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Stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet 
version 1.0 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från 
Göteborgs stad daterad 2016-02-08 beretts tillfälle att yttra sig över 
rubricerad remiss. 

Bakgrund och syfte 

Stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet version 1.0 ska: 

• Belysa stadsutvecklingsfrågorna i sin helhet för 
Korsvägenområdet, med Västlänken och dess nya station som 
förutsättning 

• Redovisa mål och strategier som stöd för detaljplaner 
• Vara ett aktuellt kunskapsmaterial, underlag och verktyg för alla 

inblandade i planerings- och genomförandeprocessen av 
stadsutvecklingen 
 

Stadsutvecklingsprogram för Korsvägenområdet version 1.0 syftar till 
att förmedla framtidsbilder för området på 10-20 års sikt och är tänkt 
att vara ett levande material. Detta är en första version, programmet 
kommer att uppdateras och utvecklas i flera versioner.  

Programmet har tagits fram i nära samverkan mellan 
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Park- och 
Naturförvaltningen och Trafikkontoret.  

De frågor man önskar få svar på är ”Är det som beskrivs i 
stadsutvecklingsprogrammet ett bra sätt att se på potentialen och 
problematiken för Korsvägenområdet? Vad stämmer, behöver utvecklas 
eller läggas till? Vad behöver förändras eller korrigeras?” 

 

  



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Kommentarer 

Inledningsvis vill GR poängtera det mycket positiva i sättet att arbeta 
med stadsutvecklingsprogram som ett levande dokument som 
uppdateras löpande. Det är ett modernt, nyskapande och modigt sätt att 
hantera en annars relativt statisk form som över tid riskerar att få en 
mer hämmande än utvecklande funktion.  

Ur ett regionalt perspektiv ser GR positivt på intentionerna att utveckla 
Korsvägenområdet då det utgör en viktig nod i den regionala 
utvecklingen.  

Programmet beskriver såväl potential som problematik på ett bra sätt. 
GR önskar dock belysa följande: 

GR ser positivt på ambitionen att skapa goda förutsättningar för fler 
trafikslag. I detaljplanen för Frihamnen nämns att Staden ämnar ta fram 
en Fotgängarstrategi, detta angreppssätt med att ta fram principer för 
utformning av gångtrafikmiljöer torde vara väl tillämpbart även i fråga 
om Korsvägenområdet, särskilt med beaktande av det stora antalet 
besökande till området.  

Korsvägenområdet är en strategisk punkt i såväl de kommunala som 
regionala pendelcykelstråken. GR vill särskilt påpeka vikten av att 
Korsvägenområdet blir ett framtida mönsterområde för hur regionala 
stomcykelstråk kan mötas och på ett harmoniskt sätt samexistera med 
övriga trafikslag. GR ser också positivt på att närmare studera en 
komplettering av nuvarande cykelnät med sträckningar som kan 
möjliggöra cykelpendlingstrafik med höga hastigheter. 

I dagsläget överskrids miljökvalitetsnormerna gällande luftkvalitet i 
delar av staden, så också vid Korsvägenområdet. GR anser att det är av 
yttersta vikt att åtgärder för att skapa en bättre luftkvalitet tar sin 
utgångspunkt i ett regionalt förhållningssätt. 

GR ser positivt på en ökad exploatering och förtätning i starka stråk 
men vill poängtera vikten av att Liseberg, Mässan och andra regionalt 
viktiga evenemangsverksamheter inte byggs in och döljs bakom höga 
fasader.  

Avslutningsvis ser GR fram emot att få ta del av, och vara en del av, det 
fortsatta arbetet med utveckling av Korsvägenområdet. 


