förbindelserna mellan 
delområdena i stadsdelen och mot angränsande stadsdelar behöver förbättras.

Kraven på miljöeffektivare transporter medför att både gator och gång- och 
cykelvägar behöver förbättras i stadsdelen samtidigt som kollektivtrafiken behöver 
förstärkas genom stadsdelsövergripande åtgärder. Kollektivtrafiken behöver också 
förstärkas genom en utveckling av ”Flexlinjen” i hela stadsdelen.

Tillgängligheten till kollektivtrafiken för boende i ytterområdena på Näset-
halvön är dålig och en förlängning av busstrafiken från Näsbovägen till Breviks-
området bör övervägas.

Tillgängligheten till kustområdet behöver förbättras. En väsentlig förbättring 
av tillgängligheten skulle  kunna åstadkommas genom en kustnära gång- och cykel-
väg.
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