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Förord

Kvilledalen har en fantastisk potential och den vill vi lyfta fram i denna  
idéstudie. Vår förhoppning är att detta är starskottet för en utveckling som 
på sikt leder fram till att dalgången blir ett betydelsefullt rekreationsområde 
och en mötesplats för göteborgarna. 

Det finns ett stort lokalt engagemang för dalgången och dess utveckling  
hos många av de boende och verksamma i området. Deras engagemang  
och gedigna kunskaper om Kvilledalen har haft stor betydelse för arbetet 
med studien och slutrapporten. 

Centrala förnyelseområden i staden, Frihamnen, Backaplan m.fl., står inför  
en omfattande omdaning och bebyggelseutveckling de kommande åren.  
Behovet av parker och tillgängliga naturområden ökar då markant i ett  
område som redan idag har brist på grönska. I detta sammanhang är det 
mycket värdefullt att arbeta för utvecklingen av Kvilledalen som ett grönt 
stråk från norra Hisingen in i den täta staden. 

Idéstudien presenterar en mångfald av idéer som tar avstamp i dalgångens 
vitt skilda karaktärer från lantligt till urbant. Den röda tråden är att skapa  
ett sammanhängande grön-blått stråk från älv till älv! 

Karin Telldén 
Projektledare, strategiska avdelningen 
Stadsbyggnadskontoret, april 2017
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6 Idéstudie för Kvilledalen

”Genom sin närhet till såväl tät bebyggelse som om-
råden med stora naturvärden har Kvilledalen poten-
tialen att bli ett bli ett fantastiskt rekreationsområde. 
Ett grönt stråk där människor kan gå och cykla från 
den planerade Centrala Älvstaden ut till mer lantliga 
delar på Hisingen. Med en medveten satsning kan 
detta område bli ett mönsterprojekt i att förena 
stadsnära boende med kvalitativa naturupplevelser 
och närhet till odlingar.” (Ur mp, s, och v yrkande i 
Göteborgs kommunstyrelse den 28 mars 2012.)

Så formulerades det politiska uppdraget som nu 
resulterat i denna idéstudie för Kvilledalen. Områ-
det består av en 12 kilometer lång dalgång utmed 
vattendraget Kvillebäcken och Kvillen som sträcker 
sig från Göta älv till Nordre älv, rakt över ön Hisingen. 
Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att ta fram en 
plan som kan omvandla Kvilledalen till en värdefull 
park vid Backaplan och tillgängligt grönstråk från 
älv till älv. Resultatet består av fyra delar: denna 
idéstudie, en underlagsrapport som beskriver pla-
neringsförutsättningarna, en omvärldsanalys och 
en delrapport som sammanfattar den dialog med 
intressenter som skett under arbetets gång. 

Det finns ett starkt engagemang för dalgången längs 
Kvillebäcken och Kvillen och dess utvecklingspo-
tential hos många av de boende och verksamma 
i området. Boken ”Från Kvillesund till Kvilledal 
– historia, nutid och framtid” är skriven av Björn 
Andreasson och John Thulin (Förlaget Tre Böcker 
2010) och är enligt författarna ”en kärleksförklaring 
till ett område – Kvilledalen på Hisingen”. Boken 
beskriver dalgångens många naturkvaliteter, dess rika 
historia och många verksamheter. Författarna ger sin 
vision om allt vad de skulle vilja göra för att utveckla 
Kvilledalen till ”en ny unik naturpark i Göteborg”. 
Bakom dem står också en grupp verksamma i områ-
det som kallar sig Kvilledalsgruppen.

Kvillebäcken, Kvillen och Kvilledalen
Kvillebäcken och Kvillen är ett ovanligt vattendrag. 
Den är en s.k. flodbifurkation, ett vattendrag med 
två flödesriktningar. Från Hökällas fågelrika våt-
marksområde rinner vattnet åt nordost och kallas 
Kvillen. Sydväst om Hökälla rinner vattnet söderut 
mot Frihamnen, genom S:t Jörgen och Backaplan. 
Vattendraget ligger utmed en dalgång som för länge 
sedan var ett havssund, Kvilledalen. Dalgången är 
variationsrik, med tät bebyggelse i söder och lands-
bygd mot norr. Naturen i området erbjuder stor 
artrikedom och här finns en kulturhistoria som är 
okänd för många. Förutsättningarna för att skapa 
ett attraktivt cykel- och vandringsstråk i Kvilleda-
len, med mötesplatser som är tillgängliga för alla, är 
goda. Delar av den södra delen av stråket är tillgäng-
ligt redan idag. Men området längs Kvillebäcken i 
söder upplevs som en baksida, med bebyggelse som 
vänder sig från bäcken, och längre norrut är till-
gängligheten till Kvillen begränsad för gående och 
cyklande. Kvilledalen har många värdefulla delar 
som skulle kunna knytas samman i ett längre sam-
manhängande stråk för vandring och cykelutflykter.

Den här rapporten presenterar en mångfald av idéer 
till hur detta skulle kunna ske. I delrapporten Plane-
ringsförutsättningar kan man läsa mer om Kvilleda-
lens förutsättningar, dess historia och natur.

Bakgrund
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Varför behövs ett sammanhängande 
gång- och cykelstråk i  
Kvilledalen?
Idag pågår planering för en omfattande omdaning 
och bebyggelseutveckling av Frihamnen och Backa-
plan. Den utvecklingen innebär, tillsammans med 
övrig utbyggnad i bl.a. Lindholmen, att befolk-
ningen i stadsdelen Lundby kommer att fördubblas 
under de närmaste 20 åren. Behovet av gröna parker 
och tillgängliga naturområden ökar då markant i 
ett område som redan idag har brist på grönska. Ett 
tillskott av en attraktiv naturmiljö, som ett samman-
hängande gång- och cykelstråk i Kvilledalen skulle 
utgöra, kommer därför helt rätt i tiden. 

Kvilledalens rika natur- och kulturkvaliteter i de 
mellersta och norra delarna skulle kunna koppla 
samman landsbygd med stad och Hisingsparken 
kopplas till Kvilledalen och Hökälla våtmarksområ-
de. De historiska kulturmiljöerna, t.ex. i Skändla och 
Öxnäs by skulle kunna utvecklas till mötesplatser för 
besökare från olika delar av Göteborg.

Göteborgs strategiska  
styrdokument
Idén att skapa ett sammanhängande vandrings- och 
cykelstråk stöds av Göteborgs översiktsplan och 
de strategier som tillkommit som en följd av den, 
Vision Älvstaden, Strategi för utbyggnadsplanering, 
Grönstrategi för en tät och grön stad och Trafikstra-
tegi för en nära storstad.

Översiktsplanen
Översiktsplanens övergripande mål är att Göteborg 
ska utvecklas på ett hållbart sätt och den visar hur 
det kan ske genom att ange en långsiktig inriktning 
för mark- och vattenanvändning. Huvudinriktning-
en är att staden ska växa genom komplettering i det 

redan byggda i kombination med byggande i strate-
giska knutpunkter. Backaplan är en av dessa strate-
giska knutpunkter och där pågår detaljplanering för 
omfattande omvandling från handelsplats till tät och 
blandad stadsbebyggelse. 

Vision Älvstaden
Backaplan och Frihamnen omfattas av Vision 
Älvstaden, där Kvillebäcken har sitt utlopp i Göta 
älv. Visionen har tre strategier: Hela staden, möta 
vattnet och stärka kärnan. I visionen står bl.a. att 
”Vattnet ska vara närvarande i stadsrummet, det 
ska vara en tillgång för alla” och att ”grönskan ska 
planeras så att den ökar tillgängligheten och bjuder 
in till vattnet.” En park vid Kvillebäcken i Backa-
plansområdet kommer utgöra en viktig mötesplats 
och grön oas i en ny tätt bebyggd stadsdel. Friham-
nen står också inför mycket stora förändringar med 
ny bro och tusentals nya bostäder och arbetsplatser 
kommer byggas under många år framöver. Den s.k. 
jubileumsparken som planeras i Frihamnen skulle 
kunna bli Kvilledalens urbana ände. Ett grönskande 
gång- och cykelstråk i Kvilledalen gör det möjligt 
att ta sig från stadsmiljön i Frihamnen och enkelt 
komma ut i naturen.

Grönstrategi för en tät och grön stad
Syftet med Göteborgs Grönstrategi för en tät och 
grön stad är att bevara och fortsätta utveckla Göte-
borg som en grön stad med stora kvaliteter. Grönst-
rategin har två övergripande mål:

Socialt mål: Göteborg är en tät och grön stad där de 
offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt 
stadsliv. Ekologiskt mål: Göteborg är en tät och grön 
stad med ett rikt växt- och djurliv och där ekosyste-
mens tjänster tas tillvara. 
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Grönstrategin har nio strategier som visar hur målen 
ska nås. De kursiverade strategierna nedan har sär-
skild bäring på ett framtida sammanhängande cykel- 
och vandringsstråk i Kvilledalen.
• Stärk de gröna kilarna
• Stärk de blågröna stråken
• Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
• Skapa ett varierat innehåll i parker och naturom-

råden
• Stärk de gröna kopplingarna i staden
• Utveckla mera grönt i den hårdgjorda staden
• Utveckla de gröna områdena genom skötsel
• Synliggör stadens grönområden och gör medborg-

arna delaktiga
• Nyttja och utveckla ekosystemtjänster

Genomförande
Föreliggande rapport presenterar idéer för hur 
Kville dalen skulle kunna utvecklas till ett samman-
hängande grönt stråk från älv till älv. För att idéerna 
ska kunna förverkligas krävs samordning mellan 
olika intressenter och långsiktig finansiering för 
utveckling och förvaltning. 

Idéstudien för Kvilledalen passar väl in i andra redan 
pågående arbeten i Göteborg.
Inom ramen för Göteborgs jubileumsarbete finns 
ett uppdrag som heter Göteborg 2021 – Jubileums-
projektet Gröna oaser och gröna stråk. Satsningen 
svarar på göteborgarnas önskan om att binda samman 
staden, att komma närmare vattnet och få mer 
grönska i staden.

Trygg, vacker stad är samverkansplattform inom 
Göteborgs stad som arbetar för att uppnå ökad 

Hisingsparken

S:t Jörgen

Ramberget

Vågmästareplatsen

Lillhagen

SkogomeTelegrafberget

Backaplan

G
öta älv
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kvalité, som ger ett mervärde för göteborgarna i det 
offentliga rummet. De har tagit fram en förstudie 
2015 där ett sammanhängande gång och cykelstråk  
i Kvilledalen lyfts fram som ett viktigt jubileumspro-
jekt. Där kan man bl.a. läsa: ”Satsa på Kvillebäcken 
som grönblått stråk för att få ordentlig kraft i att 
koppla samman staden. Kvillebäcken blir ett pilot-
projekt som kan vara förebild för andra stråk såsom 
Säveån.”

Ansvarig förvaltning för arbetet med ”Gröna oaser 
och gröna stråk” är park- och naturförvaltningen i 
bred samverkan med andra berörda förvaltningar 
och bolag. I arbetet med denna idéstudie för Kvil-
ledalen har stadsbyggnadskontoret haft löpande 
kontakt med park- och naturförvaltningen. De 
presenterar under våren 2016 en handlingsplan för 
vad som kommer att göras för att förverkliga idéerna 
längs Kvilledalen, för varje år fram till jubileumsåret 

2021. Fokus under 2016 kommer att ligga på att få 
till ett gång/vandrings/löpar-stråk mellan lekplatsen 
vid Färgfabriksgatan vid Backaplan till naturom-
rådet Hökälla. Därefter kommer fokus ligga på att 
skapa punkter längs stråket där det är lätt att komma 
ner till vattnet.

Tuve kyrka

Lillhagen

Skogome

Skändla

Bärby

Öxnäs

Säve

Nordre älv

Illustration: Radar arkitektur & planering AB
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Uppdraget
Att ta fram en plan för att möjliggöra ett mönster-
projekt för
• ett uppskattat naturområde med stadsnära odling 

och kvalitativa naturvärden
• tillgängligt på promenad- och cykelavstånd för 

många Göteborgare.

Strategier
Målen ska uppnås genom 
• att befintliga grönytor förstärks och nya tillskapas
• att tillvarata lokal initiativkraft
• att informera om områdets historia och naturvärden
• platsbyggnad, det vill säga att låta människor ta  

plats i stråket och uppmuntra och initiera aktivi-
teter.

Syfte, mål och strategier

Kvilledalen som omger Kvillebäcken och Kvillen är dalgången som  
nästan ingen känner till. Trots det är det tydligt att vattendragen och  
området har haft en stor betydelse för stadens framväxt och har  
potential att få det även i framtiden.

Övergripande mål
Skapa ett stråk där följande kvaliteter ska 
möjliggöras:
• Kvalitativa naturupplevelser.
• Avvattning utifrån främjande av biologisk 

mångfald.
• Främja trädgårds- och jordbruksnäring.
• Människors rehabilitering genom naturvård, 

trädgård och hästskötsel.
• Hisingens olika utvecklingsområden och 

dess historia lyfts fram. Samhällets utveck-
ling från människans etablering i området 
till nutida stadsomvandling beskrivs.

• Kvilledalen görs känt och tillgängligt.
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Arbetsprocessen
Arbetet med Idéstudie Kvilledalen har försiggått ut-
ifrån tre perspektiv; planeringsförutsättningar för att 
förstå platsen och de planeringsprocesser som redan 
pågår eller ligger i startgroparna, omvärldsanalys för 
att hitta tendenser och rörelseriktningar i omvärlden 
som kommer att kunna få betydelse för Kvilledalens 
utveckling och slutligen dialoger med mark ägare, 
boende och verksamma i området för att förstå deras 
önskemål och förutsättningar samt informera och 
engagera allmänheten i arbete. 

Förhållandet mellan dessa tre kan ses som följande: 
Planeringsförutsättningarna ligger som bas och fy-
siskt ramverk och i första hand föreslås förändringar 
inom det ramverket. I planeringsförutsättningarna 
har stadens policyer för olika frågor, och främst 
Grönstrategin och arbetet med sociala hållbarhets-
frågor inom ramen för S2020, haft en stor betydelse 
för hur projektet har lagts upp och utvecklats. 
Omvärldsanalysen sätter en tematisk ram, inom vil-
ket idéer och förslag bildar ett slags nätverk. De om-
världstema eller tendenser som lyfts fram i relation 
till Kvilledalen är folkhälsa, cirkulär och kollaborativ 

ekonomi, ekosystemtjänster där dagvattenhantering 
och odling ingår, kulturarv/kulturmiljö samt mobili-
tet och rörelse.

Utifrån dessa två perspektiv; det platsbundna ”vilket 
sammanhang arbetar vi i?” och det utåtriktade, 
med-fingret-i-luften-perspektivet ”vad händer i 
världen?” har medborgardialoger genomförts. Infor-
mationen, tankarna och idéerna från dessa har sedan 
fyllt på ramverket skapat av planeringsförutsättning-
arna och omvärldsanalysen. Och samstämmigheten 
mellan uppdraget syfte, ramverket och dialogernas 
idéer och förslag har genomgående varit mycket 
god. Många av de förslag som återfinns i den här 
rapporten har framkommit direkt ur de samtal och 
workshops som har hållits under arbetets gång. 

 
Bärande idé

Ett grönt stråk  
för rekreation från  
älv till älv samt en 
värdefull park vid 

Backaplan.



12 Idéstudie för Kvilledalen

Södra Kvilledalen
I södra Kvilledalen har Kvillebäcken en stor potential att prägla 
och strukturera det offentliga livet i omdaningen av stadsdelarna. 
Bäcken kan bli mötesplats för människor – i vardagslivet och för 
äventyret – ryggraden som länkar samman och leder vidare. Ledord 
för utvecklingen av stråket:
• Möjliggör möten genom olika och varierande  

aktivitet i stadsrummet.
• Förbättra förutsättningarna för närrekreation  

genom att bredda grönstråket längs bäcken.
• Koppla samman Kvilledalsstråket längs bäcken och koppla sam-

man stråket med intilliggande  
grönområden för att förbättra utnyttjandet av parker och grönst-
ruktur.

Mellersta Kvilledalen
I mellersta Kvilledalen sker mötet med den öppnare delen av 
dalgången. Här erbjuds möjligheten till pausen från stadens liv och 
larm på nära avstånd. Här blir också landskapet som resurs för od-
ling och olika typer av rekreation kopplat till landskapet tydlig.
• Utveckla Hökälla med system för information och pedagogik om 

bifurkationen, fågellivet, vattenvård etcetra.
• Länka samman befintliga rörelsestråk med nya för att skapa fler 

möjliga slingor.
• Koppla Skändlas medeltida by och ridanläggningar tydligt till 

ståket.

Norra Kvilledalen
I norra Kvilledalen breder det öppna landskapet ut sig. Här finns 
odlingsbygden med gårdarna, byarna, kyrkorna. Här hittar vi 
hästgårdarna, odlarna, boskapsskötarna och ett enormt tidsdjup 
i landskapet – från de första människornas lämningar till dagens 
Hisingsbor.
• Tillgängliggör landskapet genom information och aktiviteter som 

välkomnar besökare.
• Informera om landskapets kulturarv och betydelse för stadens 

utveckling.
• Stötta de lokala jordbrukarna genom åtgärder som t.ex. ett  

lokalt slakteri, gårdsförsäljning, försäljnings nätverk med lokala 
restauranter etc.
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Södra Kvilledalen

Att samlas kring bäcken.  
Allt samlas kring bäcken.
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I södra Kvilledalen har Kvillebäcken en stor potential att prägla och 
strukturera det offentliga livet i omdaningen av stadsdelarna. Bäcken 
kan bli mötesplats för människor – i vardagslivet och för äventyret – 
och agera som ryggraden som länkar samman och leder vidare.

Potential: Vad kan utvecklas?
Ur områdets karaktär i den dialogprocess som ge-
nomförts och genom omvärldsanalyser har följande 
potentialer identifierats: 

• Bäcken som strukturerande element – som länk/
stråk

• Bäcken som upplevelse i sig – karaktärsdanande, 
vattenspegel m.m.

• Närrekreation/daglig rekreation – anordnad rekre-
ation/park/lek/gångväg/”till och från”

• Ett centralt parkområde i nydaningen av Backa plan
• Mötesplats
• Stadsodling
• Grönskande vattenstråk för pedagogisk verksamhet
• Närheten till Hisingsparken

Karaktär: Hur ser det ut?
Södra Kvillebäckens förutsättningar är ett urbant 
landskap där omvandling av verksamhetsområden 
till tätare blandstad pågår. Kvillebäcken leds i ett 
smalt parkstråk, som i många delar är svårtillgängligt 
(Frihamnen, Porslinsfabriken, verksamhetsområden 
m.m.) och undanskymd (har ett litet influensområ-
de). Från Backaplan och norrut, är Kvillebäcken till-
gänglig längs ena sidan men upplevs som en baksida.

Övergripande mål
• Få Kvillebäcken att fungera som ett sammanhängande och sammanlänkande parkstråk  

från Frihamnen, genom Backaplan och S:t Jörgen.
• Göra Kvillebäcken synlig och attraktiv att röra sig kring.
• Skapa park för daglig rekreation kring Backaplan.
• Skapa ytor för ordnad och ”äventyrlig” daglig rekreation norrut.
• Skapa en mötesplats för boende och verksamma i Kvilledalen, en port till stråket.
• Skapa ytor för stadsodling.
• Fungera för omhändertagande av dagvatten från omgivande bebyggelseområden – såsom  

Backaplansomvandlingen.
• Synliggöra ekosystemtjänster (EST) – pedagogiska värden.
• Koppla samman Kvilledalen med Hisingsparken.
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längs sträckan. Ett urbant aktivitetstorg i Kvillestaden 
där den befintliga bollplanen kompletteras med lek, 
träning och häng för ungdomar där det idag är par-
kering, kombineras med att låta fasader öppnas upp 
medan lek, kaféer och andra verksamheter får färga 
gatumiljön. 

Vid Backaplan kan dagens långsmala park yta breda 
ut sig och ge plats för ett rymligare stråk. Att få till 
en yta som på ett kvalitativt sätt möjliggör för olika 
aktiviteter är avgörande för hur platsen kommer 
att fungera. Likaså är människorna som befinner 
sig på samma plats avgörande för att få människor 
att mötas över gränserna för sina egna kultur- och 
intressesfärer.

Vid Minelundsvägen antar stråket en annan gröna-
re, mer blå och lugnare karaktär. Bäcken föreslås få 
breda ut sig och fluktuera över ytan med stigande 
och sjunkande vattennivåer. Här ges rum för över-
silningsytor, våtmarker och, vid kraftiga regnfall, 
dammar. Området föreslås iordningsställas också 
som en vatten- och våtmarkspark, med spång- och 
bryggsystem, lummiga solbelysta trädäck etc.  

Idéer till åtgärder: Vad gör vi och 
med vem?
Frihamnen, Kvillestaden och Backaplan till Mine-
lundsvägen: områdets intensitet med mycket verk-
samheter, kollektivtrafiknoder och tydligt ökande 
befolkningsmängd sätter fokus på behoven och öns-
kemålen om att dels mötas och göra saker tillsam-
mans, och dels av grönska och värdefulla miljöer att 
vistas utomhus i. För att åstadkomma detta behövs 
både mer yta i anslutning till Kvillebäcken men 
också en mer effektiv användning av det offentliga 
rummet. Därför behöver det läggas stor vikt vid 
Kvillebäckens sammanlänkande och strukturerande 
potential men även över Hjalmar Brantingsgatan 
som ett förbättrat stråk där förbättrade gång och 
cykelvägar kan behövas. 

För att området ska fungera som den mötesplats 
som tydligt har efterfrågats i medborgardialogerna 
behöver förutsättningarna för att människor ska 
kunna stanna till och interagera med varandra för-
bättras. Därför föreslås stråket kombineras med ett 
flertal olika typer av aktiviteter som stimulerar fantasi, 
kreativitet och rörelse, med ett par viktiga noder 

Huvudgatustråk  utfor-
mad som stadsgata.

Dalen har branta sidor 
där bebyggelse ibland 
klättrar. Ny tät stadsbebyggelse, 

Östra Kvillebäcken.

Bostadsområden på  
omgivande höjdområden,  
t ex Tuve.

Rekreationsområden på höjderna, 
t ex Hisingsparken.

Södra Kvilledalens landskapskaraktär
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Aktörer: Vilka behöver involveras?
Genomförandet av idéerna ligger på många olika 
aktörer och genom samverkan mellan flera. 

Kommunala förvaltningar:
• Park- och naturförvaltningen
• Stadsbyggnadskontoret
• Idrotts- och föreningsförvaltningen
• Trafikkontoret
• Fastighetskontoret
• Förvaltningen kretslopp och vatten
• Kulturförvaltningen
• Stadsdelsförvaltningen Lundby
• Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen

Föreningar etc:
• S:t Jörgens Golfklubb
• Idrottsföreningar (BK Häcken m.fl.)
• Övriga föreningar (Stadsplaneringsforum Centrala 

Hisingen, Naturskyddsföreningen m.fl.)

Övriga:
• Trafikverket
• Fastighetsägare Backaplan
• Gårda Johan (Spa & Resort, verksamhetsområde 

m.m.)

Med stråket som ryggrad föreslås också ett flertal 
olika aktivitetsslingor ledas fram i terrängen; löpar- 
och cykelslingor, en höghöjdsbana etc. De knyter alla 
samman Kvilledalsstråket med omgivande verksam-
heter och områden såsom Hisingsparken, S:t Jörgens 
golfklubb och spa, Häckens träningsanläggning och 
så vidare. 

I den här delen av området med ett i dagsläget lägre 
exploateringstryck finns det också potential att i en 
övergångsperiod utnyttja lokaler och verksamhets-
ytor till nybildade start up-företag, eventuellt med 
anknytning till återanvändning, upcycling, kollektiv 
matproduktion och -försäljning samt rekreations- 
och äventyrsaktiviteter.

Kvillebäcken i smalt 
parkstråk.

Handelsområde med låga hus och stora 
parkeringsytor, Backaplan m.m.

Brett kommunikationsstråk med väg och Bohusbanan. 
Bebyggelse i dalens övergång till omgivande berg.

Bostadsområden insprängda i 
grön områden, t ex Telegrafberget.

Södra Kvilledalens landskapskaraktär
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Södra Kvilledalen: Utmaningar och möjligheter

Omvandlingen vid Östra Kvilledalen har gett till bättre kopplingar över 
Kvillebäcken och ett breddat grönstråk kring bäcken, men parken är 
smal och liten för den höga befolkningstäthet som området har fått. 
Här finns möjligheter att utnyttja bäckens potential mer!

Bäckens ena sida är tillgänglig för allmänheten och intilliggande  
verksamheter vänder sina slutna fasader mot vattendraget.

Kvillebäcken är ofta igenväxt och man behöver komma väldigt nära för att uppleva vattnet. Området närmast bäcken  
används som parkeringsplats och byggnadernas fasader är slutna. Den stora andelen verksamheter längs bäcken gör  
att området blir folktomt på kvällarna vilket leder till att det upplevs som otryggt.

Stråket genom verksamhetsområden vid Aröd och Hildedal är plant och lättcyklat,  
men leder längs verksamheternas baksidor och känns på många platser isolerat,  
övergivet och skräpigt.

Hjalmar Brantingsgatan skär av stråket vid Kvillebäcken med  
en trång vägbro.
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Södra Kvilledalen: Utmaningar och möjligheter

Öppna upp Kvillebäcken och aktivera den! Genom att anlägga aktivitetsytor som odlingsplatser vid bäcken, sitt- och mötesplatser, fler kopplingar över bäcken skulle kunna 
ge Kvillebäcken ökad tillgänglighet och kan höja upplevelsevärdena i området. Fasaderna närmast bäcken öppnas upp och verksamheterna anpassas till det ökande stadslivet 
i området. Stråket markeras tydligt och i anslutning till det förläggs ett aktivts stadsrum, anpassad för rörelse, gemensamma aktiviteteter och möten för alla åldrar. De båda 
sidorna av bäcken gör att många olika funktioner, aktiviteter och händelser kan pågå parallellt och möjliggör möten mellan människor med olika intressen.
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Södra Kvilledalen: idéer och uppslag

SWEDEN-
BORGS- 

PLATSEN

Kvillestråket 
landar i Göta älv 

vid Frihamnen och kan 
kopplas samman den 

nya stadsdelen med den 
befintliga och bäcken 

med älven.

 
En ny 

stadsmässig gång-
passage binder samman 
Kvilledalen över Hjalmar 

Brantingsgatan mot 
Kvillestaden.

 
Ett stads-

delscentrum för 
odling och rekreation 

föreslås anläggas i anslut-
ning till Backaplan och 

parken.

 
En hundrast-

slinga med bra belys-
ning och en rastplats 
med en agilitybana i 
anslutning till stråket 

längs ån.

Genom  
Kvillestaden föreslås en ny 

urban mötesplats för många 
olika aktiviteter. Kvillebäcken 

lyfts fram och synliggörs. En ny 
stor lekplats för både större och 

mindre barn kan komplettera 
de befintliga.

Den planerade 
bebyggelsen kring Backaplan 

kan kopplas till stadsdelen Östra 
Kvillebäcken genom ett generöst 
parkstråk med en blandning av 

aktiviteter. Det kan bli en samlande 
mötesplats – en ”medborgarplats” 

- samtidigt som drygt 10 skolor i 
området kan nyttja ytorna.

Verksamhetsområ-
de i direkt anslutning till 

stadsbebyggelsen. Lämpligt 
för lokal småindustri, hantverk, 
m.m. med låg omgivningspå-

verkan. Med hållbarhets-
prägel.

Ytor för stadsnära 
ekologisk odling kan 

skapas och anpassas till 
både små och större ytor 

som annars kan vara 
svåra att utnyttja. 
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Länken mellan 
Kvilledalsstråket och 

Hisingsparken förstärks 
och skyltas upp.

Kanske kan en 
äventyrsbana på de 

skogsklädda höjderna 
 i anslutning till  

S:t Jörgen park bli ett  
spännande besöksmål.

Området närmast 
Kvillebäcken röjs upp 

och görs förslagsvis om 
till en våtmark med ett 

rörelsestråk på bryggor och 
spänger och sittplatser.

I övergången mot 
S:t Jörgens golfbana ska-

pas en nod som annonserar 
kopplingen till Hisingsparken, 

golfbanan, föreslagna  
aktivitetsslingor och  

Hökällaområdet.

S:T JÖRGEN

TUVEVÄGEN

BOHUSBANAN
LILLHAGSVÄGEN

FIN
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D
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G
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Önskvärd koppling

Kvillebäcken

Föreslaget gång- och cykelstråk

Anslutande gång- och cykelstråk

Verksamhetsområde i omvandling

Våtmark

Järnväg
M

o
t 

H
is

in
g

sp
ar

ke
n

200 m100500



Mellersta Kvilledalen

Mötet med dalen. Mötet i dalen.



23Idéstudie för Kvilledalen

Potential: Vad kan utvecklas?
Ur områdets karaktär i den dialogprocess som ge-
nomförts och genom omvärldsanalyser har följande 
potentialer identifierats: 
• Bäcken som strukturerande element – som länk/

stråk.
• Avkoppling, ”kvalitativa naturupplevelser” knutna 

till madlandskapet.
• Mötesplats i landskapet.
• Åskådliggöra bygdens tidsdjup och rika historia.
• Åskådliggöra ekologi och ekosystemtjänster främst 

knutna till madlandskapet/våtmarkerna – har 
pedagogiska värden.

• Synliggöra bifurkationen – att vatten rinner åt två 
håll.

• Biologisk mångfald – bra förutsättningar idag 
samt utvecklingspotential.

• Utnyttja vattenregim – både dalgång och om-
givande höjdområden.

• Odling – ekologiskt stadsnära jordbruk.

Karaktär: Hur ser det ut?
Mellersta Kvilledalen är ett övergångsområde mellan 
stad och land. Kvillebäcken gör en övergång från en 
trång dalgång till ett öppet landskap. Dalgången är 
obebyggd och bostadsbebyggelsen ligger på höj-
derna av dalgångens båda sidor. Bebyggelsetrycket 
är främst på höjderna. Området är en kulturbygd 
med rik historia – Tuve, Skändla, Hökälla säteri, 
Lillhagen, Skogome m.m. Hökällas madlandskap/
våtmarksområde med dess rika fågelliv är starkt 
kännetecknande vid dalgångens utbredning.

Övergripande mål
• Bäcken ska fungera som sammanhängande och sammanlänkande stråk – bäcken ger visuell ledning  

för att synliggöra landskapets strukturer.
• Stråket ska möjliggöra avkoppling och ro som en kontrast till den byggda miljöns intensitet.
• Stråket ska förklara (hjälpa till att tolka) landskapets historia och tidsdjup och ekosystemtjänster,  

för att tydliggöra sambanden mellan landskapet och vårt liv idag.
• Utveckla dalgångens förutsättningar för en ökad biologisk mångfald.
• Förbättra förutsättningarna för stadsnära jordbruk med ekologisk inriktning – stad/land, närproducerat, 

pedagogik m.m.
• Förklara och synliggör bifurkationen.
• Skapa olika typer av mötesplatser längs stråket för att uppfylla den sociala funktionen av alla  

ovanstående mål.

I mellersta Kvilledalen sker mötet med den öppnare delen av  
dalgången. Här erbjuds möjlighet till paus från stadens liv och  
larm på nära avstånd. Här blir också landskapet en resurs för  
odling och rekreation.
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Bostadsområden 
insprängda i grönområden 
på omgivande höjdområ-
den, t.ex Tuve

Dalgången har 
branta sidor

Norr om Skogomevägen finns det möjlighet att ut-
veckla området genom att skapa ytterligare dammar 
och våtmarker. Det skulle förbättra förutsättning-
arna för en hållbar dagvattenhantering och troligen 
också för den biologiska mångfalden. Detta måste 
ställas mot ett annat av målen för området och sta-
den, att underlätta för jordbruk i området. 

Om Hökälla är ett naturligt centrum för naturupp-
levelser i området, så är Skändla en väl så naturlig 
centralpunkt för att beskriva, förklara och uppleva 
det kulturellt präglade landskapet. Här finns läm-
ningar efter stenåldersjägare, gravfält från vikinga-
tiden, rester efter 1400-talsbyn, 1800-tals torp och 
gärdsgårdar som löper genom det kuperade land-
skapet. Genom att koppla samman Skändlabergets 
befintliga informationssystem och stigar med Kville-
dalsstråket görs båda mera tillgängliga och dalgång-
ens utveckling genom århundradena lyfts fram. 

I Skändla är finns verksamheter knutna till häst-
hållning, som kan ta del av området och fortsätta 
utveckla system för ridvägar, eventuellt samutnytt-
jande av anläggningar och samordning av aktivite-
ter etc. Förutsättningarna för verksamheterna ges 

Idéer till åtgärder: Vad gör vi och 
med vem?
I höjd med S:t Jörgens golfbana snörper Kvilledalen 
ihop sig och blir som smalast. Den trånga passagen 
markerar övergången från den mer urbaniserade 
södra delen och det öppnare landskapet i dalens 
norra del. Lägre befolkningstäthet och mindre andel 
bebyggd miljö skapar förutsättningar, dels för natur-
områden i dalgången och inte bara på höjderna som 
omger själva dalen, och dels för stadsnära lantbruk 
av olika slag. Huvudtemat för den här mellersta 
delen av Kvilledalen tar därför fasta på människans 
koppling till och förståelse för landskapet och natu-
ren här. Här finns en stor potential i att tillgänglig-
göra och tydligare välkomna besökare till området 
genom att lyfta fram dess kvaliteter.

Precis som i den södra delen föreslås det göras 
genom en rad tillägg i den befintliga miljön. Dels fö-
reslås platser för aktiviteter och vila i samklang med 
naturen och dels föreslås ett system av information 
och pedagogik för att öka förståelsen för områdets 
kvaliteter såsom bifurkationen, fågellivet, den frid-
lysta örten knölnate m.m. Det föreslås ske genom att 
entrépunkterna tydligare markeras med information 
om fågelliv, vattenvård, stråkens utbredning, teman, 
kopplingar ut i landskapet och genom att tydliga-
re markera vad som är viktigt att lyfta fram längs 
stråkets fortskridande. Det kan ske med skyltar och 
anvisningar, men det kan också ske med fågelskå-
dargömslen med fågelmodeller och fasta kikare eller 
med utomhusakvarium som visar livet under ytan. 
Ett vetenskapligt och pedagogiskt centrum som en 
central plats att utgå ifrån föreslås vid ekbacken i 
Hökällaområdet. 

Parallellt förbättras förutsättningarna för rekreation 
och folkhälsa genom att befintliga gång-, cykel- och 
löparslingor kompletteras med nya som binder ihop 
Hökällaområdet med Tuve, Hisingsparken och Lill-
hagenområdet. Inom området skapas platser för paus 
och vila på platser med varierande karaktär; bryggor 
och broar ute i vattnet, spänger i våtmarkszonen, 
utsiktspunkter på högre belägna platser. 
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Bostadsområden insprängda 
i grönområden på omgivande 
höjdområden, t.ex Backadalen

Äldre gles bebyggelse i  
dalens kant intill längs- 
gående vägnät

Odlingsmark och  
våtmark med bifurkation

Kommunikationsstråk med väg 
och Bohusbanan

Föreningar:
• Tuve hembygdsförening
• Idrottsföreningar (BK Häcken m.fl.)
• Övriga föreningar (Naturskyddsföreningen m.fl.)

Övriga:
• Trafikverket
• Hökälla grönt arbete och rehab
• Ridstall m.fl.
• (Spa & Resort, verksamhetsområde m.m.)

förbättringsmöjligheter samtidigt som önskemål om 
ridverksamhet som framkommit under medborgar-
dialogen tillfredsställs.

I höjd med Skogomevägen ändras dalgångens mar-
kanvändning. Den går från att vara i först hand ett 
rekreativt område till producerande jordbruksmark. 
Åtgärdsförslag för att underlätta det stadsnära jord-
bruket beskrivs i den norra delen.

Aktörer: Vilka behöver involveras?
Genomförandet av idéerna ligger på många olika 
aktörer och genom samverkan mellan flera. 

Kommunala förvaltningar:
• Park- och naturförvaltningen
• Stadsbyggnadskontoret
• Idrotts- och föreningsförvaltningen
• Trafikkontoret
• Fastighetskontoret
• Förvaltningen kretslopp och vatten
• Kulturförvaltningen
• Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen

Mellersta Kvilledalens landskapskaraktär
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De betande djuren i Hökälla utgör ett viktigt inslag i områdets karaktär,  
men betestrycket skulle kunna vara högre för att säkerställa att området  
inte växer igen och göra det mera lättillgängligt.

Kvillebäcken är en tydlig kvalitet i området, 
men den ligger ofta tillgänglig och avskild  
från rörelsestråken.

Gång- och cykelstråkets lantliga karaktär bidrar till naturupplevelserna på platsen och är ett  
exempel på hur ett stråk längs Kvillen längre norrut skulle kunna utformas.

Hökällaområdet ligger nära bostadsområden och 
skulle kunna få en större betydelse för rekreation 
för de boende i området.

Mellersta Kvilledalen: Utmaningar och möjligheter
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Bjud in människor till Kvilledalen! Genom att iordningsställa platser för information, paus, aktivitet och rörelse, välkomnas folk till det värdefulla våtmarksområde som skapats 
vid Hökälla. Samlande platser för olika aktiviteter skulle kunna vara nästen för fågelskådning, iordningsställda sitt- och picknickplatser, spänger som leder genom vassen och 
bryggor som gör att våtmarkens variation och funktion kan upplevas och förstås. Stråket markeras med skyltning och görs känt.
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 Olika typer av 
äventyrscykling 

kan möjliggöras i 
Kvilledalen.

 
Rekreations- 

temat utvecklas 
genom att nya löpar- och 

gångslingor skapas och kopplas 
samman med de befintliga. 

Platser skapas för exempelvis 
styrketräning, stretchning 

eller yoga.

 
Hökällas många 

olika fågelarter blir 
grunden för pedagogisk 

ornitologi och naturkunskap. 
Särskilda ”fågelgömmor” med 

fasta kikare och information 
iordningställs runt om i 

området.

 
Utvecklade 

entré- och informa-
tionspunkter gör Hökälla-
området mera synligt och 
gör dess kvaliteter mera 

tillgängliga för alla.

 
Ett komplet-

terande system med 
spänger och broar skapas för 
att göra vattenområdet mera 

tillgängligt och mindre känsligt 
för översvämning. Sittplatser 

anordnas med jämna 
avstånd. 

Mellersta Kvilledalen: idéer och uppslag
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Hökällas damm-

system utvecklas norr 
om Skogomevägen och ett 
informationscentrum och en 
mötesplats för området med 

inspiration från Naturum 
kan skapas.

 
Att dra stråket 

genom Skändla by 
ger möjlighet att uppleva 
byn och dess koppling till 
landskapet samt knyta an 

till Skändlaberget.

Skändla by och 
museum blir centrum 

för information och sam-
ling kring Kvilledalens 
historiska utveckling.

Ett möjligt läge för ett 
enklare gång- och cykelstråk 

går i direkt anslutning till Kvillen. 
Upplevelsen av landskapsrummet i 

det brukade kulturlandskapet skiljer sig 
från det intilliggande våtmarksområdet 
och skapar förståelse för landsbygdens 

förutsättningar. En lokalisering i 
anslutning till Kvillen kräver hänsyn 

till markbrukets intressen.

 
Ett samman-

hängande system med 
ridstigar och information 
om hästverksamhet i om-
givningarna med centrum 

i Skändla föreslås.

SKÄNDLA

TUVEVÄGEN
BOHUSB

ANAN

200 m100500

Önskvärd koppling

Kvillebäcken

Föreslaget gång- och cykelstråk

Anslutande gång- och cykelstråk

Verksamhetsområde i omvandling

Våtmark

Järnväg
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Norra Kvilledalen

Kors och tvärs i tid och rum.
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I norra Kvilledalen breder det öppna landskapet ut sig. Här finns  
odlingsbygden med gårdarna, byarna, kyrkorna. Här hittar vi häst-
gårdarna, odlarna, boskapsskötarna och ett enormt tidsdjup i land-
skapet – från de första människornas lämningar till dagens Hisingsbor.

Potential: Vad kan utvecklas?
Ur områdets karaktär i den dialogprocess som ge-
nomförts och genom omvärldsanalyser har följande 
potentialer identifierats: 

• Åskådliggöra och tillgängliggöra landskapets  
tidsdjup och ekologi

• Odling – ekologiskt stadsnära jordbruk
• Rörelser i och tvärs ett ”större landskap” med  

större avstånd – för ridning, cykling, löpning,  
långpromenader etc.

• Utflyktslandskap för sällanbesök
• Närrekreation för boende i Säve

Karaktär: Hur ser det ut?
I Kvilledalens norra del är dalgången upplöst och 
har övergått i ett öppnare landskap. Landskapet 
präglas av småskaliga och mosaikartad odlingsbygd. 
Bebyggelsen ligger på eller vid bergknallar, morän-
höjder och i bryn (kantzoner). Säve har en historia 
som sockencentrum och stationsort, men är idag 
främst ett mindre samhälle. Det finns några byar 
Öxnäs, Bärby och Askesby, men i övrigt är bebyg-
gelsen bestående av spridda hus och gårdar. Kvillen 
är otillgänglig i många avsnitt av sin sträckning. Väg 
och stignätet har historiska dragningar vilket inne-
bär få genomgående vägar och att de är lokaliserade 
till höjderna. Det öppna landskapet och Kvillen har 
en barriärverkan. 

Övergripande mål
• Skapa ett sammanlänkande stråk för att knyta samman värdefulla och upplevelserika miljöer för gång, 

cykel och häst i Kvillens omgivningar
• Stötta det stadsnära jordbruk och lyfta fram de lokala verksamheterna t.ex. lokala slakterier, gårdsbutiker, 

självplock, närproducerad mat med ekologisk inriktning
• Berika upplevelsen genom att öka kunskapen och förståelsen för landskapet och dess förutsättningar i 

samarbete med Öxnäs–Askesby naturreservat (under bildande).
• Bidra till bättre förutsättningar för en närrekreation.
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grusgång för promenader eller försiktig cykling i 
anslutning till Kvillen. Att kunna förlägga ett stråk 
där är emellertid inte avgörande för att kunna skapa 
ett stråk från älv till älv. Tvärtom finns väldigt goda 
möjligheter att etablera ett gång-, cykel- och ridstråk 
på och i anslutning till de befintliga vägarna, med 
mindre kompletteringar i området. All stråk- och 
stigdragning ska samordnas med den naturreservat-
bildning som pågår vid Öxnäs. Även skyltning och 
information behöver samordnas. 

Stråkets övergripande teman är kortfattat att till-
gängliggöra, skapa mötesplatser och skapa förut-
sättningar för ekologisk odling, trädgårdsnäring och 
hästskötsel. Här i norr föreslås fokus läggas dels på 
den verksamhet som bedrivs i landskapet i dag, såsom 
besöksnäring, landsbygdsanknuten verksamhet. Här 
finns också möjligheter att anknyta till Nordre älvs 
natur- och kulturlandskap, med t ex skyltning och 

Idéer till åtgärder: Vad gör vi och 
med vem?
I Kvilledalens nordligaste del öppnar dalgången upp 
sig och övergår i ett mera sammanhängande jord-
brukslandskap med trädtäckta höjder oregelbundet 
insprängda. Det öppna landskapet är i princip fritt 
från bebyggelse, som istället ligger uppdragen mot 
gränszonen mot de skogligare höjderna. Den visuella 
öppenheten till trots är detta ett mera otillgängligt 
landskap än den södra och mellersta delen av Kville-
dalen. Dess storslagenhet och närhet till staden gör 
dock potentialen stor att bjuda in fler hit, men på 
landskapets och jordbrukets villkor. Stråkets utform-
ning och läge måste vara förenlig med jordbruket 
och ska snarare söka möjligheter att förbättra förut-
sättningarna för olika typer av rurala verksamheter i 
allmänhet och jordbruket i synnerhet. I perspektiv av 
det ovanstående är det intressanta att i samråd med 
markägare och arrendatorer i området undersöka 
förutsättningarna för att kunna etablera en enklare 

Dalgången öppnar sig och övergår i 
ett varierat mosaiklandskap.

Landskapet är omväxlande, böljande och 
öppet med ofta långa siktlinjer.

I anslutning till höjderna finns höga 
arkeologiska och kulturhistoriska 
värden.

Bebyggelse och lantgårdar 
samlas i övergången mellan  
höjderna och det öppna  
landskapet.

Norra Kvilledalens landskapskaraktär
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Aktörer: Vilka behöver involveras?
Genomförandet av idéerna ligger på många olika 
aktörer och genom samverkan mellan flera. 

Kommunala förvaltningar:
• Park- och naturförvaltningen
• Stadsbyggnadskontoret
• Idrotts- och föreningsförvaltningen
• Trafikkontoret
• Fastighetskontoret
• Förvaltningen kretslopp och vatten
• Kulturförvaltningen
• Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen

Föreningar etc. 
• Säve-Rödbo hembygdsförening
• Övriga föreningar (Naturskyddsföreningen m.fl.)

Övriga:
• Länsstyrelsen
• Trafikverket
• Västtrafik

cykelförbindelser mot Ragnhildsholme och mot 
Kornhallsfärjan.

Det historiska landskapet föreslås förklaras dels ge-
nom stigar och skyltning men också genom konst-
installationer. Pilane på Tjörn är ett bra exempel på 
hur konst kan fördjupa upplevelsen och förståelsen 
för ett kulturhistoriskt värdefullt landskap.

Vattendraget Kvillen omges  
av jordbruksmark

Stationsorten Säve är en central plats i den 
norra delen av dalgången.
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Norra Kvilledalen: Utmaningar och möjligheter

Landskapet i Kvilledalens norra del är öppet och genomkorsas av stengärdesgårdar och äldre 
vägdragningar. Husen har placerats på höjdryggar eller mot skogspartier.

Hästskötsel och ridverksamhet är en bärande del av 
landskapet i en norra Kvilledalen och har potential att locka 
människor i närheten och i övriga staden till Kvilledalen!

Äldre gårdar, gärdesgårdar och äldre vägdragningar som leder mellan och 
längs höjderna präglar den norra delen av dalen. För att bevara land  skapets 
karaktär är jordbruket och fungerade verksamheter här avgörande.

I närheten av Nordre älv erbjuds utblickar över det rurala landskapet,  
men möjligheterna att röra sig ut i landskapet är begränsade.

Närmast Nordre älv har en brygga för mindre båtar iordningställts.
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För att göra norra Kvilledalen mer tillgängligt samtidigt som förutsättningarna för en hållbar landsbygd förbättras föreslås en kombination av kompletterande gång- och 
cykelvägar och aktiviteter längs stråket. Exempel på aktiveter skulle kunna vara gårdsförsäljning av lokalt producerade produkter, turridning, vandringsleder m.m. Konst i 
landskapet är ett sätt att förhöja upplevelsen av platsen och förklara kulturarvet i området. Stråket fungerar som en ryggrad genom dalen och behöver skyltas tydligt.
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Stråkets attrakti-
vitet och förståelsen för 

landsbygden kan ökas med en 
gårdsbutik eller ett gemensamt 
försäljningsställe för områdets 

lantbrukare. Ett möjligt läge för 
en sådan plats är Bärby, där det 

redan idag finns ett själv-
plockningsstället.

Kvilledalsstråket med 
gång- och cykelvägen före-

slås fortsätta längs Kvillen ge-
nom en generös ekodukt under 
Norrleden. En åtgärdsvalsstudie 

för Norrleden/Hisingsleden 
pågår 2016.

 
Lokala slakterier 

och andra småföretag 
kan utveckla djurhållning-
en och jordbruket och ge 
närproducerade råvaror 

till staden

Norra Kvilledalen: idéer och uppslag

TUVEVÄGEN

SKÄNDLA

NORRLE
DEN

/H
IS

IN
GSL

ED
EN

KONGAHÄLLAVÄGEN

BÄRBY
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Ett läge för stråket 
högre upp i terrängen 

skapar överblick över land-
skapet. Här går det idag att 
cykla större delen av sträck-
ningen, men vissa sträckor 

behöver kompletteras.

Gårdsbutiker 
och caféer etc. kan 

komplettera näringslivet och 
locka besökare, både lång- och 

kortväga – exempelvis vid 
Säve för att förstärka 

närrekreationen.”

Ett möjligt läge för 
gång- och cykelstråk i direkt 

anslutning till Kvillen. Upplevelsen 
av landskapsrummet i det brukade 
kulturlandskapet skapar förståelse 

för det historiska landskspet. En 
lokalisering i anslutning till Kvillen 

kräver hänsyn till markbrukets 
intressen.

 
Stråket längs 

Kvillen organiseras som 
olika slingor och fungerar 

både för närrekreation 
och rekreation för alla i 

kommunen.
 

Kanske kan 
ett kanotcentrum vid 

Kvillens utlopp möjliggöra 
paddling på Kvillen och 

Kvillebäcken och i 
Nordre älv.

 
Naturreservatet vid 

Öxnäs och Askesby som är 
under bildande skapar förutsättning-
ar för ett bättre informationssystem i 

området. Nya gångslingor kompletteras 
med sittplatser och skyltar. Ytterligare en 
möjlighet är att tydliggöra det historiska 

landskapet genom konst som relaterar 
till landskapet och lyfter fram viktiga 

element och förhöjer upplevelsen 
av landskapet.

FÄ
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 M
OT K

UNGÄLV
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ÖXNÄS

NORDRE ÄLV

Önskvärd koppling

Kvillebäcken

Föreslaget gång- och cykelstråk

Anslutande gång- och cykelstråk
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Våtmark
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Från dialog och analys till idéstudie
På nästa uppslag sammanfattas de diskuterade åt-
gärderna under teman. Till stor del springer idéför-
slagen ur behov och visioner uttryckta i dialogpro-
cessen med människor boende och verksamma på 
Hisingen.

I den andra kolumnen är idéerna ”rubriksatta” under 
teman. I arbetet med idéstudien har åtgärderna 
kompletterats och satts samman till en helhet – ett 
stråk från älv till älv. Helhetstanken är uttryckt 
i tredje kolumnen ”Förslag/åtgärd i idéstudien”. 
Därefter följer en lista på andra dokument som 
idéstudien på olika sätt relaterar till inom stadens 
planering och utveckling. Den fjärde kolumnen 
anger en lista på potential i en vidare mening. Man 
skulle också kunna prata om ekosystemtjänster av 
olika slag. 

Idésammanställning

Arbetet med idéstudien har genererat många uppslag till idéer och  
åtgärder av de många inblandade och tillfrågade. På de illustrerade 
uppslagen för de tre delarna av Kvilledalen har de givits en geografi. 
Här sammanfattas åtgärderna under några teman och kopplas samman 
med stadens sammanhang, uttryckt i policyer m.m.

Den sista kolumnen innehåller en förenklad lista på 
genomförandefrågor – aspekter som behöver stude-
ras ytterligare tillsammans med flera olika parter för 
att hitta framkomliga vägar – både geografiskt och i 
processen.

Åtgärderna är i många fall på idéstadiet när den här 
studien tas fram. I många fall återstår mycket arbete 
innan idéerna kan förverkligas. Den geografiska 
koppling i kartuppslagen innan, ska därför ses som 
intentioner och goda avsikter. Precisering och vidare 
utveckling behöver ske.

Ambitionen är att det här materialet kan inspirera 
olika människor, föreningar och aktörer att bidra till 
utvecklingen av Kvilledalen som ett rekreationsstråk. 
Alla kan bidra på sitt sätt. Idéstudien blir ett sätt 
att hålla samman åtgärderna i en önskvärd samlad 
riktning.
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Förslag/åtgärd ur  
dialogmaterialet

Teman ur  
dialogmaterialet

Förslag/åtgärd i idéstudien

• Sammanhängande stråk – 
multifunktion: gående, cyklande, 
ridande, löpande, mountainbike 
m.m.

• Koppling till befintliga och po-
tentiella stråk tvärs dalgången.

• Möblering

• Belysning av mörka sträckor

• Möten mellan trafikslag –  
korsningar, passager etc.

• Skapa en vattenväg

Stråk
Sammanhängande  
kommunikativt stråk –  
längs och tvärs, belysning, 
trygghet, tillgänglighet

Utveckla och bind samman Kvilledalsstråket från  
älv till älv, så att det kan utgöra en kommunikativ 
nerv och ryggrad genom dalen, till vilket befintliga 
och nya aktiviteter i omgivningen kan kopplas.  
För att kunna få den funktionen behöver stråket 
upplevas som attraktivt och tryggt, vilket ställer 
krav på belysning, röjning och löpande underhåll. 
Kopplingen till omgivande områden bör vara både 
fysisk, i form av gång- och cykelstråk, och informa-
tiv, med skyltar, anvisningar och kartor.

• Röjning längs Kvillebäcken

• Gör baksidor till framsidor
Skötsel, omsorg, 
omhändertagande
Områdets attraktion, miljöns 
skötsel och drift 

Utökad budget för skötsel av gröna miljöer i Kvilledalen.
Utvecklade skötselavtal med lokala privata aktörer 
och föreningar, vilket också stärker tanken om gröna 
grannskap från Omvärldsanalysen.

• Skapa ytor för naturliga biotoper

• Utveckla/utöka våtmarksområden

• Utveckla folkhälsa–naturmiljö 
(rehab etc.), samordna insatser

• Manifesterad entré till Hökälla-
området

Ekologi, artrikedom
Särställning i området för 
biologisk mångfald, Hökällas 
potential 

Hökällas område kan utökas successivt och  
utvecklas med diverse olika åtgärder.  
Ett centrum för information och forskning kring 
våtmarker, vattenvård och ekologi kan utgöra en 
central samlingspunkt för hela stråket.

• Platsskapande aktiviteter

• Information, skyltning m.m.

• Manifestera bifurkationen

Identitet
Identitetslöst, saknar namn, 
baksida, har varit något mycket 
betydelsefullt genom historien, 
men inte nu, unik bifurkation 

Genom att lyfta fram Kvilledalens många olika kva-
liteter genom aktiviteter och information längs ett 
genomgående stråk stärks både områdets tillgäng-
lighet, attraktivitet och kunskapen om området. 
Kvilledalen som område och begrepp kan etableras.

• Ytor för stadsodling

• Kommunicera och organisera

• Lokalt slakteri

• Gårdsbutiker och självplock

Småskalig produktion
Engagemang, potential, odling 

Småskalig produktion av olika slag som stadsodling, 
mindre verksamheter etc ges möjligheter längs 
stråket och ses som en bärande tanke för att göra 
stråket intressant, attraktivt och levande. 

• Använd Kvillebäcken och Kvillen 
för att förklara ekologiska 
samband

• System för information och ut-
bildning om fågelliv, liv i bäcken, 
kretslopp etc.

Pedagogik
Bostäder och skolor i närheten 
kopplas till områdets naturvär-
den och skapar förutsättningar 
för att förbättra kunskapen och 
ekologi, natur och kulturmiljö

Kvilledalens lättillgänglighet och närhet till skolor 
och bostäder ger väldigt goda förutsättningar att 
berätta om stadens utveckling, historia och natur 
i staden och dalen. Stråket kan utgöra samman-
hållande länk för information och pedagogiska 
vandringar.

• Mötesplatser 

• Historievandringar genom dalen

• Skyltning

Kultur, Kulturland-
skap
Landskap med lång historia

Kvilledalens långa historia och aktiva kulturarv är 
idag okänt för många och skulle kunna vara en 
bärande del i identitetsskapandet kring Kvilledalen. 
Naturreservatsbildningen i Öxnäs och Skändlas 
gamla bystruktur och Tuve gamla kyrka kan tillsam-
mans med de framvuxna bostadsområdena i dalen 
utgöra en grund för att skapa en bild av Kvilledalens 
utveckling genom århundradena. 
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Koppling till  
policyer m.m.

Potential Genomförandefrågor

Strategi för Göteborg 2035 –  
utbyggnadsplanering. 
Grönstrategi för en tät och grön 
stad 
S2020

Orienterbarhet och sammanhang,  
överblickbarhet
Kommunikation – god kvalitet, attraktivt, 
olika krav
Hälsa och aktivitet
Koppling till historiska sammanhang och 
samband
Grönområden kopplas samman till grönst-
ruktur

Aktörssamverkan
Trafikfrågor
Tillgänglighetsfrågor
Karaktärsfrågor
Information
Markägoförhållanden

Grönstrategi för en tät och grön 
stad
S2020

Attraktivitet
Trygghet

Markavvattningsföretag
Naturmiljöaspekter

Grönstrategi för en tät och grön 
stad
Tillägg ÖP, Vatten – så klart

Biologisk mångfald
Ekosystemtjänster – stödjande, reglerande, 
försörjande, kulturella
Pedagogik
Rekreation

Markägoförhållanden
Vattenaspekter
Naturmiljöaspekter
Landskapsaspekter

Strategi för Göteborg 2035 –  
utbyggnadsplanering
S2020

Aktivitet
Attraktivitet
Trygghet
Social samvaro
Sammanhang
Identitet

Markägoförhållanden
Projekt- och processledningsfunktioner
”Eldsjälar”

Grönstrategi för en tät och grön 
stad
S2020

Hälsa
Sammanhang
Försörjning
Pedagogik

Markägoförhållanden
Projekt- och processledningsfunktioner
Eldsjälar och drivkrafter

Grönstrategi för en tät och grön 
stad
S2020

Identitet
Gemenskap
Aktivering
Ekosystemtjänster – stödjande, reglerande, 
försörjande, kulturella

Skolor i området
Kulturförvaltningen
Kretslopp och vatten

Grönstrategi för en tät och grön 
stad

Identitet
Gemenskap
Aktivering

Eldsjälar och drivkrafter
Projekt- och processledningsfunktioner
Kulturförvaltningen
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Bilaga 1  
Planeringsförutsättningar
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Kvilledalens markanvändning

Kvilledalen är ett omfattande område med många olika markägare 
och förvaltare. Markanvändningen i den norra delen karaktäriseras  
huvudsakligen av jordbruk medan den i de södra delarna är ett  
smalare grönstråk i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Övergripande strategier

Översiktsplanen
Översiktsplanen redovisar grunddragen i mark- och 
vattenanvändningen och den övergripande struk-
turen i kommunen. I området kring Kvillen och 
Kvillebäcken är det i mångt och mycket den pågåen-
de markanvändningen som är avsedd att fortgå utan 
större förändringar. I anslutning till Kvilledalen finns 
ett par områden som föreslås få förändrad markan-
vändning på lång sikt, se även rubriken Kvilledalens 
utbyggnad. 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen 
för jordbruks områden
Staden arbetar med en fördjupad översiktsplan för 
jordbruksmark. En stor andel av Göteborgs stads 
jordbruksmark återfinns på norra Hisingen. Förut-
om sitt produktionsvärde har jordbruksmarken ett 
värde för kulturmiljön, den biologiska mångfalden 
och landskapsbilden samt ur ett kretslopps- och 
robusthetsperspektiv genom att rena och fördröja 
dagvatten. Den stadsnära odlingsmarken har också 
sociala värden med möjligheter till odling, rekrea-
tion, utbildning och rehabilitering. 

I gällande ÖP är området kring Tuveslätten–Skänd-
la utpekade som område med särskilt brukningsvärd 
åkermark. Eftersom det är angeläget att marken 
även i framtiden kan brukas skapar FÖP:en ett 
starkt skydd för jordbruksmarken inom kommunen. 

Markanvändningen i stora drag
På sträckan Skogomevägen–Norde älv har Kvilleda-
len i sin helhet stora värden för naturvård, friluftsliv, 
landskapsbild och kulturmiljö. I denna del karaktä-
riseras Kvilledalen av jordbruksbygd med åker- och 
betesmarker och spridd bebyggelse. Som beskrevs 
ovan återfinns stora delar av stadens jordbruksmark 
på Hisingen, bland annat i direkt anslutning till 
Kvillen. I denna del av området finns en handel-
strädgård och vid åns mynning i Nordre älv finns en 
mindre småbåtshamn. Inom området finns ett flertal 
hästgårdar och flera ridstigar- och vägar. Naturreser-
vatsbildning pågår för området kring Öxnäs. 

Längre söderut återfinns våtmarks- och rekreations-
området vid Hökälla. Det är med utgångspunkt i 
Hökälla som vattendraget rinner åt två håll i form 
av Kvillen, som rinner norrut, och Kvillebäcken, som 
rinner söderut. Förutom motionsspåret som går runt 
våtmarksparken finns här sittmöjligheter, grillplats 
och fågeltorn. Söder om Hökälla finns golfbanan vid 
området kring St Jörgen.

I de mer stadsnära delarna av Kvillebäcken karaktä-
riseras närområdet av verksamhetsområdet vid Aröd. 
Det tillgängliga stråket kring vattendraget smalnar 
av på sträckan för att i anslutning till stadsdelen 
Kvillebäcken få en karaktär som parkområde. Längst 
söderut finns flera stora stadsutvecklingsområden, 
bland annat Backaplan och Frihamnen.
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Användning av mark- 
och vattenområden

Landskap med särskilt stora värden

Bebyggelseområde med grön 
och rekreationsytor

Pågående användning

Verksamhetsområde

Grön- och rekreationsområde

Rekreationsanläggning

Jordbruksområde

Nedlagd deponi

Hav, sjö och vattendrag

Båtterminal

Huvudtra�kled

Tra�kled i tunnel

Övrig väg eller gata

Järnväg

Område med särskilt stora värden för naturvård
friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap

Havsområde med särskilt stora värden för naturvård
friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap

Förändrad användning

Bebyggelseområde med grön 
och rekreationsytor

Verksamhetsområde

Rekreationsanläggning

Strategisk knutpunkt

Markreservat för kommunikation, väg

Markreservat för kommunikation, spårväg

Markreservat för kommunikation, järnväg

Utredningsområde för framtida 
bebyggelseområde

Utredningsområde för framtida 
verksamhetsområde

Utredningsområde för framtida 
kommunikation

Utredningsområde

Utdrag ur ÖP
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Markägoförhållanden

Kommunägd mark
Kommunen äger och har i huvudsak rådighet över 
marken längs med Kvillebäcken. Flera av de intillig-
gande områdena är detaljplanelagda. Kommunen äger 
marken i området mellan Göta älv och Lundby-
leden. På delen Finlandsvägen-Skogomevägen är 
marken kommunal, med korta arrenden mellan Tu-
vevägen och Bohusbanan. På sträckan längst norrut, 
mellan Norrleden och Nordre älv är det omväxlande 
privat och kommunalt ägande. 

Den kommunala marken arrenderas ut med korta 
arrendeavtal på maximalt 10 år. 

Privatägd mark
På sträckan Lundbyleden-Finlandsvägen är marken 
i huvudsak privatägd, med undantag av ett smalt 
stråk utmed Kvillebäcken, som kommunen äger. I 
området mellan Skogomevägen och Norrleden ut-
görs marken i huvudsak av privatägd jordbruksmark. 

Markavvattningsföretag
För Kvillen och Kvillebäcken finns markavvattnings-
företag. För Kvillebäcken har kommunen tagit över 
ansvaret för markavvattningsföretagen. För Kvillen in-
går kommunen som en part i det aktuella markavvatt-
ningsföretaget. Båtnadsområdet omfattar stora delar av 
Kvillens dalgång samt ån.

Slutsatser – markanvändning

Styrkor

• Kommunen har rådighet över stora delar av mark-
områdena i norra Kvilledalen.

Svagheter

• Utbyggnaden av ett gång- och cykelstråk längs 
Kvillen bör (ev får), inte innebära ett påtagligt 
försvårande av brukandet av marken.

• Praktiska och avtalsrättsliga frågor kan påverka 
genomförbarheten att skapa ett sammanhängande 
gång- och cykelstråk t ex hur påverkas möjlighe-
terna att rensa ån. 

• Det kan vara svårt att få tillgång till mark som är i 
privat ägo utan att ta fram formella planer såsom 
en FÖP eller detaljplaner för området.

• FÖP Jordbruksmark värderar jordbruksmarken 
högt vilket kan göra det svårt att ianspråkta även 
mindre delar av jordbruksmarken. 

• Markavvattningsföretag i norra Kvilledalen gör 
att även mindre förändringar i markanvändningen 
kräver omfattande samråd. 

Möjligheter

• I den södra delen av Kvilledalen är det sannolikt 
lätt att skapa ett grönt stråk längs Kvillebäcken 
eftersom staden i huvudsak äger marken.

• I de delar där stråket utmed ån är relativt smalt 
skulle en utveckling av grönstråket vinna på att 
tydligare kopplas till de större befintliga rekrea-
tions- och parkområdena i närområdet.

• I den norra delen kan det vara svårt att förlägga 
ett gång- och cykelstråk i direkt anslutning till 
Kvillen. Genom att förbättra framkomligheten 
för gående, cyklister och eventuellt även ryttare i 
anslutning till/längs befintliga vägar, såsom gamla 
Tuvevägen, kopplas stråket samman med värdeful-
la och intressanta natur- och kulturområden på ett 
naturligt sätt. 

• På sikt, vid behov, när markägoförhållanden eller 
brukningsgraden, förändras kan större områden i 
Kvilledalens norra del utvecklas till våtmarksom-
råden.
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Omväxlande privat och 
kommunalt ägande. 

I huvudsak privatägd 
jordbruksmark. 

Kommunal mark med korta 
arrende mellan Tuvevägen 
och Bohusbanan. 

I huvudsak privatägd mark 
med ett smalt stråk med 
kommunal mark längs ån.

I huvudsak kommunalägd mark.
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Kvilledalens natur

Kvilledalen är ett rikt landskapsrum med tydlig mosaikkaraktär, där 
berghällarna och skogspartierna bryter upp det sammanhängande 
jordbrukslandskapet. De flackare områdena i Kvilledalen har explo-
aterats relativt sent och än idag når jordbruksmarken som en kil in 
mot stadens centrum. Skogspartierna på områdets höjder fungerar 
idag som rekreationsområden.

Övergripande strategier

Grönstrategi för en tät och grön stad
Park- och naturnämnden antog 2014 en Grönstrate-
gi i vilken mål och strategier sätts upp med syfte att 
bevara och fortsätta utveckla Göteborg som en grön 
stad med stora kvaliteter, både ur ett socialt och ett 
ekologiskt perspektiv. Strategin ska fungera som ett 
underlag i plan-, investerings- och driftskeden. 

Socialt mål
Göteborg är en tät och grön stad där de offentliga 
platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt liv.

Ekologiskt mål
Göteborg är en tät och grön stad med ett rikt växt- 
och djurliv och där ekosystemens tjänster tas tillvara.

Strategier
• Stärk de gröna kilarna
• Stärk de blågröna stråken
• Säkerställ god tillgång till parker och naturområ-

den
• Skapa ett varierat innehåll i parker och naturom-

råden
• Stärk de gröna kopplingarna i staden
• Utveckla mera grönt i den hårdgjorda staden
• Utveckla de gröna områdena genom skötsel
• Synliggör stadens grönområden och gör medborg-

arna delaktiga
• Nyttja och utveckla ekosystemtjänster

Viktiga landskapselement

Kvillebäcken och Kvillen
Kvillebäcken är ett av stadens centrala vattendrag. 
Vattendraget utgör en sk bifurkation, en naturfö-
reteelse som innebär att vattendraget rinner åt två 
håll med utgångspunkt i området Hökälla. Kring 
Kvillebäcken och Kvillen är ålandskapet varierat 
och sträcker sig från tätbebyggd innerstadsmiljö, via 
industriområde och mera glesbebyggda marker till 
jordbruks-, odlings- och betesmarker. Vid Herku-
lesgatan övergår Kvillebäcken i Kvillekanal (som 
byggdes för att underlätta transporter på bäcken) för 
att sedan kulvertars under Lundbyleden och Hamn-
banan. Vattendraget omfattas av strandskydd på 
stora delar av sträckan. 

Kvillebäcken har låg vattengenomströmning och 
håller delvis på att växa igen. I den stadsnära delen 
återfinns knölnaten, en rödlistad vattenväxt som är 
kvävegynnad och som är Göteborgs stads ansvars-
art. Arten är känslig för igenväxning. muddring och 
skugga.

Kulturlandskapet
Kulturlandskapet utgörs av ett aktivt brukat jord-
brukslandskap som sträcker sig från Skogomevägen 
norrut till Nordre älv. Här finns omväxlande åker- 
och betesmark som når upp till skogsbrynen där 
markerna blir magrare och bergigare.
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Hisingens gröna kulturlandskapskil
Hisingens gröna kulturlandskapskil har flera stora 
barriärer som gör att kilen splittras på ett negativt 
sätt. Här krävs fler kopplingar inom kilen för att 
få en helhet men även för att stärka den biologiska 
mångfalden. Hisingsparken är den del av kilen som 
ligger närmast Kvilledalen.

Backa – Rödbo grönkil
Kilen karaktäriseras av dalgångar och brutna skogs-
landskap - kulturlandskap blandat med skog och 
bergsplatåer. Kilen sträcker sig fram till Bohusbanan. 
Grönstrategin pekar på möjligheten att över Kville-
dalen skapa kopplingar mellan Backa-Rödbokilen 
och Hisingens gröna kulturlandskapskil.

Viktiga naturmiljöer

Öxnäs – Askesby
Området utgörs av en odlingsbygd med hävdade 
ljunghedar och strandängar. Stora delar av områ-
det är riksintresse för naturvård och delar av det är 
Natura 2000-området. Det senare är ett för regionen 
unikt odlingslandskap med kontinuerlig hävd sedan 
mer än 1000 år. Naturbetesmarkerna är mycket 
varierade och ofta mosaikartade. På de gamla bykul-
larna i Öxnäs by finns intressant historisk flora och 
fauna. 

För närvarande pågår bildande av naturreservat, 
beslut förväntas under 2017. Syftet med naturreser-
vatet är att bevara det värdefulla kulturlandskapet. 
Vidare är syftet att bevara biologisk mångfald och 
hotade arter knutna till värdefulla livsmiljöer som 
ädellövskog och naturbetesmarker samt strukturer 
som död ved, grova lövträd och småvatten. Friluftsliv 
som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedri-
vas i naturreservatet. 

Syftet ska tryggas genom att naturliga betesmarker 
och åkermarker hålls i fortsatt hävd, genom att träd-
klädda betesmarker restaureras och hävdas och att 
ädellövskogen bevaras och gamla lövträd hålls fria 
från igenväxande vegetation. 

Skändla 
Området kring Skändla är ett natur- och kultur-
marksområde med vandringsslingor och informa-
tionsskyltar. Här finns även glesare skogsmark med 
öppna berghällar, varierad flora och utsiktspunkter. 
Området har brukats sedan järnåldern. Skändla 
skalgrusbank har geologiska, botaniska och zoolo-
giska intressen och avses på sikt bli ett kommunalt 
naturreservat.

Hökälla
Hökälla är ett ca 65 hektar stort våtmarks- och 
strövområde med höga natur - och rekreations-
värden. Sumpmarkerna har ett rikt fågelliv - 205 
fågelarter har observerats i och omkring området 
och av dem är över hundra arter är häckfåglar. 
Hökälla har en värdefull landskapsbild, här finns två 
större och fyra mindre dammar, ekkullar, sumpskog, 
vallfält, hagmark och betade strandängar. Området 
är karaktärsmässigt unikt i Göteborgs centrala delar 
och de intilliggande stadsdelarnas mest lättillgäng-
liga naturområde i och med att det är låglänt, ligger 
i direkt anslutning till kommunikationsstråk och 
är överblickbart. Hökälla våtmarkspark invigdes år 
2000 och här finns sittmöjligheter, grillplats och 
fågeltorn. Runt våtmarksparken går ett 3,5 km långt 
motionsspår.

Stadsdelarnas grönområden

Lundby
Grönstrukturen inom stadsdelen Lundby utgörs 
huvudsakligen av grönområden på bergknallar samt 
skogsområden med motionsslingor mm. Här finns 
få odlingsområden och få flacka områden, de plana 
områden som finns är fotbollsplaner. Mellan grön-
områdena är det brist på kopplingar. För boende i 
stadsdelen idag är tillgången till grönområden god, 
för planerade utbyggnadsområden blir tillgången till 
grönområden sämre.

Hisingsparken är en stadspark och Göteborgs 
största park- Den är ett viktigt utflykts- och rekre-
ationsområde med motionsspår, utsiktsberg och en 
4H-gård. Parken innehåller många naturtyper men 
domineras av hällmark och tallskog. Här finns även 
våtmarksområden. Väster om parken ligger koloni-
områden med odlingslotter och stugor. I framtiden 
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planeras Hisingsparken bli ett kommunalt natur-
reservat. Flunsåsstråket är den enda stadsdelspar-
ken i Lundby som rymmer aktiviteter som kräver 
plana ytor. Ramberget och Keillers Park är en 
stadsdelspark vars utsiktsplats lockar folk från hela 
staden.

Backa
Stadsdelens grönstruktur karaktäriseras av naturom-
råden på höjderna, skogsområden med motionsom-
råden. Här finns ingen utflyktspark och få stads-
delsparker. I området finns en lång odlingstradition 
och många odlarföreningar. Brunnsboberget är 
ett bergparti med promenadslingor, trappor och en 
viktig utsiktspunkt från Telegrafberget.

Kärra – Rödbo
Stadsdelen karaktäriseras av gles bebyggelse med 
god tillgång till idrotts- och motionsområden i na-
turmark , men med få anlagda parkmiljöer.

Övriga värden och aspekter
Det finns gott om naturpräglade ströv- och mo-
tionsområden med höga upplevelse- och naturvär-
den på de skogsklädda höjderna i området. Dessut-
om finns det flera golfbanor och odlingsområden i 
och i anslutning till Kvilledalen. Vid St Jörgen Park 
finns ett mera anlagt parkområde i anslutning till 
hotellet och golfbanan där. Vid Hisingsparkens entré 
mot Kvilledalen finns en parkering och i anslut-
ning till den en bågskyttebana och en bangolfbana. 
Lillhagen och St Jörgen gamla sjukhem kommer att 
utvecklas till mer anlagda parkområden.

Space syntaxanalysen för Backaplan som stads-
kärna drar slutsatsen om Kvillebäcken att den är 
undangömd idag, men att i princip alla fastigheter i 
Kville och Backaplan befinner sig inom 500 meter 
från Kvillebäcken. Det innebär att området har stor 
potential att utvecklas till en stadsdelspark om dess 
orienterbarhet förbättras.

Slutsatser – natur

Styrkor

• God tillgång till skogsområden och strövområden 
på höjderna.

• Intressanta natur- och kulturområden längs hela 
Kvillen-Kvillebäckens sträckning

• Flera områden med skyltning, kartor och parke-
ring (Hisingsparken, Skända och Hökälla).

• Närhet till många befintliga och planerade bo-
stadsområden.

Svagheter

• Svaga kopplingar mellan de olika grönområdena 
och kilarna.

• Ont om lättillgängliga plana grönområden.
• Begränsad tillgång till mer anlagda parkområden.
• Begränsad tillgång till överblickbara och öppna 

grönområden.
• Det är svårt att hitta till och orientera sig i Kville-

dalen.

Möjligheter

• Stora förändringar i områdets södra del ökar be-
hovet av grönområden och lättillgänglig rekreation 
utomhus.

• Ett grönt stråk längs Kvilledalen kan fungera som 
”ryggrad” och knyta ihop både värdefulla natur- 
och kulturområden och de gröna kilarna på ett 
relativt enkelt sätt.

• En breddad zon längs Kvillebäcken i de mer tätbe-
byggda områden kan komplettera naturmarken 
med anlagd parkmark, vilket saknas idag. 

• Ett grönt stråk med mer anlagd, överblickbar och 
lättillgänglig parkmark kan komplettera den be-
fintliga naturmarkspräglade grönstrukturen. 

• Tillgång till mer varierad parkmark kan locka fler 
besökare med olika förutsättningar, behov och 
preferenser och därmed öka förutsättningarna för 
att området ska fungera som mötesplats.
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Kvilledalens kultur

Kvilledalen är ett av regionens mest fornlämningstäta områden, med 
unika kulturlandskap. Områdets stadsnära läge gör både att behovet 
av skydd är stort och att det finns goda möjligheter att skapa ett 
lockande och informativt stråk som också skapar en förståelse för 
platsen och en identitet för de som bor och rör sig i området. 

Kvillebäcken och Kvillen
Vattendragen är i sig en viktig kulturhistorisk länk 
genom att den fungerat som transportlänk för grö-
dor som odlades utanför staden. Dalgångens flack-
het har gjort vattendraget till den viktigaste länken 
mellan norra Hisingen och stadens centrum. Hela 
området är tätt på fornlämningar.

Öxnäs – Askesby
Området är ett unikt odlingslandskap med kontinu-
erlig hävd sedan mer än 1000 år tillbaka. Det är en 
rik järnåldersbygd med talrika grava i ett av länets 
mest fornlämningstäta områden. Kulturlandska-
pet är välbevarat och de stora dragen i jordbrukets 
utveckling från järnålder till laga skift kan påvisas. 
Bebyggelsen är i första hand koncentrerade i en 
oskiftad by. 

Skändla 
Området kring Skändlaberget och Skändla by är ett 
äldre riksgränsmärke med många formminnen och 
har brukats sedan järnåldern. Bebyggelsen är intres-
sant och här finns flertalet äldre boplatser liksom 
Tuve medeltidskyrka och kyrkbacke med gravfält 
från äldre järnålder.

Hökälla gård
Hökälla säteri var på sin tid en av Hisingens största 
och viktigaste gårdar, idag finns två byggnader kvar 
som är med i bevarandeprogram för kulturhistoriskt 
intressanta byggnader i Göteborg.

Slutsatser – kultur

Styrkor

• Varierat och levande kulturlandskap.
• Rik historia med många fornlämningar.
• Tydligt tidsdjup, där mönster och överlagringar i 

områdets utveckling kan avläsas.

Svagheter

• Svaga kopplingar mellan de olika kulturmiljöerna.
• Bitvis dålig skyltning inom områdena.
• Generellt svårt att hitta information om dalgången 

som kulturmiljö.
• Skändla och Öxnäs är svåra att nå utan bil. 

Möjligheter

• Ett gång- och cykelstråk, odling och hästverksam-
het i Kvilledalen för vidare dalgångens historiska 
betydelse som transport- och kommunikationsled.

• Cykelstråk i den gamla Tuvevägens sträckning 
(som förstördes vid Tuveraset) binder samman vårt 
moderna samhälle med det historiska.

• Ett stråk skulle också göra de kulturmiljöer som 
finns och förtjänar att lyftas fram, mera tillgäng-
liga, även för de som har begränsad kunskap om 
området.
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Kvilledalens infrastruktur

Kvilledalen genomkorsas av flera större trafikleder och lokalvägar, 
mest påtagliga är den kraftigt trafikerade Norrleden och järnvägen 
Bohusbanan. I området finns gång- och cykelvägar, men på flera håll 
är kopplingarna till det närliggande befintliga gång- och cykelvägnätet 
bristfälliga. 

Riksintressen  
kommunikation

Bohusbanan
Bohusbanan är en enkelspårig järnväg och trafi-
keras främst av regionaltåg mellan Göteborg och 
Strömstad. Aktuellt för närvarande är upprustning 
av stationer och anläggning av fler mötessträckor. 
På lång sikt kan det bli aktuellt med dubbelspår och 
anslutning till nya industrispår. Den ökade trafiken 
och fler boende i området innebär att de obevaka-
de övergångarna troligtvis kommer att försvinna. 
Ett troligt scenario är att det blir 2–3 övervakade 
passager vid Skogomevägen, Finlandsvägen och vid 
Lillhagsvägen.

Hisingsleden–Norrleden
Hisingsleden–Norrleden ingår i det vägnät som 
utgör en alternativ led till E6. Vägen har stor bety-
delse för tung trafik till och från Göteborgs hamn. 
Den planerade framtida utvecklingen av centrala 
Hisingen förutsätter att tung genomfartstrafik till 
Göteborgs hamn och till industriområden på västra 
Hisingen delvis kan styras till andra vägar än idag. 
Leden bedöms inte motsvara de krav som idag ställs 
på en säker och effektiv väg. Det finns behov av 
kapacitetsförstärkning och nya trafikplatser. Kors-
ningen med Tuvevägen studeras för närvarande i en 
åtgärdsvalsstudie.

Lokalt vägnät
Kvilledalen korsas i östvästlig riktning av flera större 
lokalvägar: Tuvevägen, Skogomevägen, Minelunds-
vägen, Hjalmar Brantingsgatan samt Lundbyleden.

Tuvevägen är en viktig länk i Hisingens vägsystem 
och leder trafiken från de norra och västra delarna av 
Hisingen in mot centrala Hisingen och Tingstads-
området.

Hjalmar Brantingsgatan är en kraftigt trafikerad 
gata som utgör en pulsåder till de inre delarna av 
Lundby och västerut på Hisingen. Gatan är en
kraftig barriär mellan stadsdelarna Kvillebäcken och 
Brämaregården. Trafikmängden gör att gatan har 
två separata sidor. Fler säkra korsningspunkter för 
gångtrafikanter behöver tillskapas.

Cykelvägar
Idag utgör Hjalmar Brantingsmotet och Lund-
byleden en kraftig barriär för att enkelt ta sig till 
Frihamnen och vattnet. Flera nya gång- och cykel-
förbindelser har studerats.

Vid utbyggnaden av Backaplan och andra områden 
där planarbeten pågår planeras för förbättrade gång- 
och cykelstråk. 

Gång- och cykelbana planeras mellan Björlandavägen 
och Tuvevägen längs norra delen av Hisingsleden. 
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Slutsatser – infrastruktur

Styrkor

• I anslutning till Kvilledalen finns ett gång- och 
cykelvägnät att bygga vidare på och förbättra 
kopplingar mellan. 

Svagheter 

• Det är svårt att hitta till och orientera sig längs 
Kvilledalen.

• Efter Skogomevägen ligger cykel- och gångbanan 
relativt långt från Kvillen och saknas i delar.

• Vid Säve upphör cykelbanan.
• En framtida utbyggnad av Bohusbanans kommer 

sannolikt att begränsa tillgången till ett grönt stråk 
längs Kvilledalen för de som bor på banans östra sida.

Möjligheter

• Ett gång- och cykelstråk i Kvilledalen för vidare 
dalgångens historiska betydelse som transport- 
och kommunikationsled.

• Cykelstråk i den gamla Tuvevägens sträckning 
(som förstördes vid Tuveraset) binder samman vårt 
moderna samhälle med det historiska.

• En planskild korsning med en ekodukt med gång- 
och cykelstråk vid Hisingsleden kan förbättra 
tillgängligheten och upplevelsen av stråket.
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Kvilledalens vatten

Det är stadens målsättning att Göteborg ska vara robust mot över-
svämningar och att konsekvenserna av översvämningshändelser 
ska vara förutsägbara och hanterbara. Kvillebäcken är ett centralt 
vattendrag som i stor utsträckning påverkas av såväl höjd havsnivå, 
skyfall och höga flöden. Kvillebäcken är också dagvattenrecipient för 
stora delar av Hisingens centrala delar.

Övergripande strategier

Tematiskt tillägg till översiktsplanen:  
Klimatanpassningsstrategier för  
översvämningar
Ett förändrat klimat innebär ökad risk för över-
svämningar orsakade av stigande havsnivå, skyfall 
och höga flöden i vattendrag. Inom staden pågår 
ett arbete med att ta fram ett tematiskt tillägg som 
presenterar strategier om hur dagens översvämnings-
risker och översvämningsrisker i ett förändrat klimat 
ska hanteras i stadens planering. Målbilden är att 
Göteborg ska vara robust mot översvämningar och 
att konsekvenserna av översvämningshändelser ska 
vara förutsägbara och hanterbara. 

Höga flöden i vattendrag orsakas av nederbörd som 
faller i avrinningsområdet med lång varaktighet. 
Detta inträffar ofta under höst- och vinterhalvåret. 
Översvämningar kan också orsakas av skyfall, vilket 
är mycket intensiva regn med upp till några timmars 
varaktighet. Denna typ av regn är vanligast under 
sommarhalvåret.

Som ett led i att begränsa effekterna av det föränd-
ra klimatet föreslås två typer av skydd i anslutning 
till Göta älv. Längs vattendrag föreslår strategin att 
högvattenskydd etableras som skydd för befintlig 
och planerad bebyggelse. Vidare ska planeringsnivå-
er tas fram för uppförande av ny bebyggelse. 

Stora delar av området kring Backaplan är låglänta 
och Kvillebäckens närområde ligger under det möj-
liga framtida högsta högvattenståndet. Det innebär 
att området kring Kvillebäcken i större utsträckning 
än idag kommer att översvämmas. Det finns även en 
mindre risk att vatten, vid högt vatten i havet, tar sig 
från Nordre älv till Göta älv via Kvillen. Vattendela-
ren ligger i höjd med Skogome. Skogomevägen och 
Finlandsvägen som korsar Kvillebäcken har emeller-
tid tillräckligt höga vallar för att hindra vattnet från 
att passera vid högvatten. 
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Dagvattenhantering

Befintligt ledningsnät
Avloppssystemet inom de bebyggda områdena i 
anslutning till Kvilledalen består av både duplikat 
och kombinerat system. I området finns avloppsled-
ningar som avleder spill- och dagvatten från stora 
delar av centrala Hisingen. Dagvattnet från det 
duplikata systemet leds ut i Kvillebäcken medan det 
kombinerade avloppsvattnet leds via en pumpstation 
till Ryaverket. 

Situation vid stora nederbördsmängder
Stora delar av de bebyggda områdena i den södra 
delen av Kvilledalen består av hårdgjorda ytor i form 
av parkeringsplatser, ytor för uppställning och lager. 
Det medför att stora mängder dagvatten rinner av 
snabbt till ledningsnätet och Kvillebäcken vid stora 
nederbördsmängder. Vid hög belastning i det kom-
binerade avloppssystemet bräddas överskottsvatten 
till Kvillebäcken. VA-systemets kapacitet minskar 
vid hög vattennivå i Kvillebäcken och i havet. Vat-
tennivån i havet samt bräddningar från avloppsnätet 
vid extrema regn påverkar Kvillebäckens vatten-
stånd.

Slutsatser – vatten

Styrkor

• Kvillebäcken med sitt närområde är idag en resurs 
som utjämnar, renar och fördröjer vatten vid höga 
vattenflöden.

Svagheter

• Vid hög belastning i det kombinerade ledningsnä-
tet bräddar förorenat överskottsvatten till Kville-
bäcken.

• Kvillebäcken är dagvattenrecipient för flera stora 
utbyggnadsområden vilket kan innebära att belast-
ningen på bäcken och intilliggande områden ökar.

• Risk för ökade föroreningsnivåer i Kvillebäcken i 
samband med den ökade dagvattenmängden.

Möjligheter

• Genom att skapa parkområde som kan översväm-
mas i de södra delarna av Kvillebäcken skapas både 
översvämningsskydd, fördröjning, rening samt 
rekreationsområde.

• Grönområde längs Kvillebäcken med minst en 
sida med våtmarksstrand ökar förutsättningarna 
för att begränsa risken för översvämningar.

• Genom att uppföra en stängningsbar lucka vid 
förslagsvis Skogomevägen kan risken för att vatten 
från Nordre älv kommer in till Göta älv via Kvillen 
elimineras.
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Översvämningsrisker

Avrinningsområden

Översvämmade ytor pga höga 
flöden av 200-årsregn
Översvämmade ytor (>1 dm djup) 
vid skyfall av 100-årsregn 
Utbredning av högsta högvatten 
2070

Skala 1:25 000
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Kvilledalens utbyggnad

Göteborg växer och stadsdelen Lundby har för närvarande kommunens 
högsta tillväxttakt. Utbyggnaden sker i huvudsak på gammal industri- 
och verksamhetsmark, men det gör att behovet av fria ytor och grön-
områden att mötas, sporta, vila och leka på ökar. Det ökar också tillflödet 
av dagvatten till Kvillebäcken. Regionens utveckling skapar behov av 
upprustning och utveckling av infrastrukturen. 

Strategisk planering

Översiktsplanen – utredningsområden
I översiktsplanen utpekas områden som kan vara 
aktuella för utbyggnad på lång sikt. Utpekandet 
innebär att staden har en restriktiv inställning till ny 
bebyggelse och markanvändning som kan förhindra 
framtida markanvändning. 

Översiktsplanen redovisar två möjliga utbyggnads-
områden för verksamheter som kan vara störande 
för omgivningen inom det studerade området för 
Kvilledalen. Dessa ses som utvecklingsområden för 
industri och andra anläggningar och verksamheter 
med omgivningspåverkan där skyddsavstånd kan 
krävas: 
• Vid Norrleden och Säve
• Vid Tuve

Vidare redovisar översiktsplanen ett område vid Säve 
för utbyggnad av bostäder på lång sikt. Omfattning-
en är oklar och ingen utbyggnad kan förväntas för-
rän området kan försörjas med god kollektivtrafik. 

Vision Älvstaden
Älvstaden är ett begrepp för centrala Göteborg 
utmed älven. I Älvstaden ingår stora områden som 
väntar på att omvandlas till en levande och attraktiv 
innerstad.

Ett omfattande dialog- och idéarbete gett en sam-
stämmig bild av hur utvecklingen av staden bör ske. 
Målsättningen är: 
• en strävan efter en stadsutveckling som tar vara på 

de kvalitéer som älven och vattnet erbjuder
• en strävan efter att förstå och använda vårt histo-

riska arv 
• en stad som är tillgänglig för alla oavsett bakgrund 
• en stad som formas med mötesplatser av olika slag 

som inbjuder till aktiviteter. 
• en öppen och levande stad 
• en stad som knyts ihop över älven
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Pågående detaljplaner
I anslutning till Kvilledalen pågår ett flertal stora 
stadsutvecklingsprojekt där planarbete för närvar-
ande pågår. 

Östra Kvillebäcken
Den södra delen är snart utbyggd med bostäder i 
mestadels slutna kvarter. Stråket längs Kvillebäcken 
fungerar som en mindre stadsdelspark med en större 
lekplats som används bl a av nya förskolor i området. 
Den norra delen omvandlas på sikt till blandstad 
med inslag av handel med en täthet som motsvarar 
stadens centrala delar. Kvillebäcken fungerar som 
dagvattenrecipient för dessa områden och sk tröga 
system byggs för att minska belastningen på bäcken 
och senare Göta älv. Stråket längs Kvillebäcken lyfts 
fram som stadsdelspark och bostadsnära park.

Backaplan
Planeras för tät kvartersstruktur med bostäder, 
handel och verksamheter. Kvillestråket breddas och 
utvecklas i den södra delen och kommer att röjas, 
men inte breddas, i den norra delen. Dagvattensyste-
met byggs ut med sk tröga system för att inte belasta 
bäcken och Göta älv för mycket. I planeringsförut-
sättningar för Backaplan föreslås att flödet i bäck-
en kan minskas genom att fler våtmarksområden 
anläggs utanför det aktuella planområdet, samt att 
stränderna skyddas av vegetation. Även invallning av 
lågt liggande områden lyfts fram som en möjlighet 
för att undvika översvämning.

Frihamnen
Programmet möjliggör för en ny stadsdel med bo-
städer och arbetsplatser. Frihamnen ska vara en grön 
och hållbar stadsdel. En stadspark – Jubileumspar-
ken - föreslås vid vattnet. Utöver denna föreslås 
ett antal bostadsnära parker för att öka närheten 
till grönska för boende och verksamma. Kajer och 
vatten blir tillgängliga för alla och dagvattenhante-
ringen integreras i stadsrummen. 

Kvillebäcken leds genom Frihamnen i ett grönt 
stråk via Jubileumsparken till älven. Ett gång- och 
cykelstråk planeras anläggas längs ån. En fortsatt 
utredning kommer att visa vilket utrymme bäcken 
kommer att kräva med ökade dagvattenflöden och 
höjda vattennivåer, samt vilka åtgärder som krävs för 
att säkerställa detta och tillgängligheten. 

I dagsläget finns inga planer på att säkerställa ett 
gång- och cykelstråk längs Kvillebäcken norrut från 
Frihamnsområdet, men en separat gång- och cykel-
bro över Lundbyleden och Hamnbanan kommer att 
utredas.

Tuve centrum
Tuve centrum kommer att byggas ut med bostäder, 
skola samt verksamheter i vissa bottenvåningar de 
kommande åren. Under de senare åren har bostäder 
i västra Tuve byggts. Dessutom kommer ytterligare 
ett program för bostäder och verksamheter i Tuve 
centrum att påbörjas under våren 2015. Kvillebäcken 
är dagvattenrecipient för utbyggnaden, men dagvatt-
net föreslås ledas genom s.k. tröga system. 

Kvilledalen lyfts inte fram som närliggande rekrea-
tionsområde, men med tanke på att Hökällaområdet 
utvecklats de senaste åren är det troligt att det kom-
mer att göra det i det kommande programarbetet.

Lillhagsparken
Lillhagsparken kommer att byggas ut med bostäder, 
förskola samt vissa verksamheter i de kommande 
åren. Hökälla och därefter Kvillebäcken är dagvat-
tenrecipient för utbyggnaden, men dagvattnet ska 
ledas genom sk tröga system. Rekreationsområdet 
Hökälla nämns i förbigående.
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Slutsatser – utbyggnad

Styrkor

• Kommunen har idag tillgång till stora delar av 
marken närmast Kvillebäcken.

• Kommunen förvaltar och utvecklar delar av dessa 
områden.

• Stora utbyggnadsområden i södra Kvilledalen 
medger upprustning av både natur- och stadsmil-
jöer samt förbättring av service i området.

• Utbyggnaden ”läker ihop”södra Kvilledalen med 
resten av staden och Göta älv.

• Stora förändringar i områdets södra del ökar be-
hovet av grönområden och lättillgänglig rekreation 
utomhus.

Svagheter

• Utbyggnadsområdena i söder kommer att få en 
bristfällig tillgång till grön- och rekreationsområ-
den, vilket kommer att öka trycket på de befintliga 
naturområden.

• Frihamnen ligger idag avskuret från resten av 
Kvilledalen

• Utbyggnadsområdena kommer att ha relativt dålig 
tillgång till mer anlagda parkområden.

• Det är svårt att hitta till och orientera sig längs 
Kvilledalen.

Möjligheter

• Ett grönt stråk längs Kvilledalen kan fungera som 
”ryggrad” och knyta ihop både värdefulla natur- 
och kulturområden och de gröna kilarna på ett 
relativt enkelt sätt och på så sätt ge de boende i 
utbyggnadsområdena tillgång till grönområde.

• Genom att skapa parkområde som kan översväm-
mad längs de södra delarna av Kvillebäcken skapas 
både översvämningsskydd, reningsområden och 
rekreationsområde.

• Ett grönt stråk med mer anlagd, överblickbar och 
lättillgänglig parkmark kan komplettera den be-
fintliga mera skogsmarkspräglade grönstrukturen. 

• Tillgång till mer varierad parkmark kan locka fler 
besökare med olika förutsättningar, behov och 
preferenser och därmed öka förutsättningarna för 
att området ska fungera som mötesplats.
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DP - Lillhagsparken

Tuve centrum

Backaplan

Östra Kvillebäcken

Frihamnen

ÖP - Säve

ÖP - Säve - Norrleden

ÖP - Tuve

Riksintresse - Norrleden

Riksintresse - Bohusbanan

Riksintresse - Bohusbanan

Riksintresse - Bohusbanan
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Slutsatser

Sammanställning av slutsatser dragna av genomgången av  
planeringsförutsättningarna

• Kvilledalen är ett upplevelserikt, varierat, kultur-
historiskt värdefullt och bitvis väldigt vackert 
landskapsrum som har en stor potential att ut-
vecklas till ett sammanhängande rekreationsstråk. 

• Stor potential i att tydligare koppla samman 
älvområdet (Backaplan, Frihamnen och Östra 
Kvillebäcken) med Hökälla och de norra delarna 
av Kvilledalen och skapa mera lättillgängliga och 
mindre skogspräglade parkmark. 

• Marken, särskilt i de norra delarna, är svår att 
komma åt fastighetsrättsligt och där finns också 
ett uttalad strategi från stadens sida att skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för jordbruket, 
vilket gör förutsättningarna för att i detta skedet 
fokusera på Kvilledalen upp till Skogomevägen 
bättre.

• Eftersom markägoförhållandena i sig gör att 
stråket i stora delar blir relativt smalt är det både 
viktigt och en stor potential i att koppla an till 
värdefulla intilliggande områden, verksamheter 
och aktiviteter enligt ”ryggradsprincipen”. 

• Dagvattnet är och kommer att bli en viktig fråga. 
Allt som görs i direkt anslutning till Kvillebäcken/
Kvillen måste vara översvämningsbart och vissa 
ytor bör eventuellt bli våtmarksområden framöver. 

• Förändringar i de möjliga passagerna över Bohus-
banan samt av korsningen vid Norrleden kommer 
att påverka rörelsemönsterna i området, men i 
dagsläget vet vi inte exakt hur. 

• Tillgång till mera varierad parkmark kan locka 
fler besökare med olika förutsättningar, behov och 
preferenser och därmed öka förutsättningarna för 
att området ska fungera som mötesplats.

• Skötsel och förvaltning är frågor som måste 
finnas med från början. Vem tar ansvar framöver 
och finns det alternativa sätt att tänka kring det? 
Medskapande?

• En medskapande utveckling av ett rekreations-
stråk i Kvilledalen ligger väl i linje med stadens 
strategier och uppsatta mål såsom grönstrategin, 
budget målen för 2015, etc.
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Gröna grannskap för en  
rörelse i tiden

I det här avsnittet tar vi sikte framåt – med hjälp av saker vi redan 
vet. Med ”vi” avses projektets arbetsgrupp, men också de som deltog 
under den omvärldsanalytiska workshop som genomfördes inom 
ramen för idéstudien.

Tillsammans lokaliserade vi kunskap om flera olika 
framåtsyftande aspekter, aktioner och artefakter. Un-
der de kommande sidorna kommer vi att redogöra 
för dessa under ett antal tematiska rubriker:

• Mobilitet & rörelse
• Folkhälsa
• Ekologi/Ekosystem
• Framtidens ekonomier
• Kulturarv/kulturmiljö

De uppsamlade tankarna från omvärldsanalysen 
pekar mot en strategi, som handlar om att använda 
redan befintliga goda idéer, lokala såväl som interna-
tionella. Uttryck som ”bottom-up”, ”crowdfunding” 
och ”urban commons” ringar in en ström i samhället 
som handlar om att röra sig mot det delade, det 
samägda och det underifrån uttänkta. Det är en rö-
relse som ger oss utrymme att ta hand om det redan 
existerande och värdera det högre än vi egentligen 
gjort tidigare: vi kan se miljöer och materialiteter 
som existerande resurser, snarare än som tidiga-
re – som något ”i väntan på”. I Kvilledalen finns, 
vilket vi sett genom de korta och snabba intervjuer 
vi genomfört, liksom under workshopar och andra 
samtal, redan befintliga kvaliteter för vardagsliv och 
rekreation. Hur kan man, genom att snegla mot ett 
par internationella flaggskeppsprojekt och några lo-
kala finurligheter, inspireras till en långsiktig strategi 
för utveckling av Kvilledalen? Kanske är vägen inte 
högtflygande – utan istället att hålla en låg linje – 
low line?

De uppslag som följer sammanfattar, i text och 
med understödjande bilder, diskussioner som hölls 
inom respektive tema under den omvärldsanalytiska 
workshopen.

Medverkade vid workshopen gjorde:

Tobias Jansson, cirkulär ekonomi
Anna Reuter Metelius, Tyréns (kulturmiljö)
Martin Forsberg, Koucky & partners (mobilitet)
Linnea Ingemansson – ekolog (ekosystemtjänster)
Mattias Ambjörnsson – Previa, (folkhälsa)
Viktoria Vilklander – Stadsjord (stadsodling)
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Framtidens ekonomier

I en tid där samhället – ur ett hållbarhetsperspektiv – utvecklas i fel 
riktning, är det hög tid för nytänkande och innovationer. Det vi vet 
från aktuell forskning – hela vägen från miljöområdet till ekonomi – 
är att framtidens ekonomier behöver vara ganska radikalt annorlunda 
från systemen vi har idag.

Mycket av det som produceras idag, i termer av idé-
er, produkter och tjänster, har starka kopplingar till 
hur vi gjort och fungerat tidigare i historien. På så 
vis är t.ex. inte ett ekologiskt hållbart bruk av jorden 
något nytt. Det är egentligen bytesekonomier inte 
heller: så som vi siktar mot framtiden i frågan om 
ekonomier är något vi egentligen redan vet väldigt 
mycket om. 

I Kvilledalen skapas en unik möjlighet för staden. I 
rubriken ”gröna grannskap” ryms mycket av det slags 
nya grön våg – stöpt i den urbana formen – som ut-
trycks i olika diskussioner om framtidens ekonomier. 
Längs stråket tror vi att det ryms bra möjligheter för 
Freeshops eller liknande bytesplatser, eller varför inte 
olika verksamheter med bytesekonomiska förtecken 
(jämför t.ex. Fritidsbanken i Deje, Värmland). En 
Freeshop är som en loppis där en kan hämta något 
en behöver men också lämna det som inte längre 
behövs men som någon annan kanske vill ha. Och 
där inga pengar finns inblandade. En bytes-ekonomi 
i det lilla.

Den nya och kollaborativa lokala ekonomin rymmer 
förstås urbana odlingar – varför inte med en eller 
flera dedikerade platser för byte, ett slags lokal grön 
marknad? Stadsodlingen i Högsbo har också visat 
sig bli en ny mötesplats i stadsdelen och något man 
gärna tar en omväg från spårvagnen för. Utan kom-
munens deltagande i verksamheten (eller för skötsel) 
skapas alltså en plats där många vill vara. 
I Leigh Gallaghers The end of the suburbs (2013) 
konstateras det att den livsstil som präglat västvärl-
den under det senaste halvseklet är på väg att bytas 
ut. Om ”the millennials” (populationen amerikaner 
födda mellan 1977 och 1995) skriver han (s. 20):

”Millennials may also be the first generation of young 
people since the automobile was invetnted to be indiffe-
rent to cars and driving.
(...)
But watch them fawn over their Apple products and you 
will se that this generation, as Steve Jobs encouranged 
them to do, ’thinks different. They don’t want cars, and 
they don’t want cul-de-sacs – two of the pillars on which 
suburban life depends”

Att framtida generationer hellre lever i täta och 
levande urbana miljöer än i den pendlingsutslängda 
villaförorten. Den vill dela mera, saker, upplevelser, 
länkar. Det egna ägandet är allt mindre intressant, 
i takt med att vi poolar saker mer och mer. Det här 
skapar utrymmen för småskaligheter som passar den 
aktuella geografin väldigt väl.

Som sagt, det finns många goda idéer för hållbar 
och lokal småskalig ekonomi, flera som inte kräver 
någon större insats av staden, som istället med enkla 
medel kan skapa utrymme för en struktur som kan 
växa och utvecklas av sig själv. 
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Slutsats
Framtidens medborgare delar och samskapar allt mer – saker, tjänster, livsmedel. 

Frågeställningar
Hur kan det bäst organiseras? Vad ställer det för krav på kommunens förvaltningar?  
Vilka fysiska förutsättningar krävs?

Möjligheter
Fokusera på den täta, urbana miljön: skapa möjligheter för stadsodling i den närmsta grönskan för  
aktivering av otrygga miljöer! Aktivering av dalgången. 
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Folkhälsa

Hälsa handlar – enkelt uttryckt – både om fysiska och psykiska tillstånd  
och samspelet dem emellan. En prioriterad folkhälsouppgift är att öka  
befolkningens fysiska aktivitet. Vi blir mer benägna att leva aktivt om vi  
har nära till platser som främjar fysisk aktivitet, och om dessa platser är  
tillgängliga och användbara.

Att vara fysiskt aktiv handlar inte bara om organise-
rad träning och motion, utan även om vardagliga ak-
tiviteter som att cykla eller promenera, leka och leva 
friluftsliv. En viktig del av hälsobegreppets koppling 
till fysisk miljö är förstås hur mycket miljön stödjer 
ett rörligt och aktivt liv. 

Begreppet ”promenadvänlig miljö” är centralt i 
Folkhälsoinstitutets rapporter. Studier visar att en 
viktig aspekt för att öka promenerandet är bostads-
områdens utformning. Närhet är en mycket viktig 
faktor för att främja ett aktivt liv eftersom forskning 
visar att människor tenderar att använda anlägg-
ningar och platser mer regelbundet om de finns nära 
bostaden eller arbetsplatsen. Närheten handlar om 
det faktiska geografiska avståndet till viktiga mål-
punkter för ett aktivt liv, som motionsanläggningar, 
parker, lekplatser och busshållplatser. Tillgänglighet 
handlar om hur pass lätt och tryggt det är att nå en 
viss målpunkt. Tillgänglighet är inte samma sak som 
närhet: en park, exempelvis, kan vara belägen nära 
ett bostadsområde men samtidigt vara svår att ta 
sig till på grund av trafikbarriärer, kuperad terräng 
eller brist på information och skyltning. Den tredje 
dimensionen, användbarhet, handlar om funktionali-
teten, kvaliteten, skicket och skötseln av en viss plats, 
anläggning eller annan målpunkt av vikt för fysisk 
aktivitet. Hög användbarhet är mycket viktigt för ett 
aktivt liv. 

Stadsodling engagerar, berör och fyller många funk-
tioner, inte bara på individnivå utan även i en större 
skala. Odlingarna och djurhållningen ger möjlighet 
att etablera pauser i vardagslivet och bidrar till ett 
lugn i ett bitvis hektiskt område. Förutom att den 

har ett viktigt socialt sammanhang och på det sättet 
är bra för hälsan, bidrar den till ökad biodiversitet 
och naturpedagogiska värden. 

På många håll i Sverige odlar skolelever i mindre 
skala, till exempel i pallkragar. I andra fall handlar 
det om omfattande odling och schemalagda aktivi-
teter. I Kvilledalen finns goda möjligheter att skapa 
fler gröna mötesplatser, som gynnar integration, 
mänskliga möten och kunskapsutbyte, t.ex. gröna 
ytor utmed Kvillebäckens mer stadsnära delar. 

Vi tror att det finns möjligheter till mötesplatser 
mellan människor, nya slags aktiviteter och beteen-
den. En marknadsplats för det egenodlade bredvid 
en ny uppställningsplats för en foodtruck – säkert en 
populär träffpunkt under årets ljusare och odlingsba-
ra delar!

Aktiviteter som utomhusgym och klättring kan med 
fördel lokaliseras i anslutning till Sankt Jörgen för 
att skapa en sammanhållen men ändå variationsrik 
aktivitetsmiljö. 

Möjligheter att kanota/paddla borde också studeras 
vidare. 
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Slutsats
Vi lever ett allt mer aktivt liv i rekreativa miljöer och vill vara i rörelse, gärna tillsammans.

Frågeställningar

Hur tillgängliggörs området för en sådan användning? 

Möjligheter
Fokusera på att rensa/gallra, aktivera och belys befintliga gång- och cykelstråk i första hand – förläning 
och skapa ”rundgång” i hela området i andra. Ta vara på möjligheterna att utveckla ett långt stråk. 
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Ekologi/ekosystem

Naturens mångfald och processer utför mängder med uppgifter 
som vi människor är beroende av för vår överlevnad och välfärd. 
Ekosystem tjänster är begreppet som försöker fånga alla de  
produkter, tjänster och värden som vi får – gratis – från naturen. 

I den hållbara staden är ekosystemtjänster en nyckel-
tillgång. Urban grönska och vatten av hög kvalitet 
medför effekter för biologisk mångfald, vatten- och 
klimatreglering, ökad folkhälsa och livskvalitet. 
Många av dessa ekosystemtjänster är omöjliga att 
ersätta med hjälp av teknik, exempelvis: 
• grundläggande processer som fotosyntes, bildandet 

av jord och cirkulation av näringsämnen
• tjänster som vi får från naturliga processer, till ex-

empel att vatten filtreras i marken, att avfall bryts 
ner, att växter pollineras och att luften renas

• känslomässiga värden som rekreation, skönhet och 
andliga upplevelser.

Inte minst är ekosystemtjänsternas roll viktiga för 
att dämpa förväntade klimatförändringar med ökad 
frekvens av skyfall, översvämningar och värmeböljor. 
Våtmarker och andra blå strukturer i staden bidrar 
med ekosystemtjänster som t ex vattenrening och 
flödesutjämning. Samtidigt är våtmarker högpro-
duktiva system med höga biologiska värden. I takt 
med att andelen grönstruktur i staden minskar som 
en följd av förtätning minskar även andelen våtmar-
ker. För att urbana våtmarker ska ha så höga biolo-
giska värden som möjligt är det viktigt att de är en 
del i ett större ekologiskt sammanhang. Omvänt kan 
sägas att urban natur också kan stärka omgivande 
ekosystem. Våtmarkernas speciella miljö skapar för-
utsättningar för processer genom vilka växter, alger 
och bakterier kan rena vatten från kväve och fosfor. 

Urbana våtmarksmiljöer kan med fördel användas 
som våtmarksparker för t ex promenad, naturupple-
velse, fågelskådning och att söka ensamhet.  

De uppskattas i många fall för sin lantliga karaktär 
som lockar till lek och upptäcktsfärder och har på så 
sätt ett högt pedagogiskt värde. Våtmarker med re-
lativt gles vegetation har högre rekreativa värden än 
vad fullt bevuxna våtmarker har. En mindre mängd 
grönska ger besökarna bättre uppsikt vilket också 
har en positiv inverkan på trygghetsupplevelsen. Att 
vegetationen hålls nere och är mosaikartad gynnar 
även fågellivet. 

I Hökälla finns redan idag gångvägar, bänkar och 
grillplats. Området kan med fördel utvecklas med  
t ex fågeltorn, fler spänger och andra mer eller mindre 
permanenta anordningar som lockar fler besökare, 
såväl små som stora. 

I Kvilledalen finns en unik möjlighet att vid sky-
fall nyttja våtmarken i Hökälla och Kvillebäckens 
sidoområden för flödesutjämning och för att bromsa 
upp vattenhastigheten på vägen mot Göta älv. Och 
spelar därmed en viktig roll i stadens arbete med 
att begränsa påverkan vid skyfall, höga flöden och 
högvatten från havet. 
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Slutsats
Vi förstår ekologin på nya sätt – som tjänster för en ökad välfärd och ett gott (urbant) liv. 

Frågeställningar
Hur kan Kvilledalen bli en lär-arena för en utvecklad förståelse för relationen mellan urban utveckling och 
ekologisk hållbarhet?

Möjligheter
Fokusera på att utveckla och utgå ifrån Hökälla som fokuspunkt för utomhuspedagogik och mötesplats 
för ekosystemtjänster.
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Mobilitet/rörelse

Aktiv transport är en icke motordriven transport till en viss given  
destination (till exempel arbetsplatsen eller skolan) som innebär  
fysisk aktivitet och ökad energiförbrukning jämfört med viloläge.  
Aktiv transport handlar främst om gång och cykling, men kan även 
innebära att färdas med skateboard, rullskridskor, rullstol, spark,  
kanot etc. 

Aktiv transport innebär ett miljövänligt transport-
sätt som bidrar till en hållbar utveckling i samhället. 
Om en procent av bilåkandet förs över till gång 
eller cykling minskar bensinförbrukningen med 
55 miljoner liter per år, vilket motsvarar minskade 
kvävedioxidutsläpp på drygt 22 300 ton. En ökad 
satsning på aktiv transport har också stora möjlig-
heter att minska problemen med bilköer, reducera 
utsläppen av luftföroreningar och skadliga partiklar, 
motverka trafikbuller samt bidra till en effektivare 
energianvändning. Aktiv transport har utöver detta 
även en betydelsefull roll för att främja livskvalitet 
och motverka social isolering. 

För att få människor att välja ett aktivt sätt att 
transportera sig behöver cykelvägar byggas ut så 
att de blir sammanhängande och finmaskiga. Aktiv 
transport främjas av tillgänglighet, närhet till utbud, 
service, anläggningar och andra destinationer men 
också av att det erbjuds många alternativa färdvägar. 
Till skillnad från söndagspromenaden handlar aktiv 
transport om att ta sig den genaste och snabbaste 
vägen till en viss målpunkt. 
Bristfällig kontinuitet och barriärer som skär av 
stråket medför riskfyllda och obekväma passager av 
trafikerade vägar/gator. Cykel- och gångtrafik bör 
betraktas som egna transportmedel och inte bara 
behandlas som oskyddade trafikanter.

Satsningar på aktiv transport leder även till: 
• förbättrad tillgänglighet för fotgängare och cyklister 
• förbättrad säkerhet och trygghet för alla trafikanter 
• att det sannolikt är samhällsekonomiskt lönsamt 
• att det bidrar till jämställdhet i transportsystemet 

eftersom kvinnor promenerar, cyklar och använder 
kollektivtrafik mer än män, som åker mer bil 

• att det kan bidra till lokal utveckling bland annat 
genom ökad cykelturism 

• att städer med en stor andel cykeltrafik ofta också 
utvecklar en attraktiv och levande stadsmiljö, 
vilket bl a på att mindre ytor krävs för bilgator och 
parkeringar.

Med nya och förbättrade gång- och cykelstråk som 
är väl skyltade utmed och genom Kvilledalen kan 
Hisingens stadsdelar knytas samman på ett mer ef-
fektivt sätt. Här finns en unik möjligheten att på ca 
40 minuter ta sig från älv till älv om så önskas. Mål-
sättningen bör vara att skapa ett gång- och cykelväg-
nät som erbjuder valmöjligheter, både för familjen 
som är på söndagspromenad och för transportcyklis-
ten. Utmed stråket behöver särskild uppmärksamhet 
ägnas åt att förbättra korsningar med befintliga 
vägar, vid ett antal olika punkter. 
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Slutsats
”Rena rörelser” är viktigt för såväl folkhälsa som urban hållbarhet. Nya tekniker finns för såväl fordon som 
navigering 

Frågeställningar
Hur kan Kvilledalen bli ett tydligt markerat stråk för modern mobilitet? Hur arbeta med konflikter mel-
lan olika trafikslag?

Möjligheter
Fokusera på att skapa ett nätverk med marknadens mobilitetsaktörer och skapa lösningar för bytespunkter 
mellan olika rörelse- och mobilitetsmönster 
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Kulturarv/kulturhistoria

Kulturarv handlar om att förvalta viktiga minnen, erfarenheter och artefakter 
ur historien. Men det handlar lika mycket om att skapa förutsättningar för 
samtidens uttryck: kulturella uttryck ur vår tid är lika viktiga för skapandet 
av identiteter som lämningar från förr. Det här är ett möjliggörande angrepps-
sätt i utvecklandet av Kvilledalen.

En viktig approach som Göteborg som stad har 
antagit de senaste åren är att måna mer om de goda 
miljöer och byggnader som finns. I takt med att vi 
ser bredare på begreppet kulturarv ger det effekten 
att bl.a. Ringön ses som en framtida resurs, men inte 
bara i termer av markreserver. Även byggnaderna i 
sig ses som värdefulla uttryck för industrihistoria, 
samtida produktion och kanske för framtida nä-
ringslivsutveckling. Även bevarandet av Kinesiska 
Muren är ett uttryck för ett nytt tankesätt i staden: 
man vill mer aktivt medverka till att goda och krea-
tiva krafter får chansen att utvecklas utan att behöva 
befinna sig allt längre ut i en gentrifierad stad. 

Staden har tillsammans med ADA (en regional 
organisation som arbetar för kreatörer i Göteborg 
och Västra Götalandsregionen, med syfte att bidra 
till att kreatörer utvecklas här, vill vara här och kan 
tänka sig att flytta till regionen) nyligen genomfört 
en för uppdraget viktig studie, Tillåtande oaser. En 
”tillåtande oas” låter innehållet i och framväxten 
av densamma att självorganiseras och även om de 
ekonomiska vinsterna i de områden som undersöks 
i studien är svåra att göra tydliga, finns en implicit 
vinst för respektive stad bara att ett dylikt förhåll-
ningssätt får ta plats. Studien pratar om hur man 
kan stimulera utvecklingen av liknande miljöer och 
ett antal nyckelfaktorer presenteras. Att ha en tydlig 
idé – det kan handla om att kretsa kring ett tydligt 
koncept, en medveten strategi för hur en stad stödjer 
liknande miljöer eller att arbeta med en särskild me-
tod. Billiga hyror är en annan nyckelfaktor och lika 
självklart är det att det är viktigt att spara byggnader 
– en förutsättning för en diversifierad hyressättning. 
Släppa kontrollen är också något som understryks, 

liksom förmågan att engagera eldsjälar och utgå från 
gräsrotsnivån. I projektet Kvilledalen finns en unik 
möjlighet att prova och genomföra denna anda på 
ett lite bredare sätt och i en urban kontext. 

Även ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt med 
historisk förankring i platser och miljöer. Att riva 
och förändra för mycket kan på det viset ha flera 
ofördelaktiga konsekvenser. Här finns en viktig 
fördjupning att göra i det att kartlägga det historiska 
djupet i de byggnader och miljöer som finns kring 
en framtida ”Kvilledalskil”. 

Kopplat till folkhälsa och rörelse kan man skapa en 
relation mot kulturarv och kulturmiljö med hjälp av 
ny teknik. Geocaching och appar kan fungera som 
motivatorer och mobila informationsskyltar för en 
ökad fysisk rörelse.
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Slutsats
Samtiden lämnar spår som är lika intressanta för kultur som fornlämningar – det är lika betydelsefullt 
enligt samtida kulturmiljöforskning

Frågeställningar
Vilka strategier kan utarbetas som tillvaratar och (åter)använder samtida artefakter i Kvilledalen – och på 
det viset bygger en hållbar områdeshistoria?

Möjligheter
Fokusera på att kartlägga de urbana resurserna: hitta nätverk, signifikanta resurser och berättelser i nyck-
elpunkter i området. 
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Utblick – goda exempel

Det finns några relevanta referensexempel för hur man kan närma sig Kvilledalen 
som utvecklingsprojekt: Å-promenaden i Örebro, High Line i New York och  
Superkilen i Köpenhamn. Den gemensamma nämnaren med Kvilledalen är tydlig: 
”industrial cool”. Att fastigheterna som gränsar till Kvillebäcken och gång och 
cykelvägen är ruffa och att miljöerna delvis är ovårdade, behöver inte vara ett 
problem. Istället kan det som ligger och ”skräpar” bli utgångspunkter för nya verk-
samheter, miljöer eller upplevelser. Gräv där du står! Vad kan fastighetsägare och 
verksamheter tänka sig avvara som kan bli användbara material för ”Kvilledalskilen”? 

Örebro: Å-promenaden 
Sedan 1995 har Örebro kommun aktivt arbetat med 
en stadsbyggnadsvision – Örebro Åstaden. Visionen 
lyfter fram Örebros sjö- och åstadsprofil i syfte att 
tillvarata vattnet som stadsbyggnadselement och 
utveckla Örebros å-parti i en strävan att främja hög 
livskvalitet och skapa en attraktiv stad. 

Den grundläggande utgångspunkten i visionen är en 
ambition att utifrån de givna förutsättningarna ta ett 
samlat grepp i fråga om det framtida nyttjandet av 
de natur- och kulturvärden som finns i anslutning 
till Svartån. Målsättningen med visionen är att skapa 
ett handlingsunderlag för kommande arbeten med 
landskaps- och stadsmiljön kring årummet – dels 
långsiktigt genom kvalitetsangivelser, dels kortsiktigt 
genom detaljerade åtgärdsförslag.

Hur har då denna vision kommit att påverka stadens 
utveckling och handlingsinriktning? Sedan visionen 
togs fram har kommunen arbetat utifrån ett investe-
ringsprogram med en årlig budget i syfte att genom 
miljöåtgärder förbättra och utveckla åstråket. Bakom 
arbetet står en förvaltningsövergripande arbetsgrupp 
med en gemensam budget. Genom att tydliggöra  
behov och lämna konkreta åtgärdsförslag har åstrå-
ket steg för steg blivit mer tillgängligt. Stråket är 
ungefär en mil långt och målsättningen har varit att 
inte bara tillgängliggöra ett smalt stråk utmed ån 
utan även generösa ytor runt omkring. Tillgänglig-
heten har stått i fokus. Längs med ån finns numera 
mindre platsbildningar och gott om sittplatser.  

Stråket angränsar till serviceinriktade verksamheter 
som äldreboende, skola och friluftsmuseum, till 
områden för sportaktiviteter i form av bollplaner, 
utegym, bryggor för kanoter m.m. Platser där man 
kan komma nära vattnet utgör också viktiga mål-
punkter. Andra exempel på åtgärder som har gjorts 
är att ta bort parkeringsplatser, att skilja cykel från 
gångtrafik och placera ut toaletter. Idag kan man 
med lokalbuss ta sig hela vägen från stadens centrala 
delar till Naturens hus i Rynninge viken som in-
rymmer restaurang, konferens och naturskola – som 
startar/avslutar stråket. Omgivningarna med våt-
mark och vattenspeglar utgör idag ett naturreservat 
och är ett stort utflyktsmål. Sommaren 2015  
avgjordes en arkitekttävling om utveckling av  
befintligt Naturens hus mot ett så kallat Naturum 
– ett komplett informationscentrum om området. 

 Kontaktpersoner: Mats Rosenberg & Ulf Nykvist,  
 Örebro kommun
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Göteborgs Stads idéstudie för kulturellt hållbar 
stadsutveckling.

Göteborgs Stads idésammanställning inför jubileumsåret 2021. Här finns 
mycket medborgarinitiativ samlat.

Dalston Eastern Curve Garden  
– park utifrån gräsrotsinitiativ.

Detalj på gångbro över Svartån i Örebro.

Naturens hus vid Å-promenaden i Örebro.Gångbro i Floda, mellan torget och Lilla Ön. Brons stomme 
utgörs av en del av en skrotad lyftkran, skänkt av en av 
ortens entreprenörer.
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NEW YORK: High Line
High Line är ett 2,3 km långt allmänt parkstråk som 
iordningställts på ett nedlagt industrijärnvägsspår 
upphöjt ovanför trafiken på Manhattan i New York. 
Parkstråket ägs av City of New York men under-
hålls och driftas av Friends of the High Line – en 
organisation utan vinstintresse – tillsammans med 
New Yorks motsvarighet till Park- och naturförvalt-
ningen. Friends of High Line står idag för 98 % av 
parkens årliga budget. 

Tankarna på att omvandla det nedlagda järnvägs-
spåret till en park tog form i slutet av 90-talet då 
Friends of the High Line bildades av två eldsjälar 
som var boende i området. Med stöd av betydel-
sefulla fastighetsägare i närområdet och etablerade 
arkitekter lyckades de skapa publicitet och väcka 
intresse för projektet hos City of New York. Om-
vandlingen till ett grönt parkstråk inleddes år 2006 
och utbyggnaden har skett i tre etapper. Den första 
etappen öppnades för allmänheten år 2009, den 
andra år 2011 och den tredje och senaste etappen 
öppnades 2014. Inför denna fas bjöds medborgarna 
in att tycka till: vad ska odlas, hur ska det se ut? I 
dagsläget kvarstår en sista deletapp som planeras 
öppnas år 2017. 

Idag är High Line ett populärt och välbesökt park-
stråk. I september 2014 genererade parken nästan  
5 miljoner besökare årligen. För fastigheterna i när-
liggande kvarter har projektet inneburit en positiv 
utveckling. 

 Mer information:
 Friends of the Highline: www.thehighline.org

KÖPENHAMN: Superkilen 
Superkilen är ett nästan en kilometer långt allmänt 
parkstråk i Nørrebro, en av Köpenhamns mest diver-
sifierade stadsdelar. Parken öppnades officiellt 2012 
och består av tre olika zoner: Röda torget med plats 
för sportaktiviteter, kulturella aktiviteter och mark-
nad, Svarta marknaden som är det urbana ”vardags-
rummet” där man kan mötas för samvaro eller spel 
samt Gröna parken som är ett grönt landskap med 
plats för lek, picknick och avkoppling. Med sina väl-
markerade cykelstråk har konflikten mellan gående 
och cyklister minimerats. 

Projektet är en del av ett större stadsutvecklingspro-
jekt och föregicks av ett intensivt dialogarbete med 
allmänheten där åsikterna från mer än 60 nationali-
teter finns representerade. Bland annat var stadsde-
lens invånare aktiva i processen att välja ut de objekt 
som skulle placeras ut i parkens olika delar. En 
mängd artefakter samlades in för att skapa en park 
med internationell prägel. 

Resultatet är ett varierat parkstråk som tilltalar såväl 
ung som gammal och som kan tillfredsställa flera 
olika intressen. 

 Mer information:
 www.superkilen.dk 
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High Line i New York – parkstråk genom omhändertaget järnvägs-
spår som startade genom medborgarinitiativ och crowdfunding.

Vad kan vi ta med oss av detta? 
Det finns alltså flera goda exempel att snegla mot 
och knyta an till. Samtiden handlar allt mer om att 
dela, att ha närhet till det som produceras, men också 
om att ha hög tillgänglighet till det rekreativa. 

Hur skulle en bra process för utvecklingen av Kvil-
ledalen se ut? Det finns en god potential att knyta 
an till det pågående 2021-arbetet och till den stora 
samling idéer som kommit från Göteborgare i sam-
band med den processen. Vad finns i dessa idéer som 
kan bli gräsrotade signalprojekt? 

Hur kan man gå tillväga? Genom att redan i ett 
tidigt skede synliggöra stråket för allmänheten kan 
man skapa ett intresse för fortsatt utveckling. På 
ett relativt enkelt sätt kan det som redan finns – 
men förstås också det som Göteborgarna själva vill 
skapa – synliggöras i en interaktiv miljö, där projekt, 
aktiviteter och verksamheter listas och presenteras – 
en förebild skulle kunna vara kartan över High Line. 
Superkilens app fungerar på ett liknande sätt och är 
en snabb och enkel ingång för den som är intresserad 
av området. 

En mer detaljerad strategi för Kvilledalens utveck-
ling kan hämta inspiration av det sammansatta 
grepp som tagits i Örebro. Utgångspunkten att 
tydliggöra vattendragets roll som länk och stads-
byggnadselement har fått ett tydligt fokus med 
en långsiktig strategi i form av ett program med 
åtgärdsförslag och en egen budget. 

Crowdfunding och andra delningsekonomiska prin-
ciper ger också möjligheter att komma igång med 
delar av ett projekt. Ett tydligt exempel på det är 
High Line i New York.
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Landskapskonventionen

Landskapet är den arena är vi alla befinner oss, samverkar och utvecklas. Det 
består av såväl byggd som naturlig miljö och det förändras över tid och rum.  
Det här är andemeningen i den europeiska landskapskonventionen framtagen  
av Europarådet. Sverige ratificerade konventionen 2011.

Landskapskonventionen definierar begreppet  
landskap som 

”ett område sådant som det uppfattas av människor och 
vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel 
mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer” (Artikel 
1, Europeiska landskapskonventionen). 

Här lyfts kopplingen mellan människan och hennes 
närmiljö fram och betonas som det som har format 
och gemensamt skapat landskapet. Hur landskapet 
uppfattas av de människor som bor och verkar där är 
lika betydelsefullt som hur det uppfattas av myndig-
heter, förvaltningar och fackkompetens. Demokra-
tisk medverkan spelar en viktig roll. Landskapskon-
ventionen är inbjudande i det avseendet ”sådant som 
det uppfattas av människor”. 

Konventionen lägger nu grunden till en helhetsbe-
dömning av landskapet. I denna fogas rumsliga och 
visuella aspekter samman med de naturgeografiska 
och kulturhistoriska. Den europeiska landskapskon-
ventionen lyfter på ett uttryckligt sätt fram bety-
delsen av sammanhang, kopplingar och karaktärer, 
dvs. inte bara hur landskapet ser ut utan också hur 
det fungerar och hur det ska fortsätta att fungera. 
Skyddsaspekten av landskapskvalitet är jämställd 
med förvaltningen och utvecklingen av landska-
pet. Det innebär att det krävs en mer övergripande 
landskapspolitik på nationell nivå, men också ökad 
medvetenhet, lokalt och regionalt, om värdet av den 
resurs som landskapet utgör och hur den resursen 
bäst bör förvaltas. I sjätte artikeln står att läsa:

”Varje part förbinder sig att utarbeta mål för land-
skapskvalitet för de landskap som har kartlagts…” 
(Artikel 6D, Europeiska landskapskonventionen).

Den europeiska landskapskonventionen flyttar fokus 
från en restriktionsplanering av landskapet och foku-
serar på utveckling och förvaltning. Bort från fokuse-
ring på avgränsade värdeområden som det enda som 
beskriver kvalitet och fram för att alla landskap har 
betydelse för människor. Det finns inga vita fläckar – 
vardagslandskapet är viktigt!

Att inte betrakta delar av landskapet som restrik-
tionsytor som ska skyddas och bevaras utan att 
utveckla och förvalta kvaliteter och värden framgent, 
aktualiserar behovet av samverkan mellan land-
skapets olika aktörer. Det är en gemensam resurs 
som ska förvaltas. Gemensamt kan vi dra nytta av 
landskapets potential. Det kan kräva nya samver-
kansformer på en planeringsarena som utgår från 
landskapet som helhet, som inte lär laddad med 
olika aktörers sektorsintressen. Är men enig om be-
skrivningen av ett landskap kan den ligga till grund 
för samtal om åtgärder och utveckling i landskapet. 
Kvilledalen är en sådan gemensam landskapsresurs 
med stor potential.
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Artikel 1 – Definitioner 

I denna konvention avses med

a landskap: ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av  
påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer, 

b landskapspolitik: berörda myndigheters utformning av generella principer, strategier och riktlinjer 
som gör det möjligt att vidta särskilda åtgärder i syfte att skydda, förvalta och planera landskap, 

c mål för landskapskvalitet: berörda myndigheters formulering för ett särskilt landskap, av allmänhe-
tens önskemål med avseende på landskapskaraktären i deras livsmiljö, 

d landskapsskydd: åtgärder för att bevara och upprätthålla ett landskaps viktiga eller utmärkande 
karaktärsdrag när det är berättigat på grund av dess natur- och kulturmiljövärde som en följd av dess 
naturliga utformning och/eller av mänsklig verksamhet, 

e landskapsförvaltning: åtgärder för att säkerställa en regelbunden skötsel av ett landskap, så att 
förändringar som orsakas av sociala, ekonomiska och miljömässiga processer styrs och samordnas, med 
sikte på en hållbar utveckling, 

f landskapsplanering: kraftfulla framtidsinriktade åtgärder för att förbättra, återställa eller skapa 
landskap. 

 Landskapskonventionens första artikel. 
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Slutsatser

Sammanställning av slutsatser av omvärldsanalysen.

• Det finns tydliga trender som handlar om småska-
lighet, ”underifrån”, ”lokalt”, ”gemensamt” – urban 
commons, crowdfunding, do it yourself – som staden 
behöver förhålla sig mer (aktivt) till 

• Den nya och kollaborativa lokala ekonomin rym-
mer flera aspekter, inte bara ekonomiska. Genom 
fokus på bytesekonomi/delningsekonomi skapas 
också möjligheter till nya mötesplatser 

• ”The millenials” – färre körkort, annat boende, mer 
egenproducerat, ekologiskt 

• Möjligheter till flera mötespunkter för flera olika 
slags rekreativa och aktiva verksamheter: nya slags 
verksamheter – nya slags mötes- och umgänges-
former? 

• Läget i staden, samt den stora mängd förtät-
nings- och utvecklingsprojekt som finns i närheten 
möjliggör ökad andel ”aktiva transporter” – och i 
förlängningen en mer integrerad stad 

• Det finns i Kvilledalen unika möjligheter att nyttja 
våtmarken i Hökälla och Kvillebäckens sidoom-
råden för flödesutjämning och för att bromsa upp 
vattenhastigheten på väg mot Göta Älv och områ-
det kring Hökälla kan utvecklas som en mötesplats 
kring ekosystem, m.m.  

• Tillgång till mera varierad parkmark kan locka 
fler besökare med olika förutsättningar, behov och 
preferenser och därmed öka förutsättningarna för 
att området ska fungera som mötesplats. 

• Skötsel och förvaltning är frågor som måste 
finnas med från början. Vem tar ansvar framöver 
och finns det alternativa sätt att tänka kring det? 
Medskapande? 

• Kopplat till folkhälsa och rörelse kan man skapa 
en relation mot kulturarv och kulturmiljö med 
hjälp av ny teknik. Geocaching och appar kan 
fungera som motivatorer och mobila informa-
tionsskyltar för en ökad fysisk rörelse. 

• En medskapande utveckling av ett rekreationsstråk 
i Kvilledalen ligger väl i linje med stadens strate-
gier och uppsatta mål såsom grönstrategin, bud-
getmålen för 2015, etc. 

• Istället för hög profil och ”high line”: låg profil och 
”low line”? 
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Dialogworkshopar

För att skapa en förståelse för hur Kvilledalen riggades några olika 
sammanhang i vilka boende, föreningsaktiva och andra aktörer pratade 
om hur området – och delar därav – uppfattas och används. Dels  
arrangerades en serie möten där stadens tjänstemän med samarbets-
parter träffade dessa aktörer, dels var man ute mer fritt i Kvilledalen 
med en frågelista för att fånga ett bredare spann av idéer. Dessutom 
genomfördes en barnkonsekvensanalys av projektet. 

Metod och genomförande
Worskhoparna arrangerades vid 3 tillfällen, dels 
en lördag i september, vid lekplatsen i ”Nya Kville-
bäcken”, till vilket ett 50-tal kom för att prata om 
den delen av det planerade stråket, dels en tisdag i 
oktober, då ett större antal föreningar och hälsoak-
törer i Hökälla–St Jörgen var inbjudna. Den tredje 
workshopen genomfördes med markägare på Tuve 
bibliotek. Därutöver har träffar genomförts med två 
hembygdsföreningar i norra delen av projektområ-
det. 

Vid samtliga dessa tillfällen gavs information om 
projektet inledningsvis, varefter diskussioner tog vid. 
I workshopen kring Backaplan–Nya Kvillebäcken 
var den huvudsakliga inputen svar på den frågelista 
som tagits fram som utgångspunkt för samtalen (de 
tre frågorna ses i rubrikform under redovisningen 
här intill). Vid det andra tillfället, i Grön Rehabs 
lokaler i Lillhagsparken, användes inte frågelistan, 
eftersom antalet deltagande var lågt – istället fördes 
en mer öppet samtal om det ”delområdet” och kring 
olika aktörer och idéer om framtiden. Vid de sista 
två mötena, med hembygdsföreningarna, utgjorde 
frågelistan utgångspunkt för samtalen som fördes. 

Workshop 1
Under den första workshopen samlade vi samman 
svar på de 32 frågelistor som samlades in. Vid sidan 
av dessa finns anteckningar från oss som lyssnade 
på gruppernas diskussioner vid borden. Nedan listas 

några typiska svarsuttryck från frågelistorna, tema-
tiskt indelade under varje rubrik från frågelistan. 
Tematikerna kan utgöra linjer för rekommendatio-
ner till en långsiktig struktur för olika delområden. 
Till denna sammanställning hör också enkla kart-
sammanställningar som pekar mot olika geografiers 
problem och potential. 

Vad tycker du om Kvilledalen och  
området kring Kvillebäcken? 
Uttrycken under frågelistans första fråga kan delas in 
i två övergripande teman: Kvillebäcken med skötsel-
frågor och Områdets karaktär och potential. 

Kvillebäcken med skötselfrågor
Själva Kvillebäcken – det första workshoptillfället 
hölls i kanten av nya Östra Kvillebäcken – är en tyd-
lig aspekt som togs upp som en lite beklagligt dåligt 
skött del av området. Vattnets kvalitet uppfattas som 
dåligt (”bäcken verkar smutsig, verkar inte finnas liv 
i den”), men hur kunskaperna om vattenkvaliteten är 
hos allmänheten vet vi förstås inte. Att det i allmän-
het och i synnerhet en bit längre upp längs cykel-
banan norrut bitvis är svårt att ens uppleva vattnet 
för all vass och annan växtlighet är något som både 
uttrycks i materialet och kan bidra till uppfattningen 
om vattenkvaliteten. ”Låt det inte växa igen”, ”rensa 
vattnet, rensa ogräs och vass – städa!” och ”tråkigt att 
man inte enkelt kan följa bäcken från älv till älv” är 
några citat som bygger denna tematik. 
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Samtidigt diskuterades de lite större grönytorna 
positivt och att ”det behövs oklippta för blommor/
bin och insekter”. Ett förslag som togs upp var att 
plantera mer blommande buskar. Det finns alltså en 
relation mellan det som mest står och är oskött och 
det som skulle kunna vara en genomtänkt vildvux-
enhet. 

Områdets karaktär och potential
I ljuset av en nyligen utkommen bok om utveck-
lingen av nya Östra Kvillebäcken (”Urbana fronter” 
av Thörn och Despotovic) finns det anledning att 
lyssna till tankarna om vilka problem och möj-
ligheter som ryms i de befintliga miljöerna längs 
stråket. ”Det finns stora områden som inte är så 
hårt exploaterade. Det kan bli en väldigt intressant 
utveckling där”, som någon formulerade det. Genom 
det nya bostadsområdet skapas en ny kontext även 
för stråket, men de lite mer anonyma delarna kring 
Kvillebäcken är en ”outnyttjad fantastisk resurs, otill-
räcklig, okänd”. Men det bär också en spännande 
historia som man kan arbeta vidare med. 

Kvilledalen är en ”plats där människor produce-
rar” resonerade någon annan – kan den historiska 
kopplingen till småskalig industri vara fond för hur 
utvecklingen framåt struktureras?

Vad skulle du vilja att området  
innehöll? 
Även under denna diskussion framträdde ett antal 
tematiker. Den ena handlar mer övergripande om 
rummet, det andra om möjliga innehåll i detsamma. 

De som svarade på frågelistan verkar uppfatta 
Kvilledalen mer eller mindre som en delvis diffus 
helhet, men att på olika sätt manifestera det är en 
viktig poäng: ”mer sammanhängande stråk” och ”låt 
följa bäcken hela vägen, ordna cykelleden” är uttryck 
för detta. Mötesplatser, bättre ljussättning och olika 
slags aktiviteter som fiske eller konstutställning och 
en mer motionsanläggning som målpunkt för olika 
länkar i och kring området är annat som diskuteras i 
materialet. Över huvud taget ”mer grönområde och 

mindre smutsiga papperskorgar. Viktigt att det är 
fint och rent!”

Vad gäller det innehållsliga diskuterade någon 
att det skulle vara värdefullt med ett ”gemensamt 
inomhusrum där verksamheter som inriktar sig på 
möten/gemenskap/samverkan mellan människor 
kan (oläsligt) för att orka med en utåtvänd ideell 
verksamhet”. Stråket ska vara cirkulärt, påtalade en 
annan: att skapa rundvandringsmöjligheter, kanske 
vidare ut och koppla ihop med Nordre älv, Osbäcken 
skulle vara uppskattat och sammanhållande. Kan-
ske i kombination med att göra Kvilledalen till ett 
”matstråk”, från småskaligt stadsjordbruk i den södra 
delen till medelstora odlingslotter och gemensam 
djurhållning som höns och getter i mitten till det 
mer storskaliga lantbruken i den norra delen. 

Med tanke på områdets karaktär skulle det kunna 
fungera som en aktivitetsplats för pop-up-aktiviteter, 
konst- och musikverkstad: en översyn över hur lo-
kaler används i området skulle kunna skapa möjlig-
heter för ”tillåtande oaser”. Någon föreslog att flytta 
”lådan” vid COOP till grönytan vid Färgfabriksgatan 
och göra den till en samlingspunkt där man inhäm-
tar och sprider information och där det finns utrym-
me för nätverkande och möten. ”Området behöver 
hög densitet av en mångfald av aktiviteter, stationer 
där man låter saker hända, testa platsen! Pop-up-sta-
den är bra!” som någon sammanfattade det.

En ljussatt cykel/promenadväg längs Kvillebäcken 
är förstås en annan viktig fråga, men det fanns också 
förslag och önskemål om ett utomhusgym längs 
stråket. 

Hur skulle du själv vilja vara aktiv  
– skapa, driva, samordna aktiviteter  
och projekt? 
På denna fråga fick vi inte så många svar, men flera 
skrev upp sina kontaktuppgifter för att bli kontakta-
de om det t.ex. skulle vara så att det kommer igång 
ett stadsodlingsprojekt. Någon kan tänka sig en lite 
mer framträdande roll i sådana fall.  
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Niklas Wennberg från föreningen Stadsjord, disku-
terade att det fanns en utredning gjord över området 
avseende var förutsättningarna för stadsodling skulle 
kunna lämpa sig. Utredningen är framtagen i sam-
verkan med SCH, Stadsplaneringsforum Centrala 
Hisingen. 

Workshop 2
Närvarande: 
John Thulin – Hökälla – Grönt arbete & Rehab
Helena Richardsson, Stall Adam 
Erik Liedner, SCH (Stadsplaneringsforum Centrala 
Hisingen)

Vid detta samtal närvarade färre deltagare än vi 
hoppats på. De som ändå medverkade var lite av 
”nyckelaktörer” med både stort kontaktnät för den 
mellersta–norra delen av Kvilledalen; de hade till-
sammans en djup kunskap om historiska samman-
hang, samtida diskussioner kring markfrågor, ut-
vecklingsprocesser och idéer som finns och funnits. 

John Thulin berättade att Hökälla Grönt arbete och 
rehab vill växa som verksamhet och har en process 
igång som återuppbygger det gamla Hökälla säteri. 
Hökälla Grön Rehab arbetar med arbetslösa och 
sjukskrivna. Grönt Arbete och Rehab finns sedan 
2007 och kommer att behöva flytta vid ombygg-
nation av Lillhagsparken. Organisationen arbetar 
för att få nya lokaler att byggas i gammal stil i det 
gamla säteriet intill. Vid tiden för workshopen hade 
man 32 inskrivna personer inskrivna på mellan 3–12 
månader. Verksamheten är ett samarbete mellan 
Försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Park- 
och Naturförvaltningen, PONF, ansvarar för Hökäl-
la och är idag nöjda med skötseln. Grönt Arbete och 
Rehab sköter Hökälla våtmarkspark. John berättade 
att man tillsammans med Svenska kyrkan ställt i 
ordning en slinga runt Hökälla som är kombinerad 
för ridning och fotgängare. 

En viktig fråga som John adresserade handlade om 
det öppna landskapets framtid: hur ska vi förhindra 
att dagens lantbrukare och arrendatorer lägger av? 

Är en slags kollektivjordbruk framtidens melodi? 
Om idéer finns på en mer nära produktion av mat 
finns problem i att det inte är möjligt att genomföra 
slakt lokalt – lagstiftningen tillåter i det. Exempelvis 
Saluhallen vid Vågmästareplatsen borde kunna sälja 
kött från lantbruken i Tuve–Säve–Skändla, vilket de 
visat intresse för. I skrivande stund finns det aktörer 
som driver denna fråga. 

Helena Richardssons släkt har varit verksamma 
under en lång tid i området och hon berättade att 
hennes farfar för 6o år sedan ledde sin häst och vagn 
till Lindholmen för att sälja mjölk och ägg. Hennes 
förankring i trakten är förstås stark och hon driver 
en hästgård, Stall Adam. 

Den tredje närvarande var Erik Liedner, som 
berättade om hur SCH etablerade begreppet 
”Flunsåsstråket” för att kunna påverka planeringen 
och förhindra att alla grönområden fragmenteras. 
”Flunsåsstråket är platt och tillgängligt och kommer 
att locka många människor från nya Kvillebäcken”, 
menade Erik. 

John berättade om områdets historia – att Säve 
kommer ur norskans ”söe”. Att det tidigare varit en 
havsvik förut, med flera öar (Ramberget osv.) Vatt-
net var ett övergripande tema för John, som pratade 
om en utökad damm vid Skogomevägen. Öxnäs 
betyder ”Oxarnas näs” och är en av de äldsta gårdar-
na i Sverige.

Helena berättade att det finns två bröder runt Len-
nes gård, som är beredda att upplåta mark för att 
förlänga gc-stråket mot att kommunen sköter vat-
tendraget. Hon pratade också om hur ridvägar och 
kan kopplas ihop till ett bättre sammanhang. Hästar 
är bra betesdjur, de betar annorlunda än andra djur 
och är viktiga för området, menade hon.

Helena rider via Huke (baksidan av Volvo) till Stora 
Holms säteri, där hon tar med ridgästerna för god 
mat. 
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Kvilledalens karaktär och potential
Kvilledalen är/kan bli ett rekreationsstråk av annan 
karaktär än andra rekreationsområden i Göteborg. 
Kvilledalens norra del är ett ”jordbrukslandskap” 
att jämföra med Vättlefjäll som är ett naturreservat 
och Botaniska eller Slottsskogen som är ”stadspar-
ker”. Här finns en särskild möjlighet, menade de 
närvarande. Det handlar om en kombination av en 
biologisk mångfald och möjlighet att utöva fritids-
intressen. För att det ska bli möjligt behövs förbättra 
belysning längs cykelstråket, men övergripande be-
hövs också rid- och gc-vägar knytas samman. Park- 
och naturförvaltningen har gjort en översyn över 
ridvägar. Helena menade att markägare är ok med 
att ridväg anläggs längs bäcken – här finns möjlighe-
ter att närma sig markägarna i frågan om markbyten, 
skötselfrågor eller liknande. 

Utvecklingsidéer
I Hökälla våtmarkspark finns 100 fågelarter. Ytterli-
gare en damm behövs norrut för att få mer variation 
i den biologiska mångfalden (norr om bifurkatio-
nen). Här kan också ett Naturum i Hökällaområdet 
finnas. Kanske kombinera med ponnyridning för att 
locka fler.

Entréer kan skapas till Kvilledalens gröna stråk, och 
spännande naturbesöksplatser.

Det finns ett behov av en grusväg som är tillräckligt 
bred för att köra arbetsfordon på, som ett parallellt 
alternativ till Tuvevägen.
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Workshop 3
Närvarande: 
28 personer, huvudsakligen mark- och fastighetsäga-
re i norra delen av Kvilledalen. 
Plats: Tuve bibliotek

Även under denna workshop var utgångspunkten 
den frågelista som används vid de tidigare worksho-
parna såväl för de träffar som organiserats med 
hembyggdsföreningarna i Tuve och Säve-Rödbo. 

Vid denna träff delades de närvarade in i fyra grup-
per. Placeringen var valfri. Nedan följer sammanfat-
tande diskussioner från dessa gruppers diskussioner. 

Grupp 1
Gruppen såg det som positivt med jordbruksmark 
”mitt i stan”, men att detta är vacker natur som är 
svår att nå. En del problematisk genomfarts trafik 
finns i den mellersta delen av området. Flera stora 
krafledningar skär genom området. Ett annat dilem-
ma är att det är en hel del sank mark kring bäckarna, 
vilket kan vara problematisk när det handlar om att 
anlägga gång/cykel och/eller ridvägar.

En öppen dialog kring de värden som finns idag 
och vilka som kan utvecklas – eller, omvänt, vilka 
som hotas vid olika former av utveckling – är viktigt 
menade gruppen. Det är också viktigt med en funge-
rande kommunikation med kommunen om hur man 
skyddar jordbrukarnas villkor och friheten att sköta 
sin verksamhet utan ökade regler och inskränkningar 
från bl.a. miljö- och hälsoskydd. 

Det är viktigt att lyfta fram naturvärdena som finns 
bl.a. kring Skändlaberget och dess fornminnen. 
Öppna ett nätverk av ridvägar för att locka ut ung-
dom på vardagsäventyr! Etablera gårdsbutiker och 
ett välkomnande naturvänligt besöksföretag hos de 
jordbruk som vill ta emot besökare. En idé kan vara 
att rida mellan gårdsbutiker och provsmaka produk-
ter med turister eller Göteborgare. Viktiga aktörer 
överhuvudtaget är förstås markägare och jordbrukare 
i detta sammanhang.

Varför inte boka studiebesök med kommunen hos 
jordbruken? Bra sätt att utöka förståelsen på! 

Grupp 2
Den lite större gruppen markägare tyckte att det var 
viktigt att det historiska landskapet respekterades 
och bevarandes. Man pratade om det aktiva jord-
brukets värde och det finns pedagogiska värden som 
ryms för hållbar utveckling. Att utnyttja befintlig 
infrastruktur i första hand, var också ett tydligt med-
skick från gruppen: mer eller nya vägar eller gc-stråk 
bör inte vara en första prioritet för staden. 

Det befintlig djurlivet behöver förstås respekteras 
och skötsel av Kvillen behöver man utreda ansvars-
frågan kring avseende dikning och rensning. Över-
svämningsrisker behöver bedömas. 

Grupp 3
Denna grupp menade att de viktigaste karaktärs-
dragen för Kvilledalen är fågellivet (särskilt under 
häckningstider), naturvårdsområdena och dess ströv-
möjligheter samt ridvägarna vid t.ex. Klareberg.

Gruppen pratade också om att man gärna är en aktiv 
part med kommunen och diskuterade att de bruk-
bara ytorna måste bibehållas och att så mycket som 
möjligt som kan återställas. Det gäller bl.a. hagar 
och gärdesgårdar med tanke på det historiska värdet. 
Var noggranna med detaljerna vid formgivning av 
nya stråk: kantlinjer, staket, m.m.
Låt betesdjuren gå fritt på trädbeklädda kullar för att 
hålla markerna öppna. Större skiften var något som 
noterats av gruppen på frågan om det finns några 
”drömprojekt” de ser framför sig.

Nyckelaktörerna är markägare och arrendatorer, även 
LRF och vattenmyndigheten. 

När det gäller hur dragningar av nya stråk ska göras, 
så trycker även denna grupp på att använda det som 
redan finns i hög utsträckning. Växelvisa dragningar: 
gör så att stråket pendlar från ena sidan till den an-
dra om bäckarna. Använd i första hand kommunens 
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egna mark för detta. Viktigt att tänka på kantzoner 
och att förbrukningsenheterna behöver samordnas 
för att skapa rätt förutsättningar för jordbruket, bl.a. 
avseende bidrag. 

Grupp 4 
Den sista gruppen diskuterade frågan om en behöv-
lig vattenrening och vem som förväntas betala för 
gång-/cykelstråket? Man undrade vem det är som 
kommunen tror ska gå och cykla här? På vilken sida 
om bäcken ska vägen gå? Hur ställer sig kommunen 
till att växla mark? Kan kommunen ge dispens från 
strandskyddet, till exempel för kafé eller dylikt? Det-
ta var de centrala frågeställningarna i gruppen. 

Det är svårt med avrinningen i området, längs med 
Tuvevägen är det väldigt sankt och ofta översväm-
mat. Tuvevägen har också mycket trafik och ett 
vandringsstråk nära den blir inte särskilt trevligt. 

Vid Öxnäs, Kvillens utlopp i Nordre älv vill mark-
ägaren Ingmar Öxgård gärna göra det mer till-
gängligt för gående och cyklande på sin mark längs 
Kvillen, däremot vill han inte ha bilar som parkeras. 
”Det är vacker natur här!” 

Gruppen ansåg att föreningslivet är viktiga nyck-
elaktörer att få med sig, exempelvis Fältbiologerna, 
Ornitologiska föreningen, SNF m.fl. Även Svenska 
kyrkan som är en stor markägare. 

Tillgänglighet med bil till och från vandringsstråket 
och bristen på parkering var ytterligare ett samtals-
ämne i samtalsgruppen. Drömprojektet: att paddla 
genom Hisingen! Tänk om det skulle gå att paddla 
med kajak/kanot längs med hela sträckan! 

Workshop 1 på Backaplan.
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50 delade meningar

Kvilledalen är idag inte utvecklat som ett mål för besökare och bara 
i delar ett mål för kringboende. Vid två punkter, den ena vid Backa-
plan och den andra i Hökälla, genomfördes en serie”snabba och enkla” 
intervjuer en veckodag i rusningstrafik och en helgförmiddag. Nedan 
listas övergripande den palett av svar som denna kvalitativa undersök-
ning genererade, som syftade till att få en bredd av tankar och idéer 
från samhället kring Kvilledalen.

BACKAPLAN
Antal intervjuade: 31 (M 16, K 15)
 
Boende i: Kville (12), Lundby (5)
Hisings backa (2), Tolered (2), Brämaregården (2)
Linnéstaden, Brunnsbo, Lunden, Biskopsgården, 
Masthugget, Pixbo, ”Göteborg”, ”Hisingen”

Beskriv: hur är din relation till  
området Kvilledalen?
– Hur ofta är du här? Är det en del av din vardag-
liga rörelse till och från jobbet eller mera rekre-
ativt? Har du någon uppfattning om hur mycket 
människor som rör sig här? Samma människor 
varje dag?

De flesta av de tillfrågade beskriver sin relation till 
området med vad de gör när de vistas där. Många 
svarar med att bor i närheten och det vanligaste 
svaret är att det endast är en transportsträcka eller 
att de brukar vistas där genom att promenera eller 
handla i butikerna vid Backaplan. Det är vanliga-
re att använda området som transportsträcka än i 
rekreationssyfte bland de som arbetar i närheten. 
Även många som bor nära använder det endast som 
genomfartsområde men några brukar också prome-
nera eller vistas på lekplatsen med sina barn. Även 
några av de som besöker området för att handla kan 
promenera här ibland. 

Under måndag morgon 07:30–10:00 den 20/10 var 
det tydligt hur många som använde ytan som trans-
portsträcka. De flesta hade bråttom till antingen 
buss eller arbete och hann inte stanna för att svara 
på frågor. Det var också många som cyklade på cy-
kelbanorna över eller längs med ån och sedan genom 
Backaplan. Därför gjordes det istället en observation 
av rörelsen i området för att införskaffa information. 

De flesta gick via rondellen i Backplan och de som 
gick via det grönområde längs med ån utanför det 
nybyggda området genade över gångbron för att ta 
sig vidare till jobb eller buss. Alltså även parkområ-
det längre nedströms brukas som en transportsträcka 
och inte endast uppe vid rondellen. Gångbron 
användes främst av de som gick från de nybyggda 
husen i riktning mot Hjalmar Brantingsplatsen. 
Parken användes även som transportsträcka av de 
som arbetade på bygget. Vid tiotiden anlände en 
grupp med barn och dagisfröknar från ett dagis för 
att använda lekplatsen och det var några som hade 
rastat sina hundar under morgonen. Denna observa-
tion är ett exempel på hur området kan användas en 
måndagsmorgon. 
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Vad gör du här och vart rör du dig 
(och – rör du dig inte?) 
– Var kommer du ifrån och vart ska du? 

De flesta av de som intervjuades svarade på den här 
frågan genom den föregående. De förklarade att de 
var på promenad eller att de var på väg någonstans. 
Det som skilde sig var att några förklarade varför de 
undvek att vistas på vissa ställen i området. En av 
de tillfrågade undvek helst att vistas på Backaplan 
på grund av att hon inte tyckte om området och att 
det var fult enligt henne. En annan av de tillfrågade 
nämnde att han helst inte rör sig speciellt vid ång-
pannegatan och industriområdet. Några förklarade 
att de skulle promenera upp längs med bäcken sam-
tidigt som några andra sa att det aldrig brukar vistas 
där. Svaren som gavs var alltså väldigt varierande 
och det är ingen tydlig majoritet av hur och var de 
brukar vistas och inte vistas.

Vad tycker du om den här miljön/ 
området?
Den här frågan ställdes som två frågor:

– Vilka problem ser du med området?

När frågan ställdes angående problem i området tog 
flera upp problem kopplade till trafik. Eftersom flera 
cyklister använder området som genomfart utgör 
det ett problem för de gående i området dels efter-
som genom Backaplan är det gemensam gång- och 
cykelbana. Närheten till biltrafiken som går genom 
området och dess mängd ses också som ett problem 
av flera av de tillfrågade. Bron som biltrafiken an-
vänder i området är oftast tungt trafikerad och svår 
att använda för gående samt så bryter den av den 
påbörjade promenadsträckan. 

Många vill inte vistas i området på grund av att de 
finner miljön tråkig och inte inspirerande. Många 
syftade då även på själva handelsområdet Backaplan 
som liknades med Östtyskland av en av de tillfrå-
gade. Även Kvillebäcken var problemfylld dels på 

grund av bristande säkerhet, vilket medför risken 
att ramla i, men också för att den ansågs smutsig 
och den dåliga skötseln av växtlighet på sidorna av 
bäcken utgjorde ett problem. 

”Kalt och meningslöst” – kvinna, 69, angående 
Backaplan och kringliggande område.

Längre uppströms är det industrierna som ses som 
det största problemet. Det är ett generellt skräpigt 
och tråkigt område enligt människorna som har 
vistats där eller passerat. Det är även bristande belys-
ning längs med bäcken enligt vissa och de alkoholis-
ter som vistas längs med bäcken ses som ett problem 
av flera av de tillfrågade. Antingen för att de bråkade 
och störde allmänt eller för att det var trist att se. 

”Inget promenadstråk precis” – man, 32, angående 
området längs bäcken.

– Vilka möjligheter ser du med området?

Det finns en möjlighet att utveckla ett promenad-
stråk längs med bäcken och skapa fler grönområden 
med mer natur än vad som finns just nu. En av de 
tillfrågade tycker också att det kan sättas upp skyltar 
där det kan stå information som längden på olika 
sträckor i området och till andra områden. Det finns 
också potential att utveckla ett promenadstråk så 
att folk också kan promenera nedströms längs med 
bäcken till Göta älv. Området längs med bäcken kan 
även omges av bättre byggnader längre uppströms. 
De syftar då främst på industriområdet och att det 
ska ersättas med andra byggnader. Det finns också 
förslag på att skapa planteringar med blommor längs 
med ån. En person tyckte att alar skulle passa bra in 
i området längs med Kvillebäcken.
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Miljön i området skulle tjäna på att vara lite mer 
kreativ enligt en av de tillfrågade. Det kan till exem-
pel skapas små oaser längs med ån eller möjligtvis 
en pergola. Att allmänt skapa mer en parkkänsla 
längs med bäcken och minska den nu dominerande 
industrikänslan av området verkar vara den generella 
åsikten om möjligheter i området. 

Fler och bättre broar samt mer belysning för de 
som går hade underlättat rörelsen och vistelsen i 
området. En person vill utveckla Kvillebäcken så att 
den kunde användas för aktiviteter som till exempel 
paddling och en annan anser att de gamla bryggorna 
längs med bäcken bör rensas bort. 

Det fanns även de som pratade om området som 
inte ligger direkt vid Kvillebäcken. De pratade då 
oftast om den potential som Backaplan har. En pra-
tade om möjlighet till att bygga ett, enligt honom, 
välbehövt kulturcenter. Det finns även ett behöv av 
fler kafé- och restaurangalternativ.

Om du fick komma med förslag, vad 
skulle du prioritera som första åtgärd 
för att utveckla området?

Vissa av de tillfrågade gav liknande svar som när de 
frågades om möjligheterna i området. Flera tog upp 
bebyggelsen i området även som svar på den här 
frågan. De flesta tycker att industrierna skulle bort 
men när det diskuterades vad som skulle ersätta in-
dustrierna gavs det olika svar. Flera var för ett större 
parkområde, mer natur och större ytor att använda. 
Några få ville däremot ersätta industrierna med an-
nan typ av bebyggelse, som till exempel bostäder. 

Många ansåg att den första åtgärden för att utveckla 
området var att rusta upp Backaplan. De har sagt att 
det är allmänt tråkigt, behöver förnyas och att om-
rådet med butiker behöver bli mer kompakt och inte 
vara så utspritt som det är nu. En person vill helt ta 
bort butikerna närmast bäcken för att utveckla om-
rådet. Sedan är den allmänna åsikten att rensa upp 
bland växtligheten kring bäcken och göra det till 

ett bättre promenadstråk. Detta genom att exempelvis 
fortsätta utveckla området kring bäcken likt med hur 
det är utanför det nya bostadsområdet Kvillebäcken. 

Hur ser du att detta skulle kunna  
genomföras?

De flesta som svarade på den här frågan sa inget som 
de inte redan hade sagt i tidigare frågor. De hade redan 
förklarat hur de ville genomföra de förslag de hade gett 
för att utveckla området. Till exempel när en person 
ville förbättra området runt bäcken sa den att det kun-
de göras genom att rensa bland växtligheten. 

Övriga kommentarer
När personer kommenterade området utöver dem 
svar de gav till frågorna var det mycket skilda åsikter. 
En person som var besökare i området gillade det och 
skulle vilja flytta dit någon gång. De resterande var 
lite mer negativa. En person tyckte inte om området 
särskilt mycket men det hade ändå förbättrats. En an-
nan tyckte det var helt okej och en såg potentialen att 
använda de långa promenadsträckorna och tyckte om 
närheten till skogen från området.
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Hökälla

Backaplan
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Hökälla
Antal intervjuade: 21 (M8, K13)
 
Boende i: Tuve (12), Hisings backa (4), Skogome: 
(4), Brunnsbo (2), Lunden

Hur är din relation till området Kville-
dalen?
– Hur ofta är du här? Är det en del av din vardag-
liga rörelse till och från jobbet eller mera rekre-
ativt? har du någon uppfattning om hur mycket 
människor som rör sig här? Samma människor 
varje dag?

De flesta som intervjuades i området Hökälla 
brukar vistas där flera gånger i veckan och några 
av dessa är där varje dag. De använder då området 
i rekreationssyfte genom promenader. Några av de 
tillfrågade använder området för att motionera och 
andra använder det som genomfart för att ta sig till 
andra sidan Kvilledalen. De som använder området 
som genomfart genom Kvilledalen gör det oftast för 
att ta sig till jobbet eller för att ta sig till en specifik 
busshållplats på andra sidan. En av de tillfrågade an-
vänder området ibland under arbetstid. Hon jobbar 
på en skola i närheten och gör ibland utflykter eller 
har lektioner med klassen i området.

Det har upplevts att det har blivit fler motionärer ef-
ter att det lades grusvägar runt hela området. Detta 
ledde till att de inte behöver vända och gå samma 
väg tillbaka utan det blir en gångrunda i området. 
Flera personer använder gångvägarna inom Hökälla 
för att rasta sina hundar. Ett antal av de tillfrågade 
var där för att rasta sina hundar och det är en upp-
fattning hos många av de intervjuade att området 
används mycket till detta. Flera tror också att det 
periodvis var många fågelskådare på platsen.

Vad gör du här och vart rör du dig 
(och - rör du dig inte?)
– Var kommer du ifrån och vart ska du?

Svaret till fråga två sammanföll ofta med svaret från 
fråga ett men vissa av de tillfrågade utvecklade då 
sina svar. 

De två vägarna som korsar Kvilledalen i det här 
området brukas av några för att ta sig till andra 
sidan. Gångbanorna som gör det möjligt att gå runt 
området används mycket av de som promenerar och 
även de som motionerar. Flera varierar också vilka av 
gångvägarna de använder. Ingen av de tillfrågade var 
cyklist men under tiden som intervjuerna utfördes 
användes gång- och cykelbanan längs med tågspåret 
av flera cyklister. En av personerna sa också att hon 
ibland går längs med gångbanan ner till Hjalmar 
Brantingsplatsen. 

Vad tycker du om den här miljön/ 
området?
Den här frågan ställdes som två frågor:

– Vilka problem ser du med området?

Ett av de problemen som togs upp flest gånger var 
att det blev översvämning på stigarna. Då syftade 
flera på stigen som var vid den nya upphöjda bron 
där den nedre dammen slutar och blir till Kville-
bäcken. Det blir svårt att ta sig fram på vissa ställen 
och en påpekade att personer i rullstol ska ha kört 
fast på grund av gångbanornas bitvis dåliga skick. 
De bristfälliga grusvägarna ska ha blivit så på grund 
av översvämningar och vattensamlingar. 

Bristen på belysning i området ses också som ett 
problem. En person som ibland cyklar in mot 
centrum tycker det är mörkt längs med gång- och 
cykelbanan men ser inte det som ett större problem 
eftersom det finns upplyst cykelbana längs med 
Lillhagsvägen. Det är istället ett större problem för 
de som rör sig inom området Hökälla eller genom 
det som en del av sin vardagliga rörelse för att, till 
exempel, ta sig till jobbet.
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Några av de tillfrågade uttryckte att cyklisterna på 
grusbanorna i området är ett problem. De syftar 
främst på de som cyklar i hög fart. Misskött växt-
lighet längs med stigar är inte heller uppskattat. En 
person uppfattade att det ibland var för vildvuxet 
längs med stigarna och därmed inte sköttes tillräck-
ligt. En annan person vill också ta bort lite vass i 
området så att en lättare kan se fåglarna men inte så 
mycket att det påverkar djurlivet vid dammarna. 

Gångbanan, som ligger längs med områdets högra 
sida när en är vänd norrut, ligger för nära tågspåret 
enligt en av de tillfrågade. Det låter väldigt mycket 
när tågen kör förbi och uppfattas som obehagligt när 
de åker så snabbt och nära. Andra problem som ock-
så togs upp var nedskräpning, främst vid grillplatsen, 
och ridning av hästar inom området. 

– Vilka möjligheter ser du med området?

Flera som vistas i området ser redan möjligheten till 
att promenera och jogga. Det finns även möjlighet 
till att utveckla promenadstråket. Flera tror att det 
skulle utvecklas som promenadstråk och motions-
runda om det införskaffas mer belysning i området. 
En omläggning av redan existerande gångvägar och 
fler gångvägar i området är också förslag till att ska-
pa ett bättre promenad- och motionsområde. 

Flera skulle vilja ha fler vägar inom området främst 
för att de nuvarande gångbanorna ligger så nära 
bilvägar med mycket trafik eller tågbanan. Andra av 
de tillfrågade såg också möjlighet till att ha fler djur 
i området. Detta för att det både är trevligt för dem 
och barnen men även för att det skulle bli mer avbe-
tad mark i området. Några tog även upp införandet 
av fler sittplatser i området som en möjlighet. 

Flera svarade på den här frågan med att tyckte om 
området som det är och gillar lugnet och den fina 
miljön. Det är en bra plats alltså för att uppleva 
naturen och se djurlivet genom dels djuren i hagarna 
och fåglarna. 

Om du fick komma med förslag, vad 
skulle du prioritera som första åtgärd 
för att utveckla området?
Vissa av de tillfrågade gav liknande svar som när de 
frågades om möjligheterna i området. Belysning är 
även här en viktig punkt för flera och fler sittplatser 
gavs också som svar på denna fråga. Men det gavs 
även förslag som bättre vinterunderhåll av vägarna 
och aktiviteter i området som till exempel föreläs-
ningar om naturen och historian.

Utveckling av vägar och utveckling av området går 
hand i hand för flera av de som fick svara på fråg-
orna. Samtidigt uttryckte sig vissa om hur viktiga 
djuren är för området och vill att de ska vara kvar 
eller att mer djur ska vistas på området för att gynna 
dess utveckling. 

Hur ser du att detta skulle genomför-
as?
Den här frågan fick flera olika svar eftersom per-
sonerna tolkade den olika. Frågan syftar på hur 
förslaget de har gett skulle genomföras. De flesta 
svarade på den här genom de tidigare frågorna som 
till exempel ville vissa öka kunskapen om området. 
De gav då förslag redan på fråga fyra att det kunde 
genomföras genom föreläsningar eller skyltar med 
information om området och har på så sätt redan 
svarat. Andra tolkade frågan i vem som skulle göra 
arbetet och finansiera det. Vissa svarade då kommu-
nen eller den verksamhet som redan jobbar i områ-
det. 

Övriga kommentarer
Flera personer uttryckte sig positivt om området 
utöver frågorna som ställdes till dem. En person 
nämnde också att hon inte vill att det ska planeras 
för mycket då hon känner att det förstör den vilda 
känslan. Även uppskattning av djuren uttrycktes av 
två som extra kommentarer när frågorna ställdes.
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Foton från Hökällaområdet.
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Övriga dialoger

Förutom att ha arrangerat tre workshopar och pratat med människor 
som rör sig i området, har det inom idéstudiearbetet också förts samtal 
med två hembygdsföreningar – Tuve och Säve-Rödbo. Därutöver har 
en kommunintern workshop med temat barnkonsekvensanalys (BKA) 
och social konsekvensanalys (SKA) genomförts.

Minnesanteckningar

Möte med Säve-Rödbo Hembygds-
förening, 2015-12-02 

Närvarande 8 st.

Beskriv er verksamhet och relation till 
området kring Kvillebäcken
Cirka 350 medlemmar, under 100 som är aktiva. 
Föreningen anordnar julfest, visafton, gökotta vid 
Ragnhildsholmen. Föreningen vill levandegöra 
bygden och dess historia. Föreningen har en hemsi-
da och ett nyhetsbrev. Föreningen äger och förvaltar 
hembygdsgården som tidigare var skola. Föreningen 
har anordnat vandringar med samtal om områdets 
historia. 

Viktigaste karaktärsdragen för den 
här delen av Kvilledalen och Kville-
dalen som helhet
Högklassig åkermark som det är viktigt att behålla 
och utveckla. Finns mycket hästar och hästgår-
dar – hästsporten har en utvecklingspotential. Mer 
människor ute i markerna kan vara negativt, då det 
kan finnas en omedvetenhet hos människor om att 
allemansrätten också för med sig vissa skyldigheter. 

Vad föreningen kan hjälpa till med?
Får den omvända frågan tillbaka – vad vill staden 
att vi hjälper till med? Svårt för föreningen att veta. 

Föreningen har tidigare svarat på en del remiss-
ärenden. Diskussion om att det hos många på denna 
del av Hisingen kan finnas negativt laddade åsikter 
om kommunen. Kommunen ser oss inte och hör oss 
inte. Inget har hänt sen 1967. 

Nyckelaktörer 
Ett antal mjölkbönder nämndes. Bilden är dock inte 
heltäckande – kan finnas fler nyckelaktörer.

Övriga idéer och synpunkter 
Idéer på aktiviteter: geocaching, paddling i Kvillen 
och Kvillebäcken om den blir paddlingsbar.

Bohusbanan är en barriär.

Norra Kvilledalen är ett stort område med stora 
avstånd, det skulle behövas en lekplats och stråk för 
att röra sig. Idag går man inte ut på kvällen när det 
är mörkt, eftersom det mest finns smala landsvägar 
att gå på. Tågstopp i Säve skulle underlätta mycket 
för Sävebor. 
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Minnesanteckningar 

Möte med Tuve Hembygdsförening,  
2015-12-14

Närvarande ca 12 st.

Beskriv er verksamhet och relation till 
området kring Kvillebäcken
En Hembygdsförening som har en hembygdsgård 
med målet att vårda hembygden och närhistorian 
med tidstypiska möbler. Hyr av Higab. Historia som 
är viktig här handlar om forntidens Tuvebor, den 
oskiftade byn och jordbruksbygden. Elisabeth San-
desson äger en del mark i söder och väster på vilken 
den del av det som verksamheten arbetar med ligger 
(objekt). Föreningen lever under korta kontrakt. 

Vad skulle ni säga är de viktigaste 
karaktärsdragen för den här delen av 
Kvilledalen?
Den oskiftade byn och fågellivet, som kommit 
tillbaka på grund av Grönt rehabs arbete. Våtmar-
kerna, vandringsmarkerna runt dammarna är bra för 
motionärer. Promenader kring naturliga växter, som 
passar i området. De betande djuren, får kor. Grodor 
och andra vilda djur. Skändlaberget. Det finns tre 
promenadleder (karta finns) och tre muséer har gjort 
stigar fram till 1978.

Vilka är era besökare och aktiviteter? 
Hur presenterar ni området ni är verk-
samma i?
Grupper av besökare. Andra hembygdsföreningar 
och skolklasser från t.ex. Kungälv och Härryda. Vi 
har guidningar av grupper och visar bl.a. skalgrus-
bankar och dess växtlighet. Hemsidan ”Hembygds-
föreningar i stan” finns. Det är ganska lugnt under 

sommartid. Ibland har SDF sina möten hos oss, när 
de vill ha lite miljöombyte. 

I övrigt har vi en del fasta aktiviteter så som julstök i 
husförhör. Föreningen försöker röja och hålla öppet 
kring olika miljöer, såsom gamla boplatser. Man 
vill nå ut mer än till det mest lokala. Nya trapport, 
spänger och picnicplatser har föreningen arbetat 
fram. 

Har ni som förening något drömpro-
jekt och hur vill ni i övrigt vara aktiva 
i processen kring Kvilledalen?
Drömmen är att kunna gå utmed dalgången, att 
cyklar och gångbanor gör området tillgängligare. 
Viktigt dock med ”lagom” tillgänglighet, rätt nivå på 
det med välgjorda stigar, inte några asfalterade banor 
för hög fart. Norr om Skogomevägen är det fram-
förallt viktigt att detta utvecklas. Undvik parallella 
ridvägar och gc-vägar.

Flytta kraftledningarna!

Vilka är nyckelaktörerna för att skapa  
ett sammanhängande grön-blått stråk?

• Park- och naturförvaltningen
• Grönt arbete & rehab
• Sone Andersson, markägare
• Backa Hembygdsförening, Lundby gamla kyrkby

Vi har bra samarbete med Stadsmuseet, men det var 
mer samarbete förr.

Viktiga platser för verksamheten är gravfältet väster 
om Säve, gamla farleden (med rester av gammal 
kajanläggning), Gunnesby koloniområde. Hakered, 
Ragnhildsholme. Man kan bada i Nordre Älv, vatt-
net har blivit bättre.
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Barnkonsekvensanalys 
(BKA) & social konsekvens-
analys (SKA)

Workshop med barnperspektiv 
2015-12-15

Närvarande 8 personer inkl. projektledningen för 
Idéstudie Kvilledalen. Representanter för SDN 
Norra Hisingen och SDN Lundby, Hökälla Grönt 
arbete & rehab, Bräckeskolan, Planktonprojek-
tet (utomhuspedagogik) och Kvillestaden Gustav 
Dalénsgatans förskola.

Workshopen genomfördes dels genom gemensam-
ma samtal, dels genom diskussionsgrupper Lundby 
respektive Norra Hisingen för sig. Ett utkast till 
idéförslag fanns tillhands med åtgärder markerade 
på karta. Förutom referat från samtalen lämnades 
kommentarer direkt på skissförslaget.

Området kring Backaplan
Samtalet kretsade kring lekplatsen vid Backaplan. 
Vad kan man skapa för aktiviteter som gynnar både 
föräldrar och barn? Och hur kan man vända på hur 
man ser på området som tidigare haft negativ klang? 

Pedagogisk verksamhet genomförs idag vid Kville-
bäcken, i och kring den anlagda parken intill Östra 
Kvillebäcken. Det är roligt för barn att kunna gå 
nära vattnet. Många av förskolorna i området har 
små utemiljöer och parken och bäcken är en tillgång. 
Här finns också en stuga med toalett. Men man 
behöver skjutsa förskolebarn i vagn, eftersom tra-
fikmiljön upplevs otrygg. Även skolelever använder 
parken som ett pedagogiskt laboratorium. Sådana 
aktiviteter har också varit öppna för allmänheten 
som utställning vilket startat intressanta diskussioner 
på plats.

Både den vilda naturen och den ordnade parken 
kommenterades:

”Oplanerade ytor har ofta det högsta värdet.”
”Attraktiv park höjer värdet på fastigheterna – sam-
arbeta med fastighetsägare och mäklare?”

En oro väcktes för att parken vid Backaplan blir för 
smal. Dess nuvarande och funktion betonades som 
mycket viktig. 

”De små naturliga gröna områdena behövs, de är på 
väg att försvinna i förtätningen. Det biologiska livet 
behöver kunna föröka sig mellan olika små plättar.” 

Också oron för högt slitage om ytorna blir små, 
framfördes. Det tillkommer många fler förskolor 
vid Backaplan i omvandlingen. Då är det viktigt att 
boende också hittar vidare norr ut i stråket.

Idéer som kom upp:
• Vattenleksaker, konst, små attraktioner för vuxna 

och barn.
• Gröna oaser bland bebyggelsen med kopplingar 

till stråket.
• Informationstavlor för naturmiljö, flora och fauna.
• Anlägga nya biotoper.
• Bredda ån på vissa platser där ån blir bredare och 

grundare (mindre läskigt för barnen).

Hökällaområdet
Potentialen att utvidga grönområdet från Backaplan 
norrut till Hökälla poängterades. Att vilja ta sig via 
industriområdet, golfbanan, och andra barriärer på 
vägen. Att skapa känslan av att det händer något 
på vägen som gör att man vill ta sig från det täta 
Backaplan till Hökälla. Möjligheterna med infor-
mationstavlor och skyltning längs vägen nämndes – 
med inspirerande platser och uppgift om avstånd.

Vid Hökälla skulle ett Naturum kunna uppfö-
ras, som en vacker entré till området vid mellersta 
Kvilledalen. Det skulle också kunna fungera som ett 
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pedagogiskt centrum, med utställningar och anställ-
da pedagoger. Intresse från sju skolor har framförts, 
som finns inom promenadavstånd från Hökälla. Na-
turum vid Getterön anges som förebild. Där är också 
fågellivet i fokus. Även naturmiljöerna/våtmarkerna 
nämns som utvecklingsbara. De våtare markerna 
närmast bäcken och våtmarksområdet anges som en 
potential för ytterligare betsdjur.

Den pedagogiska potentialen betonas för denna del 
av området. Kvilledalen som ett pedagogiskt stråk 
som används av barn i förskola och skola. Sam-
hällsundervisning, kulturmiljö, biologi, zoologi. ”Vi 
behöver fånga möjligheterna till det pedagogiska!” 
Redan idag används området för utomhuspedagogik. 
Ca 20–25 förmiddagslektioner per år genomförs 
med barn, som får studera vatteninsekter, medici-
nalväxter och ibland vara med och ringmärka fåglar. 
Området är det mest häckfågelrika i Göteborgsregi-
onen.

Man anser att utvecklingen av Kvilledalen ska 
tillämpa ett arbetssätt som bygger på dialog, sam-
verkan, medskapande och delaktighet. Att fortsätta 
på den inslagna vägen vid genomförande och vidare 
planering av Kvilledalen. Detta finns stöd för i 
många av stadens dokument, samt i Leaderprojektet 
och tanken om Kvilledalen som ”pedagogiskt stråk”. 

Norra Hisingen
För norra Hisingen nämndes möjligheten till en 
forntidsby, liknande Ekehagens forntidsby söder 
om Falköping. Det framförs som en stor tillgång i 
SO-undervisningen och barn skulle kunna skjut-
sas med buss från staden längs stråket. Möjligt att 
genomföra inom pågående Leaderprojekt.

För Leaderprojektet är det intressant om stråket kan 
aktiveras och inte enbart fokuseras på rekreation. 
Leader har principen att gå från förvaltning till bru-
kande. Projektet är inriktat på affärsutveckling. Man 
är bl.a. inne på ”matturism.” Produktionen kanske 
finns på andra ställen, men längs med stråket kan 

det finnas platser för försäljning, eller aktiviteter av 
typen ”baka limpa på bageri i Kvilledalen”.

Ytterligare en idé är ett slakteri nära Norrleden, som 
kunde skapa ringar på vattnet. Det saknas idag möj-
lighet för lokalt djurbruk att gå ”från ax till limpa”. 
Erfarenheterna från arbetet med ”Stadslandet” i  
Angered är att det finns mycket kunskap hos in-
vånarna som inte tas till vara, särskilt bland utrikes 
födda med agrar utbildning.

Bärby anges också som en typ av nav för lokala 
produkter – för försäljning där, i saluhallen vid 
Vågmästarplatsen eller till restauranger i staden. En 
livsmedelsplan för långsiktig livsmedelsförsörjning 
är på gång för Hisingen och Angered. Här finns 
beröringspunkter. 
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Förslag och åtgärder från dialogerna Teman för dialogförslagen

• Sammanhängande stråk – multifunktion: gående, cyklande, 
ridande, löpande, mountainbike m.m.

• Koppling till befintliga och potentiella stråk tvärs dalgången

• Möblering

• Belysning av mörka sträckor

• Möten mellan trafikslag – korsningar, passager etc.

• Skapa en vattenväg

Stråk
Sammanhängande kommunikativt stråk – längs och  
tvärs, belysning, trygghet, tillgänglighet m.m.

• Röjning längs Kvillebäcken

• Gör baksidor till framsidor
Skötsel, omsorg,  
omhändertagande
Områdets attraktion. miljöns skötsel och drift m.m.

• Skapa ytor för naturliga biotoper

• Utveckla/utöka våtmarksområden

• Utveckla folkhälsa–naturmiljö (rehab etc.),  
samordna insatser

• Manifesterad entré till Hökällaområdet

Ekologi, artrikedom
Särställning i området för biologisk mångfald, Hökällas 
potential m.m.

• Platsskapande aktiviteter

• Information, skyltning m.m.

• Manifestera bifurkationen

Identitet
Identitetslöst, saknar namn, baksida, har varit något  
mycket betydelsefullt genom historien, men inte nu,  
unik bifurkation m.m.

• Ytor för stadsodling

• Kommunicera och organisera

• Snickeriverkstad

Småskalig produktion
Engagemang, potential, odling m.m.

• Kartlägg näringen aktörer och struktur

• Utveckla matlandskap

• Kollektivt jordbruk

• Lokalt slakteri, gårdsbutiker och självplock

Framtidens lantbruk
Odlingslandskap nära staden. Framtidens lantbruk och 
köttproduktion.

• Mötesplatser – inomhus och utomhus

• Pop-up-aktiviteter

• Historievandringar genom dalen

Kultur, Kulturlandskap
Landskap med långt tidsdjup.

• Använd Kvillebäcken och Kvillen för att förklara ekologiska 
samband

• System för information och utbildning om fågelliv, liv i  
bäcken, kretslopp etc.

Pedagogik
Bostäder och skolor i närheten kopplas till områdets 
naturvärden och skapar förutsättningar för att förbättra 
kunskapen och ekologi, natur och kulturmiljö.

Slutsatser

De förslag och åtgärder som har framkommit under processens olika 
dialoger, har sammanställts i en tabell. Det finns återkommande drag 
i förslagen och därför har förslag och åtgärder grupperats under åtta 
olika teman. Se även tabellen på sida 40–41.
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