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LEVANDE GAMLESTADEN

BID Gamlestaden 

STADSUTVECKLING

Investeringsvilja

Fördubblad befolkning

Ökat antal arbetsplatser

Ökad lokal köpkraft

Nybyggnation

Tio detaljplaner

Ökade transportflöden

 X



Gamlestaden före nybyggnation



Gamlestaden efter nybyggnation



Detaljplaner

1. Gamlestads torg etapp 1 – utbyggnad pågår

2. Gamlestads torg etapp 2 – planarbete pågår

3. Gamlestadens fabriker – planarbete pågår 

4. Hornsgatans förlängning – planarbete pågår

5. Kv. Makrillen – utbyggnad pågår

6. Kv. Gösen – planarbete pågår

7. Bostäder med BmSS vid Varnhemsgatan – planarbete 
pågår

8. Bostäder vid Gamlestadsvägen – planarbete pågår

9. Bostäder vid Brettegatan – planarbete pausat

10. Förskola vid Varnhemsgatan – planarbete pågår

11. Byfogdegatan – planarbete start Q3 2020

12. Hornsgatan (SKF:s f.d. huvudkontor) – planarbete start 
Q3 2020

13. Slakthusmotet – detaljplan och vägplan pausad

Program

14. Program för Slakthusområdet – programarbete pågår
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Gamlestads Torg vårvintern 2020



Gamlestads Torg detaljplan 2



Gamlestads Torg detaljplan 2 visionsbild





LEVANDE GAMLESTADEN

Slakthusomr.

Pilgrimsleden

STADSMILJÖ  
GAMLESTADEN

Platssamarbeten

Belysning

Grönska, gatumöbler, papperskorgar

Bellevue

Centrala Gamlestaden

BID Gamlestaden 

Holländareplatsen

Gatubeläggning
ArkDes



 X
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 Områdesanalys Gamlestaden

       1 Centrala Gamlestaden 
       2 Gamlestads Torg 
       3 Bellevue 
       4 Slakthusområdet 
       5 DP 2 – kvarteret Sillen 
       6 Gamlestadens Fabriker 
       7 Turitz-kvarteret

  8 Gamla SKF, Kullagerområdet 
  9 Nya SKF söder om Säveån 
10 Bellevue industriområde 
11 Öster om Bellevue, Södra Kviberg 
12 Västra Kviberg 
13 Kviberg, regemente och idrottsområde 

1312



Behov: 
Utveckla viktiga platser i Gamlestaden 
Välja platser att fokusera på
• Kriterier

• Platsen ska vara viktig för människor, näringsliv, stadsdelens identitet och begriplighet
• Platsen ska vara ett collective action-problem (dvs ägas gemensamt av många aktörer)
• Platsen ska vara möjlig att utveckla utifrån positiva insatser (dvs en akut problembild ska inte 

dominera platsens förutsättningar)
• Platsen står inte inför omedelbar utveckling genom andra pågående initiativ

• Valda platser
• Centrala Gamlestaden (Brahegatan, Artillerigatan, Nylösegatan, Hornsgatan, Coop, nya platsen i 

kvarteret Makrillen)
• Pilot: Holländareplatsen
• Bellevue (Lars Kaggsgatans nordöstra mynning mot Bellevuerondellen)
• ”Nylösetorget”
• Ev. Slakthusområdet



Behov: 
Utveckla viktiga platser i Gamlestaden 
Metod:
• Analys: Vilka är aktörerna per plats?

• Kommunala förvaltningar och bolag
• Fastighetsägarna (inkl. bostadsrättsföreningar)
• Näringsidkarna

• Samla relevanta aktörer per plats 
• Utse sammankallandeansvar

• Mobilisera de passiva lokalförvaltarna
• Fokus på näringsidkarna via verksamhetscoacherna
• Utmaning: kvalitetsstöd, verksamhetsstöd till lokalförvaltare
• ArkDes: stimulans, stöd, inspiration



ArkDes –
Sveriges nationella centrum för arkitektur och design

ArkDes är ett musem, ett 
kunskapscenter och en arena 
för debatt och diskussion om 
framtidens arkitektur och 
design. 
ArkDes ThinkTank är en kreativ 
nod för forskning, samverkan 
och strategiskt analysarbete 
inom arkitektur och design.
Kieran Long, överintendent, 
ArkDes



Regeringens politik för gestaltad livsmiljö

ArkDes har i uppdrag att arbeta 
med politiken för gestaltad 
livsmiljö.
Nationellt mål:
”Arkitektur, form och design ska 
bidra till ett hållbart, jämlikt och 
mindre segregerat samhälle med 
omsorgsfullt gestaltade 
livsmiljöer där alla ges goda 
förutsättningar att påverka 
utvecklingen av den 
gemensamma miljön.”





Exempel Centrala Gamlestaden

Fastighetsaktörer:
•Balder
•BRF Koljan
•BRF Gamlestadstorget
•Cvetan Spasenoski
•Fastighetskontoret
•Hökerum
•Poseidon/GöteborgsLokaler
•Sigillet
•SKF BRF nr 9
•med flera
Kommunalt förvaltningsansvar:
•Trafikkontoret
•Park och natur
•Fastighetskontoret
•Lokalförvaltningen
•Göteborg Energi
Kommunalt planeringsansvar:
•Stadsbyggnadskontoret

Aktörsanalys



 20 platser som utvecklats under 20 år

1. Brahegatan 2-6, sent 1990-tal 
2. Holländareplatsen 2005-2007 
3. Under viadukten 2005-2007 
4. Nylösegatan 2005-2007 
5. Gamlestadstorgsgatan 2005-2007 
6. Kyrkogårdsgången 2005-2007 
7. Sten Johanssons plats 2005-2007 
8. Avstängningen av Lars Kaggsgatan 2007 
9. Entréerna till Bunkeberget 2007 
10. Boendeparkering i Gamlestaden från ca 2005 
11. Artillerigatan  
12. Trafikplats, spårvagnshållpl. Bellevue 
13. Lars Kaggsgatan 2-23 ny belysning ca 2010 
14. Klosterträdgården närodlingsplats 2012 
15. Måns Bryntessonsplatsen-Arfvidssonsg 2012 
16. Miniparken Braxen 2012-3 
17. Spontanidrottsplatsen och fotbollsplan 

2013-4 
18. Stadsdelsparken Bunkeberget 2014 
19. Kvartersparken Holländareplatsen 2016 
20. Banérsparken 2017
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Brahegatan, Centrala Gamlestaden



Brahegatan, Centrala Gamlestaden



Brahegatan, Centrala Gamlestaden



Passage Brahegatan-Holländareplatsen



Holländareplatsen, Centrala Gamlestaden



Holländareplatsen, Centrala Gamlestaden



Holländareplatsen, Centrala Gamlestaden



”Nylösetorget”



”Nylösetorget”



Bellevue, Lars Kaggsgatan



Bellevue, Lars Kaggsgatan



Slakthusområdet



Behov: 
En sammanhållen och modern ljussättning i hela 
Gamlestaden
• Nuläge: I stora delar av Gamlestaden dominerar 1960-talets motorvägsanpassade 

belysning i form av linhängda koffertar på åtta meters höjd. På de platser som har 
förnyats sedan år 2000 har belysningen förnyats enligt moderna principer, primärt i form 
av vägghängd belysning. Men inget sammanhållet arbete för modernisering av 
ljussättningen i Gamlestaden har bedrivits. Och när befintliga linhängda koffertarna har 
bytts ut av åldersskäl har de bytts ut till nya linhängda koffertar.

• Analys, planering, koncept finns sedan länge framarbetat
• Återstår: genomförande
• Genomförandeansvar: Trafikkontoret



       Vägghängd belysning 
       Linhängda koffertar 
       Belysning på stolpar

 Befintlig belysning

 X





Rapporterna går att ladda ner på bidgamlestaden.se/dokument



Behov: 
Strategi för gatumöbler, papperskorgar, grönska mm

• Behov: Ta fram och besluta om gemensam design, upphandling mm
• Behov: Ta fram en karta över platser, gator, stråk där behov finns
• Behov: Aktörsanays, ansvarsfördelning
• Behov: Aktörerna (t.ex. en liten fastighetsägare eller 

bostadsrättsförening) behöver ha kunskap om vem som har ansvar 
för att hantera dessa frågor i närmiljön samt att de själva enkelt kan 
lösa problem och förbättra sin närmiljö
• Mer? Vad? Hur?



 Offentliga papperskorgar - preliminär analys

       Kommunala 
       Enskilda 
       Behov

 X





Behov: 
Ny beläggning på gator, platser och stråk
• Behov: Ta fram en karta över platser, gator, stråk där behov finns
• Behov: Ta fram plan för utformning och strategi för genomförande
• Ansvar: Trafikkontoret
• Möjlighet: Pilot för ”gräva-i-gatan”-samordning genom att behov 

finns av förnyelse av fjärrvärme-, el- och vattenledningar, vilket 
skapar tillfälle till förnyelse av beläggning på markytan
• Aktörer: Trafikkontoret, Göteborg Energi, Kretslopp och vatten, 

eventuellt fastighetsägarna på platsen
• Samordningsansvar: Göteborg Energi?





Behov: 
Åtgärda mindre trafiksäkerhetsproblem
• Behov: Analysera gator och stråk där trafikmiljön präglas av 

åtgärdbara trafiksäkerhetsproblem
• Behov: Systematisk dialog och inlyssnande av boendes och 

aktörers erfarenheter
• Behov: Arbeta fram mindre åtgärder plats för plats
• Ansvar: Trafikkontoret, BID Gamlestaden



 Upplevda trafiksäkerhetsproblem - preliminär analys

 X



Behov: 
Tillvarata inspel, erfarenheter och analys av 
människor som lever och rör sig i Gamlestaden 
• Analys av demografisk utveckling, polisanmäld brottslighet, 

attityder finns på bidgamlestaden.se/dokument
• Ny boendeenkät genomförs förhoppningsvis 2021
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1. Städa upp på Brahegatan oftare 
2. Mer liv på Holländareplatsen. Torghandel? 
3. Fräscha upp fasader, måla i roligare 

färger, inte bara gult och ljusgrått…. 
4. Fler papperskorgar 
5. Bättre/mer belysning på Kvickroten och 

lekplatsen intill 
6. Fler träd 
7. Fler träd 
8. Grönsakshandlare 
9. Odlingar eller något i Banérsparken 
10. Otryggt med missbrukare vid SKF:s 

hållplats 
11. Förtydligande vad som gäller bil/cykel  
12. Önskemål om små ateljéer/småbutiker 
13. Torghandel  
14. Makerspace 
15. Gör tryggare, mycket skumma folk, stajla 

upp gatan 
16. Mer utsmyckning (träd?) 
17. Skräpigt 
18. Hundrastgård

 Gamlestadsbornas åsikter 20190907



 Gamlestadsbornas åsikter 20190907

1. Matvarubutik i Bellevue/Kviberg 
2. Fler lekplatser, större gungor 
3. Hållplats Brovägen flyttad, oklar 

skyltning. Bussarna går inte hela tiden 
(69:an) 

4. Plaskdamm 
5. Bättre belysning i tunneln vid 

resecentrum. 
6. Bättre belysning på löpslingan i 

skogsområdet. 
7. Nedskräpning i Braxen, papperskorgar 

har tagits bort. 
8. Papperskorgar! 
9. Hundrastgård
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Årets fråga
Gamlestadsgalej 2018



LEVANDE GAMLESTADEN

Business Community 
Development

Höjd kvalitet och 
samordning 

lokalförvaltare

Samlad marknadskommunikation

Coachning lokala 
näringsidkare

BID Gamlestaden 

LEVANDE 
 GATUPLAN

Mobilisering av 
de passiva 

Platssamarbeten
Evenemang



Lokaler i gatuplan

       Kommunägt bostadsföretag 
       Bostadsrättsförening 
       Fastighetskontoret 
       Privat fastighetsägare



Strukturomvandling

Butiksdöden

“Gentrifiering”

Tomma lokaler och döda städer

Näthandel

Covid-19

Generell problembild globalt och nationellt



• Gammal och ny stad möts. Stark befolkningsutveckling möter befintlig 
befolkning, och omfattande nybyggnation möter befintlig, vacker men 
nedsliten stadsmiljö.

• Det finns ett antal lokaler i gatuplan och goda strukturella  
förutsättningar för levande blandstad.

• I de äldre delarna av Gamlestaden präglas delar av det lokala 
näringslivet av segregation – avsaknad av företagarkompetens samt 
stora brister i det svenska språket. Företagande inte ett val utan enda 
väg till självförsörjning.

• Lokala näringsidkare tenderar att se varandra som konkurrenter och 
irritationsmoment, inte som samarbetspartners

• Boende och arbetande i stadsdelen upplever stora brister i det lokala 
kommersiella utbudet.

• Den yttre miljön som inramar verksamheterna på bottenplan har stora 
brister.

• Flera verksamheter i stadsdelen belastas historiskt av otrygghet, 
hotsituationer och en hel del våld.

Lägesbild Gamlestaden I



• Lokalfastighetsägarna har inget utvecklat aktivt nätverkande och saknar 
samordning.

• Ett antal lokalfastighetsägare saknar lokalförvaltningskompetens.
• Det saknas samarbete och samlad marknadsföring av butiker och 

restauranger i Gamlestaden.
• Relationer mellan lokalfastighetsägare, verksamheter och kommun 

präglas ofta av frustration och misstro. 
• Små problem – en papperskorg som saknas i gatumiljön – är omöjliga 

att lösa och orsakar konflikter och stor frustration 
• Samtidigt som offensiva fastighetsutvecklare tar in spännande och 

nytänkande verksamheter i lokaler i kantområdena (ex 
uppmärksammade Wine Mechanics i Slakthusområdet)

• Utan samordning och stadsdelsövergripande strategi minskar dock 
möjligheterna till synergier genom att etablering av nya verksamheter 
lyfter andra nya och befintliga verksamheter.

Lägesbild Gamlestaden II



• Lokalfastighetsägarna har inget utvecklat aktivt nätverkande och saknar 
samordning.

• Ett antal lokalfastighetsägare saknar lokalförvaltningskompetens.
• Det saknas samarbete och samlad marknadsföring av butiker och restauranger 

i Gamlestaden.
• Relationer mellan lokalfastighetsägare, verksamheter och kommun präglas 

ofta av frustration och misstro. 
• Små problem – en papperskorg som saknas – är omöjliga att lösa 
• Samtidigt som offensiva fastighetsutvecklare tar in spännande och nytänkande 

verksamheter i lokaler i kantområdena. 
• Utan samordning och stadsdelsövergripande strategi minskar dock 

möjligheterna till synergier genom att etablering av nya verksamheter lyfter 
andra nya och befintliga verksamheter.

Lägesbild Gamlestaden



Metod: konkurrenskraftigt lokalt näringsliv
• Uppsökande coachning lokala näringsidkare

• pågår sedan 1/1 2019
• finansieras av Fastighetsägare i Gamlestaden 
• erbjudande om grundläggande stöd, utveckla 

affärsmodeller
• Mariah Ben Salem och Anette Fogelqvist, Drivhuset 

Göteborg
• Aktiv kontakt ca 25 näringsidkare
• Covid-19
• Verktyg: evenemanget Gamlestadsgalej 2021

• ”Matresan”
• Film augusti 2020

• Business Community Development
• förstudie, påbörjad, gemensamt utvecklingsprojekt med 

SDN Västra Hisingen, finansierad av Tillväxtverket

Levande gatuplan och konkurrenskraftigt lokalt näringsliv i Gamlestaden





Metod: Lokalfastighetsägarna
• Utveckla nätverk (påbörjat)

• Arbetsgrupp med förvaltare
• Utveckla gemensamma förhållningssätt (behov)
• Platssamarbete (behov)
• Erbjudande kvalificerad hjälp och stöd (behov)
• Mobilisera de passiva (påbörjat)
• Gemensam kommunikationsplattform (behov)
• Lyfta estetiken (behov)
• Utveckla verktyg för samordning: (behov)

• ”NYA” ”LYFTA” ”BYTA LÄGE” ”AVLÄGSNA”
• Utmaningar: suboptimering, ekonomi, tillit

Levande gatuplan och konkurrenskraftigt lokalt näringsliv i Gamlestaden



Digitalisering i stadsmiljön (behov, möjlighet) 
• Samlad marknadskommunikation (behov)

• Restauranger
• Butiker
• Tjänster
• Kulturutbud

• Kulturarv, identitet (möjlighet)
• Problemhantering – felanmälan (behov)
• Mobilitet Gamlestaden (möjlighet synergi)
• Etablering av pilgrimsleden Göta Älv (möjlighet synergi)

• Metoduppföljning (behov)
• Kvalitetssäkring (behov)
• Effektuppföljning (behov)

Levande gatuplan och konkurrenskraftigt lokalt näringsliv i Gamlestaden



LEVANDE GAMLESTADEN

BID Gamlestaden 

Fungerande kollektivtrafik

Testbädd

MOBILITET  
GAMLESTADEN

Fungerande vardagsliv

Digitala lösningar

Vacker stadsmiljö

Cykel & gång

Elektrifiering: laddstolpar



Kraftigt växande befolkning, komplex förvaltningskarta, stor 
mångfald fastighetsaktörer, minskat antal parkeringsplatser, 
minskad yta för biltrafik, överbelastad kollektivtrafik

Risk: Trafik- och parkeringsinfarkt, elsystembrist, misstro

Målbild:
-Boende god tillgång till mobilitet med minskat privat 
bilägande
-Fungerande elektrifiiering (elnäten)
-Roligare platsanvändning
-Samordnad förvaltning parkering
-Moderna affärsmodeller för fordonsföretag

Grön, effektiv mobilitet i Gamlestaden



Gatumiljö Lars Kaggsgatan



Gatumiljö Treriksgatan. 
En parkering på privat tomtmark



Den totala tillgången till privat tomtmark
BRF Gamlestadstorget med 165 lägenheter



 Behov analys parkeringsplatser

       Kommunal gata 
       Kommunal tomtmark 
       Privat tomtmark 
       Parkeringshus

 X



LEVANDE GAMLESTADEN

BID Gamlestaden 

ORDNING & TRYGGHETBrottsprevention

PlatssamarbetenRent & snyggt

Felanmälan Gamlestaden

Gamlestadspatrullen

Social träffpunkt Centrala Gamlestaden

Gamlestads Torg
Kviberg

Bellevue industriområde

 X



Brottsförebyggande och trygghetshöjande insatser

Trygghetsmöten 2 ggr per år

• Säkerhetssamordnare Niclas Franklin

• Platssamarbeten
– Centrala Gamlestaden LOV3 – gemensam ordningsvaktsupphandling
– Gamlestads Torg – narkotikahantering och otrygghet
– Samling om Kviberg 

• Gamlestadspatrull – extra städtjänster (Göteborgs Stad, fastighetsägarna, start höst 2020)

• Stöd social träffpunkt för missbrukare (Svenska kyrkan)

• Felanmälan Gamlestaden (start höst 2020)

• Särskilt fokusområde: Bellevue Industriområde



 Problemplatser 
  Narkotikahandel 
  Öppet missbruk 
  Otrygghet 
  Normlöst beteende

       Gamlestads Torg 
       Centrala Gamlestaden 
       Bellevue Industriområde 
       Kviberg



LEVANDE GAMLESTADEN

Slakthuset

Pilgrimsleden
KULTUR

Platssamarbeten

Gamlestadsgalej

Holländareplatsen

BID Gamlestaden 

EVENEMANG

Kulturentreprenörer

Nylöse historia

Identitet

SKF

 X



Gamlestadsgalej



LEVANDE GAMLESTADEN

BID Gamlestaden 

Nedskräpning

Redlighet

BELLEVUE 
INDUSTRIOMRÅDE

Forskning

Utvecklingsplan

Papperskorgar

Parkering

 X

Trafik

Samlat agerande

Samlingsplan

Fastighetsägare Second hand



 Bellevue industriområde

       Bellevue Industriområde



Bellevue Industriområde 

Fastighetsägare:
2:1, 4:9 Bygg-Göta
3:5 Bellevue Marknad
2:7 SKFs Verkstadsklubb
4:5 Phil Bengtsson
741:1, 4:16 Jojjens Däckservice
4:11 Gazi Tillo
4:13 Islamiska bosniakiska förs.
4:17 Stadsmissionen
5:1 Stigwaco HB
3:6 Skandinaviska Sunni 

Insamlingsstiftelsen
5:2 Göteborgs kommun
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LEVANDE GAMLESTADEN

BID Gamlestaden 

FÖRANKRING

Delaktighet

Dialog

Initiativ

Analys

Kunskap

Forskning

 X

Arbetslust Uppföljning & Utvärdering

Befolkningsfokus

Kommunikation

Information

Nyhetsblad

Digiltal kommunikation & Sociala medier


