
Göteborgsregionens kommunalförbund 

Dnr: 2016-00022.11 
 

Styrgruppsärende 
2016-03-18  

 

Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 
 

 
Detaljplan för blandstadsbebyggelse i Frihamnen, 
etapp 1, inom stadsdelen Tingstadsvassen i 
Göteborg, utökat planförfarande  

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från 
Göteborgs stad daterad 2016-01-20 beretts tillfälle att yttra sig över 
rubricerad remiss. 

Förslaget finns att läsa på Göteborgs Stads webbsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Förslag till yttrande daterat 2016-02-29 har upprättats. 

 
Förslag till beslut 

Att godkänna förslag, daterat 2016-02-29  
Att omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

 

Göteborg 2016-02-29            

 
Maria Sigroth    
   /Pia Arnesson 

 

  

 

 



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Dnr: 2016-00022.11 
 

Tjänsteutlåtande 
2016-02-29 

Pia Arnesson 
  

 
Detaljplan för blandstadsbebyggelse i Frihamnen, 
etapp 1, inom stadsdelen Tingstadsvassen i 
Göteborg, utökat planförfarande  

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från 
Göteborgs stad daterad 2016-01-20 beretts tillfälle att yttra sig över 
rubricerad remiss. 

Bakgrund och syfte 

Frihamnen är en strategisk viktig del av Älvstaden där planområdet 
ingår. Enligt den vision som Göteborgs kommunfullmäktige antog 2012 
finns för Älvstaden tre övergripande strategier som har varit vägledande 
i utformningen av planförslaget för Frihamnen; att hela staden, att möta 
vattnet samt att stärka kärnan. 

Syftet med detaljplanen är att låta stadskärnan växa över älven och 
knyta samman stadens norra och södra delar. Genom att tillgängliggöra 
vattnet och kajerna och låta de historiska lämningarna vara 
karaktärsbildande skapas en stark identitet med vattnet i centrum.  

Under arbetet med samrådshandlingen har önskemål om en ökad täthet 
framförts. Målbilden för detaljplanen har därför ändrats från 
ursprungliga 400 000 BTA (Bruttoarea) till 500 000 BTA. Denna större 
bebyggelsevolym har endast utformats översiktligt och konsekvenser 
och avvägningar av en högre exploateringsgrad har ännu inte inarbetats 
i planhandlingen. 

Sammanfattning   

Den nu aktuella detaljplanen är den första av fem etapper som föreslogs 
i programmet för Frihamnen.  

Planens målbild är ca 3 750 bostäder och 2 500 arbetsplatser. I denna 
etapp ingår bebyggelse runt mittbassängen och på Norra Frihamnspiren 
samt en del av den kommande stadsdelparken - Jubileumsparken. 
Frihamnen är tänkt att bli en del av den täta och stadsmässigt blandade 
innerstaden med ett brett innehåll av arbetsplatser, service, socialt 
blandat boende, parker och god kollektivtrafik. 
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Ungefärlig utbredning av planområdet 

Kommentarer 

GR har i tidigare skede yttrat sig över Program för Frihamnen, som 
ligger till grund för detaljplaneförslaget. De synpunkter som GR förde 
fram i programmet har till stor del beaktats i planförslaget. 

Ur ett regionalt perspektiv ser GR positivt på intentionerna att utveckla 
denna centrala del och bidra till att bilda en sammanhållen stad över 
älven. Göteborgs Stad presenterar ett genomarbetat planförslag som 
återspeglar många av de goda tankar som det tidigare visionsarbetet för 
Älvstaden resulterade i, men också de utmaningar som en omvandling 
av området innebär. Staden vill skapa en plats för alla – både boende 
och besökare – genom att bygga en tät stadsdel med en bred variation 
av boendeformer och verksamheter. Det ställer krav på god 
tillgänglighet med bra förbindelser till och från området samt ett 
naturligt flöde inom området. 

GR ser positivt på att Frihamnen planeras som en stadsdel där gång, 
cykel och kollektivtrafik är prioriterade trafikslag. De flesta av de lokala 
gatorna inne i området föreslås utformas för trafik på de gåendes villkor. 
Framtagandet av en Fotgängarstrategi är ett spännande angreppssätt 
för att ta fram principer för utformning av gångtrafikmiljöer. Det är 
positivt att planförslaget tar höjd för ett minskat bilberoende genom att 
principen om jämställda gångavstånd ska tillämpas. När det gäller 
kollektivtrafik föreslås att det ska vara minst lika långt att gå till bilen 
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som till kollektivtrafiken, vilket innebär att avståndet till hållplats ska 
vara kortare än 400 meter. Ambitionen att skapa pendelcykelstråk som 
kopplar samman Frihamnen med andra delar av staden är också en 
viktig målsättning som kan bidra till en god framkomlighet.  

God tillgång på rekreationsytor i närområdet är extra viktigt i ett 
område med den täthet som planeras i Frihamnen. Det är positivt att 
planförslaget förutom den första etappen av Jubileumsparken också 
innehåller ett antal bostadsnära parker. Det maximala avståndet räknat 
från bostad till park ska inte vara längre än 300 meter. Kopplingarna 
mellan Jubileumsparken och andra grönytor och parker, både inom och 
utanför programområdet, är betydelsefulla både i ett socialt och i ett 
ekologiskt perspektiv då staden byggs tätare. 

Utvecklingen av kärnan är av central betydelse för hela 
Göteborgsregionen och det är en gemensam uppgift att verka för att 
skapa en attraktiv och lättillgänglig kärna, som utgörs av de centrala 
delarna av Göteborg. Ambitionen i programmet är att skapa ett 
besöksintensivt område med en stadspark som attraherar besökare från 
hela regionen. Vi saknar en tydlig bild av hur man tänker möta det 
regionala behovet av tillgänglighet till området och parken. 

Närheten till vattnet är en tillgång för både boende och besökare, men 
också en utmaning. Området är låglänt, marken har dålig bärighet och 
kajerna är i dåligt skick. Stora delar av Frihamnen har en marknivå som 
kan komma att påverkas av ett förändrat klimat och förväntas bli 
kraftigt påverkat av t ex översvämningar. Den klimatanpassnings-
strategi som ska hantera dessa risker blir därför ett viktigt dokument i 
det fortsatta arbetet. 

Hur man löser och ger plats för avfallshantering i en ny stadsdel är en 
angelägen fråga och det är bra att detta är med i detta tidiga skede i 
planeringen. 

GR vill understryka vikten av att olika detaljplaner, både inom och 
utanför programområdet, kopplar till varandra och blir en sammanhållen 
planering. Frihamnen har en tydlig koppling till utvecklingen i 
centralområdet och det är viktigt att dessa planeringsinsatser tydligare 
koordineras. 


