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Yttrande över  

Program för Arena, bostäder mm vid Rambergsvallen 

 

Naturskyddsföreningen i Göteborg tycker att programmet har många intressanta och bra 
förslag vad det gäller attraktivitet för kollektivtrafik, minskning av Hjalmar Brantinggatans 
barriäreffekt och ökning av bostäder i centrumläge. 

Det är dock några områden som vi önskar belysa lite mer: 

För parkytan mellan Lundbybadet och Volvos parkering presenterar programförslaget olika 
idéer.. Dels föreslås det bostadsbebyggelse på ytan och dels ser man behovet av en öppen yta 
för olika typer av fritidsverksamheter. Naturskyddsföreningen i Göteborg anser att man skall 
ha grönytan kvar och utveckla den. Mer träd och trevlig gräsmatta inbjuder till användning av 
både ungdomar och lunchande Volvoarbetare. Området just utefter leden behöver så mycket 
grönt det kan få. Parken är också en del i det gröna stråk som föredömligt skisseras mellan 
Flunsåsområdet och Keillers Park, varför den ej bör bebyggas. 

Det finns många intressanta förslag i programmet om att minska Hjalmar Brantingsledens 
barriäreffekt. Ny blandstadsbebyggelse på platsen kan minska de negativa effekterna. Genom 
en bra utformning, till exempel med en kombination av bostäder och verksamheter, med 
sistnämnda i bottenplan, kommer fler människor att röra sig i området än om bara bostäder 
byggs. Det kan göra att barriäreffekten minskar. Vi vill också lyfta fram möjligheten att slopa 
en sida av de dubbla körfälten på Hjalmar Brantingsgatan och låta biltrafiken bara gå på ena 



sidan om spårvägen, med en körfil i vardera riktningen. Det skulle ge mer yta för 
bostadsbebyggelse, och påtagligt minska barriäreffekten. 

En tredje synpunkt, som kanske faller lite vid sidan om programförslaget, är att det vore bra 
om Lundbygymnasiet kunde flytta tillbaka till sin gamla plats tvärs över Rambergsvallen. 
Istället för att som nu vara utlokaliserat till Lindholmen. Det är positivt med det liv och den 
rörelse i stadsbilden som skolor ger. Skolan skulle få väldigt nära till Rambergsstadens nya 
arenaområde och lokalerna ligger mycket bra ur kollektivtrafiksynpunkt. 
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