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MINNESANTECKNINGAR 
Workshop - Ny översiktsplan för Göteborg 
Stadsplaneringsgruppen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 
Lokal: Naturskyddsföreningen i Göteborg, Första Långgatan 28B, 5 tr. Kl. 18-20 
 
 
Närvarande 
Ann-Louise Roldin (ALR) 
Annika Ahlberg (AA) 
Bosse Hermansson (BH) 
Fredrik Holmer (FH) 
Gitte Gustafsson (GG) 
Kim Weinehammar (KW) 
Lena Nilsson (LN) 
Oskar Tagesson (OT) 
Per Erik Nordqvist (PEN) 
Rebecca Johansson (RJ) 
Sören Olsson (SO) 
Veronica Jonasson (VJ) 
 
 
Ny text 
Text som behålls 
Text som tas bort nästa gång 
 
 

nr anteckningar ans. 

 FIKA  

1. INFO  
- Dagordningen är förkortad för att fokus ska ligga på Workshop – Ny 

översiktsplan för Göteborg. Punkter som fortfarande är aktuella flyttas över till 
dagordning för kommande månadsträff 2019-04-10. 

 

- Studiebesök på Visual arenan. Obs nytt datum den 5 april kl. 15.30–17.00. Läs 
mer här. 

KLAR 

- Strategin är godkänd av styrelsen KLAR 
- Årsmöte Naturskyddsföreningen i Göteborg söndag 17 mars. Start kl.15.00 i 

Stadsjords lokaler i slakthusområdet i Gamlestan. Presentation av strategin av 
Oskar, Rebecca och Kim 

OT/RJ/K
W 

- Naturskyddsföreningens Rikskonferens 2019 – ”Kraft att förändra” i 
Kristianstad 10-12 maj.  

 

https://www.facebook.com/events/2243768978978884/
https://www.naturskyddsforeningen.se/rikskonferens/2019/program?utm_campaign=var_skog&utm_content=nyhetsbrev_skog&utm_custom%5bapsis%5d=623185070&utm_medium=email&utm_source=apsis
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- Naturskyddsföreningen i Göteborg är inbjudna till återkoppling på våra 
synpunkter på konsekvensbeskrivningen till Översiktsplanen på SBK. 26 mars 
kl. 13-16. Dagordning: genomgång av samrådshandlingen och diskussioner i 
temagrupper. Oskar representerar Stadsplaneringsgruppen och 
Naturskyddsföreningen i Göteborg. 

 

2. TEMAKVÄLLAR  
- Rundvandring – Stadens träd. Jon Hartill, arborist med stor kunskap och 

erfarenhet av träden i Göteborg. Är en del av verksamhetsplanen. En 
tisdagkväll efter jobbet i juni, tid t.ex. 17.30-19.00. Föreningen kan bjuda på 
macka och kaffe.  

KW 

- Hållbarhetsvecka under Megaloppisen. Intresse finns av medverkan av 
stadsplaneringsgruppen. Stadsplaneringsgruppen ansvarar tillsammans med 
Hyresgästföreningen för ett seminarium om förtätningstema. Upplägg? Vilka 
ramar ser vi inom förtätning? Fokus på lösningen. Kolla seminarium från 
tidigare event av Naturskyddsföreningen på Naturhistoriska Museet. (En del av 
verksamhetsplanen) 
Datum för hållbarhetsveckan är 20-24/5 måndag-fredag. Seminarium är i två 
pass kl. 9-12 och 13-16. Plats: Dalheimers hus och hyresgästföreningen. 
Måndag 20/5 kvällspass. OT, RJ och KW skapar en arbetsgrupp och vi tar 
även upp punkten på nästa träff. Maila Kim Weinehammar om intresse finns 
för att vara med i förberedelser samt på kvällen. 

KW/ 
OT/RJ 

3. WORSKHOP: NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG  
- Kort presentation av Ny översiktsplan för Göteborg. Översiktsplanen ligger nu 

ute på samråd och synpunkter ska skickas in senast 2019-04-26. 
KLAR 

- Workshop. Indelning i grupper och ett par stationer med olika 
frågeställningar/diskussioner. Grupperna roterar mellan stationerna. Nedan 
följer en sammanfattning av inkomna kommentarer från respektive station. 
Kommentarerna ligger utan inbördes ordning. Kommentarer kommer fungera 
som underlag till föreningens yttrande, men det är inte garanterat att alla 
kommentarer kommer med. Stadsplaneringsgruppen kommer göra urval och 
prioriteringar. 

1. Vi vill driva. Vilka frågor vill ni att Naturskyddsföreningen i Göteborg ska 
trycka på när föreningen lämnar in synpunkter på Översiktsplanen?  
Kommentarer: Öka kapaciteten och säkerheten på cykelvägarna. 
Alternativ till aktiviteter vid minskad konsumtion; dansbanor, grönområden, 
återvinningsgallerior. Bygg samman staden, t.ex. Angered-Centrum. 
Anpassa förtätningsstrategier till platsen. Gröna kilar i staden. Planera in 
breda grönstråk längs vägar, cykelbanor och annan infrastruktur. Anpassa 
nybyggnation för att möjliggöra boplatser för djur. Bygg klimatsmart, ställ 
krav på andel träbyggnation. Eftersträvansvärd livsmiljö. Planera 
byggprojekt efter befintlig natur/växtlighet. Ge mer tid och värde till 
naturvärdesinventeringar. Se naturens behov som förutsättningar för att 
klara människans behov. Ekosystemtjänster och tidsanalys, hur lång tid tar 

KLAR 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hZFbboMwEEW30h3YeYiknxApUQMKtFA18BMZPGldwLaMoUoW0qV0A9lYbdIoTdQHsoR85t47w4AytEYZJx17JpoJTipzTzNnEw2W91Nv4OJwcTvHd4kfzVd-EGJ_jJ7-E2SmjH95XPzlv8bew9AbYbwIh73_j_jU-Ceb8XCBB8vxwJ863gS7gT8bOf7E8YMJilGGsqbNa6ZjIKp4QWnTv7dC1bbGSQ0ojQ8f5Y1U4hVKbSmFglGgAeGUMgWFZp1R2YqsCHelBLOdVPBeyxoDd8lOGknFGk0sbVVuzdBBJWQNXJ_kNsBTogR-InnLKtqsxFtkByj0udFM1LICDfQkFRL4XCjDj5GWVZdDnrvYyO93DjQsilb2fzcCxQQ9Jhw3ElN-7tzMWqWupk4U2bLiRI6mOYPKpBzeO1ANK7VdxeVH9XpZP673CeT7n0_6CVuSWRY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0199QCP17==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
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återställning och lägg ekonomiskt värde på ekosystemen. Framtida 
vattennivåer och t.ex. eroderingsskydd.  Räkna på hur stora grönvärden i 
% staden har och försök behålla det som en mininivå. Planera in 
fytoremediering av förgiftade ytor. Göra en artanalys över stadens träd och 
komplettera med flera arter för en öka biologisk mångfald, för 
motståndskraftiga träd.  

2. Markanvändningskartan. För- och nackdelar med Översiktsplanen. 
Kommentarer: 
Nackdelar: Viktiga gröna kopplingar är ej utmarkerade (jämför med ÖP 
Upplands Väsby). Finns byggplaner på natur- och kulturmark, t.ex. 
Torslanda krysset. Odlingsmark saknas. Utvidgning av hamn-
/industriområde. Stor satsning över älven, men saknar strategier för att 
bygga ihop områden.  
Fördelar: Hantera klimatförändringarna med älvkantskydd och portar, men 
vem ska finansiera detta?  
Övrigt: Möjlighet till mer förtätning i ytterområdena? 

3. Grönstråk och värdefulla naturområden. Vilka grönstråk saknas i 
Översiktsplanen? Vilka barriärer finns idag och vilka kommer? Tankar kring 
utpekade grönområden (Jämför med Grönstrategin och 
Naturskyddsföreningens grönplan) 
Kommentarer: 
Grönstråk som saknas: Samband mellan olika grönstråk saknas, ex mellan 
Mölndal och Göteborg behöver förtydligas. Älvens grönstråk saknas, på 
både norra och södra sidan av älven (jämför med Mölndalsån) varför är de 
inte markerade? Grönstråk även på tvären. Var är potentialen för grönstråk 
samt stora och små parker?  
Svarte mossen - Rya skogen - Älven 
Torsviken - Torslanda 
Kvillebäcken – Frihamnen/Jublieumsparken 
Änggårdsbergen – Ruddalen 
Sandsjöbacka – Kusten 
Lärjeån – Angered Sörbergen 
Se bilaga med utkast på utveckling av grönstrukturen som 
Naturskyddsföreningen vill se.  
Barrärer: Barriärer längs med älven, t.ex. södra älvstranden mellan 
Långedrag och Centrum vid Nya varvet och Stena.  

4. Vägar och infrastrukturprojekt. Hur kan Göteborg undvika att bygga ut 
och bygga nya stora vägar?  Peka ut vägar och infrastruktur projekt som 
går emot miljö- och klimatmål och är i konflikt med naturvärden. Till 
stationen fanns infrastrukturkarta (s 94, ÖP) 
Kommentarer:  
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Vägar och infrastrukturprojekt: Torslanda förbindelsen (8). Ny väg i 
samband med framtida exploatering i Hovås (16). Större omgärdande 
ringled. Positiv till spår längs 158 (14). Fler linbanelinjer för att övervinna 
barriärer.  
Hur undviker vi stora infrastrukturprojekt: Krymp avstånden i staden. 
Minska hastighet. Strategi för minska bilberoendet. Mer lokal handel.Satsa 
mer på kollektivtrafik och öka kapaciteten, idag är det fullt vid 
pendlingstider. Behövs bättre förutsättningar för cyklister som pendlar 
längre sträckor. Tryggare och fräschare miljöer längs med cykelvägar. Få 
cyklister att cykla på vintern. Bilpooler, färre p-platser, inga parkeringar vid 
nybyggnation. 

Övriga frågor som uppkom:  
- Hur mäts och värderas grönområden vid ersättning? Svar: Göteborgs 
stad har tagit fram dokumentet ”Kompensationsåtgärder för 
ekosystemtjänster i plan- och exploateringsprojekt i Göteborgs Stad” kan 
läsa mer om det där:  
- Vad innebär pilarna för kommunikationssamband? Svar: 
Kommunikationssamband är illustrerade där behov av framtida kopplingar 
finns. Sambanden kan omfatta samtliga trafikslag” 

4. PLANÄRENDEN  

4.2 Pågående planärenden  
- Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg. Samråd. Yttrande senast 

2019-04-26. Två alternativ till den täta staden, Utökade stadskärna över 
älven.Eller att sataden centrum stannar kvar söder om staden. Konflikter med 
grönstrategin och barnanalyser. NAturmiljlö: Ekosystemstjänster, på 
människans villkor inget om djur och natur. I 

ALR/DG 

- Översiktsplan för Göteborg, Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag 
Hammarskjöldsleden. Samråd. Yttrande senast 2019-04-26. 

BH 
/RJ/GG 

5. ÖVRIGT  

- Övriga frågor.  

6.  AVSLUTNING  
- Nästa månadsträff är onsdag 10/4 - 2019, kl. 18-20. 

Maila Oskar om du kan komma, för att kunna beräkna fika. 
Fikansvarig nästa månadsträff: ALR 
Fikansvarig kommande gånger: SN, KW, DL, IB, OT, RJ 

 

- Vårens kommande månadsträffar 
Onsdag 8/5, 12/6 och 3/7 

 

 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/verktyg-for-stadsplanering-2/miljo-och-klimat-i-stadsplaneringen/kompensationsatgarder/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwtnM31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAVyudx/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/verktyg-for-stadsplanering-2/miljo-och-klimat-i-stadsplaneringen/kompensationsatgarder/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffwtnM31wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAVyudx/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hZFbboMwEEW30h3YeYiknxApUQMKtFA18BMZPGldwLaMoUoW0qV0A9lYbdIoTdQHsoR85t47w4AytEYZJx17JpoJTipzTzNnEw2W91Nv4OJwcTvHd4kfzVd-EGJ_jJ7-E2SmjH95XPzlv8bew9AbYbwIh73_j_jU-Ceb8XCBB8vxwJ863gS7gT8bOf7E8YMJilGGsqbNa6ZjIKp4QWnTv7dC1bbGSQ0ojQ8f5Y1U4hVKbSmFglGgAeGUMgWFZp1R2YqsCHelBLOdVPBeyxoDd8lOGknFGk0sbVVuzdBBJWQNXJ_kNsBTogR-InnLKtqsxFtkByj0udFM1LICDfQkFRL4XCjDj5GWVZdDnrvYyO93DjQsilb2fzcCxQQ9Jhw3ElN-7tzMWqWupk4U2bLiRI6mOYPKpBzeO1ANK7VdxeVH9XpZP673CeT7n0_6CVuSWRY!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0609QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hZHvboIwFMVfxTdoUaPuI5hoJkTdcNngiyn0qh2lbUpx0QfzBXyxtTDjNPtDmpD-7jnnXi4oRW8oFWTPtsQwKQi39yQdrJfe7GkUeD5eTB8m-HEVLifzMFrgsI9e_xOktox_eXz85b_HwXM36GE8XXQb_x_xifUP1_3uFHuzvheOBsEQ-1E47g3C4SCMhihGKUqrOiuZiYHofIeSqnlvpC5dTZASUBKfT0VHafkOhXGUQs4o0IgISpmG3LC9VbmK4kT4SoHdTiJFo2WVhYfVQVkJZ5UhjtY6c2bYA5eqBGEuchcQaFmAuJCsZpxWc_mxdAPk5tpoLEvFwQC9SKUCMZHa8jbSMX475LWLi_x-F0AXeV6r5u8uQTNJ24R2IzEV187VuNb6buqVJhuWX0hrmjDgNuV82oOuWGHcKkRndz5tq0zefFzjU-XL23EF2fHnk3wC8NBLhw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0896QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/plan--och-byggprojekt/!ut/p/z1/hZHvboIwFMVfxTdoUaPuI5hoJkTdcNngiyn0qh2lbUpx0QfzBXyxtTDjNPtDmpD-7jnnXi4oRW8oFWTPtsQwKQi39yQdrJfe7GkUeD5eTB8m-HEVLifzMFrgsI9e_xOktox_eXz85b_HwXM36GE8XXQb_x_xifUP1_3uFHuzvheOBsEQ-1E47g3C4SCMhihGKUqrOiuZiYHofIeSqnlvpC5dTZASUBKfT0VHafkOhXGUQs4o0IgISpmG3LC9VbmK4kT4SoHdTiJFo2WVhYfVQVkJZ5UhjtY6c2bYA5eqBGEuchcQaFmAuJCsZpxWc_mxdAPk5tpoLEvFwQC9SKUCMZHa8jbSMX475LWLi_x-F0AXeV6r5u8uQTNJ24R2IzEV187VuNb6buqVJhuWX0hrmjDgNuV82oOuWGHcKkRndz5tq0zefFzjU-XL23EF2fHnk3wC8NBLhw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/p0/IZ7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7=CZ6_P1JQ8B1A0OG9F0ITKPFNKLO0K4=MEviewDetail!BN0896QCP16==/#Z7_42G01J41K86B70ALKC36K76KL7
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Vid pennan 
Oskar Tagesson 
 
Namn i dokumenten: 
 
ALR Ann-Louise Roldin 
BH Bosse Hermansson  
GG Gitte Gustafsson 
DG Dan Gall 
KW Kim Weinehammar 
OT Oskar Tagesson 
RJ Rebecca Johansson 
 



Område för nya begravningsplatser

Grönstruktur

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I GÖTEBORG

Prioriterade grönstråk

Viktiga stråk

Insatser krävs / barriärer

KARTA FRÅN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG (SAMRÅD 2018, s 94)

JÄMFÖR MED ÖVERSIKTSPLAN FRÅN UPPLANDS VÄSBY

KOMMENTARER PÅ GRÖNSTRUKTUR ÖP, UTKAST 2019.03.15
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