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Inledning
Stadsplaneringsgruppen inom Naturskyddsföreningen i Göteborg har tagit
fram en strategi för en grön, artrik och hållbar stad och det du nu håller i
handen är en kortversion av denna. Strategin ska fungera som ett hjälpmedel
i föreningens arbete med att främja de gröna och hållbar värdena i Göteborgs
stads stadsplanering.
Världen står inför många utmaningar och Stadsplaneringsgruppen vill främja
utvecklingen och bidra till att Göteborgs Stad blir en förebild i att förebygga
och hantera klimatförändringar, skapa stadslandskap och omgivningar
med hög biologisk mångfald, gynna gröna smarta lösningar och erbjuda en
tillgänglig natur. Stadsplaneringsgruppens vision är att uppnå en grön, artrik
och hållbar stad där människan lever inom planetens gränser och i harmoni
med naturen.
Stadsplaneringsgruppen har även tagit fram en egen grönplan med en väl
utvecklad grön infrastruktur och som visar vilka värdefulla naturområden
som bör skyddas. Strategin innehåller i sig tio delstrategier som på ett brett
sätt tar upp viktiga stadsplaneringsgfrågor som Naturskyddsföreningen
i Göteborg vill driva och prioritera. Denna kortversion fokuserar på dessa
delstrategier. Den pekar både på frågor som föreningen ska bevaka och
följa upp så att staden efterlever samt frågor som bör lyftas av politiker och
tjänstemän.
//Stadsplaneringsgruppen inom Naturskyddsföreningen i Göteborg
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Mål för Stadsplaneringsgruppen
Stadsplaneringsgruppen arbetar utifrån de Globala målen för hållbar
utveckling och Göteborgs Stads miljömål. Stadsplaneringsgruppen arbetar
även för att uppnå de mål som Naturskyddsföreningen i Göteborg satt upp
som berör stadsplaneringsfrågor. Utöver dessa har Stadsplaneringsgruppen
även satt upp följande mål:
•

Att spridningskorridorer mellan naturområden och särskilt värdefulla
skogar stärks och inte bryts av barriärer.

•

Att sociala och fysiska förutsättningar för en cirkulär ekonomi förstärks
i stadens planering.

•

Att klimatpåverkan från nybyggnation minimeras och att alla offentliga
byggupphandlingar ställer klimatkrav.

•

Att byggnation anpassas efter naturvärden, genom att bevara och
stärka naturvärden med hjälp av gröna tak och fasader, skapa
spridningskorridorer och att det byggs fler boplatser för vilda djur.

•

Att staden ställer om för att hantera klimatförändringar med kraftiga
skyfall, vattenhöjningar och torka. Genom att t.ex. arbeta med
grönytefaktor och vattenfördröjande åtgärder.

1. Bevara och skydda
värdefulla naturområden
Naturskyddsföreningen i Göteborg vill följa upp:
• Förstärk de utpekade grönkilarna i Göteborg och förstärk
svaga kopplingar, t.ex. mellan Sandsjöbacka och Slottsskogen.
• Grönplanen i grönstrategin ska levas upp till.
• Se död ved som en som naturlig del av den gröna
infrastrukturen.
Naturskyddsföreningen i Göteborg vill lyfta:
• Att den gröna infrastrukturen anpassas, både på lokal och
regional nivå, efter nyckel- och ansvarsarter, detta med
hjälpa av stödjande dokument från ex. Länsstyrelsen.
Naturskyddsföreningen nämner naturvårdsarter såsom,
läderbagge, hasselsnok och alkonblåvinge.
• Konnektivitetsanalys bör genomföras i alla program och större
detaljplaner.
• Skapa fler trädkantade gator.
• Uppmärksamma viktiga gröna kopplingar och motverka
barriärer

2. Stärka den gröna
infrastrukturen
Naturskyddsföreningen i Göteborg vill lyfta
• Förstärk de utpekade grönkilarna i Göteborg och förstärk
svaga kopplingar, T.ex. mellan Sandsjöbacka och Slottskogen.
• Grönplanen i grönstrategin ska levas upp till.
• Se död ved som en som naturlig del av den gröna
infrastrukturen.
Naturskyddsföreningen i Göteborg vill lyfta
• Att den gröna infrastrukturen anpassas, både på lokal och
regional nivå, efter nyckel- och ansvarsarter, detta med
hjälpa av stödjande dokument från ex. Länsstyrelsen.
Naturskyddsföreningen nämner naturvårdsarter såsom,
läderbagge, hasselsnok och alkonblåvinge.
• Konnektivitetsanalys bör genomföras i alla program och större
detaljplaner.
• Skapa fler trädkantade gator.
• Uppmärksamma viktiga gröna kopplingar och motverka
barriärer

3. Låt det vilda ta plats
Naturskyddsföreningen vill följa upp
• Att kommunen arbetar med planläggning av vildvuxenhet,
varierad skötsel av parker i syfte att låta det vilda få ta större
plats.
• Mindre andel hårdgjord yta
Naturskyddsföreningen vill lyfta
• Värdera ekossystemtjänster på grönområden i städerna.
• Fler betesdjur såsom får, getter och kor i parkerna, på
ängsmarker och på skogsbete. Ref. Änggårdsbergen i Göteborg
och Bulltoftaparken i Malmö
• Fler naturlekplatser.
• Fler grusvägar, väg upp till Sisjön, genom Kungsparken,
Slottsskogen
• Ängar i varje stadsdel.
• Minska andel gräsmattor och öka andel ängar.
• Bekämpa invasiva arter.

4. Tillgängligöra närnatur
Naturskyddsföreningen vill följa upp:
• Staden åtgärdar de utpekade områden i bristanalysen om
bostadsnära park- och naturområden i grönstrategin.
• Tydliggör entréer till parker och naturområde.
• Förbättra renhållning, tillgång till toaletter samt vägvisning/
skyltning vid naturområden.
Naturskyddsföreningen vill lyfta
• Bullerfria grönområden, minska trafikmängden vid befintliga
parker.
• Barnens gröna väg - barn ska kunna gå och cykla tryggt till
närmaste grönområde.
• Fler utegym, motionsslingor, fasta grillplatser, vatten- och
återvinningsstationer i parkerna och bra kollektivtrafik till
parkerna.
• Konflikten mellan ekologiska och sociala värden i parkerna,
arbeta tydligare med trygga aktivitetsstråk och ekologiska
områden.

5. Planera för vatten
Naturskyddsföreningen vill följa upp:
• Att klimatanpassningsstrategin följs i alla planärenden och
att kommunen gör strukturplaner som redovisar åtgärder och
implementera dessa i planarbetet.
• Att stadens lever upp till sitt fördröjningsmått på dagvatten
• Bada mitt i stan! Fler badplatser och på sikt göra det möjligt att
bada i Göta Älv.
• Göteborg ska bli bästa staden när det regnar
• Möta vattnet (Vision Älvstaden)
Naturskyddsföreningen vill lyfta
• Få staden att följa upp pilotprojekt såsom frihamnen och
regnrabatter i Kviberg och implementeras på andra platser.
• Mer vattenlek och återanvändning av regnvatten på
bostadsgården.

6. Prioritera gående,
cyklister och
kollektivtrafik
Naturskyddsföreningen i Göteborg vill lyfta
• Förstärk de utpekade grönkilarna i Göteborg och förstärk
svaga kopplingar, T.ex. mellan Sandsjöbacka och Slottskogen.
• Grönplanen i grönstrategin ska levas upp till.
• Se död ved som en som naturlig del av den gröna
infrastrukturen.
Naturskyddsföreningen i Göteborg vill lyfta
• Att den gröna infrastrukturen anpassas, både på lokal och
regional nivå, efter nyckel- och ansvarsarter, detta med
hjälpa av stödjande dokument från ex. Länsstyrelsen.
Naturskyddsföreningen nämner naturvårdsarter såsom,
läderbagge, hasselsnok och alkonblåvinge.
• Konnektivitetsanalys bör genomföras i alla program och större
detaljplaner.
• Skapa fler trädkantade gator.
• Uppmärksamma viktiga gröna kopplingar och motverka
barriärer

7. Bygga klimatsmart
Naturskyddsföreningen vill följa upp:
• Kommunens initiativ för ökat träbyggande.
• Trafiknämndens och Upphandlingsbolagets arbete för att
främja klimatsmart byggande.
Naturskyddsföreningen vill lyfta
• Offentliga upphandlingar med krav på klimatkalkyler. LCA
• Detaljplaner skall möljiggöra träbyggnader (som har större
våningshöjder) genom reglera generösa våningshöjder och
våningsantal.
• Att Göteborg skapar en hel ny stadsdel i trä.
• Offentliga byggnader ska byggas fossilfritt.
• Solceller på alla offentliga byggnader.
• Träbyggnadsstrategi.
• Offentliga byggnader ska projekteras med miljöcertifieringar
såsom BREEAM, Miljöbyggnad, LEED, FEBY eller andra.

8. Skapa artrik arkitektur
Naturskyddsföreningen vill följa upp:
• Att kraftfulla kompensationsåtgärder utförs i alla detaljplaner
med naturvärden.
Naturskyddsföreningen vill lyfta
• Hårdare krav i detaljplaner och planbeskrivningar för att
gynna biologisk mångfald. Detta gäller framförallt i konflikt
med naturvärden.
• En hög grönytefaktor ska uppnås om Göteborgs stad äger
marken och i alla markanvisningstävlingar.

9. Cirkulera mera
Naturskyddsföreningen vill följa upp:
• Klädbibliotek i Nordstan och en återbruksgalleria centralt i
staden
Naturskyddsföreningen vill lyfta
• Gör det dyrt att slänga brännbart och enkelt att
återvinna, ex genom högre avgifter på brännbart och fler
återvinningsstationer.

10. Förtäta rätt
Naturskyddsföreningen vill följa upp:
• Ge förskolor och förskolebarn stora och kvalitativa
utomhusmiljöer.
• Barnkonsekvensanalyser ska efterlevas i detaljplaner.
Naturskyddsföreningen vill lyfta
• Att förtäta rätt och på rätt plats.
• Utforska nya boendemiljöer för barnfamiljer som inte innebär
villor och småhus, som ger utglesade städer.
• Att staden uppnår hållbar täthet enligt UN-Habitat, 15 000 inv/
km2.
• Bygg inga nya externhandelsområden istället bör de befintliga
succesivt avvecklas och fokus läggas på lokaler och service
nära bostaden.

”Stadsplaneringsgruppen vill uppnå en
grön, artrik och hållbar stad där människan
lever inom planetens gränser och i harmoni
med naturen.”
Mer nyfiken på Stadsplaneringsgruppen och Naturskyddsföreningen i Göteborgs arbete
och vill läsa strategin i sin helhet? Gå in på Naturskyddsföreningens hemsida.

Tack!
// Stadsplaneringsgruppen inom Naturskyddsföreningen i Göteborg

