15

MERKURIUSGATAN
Vid Merkuriusgatan finns tre BoStad2021underprojekt som kompletterar bostäderna från
1960-talet. Här blir det både nya lamellhus och
tvåvåningshus i olika boendeformer.
Samtidigt har en ny gata, Erisgatan, anlagts och
nya cykel- och gångvägar som ansluter till Bergsjöns centrum med Rymdtorget.

15b

15a

MERKURIUSGATAN

MERKURIUSGATAN
TELLUSGATAN

64 BOSTADSRÄTTER
BYGGSTART: 2018
INFLYTTNING: 2020-2021

HP BOENDEUTVECKLING
ULRICEHAMNS BETONG

EGNAHEMSBOLAGET

78 BOSTADSRÄTTER
BYGGSTART: 2018-2022
INFLYTTNING: 2019-2023

Här har Egnahemsbolaget uppfört 64
bostadsrätter i två- och trevånings loftgångshus. Egnahemsbolaget har satsat
mycket på att få till trygga, gemytliga
innergårdar, och att bidra till mer blandade upplåtelseformer i Bergsjön. Detta
är viktigt för att de som bor och trivs här
ska kunna göra boendekarriär i området.
Projektet startade med markarbeten
2018 och 2019 och husen färdigställdes i
november 2020.

Vid Merkuriusgatan (Tellusgatan) har HP
Boendeutveckling och UBAB Ulricehamns Betong byggt 78 bostadsrätter i
BoStad2021 och kommer totalt bygga 164
bostäder. Det rör sig om fyra miljösmarta
punkthus med närproduktion av värme,
varmvatten och el i form av bergvärme
och solceller. Lägenheterna kommer att
få öppna planlösningar, stora inglasade
balkonger, väl tilltagna förvaringsutrymmen, bra materialval samt tillgång till
garageplats.

ANGERED
NORRA
HISINGEN

VÄSTRA
HISINGEN

LUNDBY
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
CENTRUM

15c

MAJORNA-LINNÉ

VÄSTRA
GÖTEBORG
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO

MERKURIUSGATAN
FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING
FAMILJEBOSTÄDER
87 BOSTADSRÄTTER
BYGGSTART: 2018
INFLYTTNING: 2020
Vid Merkuriusgatan har Framtiden
Byggutveckling byggt 87 hyresrätter för
Familjebostäder. I två lamellhus med fyra
till sju våningar och två punkthus med fyra
och fem våningar finns lägenheter med 1-5
rum och kök. Familjebostäder har haft ett
samarbete med jagvillhabostad.nu för att få
med unga vuxna i utformningen av lägenheter. Några av lägenheterna har i första hand
hyrts ut till unga vuxna, 18-30 år, som bor i
Bergsjön men inte har ett eget kontrakt. De
boende har nära till natur och kultur och de
första hyresgästerna flyttade in 2020.

Februari 2018
- Delrapport 2 från följeforskarna
publiceras.
- Byggstart Högsbohöjd.

2018
46

47
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”En klar förbättring med BoStad2021 har
varit att man satte sig tillsammans och löste
ett problem istället för att försöka på olika
kamrar runtom i staden.
Lärokurvan för fastighetsgöteborg har gått
bra uppåt här. Detta arbete påverkar redan
hur vi jobbar idag.”

MUNSPELSGATAN
BALDER

276 BOSTADSRÄTTER
BYGGSTART: 2017
INFLYTTNING: 2019-2023
På Munspelsgatan uppför Balder ca 600
hyres- och bostadsrätter i flera etapper.
276 bostäder ingår i BoStad2021. Bostäderna har moderna och smarta planlösningar.
Höghusdelen har fått namnet Sjöstjärnan
och hade tillsammans med Strandsnäckan
senast inflyttning under 2021. Nästkommande etapper, Korallen och Sandstenen, kommer att bli hyresrätter längs
Lergöksgatan.
Närheten till havet i väster och Frölunda
Torg gör läget attraktivt och man tar sig
in till centrala Göteborg inom 30 minuter
med kollektivtrafik eller cykel.

- Erik Lavehall,

ANGERED
NORRA
HISINGEN

Regionansvarig Balder under BoStad2021 (idag Exploateringschef på Wallenstam)

VÄSTRA
HISINGEN

LUNDBY
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
CENTRUM
MAJORNA-LINNÉ

VÄSTRA
GÖTEBORG
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO

April 2018
- Byggstart Volrat Thamsgatan.
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Maj 2018
- Byggstart
Norra Fjädermolnsgatan.

49

17a
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NORDÖSTRA GÅRDSTEN
SAFFRANSGATAN

NORDÖSTRA GÅRDSTEN
Gårdsten är inne i en stor utvecklingsfas. Fram
till 2025 kommer det finnas 1500 fler bostäder. I
Nordöstra Gårdsten finns fyra projekt i BoStad2021
som bidrar till ett ökat utbud av olika boendeformer. Här har den nya Saffransskolan byggts
samtidigt som vägar dragits om och nya gång- och
cykelvägar anlagts.

ANGERED
NORRA
HISINGEN

VÄSTRA
HISINGEN

LUNDBY
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
CENTRUM
MAJORNA-LINNÉ

VÄSTRA
GÖTEBORG
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO

FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING
GÅRDSTENSBOSTÄDER
42 HYRESRÄTTER
BYGGSTART: 2019
INFLYTTNING: 2021
Vid Saffransgatan i Gårdsten har Framtiden Byggutveckling byggt 42 hyresrätter
och ett nytt p-hus för Gårdstensbostäder.
Det är de första nya hyresrätterna sedan
1970-talet för Gårdstensbostäder och
lägenheterna bidrar till Gårdstenvisionen
med 1500 fler bostäder till 2025. Runt det
nya p-huset har enkelsidiga seniorbostäder med 1-3 rum och kök byggts för 55+
nära kommunikation och naturen. Byggnationen vid Saffransgatan har skapat
en mer varierad bebyggelse, förbättrat
tillgängligheten, orienterbarheten och
tryggheten i området. Det har möjliggjorts för nya bostäder och en ny skola
och Gårdstensvägen har omvandlats till
en gata med mer stadsmässiga kvaliteter.
Seniorlägenheterna var färdiga för
inflyttning i slutet av 2021.

17b
Nordöstra
Gårdsten
Botrygg

NORDÖSTRA GÅRDSTEN
BOTRYGG

126 BOSTÄDER
BYGGSTART: 2019
INFLYTTNING: 2021-2022
Botrygg bygger totalt 320 bostäder i två
etapper i Nordöstra Gårdsten. Alla bostäder har beviljats statligt investeringsstöd
vilket möjliggör nybyggda hyresrätter till
lägre hyra där familjer med bäst behov
står i fokus, tilldelning sker via Boplats.

17c

NORDÖSTRA GÅRDSTEN
EGNAHEMSBOLAGET
74 BOSTADSRÄTTER
BYGGSTART: 2020
INFLYTTNING: 2021
Här har Egnahemsbolaget byggt ett
flerbostadshus som bildar bostadsrättsföreningen Krokus och 38 radhus i två
våningar som bildar bostadsrättsföreningen Saffransbyn. Saffransbyn består av fyra
gårdar och parkering finns för en bil per
radhus. Samtliga radhus har en privat uteplats och tillgång till en gemensam gård.

Juni 2017
- Byggstart Radiotorget.
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BOSTAD2021 I PRAKTIKEN:
SAMVERKAN

Ett samarbete på riktigt.
Det är jätteviktigt med tidsplaneringen och att alla
som ska jobba i projekten kommer in i ett tidigt
skede. Detta innebär en enorm förändring från
tidigare processer där bara det att bekanta sig med
en detaljplan kan ta enormt mycket tid.
Stadens projektorganisation har också slutit ett
samverkansavtal med byggaktörerna, var för sig i
varje projekt. Dessa avtal stipulerar att byggaktörerna träffas löpande för att diskutera och utvärdera, vilket möjliggör arbetet med parallella processer. Återigen, fortlöpande kommunikation är
nyckeln till att undvika hinder när de uppstår och
att bibehålla tempo och effektivitet i processerna.

Oktober 2018
- Byggstart Merkuriusgatan.
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En förbättring av stadens interna processer är
nyckeln till att förkorta och förbättra byggcykler
men byggaktörerna har också bidragit med flera
saker för att snabba på plan- och byggprocessen.
Bland annat har de i ett tidigt skede genomfört
nödvändiga utredningar, inlett dialoger med kringboende och förberett bygglovshandlingar. Allt för
att kunna börja bygga så tidigt som möjligt när en
detaljplan vunnit laga kraft.

Frågor dyker upp när man minst anar det, och
även små frågor kan ge stora konsekvenser. En
maskin som står stilla till exempel kan dels vara
väldigt dyrt och dessutom leda till andra avbrott i
kedjan. Nyckeln är att vara tillgänglig, svara snabbt
och agera proaktivt. Inte reaktivt.

”Vilken positiv kraft det blev av att
samlas i forum och kunna diskutera
gemensamma frågeställningar istället
för att diskussioner sker i varje aktuell
detaljplan!”
-Lena Josgård
Affärsområdeschef
Fastighetsutveckling
HSB Göteborg

53
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BOSTAD2021 I PRAKTIKEN:
DIALOG

FRAMTIDA
GÄSTER.
FRAMTIDA
GRANNAR.

NORRA FJÄDERMOLNSGATAN
18a

NORRA
FJÄDERMOLNSGATAN

HÖKERUM BYGG
”Vi identifierade tidigt att dialogen med de som bor
och verkar i området är en viktig framgångsfaktor.
Dialogen gör att processerna går smidigare, vi får
kloka inspel som utvecklar produkten och vi tar hand
om frågor och eventuell oro bland de boende. Vi har
lärt av varandra och sett positiva resultat.”
-Mia Larsson
Ordförande i kommunikationsgruppen för
BoStad2021 och kommunikationsansvarig på
Stena Fastigheter Göteborg

60 BOSTADSRÄTTER
BYGGSTART: 2018
INFLYTTNING: 2019
Lägenheterna varierar i storlek från 1 till 4
rum och kök där samtliga lägenheter har
en rejäl balkong eller uteplats. Ett boende
i en harmonisk och trygg miljö där husen
och det underliggande garaget är väl
anpassade till omgivningen. Garagets tak
bildar ombonade gårdsytor mellan husen
som sammanbinder innergården med den
kuperade terrängen.

ANGERED

BYGGA BOSTÄDER MED LYHÖRDHET.

VARFÖR ÄR DIALOG VIKTIGT?

Det har givetvis varit en utmaning, inte minst för
grannarna, att bygga nära befintlig bebyggelse.
Samtidigt är det såklart värdefullt för staden att
kunna erbjuda så pass många nya bostäder på flera
olika platser i staden. Det har varit viktigt att hitta
bra sätt att ta hänsyn till alla berörda parters oro
och man har arbetat nytänkande även i de tidiga
dialogerna med kringboende, där byggaktörerna tar
en stor roll i samtalen med boende på plats.

En del av BoStad2021 har varit att påbörja arbetet
med dialog i ett tidigt skede.

De olika byggaktörerna hade olika erfarenhet av
att driva dialoger i ett tidigt skede med grannar
och därför togs en gemensam verktygslåda fram
för att ge alla samma möjlighet att ta sitt utökade
ansvar.

November 2018
- Prognosen på antalet färdigställda
till 31 december 2021 ligger på 6427
bostäder.
-Byggstart Nymilsgatan.
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Att forma och förankra ett projekt i dialog med
kringboende ökar chansen till framgång för
projektet i sin helhet. Det minskar också risken
för missförstånd som leder till överklaganden på
fel grunder. Ambitionen i BoStad2021 har varit
att involvera de kringboende och andra intressenter tidigt och genom hela processen. Bland
annat har workshops och intervjuer med boende
i närområdet genomförts för att samla in åsikter
och kunskap. I Älvrummet genomfördes flera olika
föresläsningar kring BoStad2021 för en intresserad
allmänhet. Hemsidan lanserades tidigt i projektet,
och där kan alla som önskar följa arbetet och få
svar på frågor kring BoStad2021.

NORRA
HISINGEN

VÄSTRA
HISINGEN

LUNDBY
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
CENTRUM
MAJORNA-LINNÉ

VÄSTRA
GÖTEBORG
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO

18b

NORRA
FJÄDERMOLNSGATAN
EGNAHEMSBOLAGET
140 BOSTADSRÄTTER
BYGGSTART: 2019
INFLYTTNING: 2021
Vid Norra Fjädermolnsgatan har Egnahemsbolaget byggt 140 bostadsrätter i
flerbostadshus. Byggnaderna är uppförda
i lameller med fyra till sju våningar och
kommer innehålla antingen 4-6 eller 6-9
bostäder var. Här finns allt från 1 till 5
rum och kök på mellan 34-116 kvm i en rad
olika utföranden.

December 2018
- Byggstart Briljantgatan.
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BOSTAD2021 I PRAKTIKEN:
PROJEKTETS UTVECKLING:

BoStad2021 har sedan starten varit
ett pilotprojekt – ett förbättringsarbete –
utformat inte bara för att testa ett sätt att bygga
mer och snabbare, utan även för att göra det
på ett sätt som är hållbart för framtiden.
ATT OMSÄTTA I PRAKTIK.
Det första steget var att samla in information –
från både staden och byggaktörernas håll – om
vad som bromsade byggprocessen. Insamlingsskedet resulterade i en lista över faktorer, där det viktigaste var bristen på dialog och kommunikation
mellan parterna och långa beslutsprocesser.
Under projektet har vi identifierat många sätt att
få igång byggproduktionen och få ett snabbare
planarbete, med målet att få ett bättre samarbete
mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna.

Genom en tätare dialog och snabbare avstämningar har vi skapat ett bättre tillvägagångssätt, med
tydligare fokus på projektmålet, samt rapporteringar och prioriteringar kopplade till målbilden.
Vi har jobbat med parallella processer, haft regelbundna samverkansmöten, och båda parter har
hela tiden jobbat med en tajtare samverkan än
vanligt. Allt detta har bidragit till att vi fick fram
planer snabbt, att det fanns ett gemensamt uppdrag och olika kompetenser samlades på ett sätt
vi inte sett tidigare. Lärdomarna är inte bara till
nytta för dessa projekt utan bidrar till att förbättra
den ordinarie verksamheten.

Januari 2019
- Byggstart Godhemsberget.
- Delrapport 3 från följeforskarna
publiceras.

Februari 2019
- Byggstart Mandolingatan.

”Med BoStad2021 fanns en gemensam
mission och vilja att förbättra processen.
Olika kompetenser samlades på ett sätt vi
inte sett tidigare.
Jag tycker att man ska fortsätta arbeta på
detta sätt och hoppas att det kommer påverka
framtida byggprojekt i Göteborg.”
-Agneta Kores
VD Stena Fastigheter Göteborg

Mars 2019
- Byggstart Smörgatan.

2019
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NYMILSGATAN

Pilotprojekt
är alltid en utmaning.
Även BoStad2021.

19a

NYMILSGATAN
NORDFELDT
194 HYRESSRÄTTER
BYGGSTART: 2018
INFLYTTNING: 2020
Nordfeldt har uppfört 194 hyresbostäder
och en förskola för 100 barn. Åtta lägenheter
ingår i en gruppbostad för BMSS (Boende
med särskild service), 35 är trivselbostäder
+70 och 10 av lägenheterna är ungdomsbostäder (18-26 år) med 10 % lägre hyra. Till
trivsellägenheterna tillhör en gemensam
trivsellokal samt en trivselvärd. Husen
kommer att certifieras som passivhus.

ANGERED
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HISINGEN

VÄSTRA
HISINGEN

LUNDBY
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
CENTRUM
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VÄSTRA
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ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO
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NYMILSGATAN
LEJONSTADEN
ALASKA FASTIGHETER
182 HYRESRÄTTER OCH
148 BOSTADSRÄTTER
BYGGSTART: 2020
INFLYTTNING: 2022
Flatås Alléer är beläget i stadsdelen Högsbo
nära Linnéplatsen, Ängårdsbergen och
Slottsskogen. Lejonstaden och Alaska
Fastigheter har byggt 330 mindre och
yteffektiva lägenheter, utformade främst
för unga vuxna. Projektet byggs för att
kunna hålla en mycket låg energiförbrukning och ambitionen är att klara kravet
för passivhusstandard, vilket medverkar
till låga energikostnader och mindre
klimatpåverkan.

58

HITTA LÖSNINGAR TILLSAMMANS.
Som i alla större projekt som löper över längre tid har
även BoStad2021 påverkats av omvärlden och stött
på problem. Det är tidslinjer som förskjuts, brist på
resurser, marknader som förändras och andra projekt
som sker samtidigt på samma plats. Det BoStad2021
har lyckats med är att Göteborgs Stad och byggaktörerna arbetat tillsammans för att hitta lösningar och
en väg framåt. Både för respektive delprojekt men
framförallt för hur vi i framtiden ska undvika detta.
De större byggaktörerna har också i sina samverkanforum arbetet tillsammans för att hitta lösningar på
olika utmaningar. För Göteborgs bästa.

April 2019
- Byggstart Gunnestorpsvägen.
26/4 2019
- Det första BoStad2021-huset
står klart på Volrat Thamsgatan.

59

Att
böjas
utan
att
brytas

20
OLOF ASKLUNDS GATA
PLATZER

600 HYRESRÄTTER
OCH BOSTADSRÄTTER
BYGGSTART: PREL. 2022
INFLYTTNING: PREL. 2024

Diverse möjliga åtgärder för att anpassa projektet till
de nya omständigheterna har vidtagits, till exempel
ändring av boendeform från bostadsrätt till hyresrätt,
förändring av bostädernas utformning med mera.
Det har funnits olika lösningar för olika aktörer, med
resultatet att byggandet inte stannar upp.
Till utgången av 2021 har närmare 8500 bostäder
startat inom detaljplaner som ingår i projektet och
hälften av dem är inflyttningsklara vid åtgången av
året. Prognosen är att 7000 inflyttade bostäder nås
våren 2023. Närmare en tredjedel av alla bostäder
som byggts i Göteborgs Stad under perioden 20172021 har varit Bostad2021-projekt.

Maj 2019
- Inflyttning Volrat Thamsgatan.
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Industriområdet i nordöstra Högsbo
omvandlas till en ny stadsdel med
namnet Södra Änggården. Här utvecklas
ett varierande utbud av bostäder, kontor,
skola, förskolor, vardagsservice och
grönområden. Olof Asklunds gata/Södra
Änggården bidrar med 600 bostäder i
BoStad2021. Totalt kommer 1900 bostäder
att byggas i området.

ANGERED
NORRA
HISINGEN

VÄSTRA
HISINGEN

LUNDBY
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
CENTRUM
MAJORNA-LINNÉ

VÄSTRA
GÖTEBORG
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO

Juni 2019
- Inflyttning Adventsvägen.
-Byggstart Smaragdgatan.
- Inflyttning Norra Fjädermolnsgatan.
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BoStad2021 är
ett unikt samarbete
mellan Göteborgs Stad
och 27 olika byggaktörer.

21
OLOFSHÖJD

SGS STUDENTBOSTÄDER
101 STUDENTLÄGENHETER
BYGGSTART: 2019
INFLYTTNING: 2021
Det nya huset, Tillgången, kommer ha
5 våningar med 55 ettor på 27 kvadratmeter och ytterligare sju ettor på 30
kvadratmeter. Även större lägenheter
kommer byggas, 25 stycken treor och fem
stycken fyror.
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September 2019
- Byggstart Fixfabriken Balder, HSB.
- Inflyttning Munspelsgatan.
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22a

22b

JM

SENIORGÅRDEN

49 BOSTADSRÄTTER
BYGGSTART: 2018
INFLYTTNING: 2020

40 BOSTADSRÄTTER
BYGGSTART: 2018
INFLYTTNING: 2020

I kvarteret Frekvensen har JM byggt 49
bostadsrätter om 1 till 3 rum och kök.
Lägenheterna är yteffektiva och passar
perfekt för den som vill bo med cykelavstånd till centrala Göteborg, salta bad
och Frölunda Torg. Frekvensens arkitektur
flörtar med 50-talet som rimmar väl med
områdets befintliga bebyggelse.

På Radiotorget har Seniorgården byggt
40 bostadsrätter mellan 2 till 3 rum och
kök. I huset finns en gemensamhetslokal
som öppnar upp för umgänge samt ett
övernattningsrum för vänner och familj.
Alla lägenheter har antingen rymlig
uteplats eller balkong och i direkt anslutning finner du torget med service och
kommunikationer.

RADIOTORGET

RADIOTORGET
Vid Radiotorget, som stod klart på 1950-talet, samlas tre nya projekt. Först ut var Seniorgårdens projekt som hade inflyttning 2020 och följdes sedan
av JMs projekt Frekvensen och Bostadsbolagets
projekt. I samband med att de nya husen uppfördes fick också trappan vid torget en ny utformning
med ett nytt konstverk.

RADIOTORGET

ANGERED
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RADIOTORGET
FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING
BOSTADSBOLAGET
77 HYRESRÄTTER
BYGGSTART: 2018
INFLYTTNING: 2020-2021

November 2019
- Byggstart Ättehögsgatan.
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Vid Radiotorget har Framtiden Byggutveckling byggt 77 hyresrätter för
Bostadsbolaget. De nya bostäderna med
lägenheter i 1-4 rum och kök ligger i två
högre hus i direkt anslutning till Radiotorget. Torget som invigdes för snart 70 år
sedan har ett starkt 50-talsarv med tidstypisk funktionalistisk arkitektur. I huset
vid torget har nya affärslokaler byggts.
Man har eftersträvat att behålla profilen
närmast torget likt tidigare för att bevara
den intima och småskaliga känslan och
samtidigt tillföra bostäder med god
tillgänglighet. Boendet har småstadskänslan som ligger citynära med havet på
cykelavstånd samtidigt som man enkelt
tar bussen in till centrala Göteborg. Den
första inflyttningen gjordes 2020.

December 2019
- Ny prognos: totalt 5100 bostäder klara under 2021.
- Byggstart Olofshöjd.
- Inflyttning Merkuriusgatan/Erisgatan
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FÖLJEFORSKNINGEN.

En forskargrupp från Chalmers har följt arbetet med BoStad2021 sedan januari 2015. Denna
externa analys som genomförts på uppdrag av
Göteborgs Stad och byggaktörerna, undersökte
arbetssätten BoStad2021 använde sig av för att
korta ledtiderna. Forskarna undersökte om förändrade processer och arbetssätt ledde till en
effektivare planerings- och byggprocess och vilka
konsekvenserna blev för tid, kvalitet, ekonomi och
rättssäkerhet.
Du kan läsa alla rapporter i dess helhet här:
rb.gy/mzdiat

Januari 2020
- Byggstart Gårdsten centrum.
- Inflyttning Radiotorget/Seniorgården.
- Inflyttning Radiotorget/Framtiden.
- Inflyttning Merkuriusgatan/Tellusgatan.
- Byggstart Nordöstra Gårdsten.

Mars 2020
- Inflyttning Merkuriusgatan/Bergsjön.
- Inflyttning Kosmosgatan.

April 2020
- Inflyttning Långströmsgatan.
- Inflyttning Fyrklöversgatan.
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HAR VI LÄRT OSS?
Tanken bakom varje pilotprojekt är att testa idéer
eller tillvägagångssätt för att upptäcka styrkor och
svagheter innan de implementeras i större skala.
Och även om BoStad2021 ännu inte är helt genomfört finns det många lärdomar och insikter. Faktum
är att följeforskningen och den återkommande
rapportering som genomförts av en forskargrupp
på Chalmers, har lett till gemensamma lärdomar
som kunnat tillämpas och komma till nytta redan
under projektets gång.
En av huvudpoängerna med BoStad2021 var att
få kunskap om vad som bromsar bostadsbyggandet och hur processen kan snabbas upp. Att
snabbt bygga ett stort antal bostäder i ett stort
antal utbyggnadsprojekt i olika storlekar och med
skiftande förutsättningar och med bibehållen god
kvalitet. En rad olika faktorer har identifierats,
både positiva och negativa.
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ROBERTSHÖJDSGATAN
23a
ROBERTSHÖJDSGATAN

Parallella
processer
i detaljplanearbetet.

EGNAHEMSBOLAGET
34 BOSTADSRÄTTER
BYGGSTART: 2020
INFLYTTNING: 2021

I Björkekärr har Egnahemsbolaget byggt
bostadsrätter för att locka förstagångsköpare som ofta är yngre och har ett en- eller
tvåpersoners hushåll, dels äldre som redan
bor i villa i området men nu söker något
mer lättskött. Husen har byggts som loftgångshus i två våningar där varje radhus
innehåller 4–8 lägenheter.

ANGERED

Att parallella processer, där inte minst bygglovsfrågor, projektering och lantmäteriprocessen,
ligger mer eller mindre samtidigt med arbetet med
detaljplanen har resulterat i en bättre och utökad
samverkan mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna samt en tydlig förkortning av lantmäteriprocessen. Alla förberedelser är klara så långt som
möjligt när detaljplanen vinner laga kraft.
Detta kräver att Göteborgs Stad och byggaktörerna sätter in resurser tidigare än normalt i byggprocesserna och att alla inblandade är del i ett brett
samarbete för att hålla tidplanerna. Den ökade
närheten och samverkan mellan byggaktörernas
projektledare och stadens projektledare har varit
avgörande. Byggaktörerna har även genomfört och
tagit kostnader för vissa utredningar
inom ramen för detaljplanen, utredningar som staden normalt gör.
Ett exempel på nytänkande.

NORRA
HISINGEN

VÄSTRA
HISINGEN

LUNDBY
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
CENTRUM
MAJORNA-LINNÉ

”Jag hoppas det här med tidplanen
blir ett instrument vi kan använda
mycket skarpare och styra mot.
Jag ser det här sättet att jobba som
väldigt, väldigt stimulerande.”
- Magnus Uhrberg,
Projektledare BoStad2021

VÄSTRA
GÖTEBORG
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO

23b
ROBERTSHÖJDSGATAN
FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING
BOSTADSBOLAGET
CA 250 HYRESRÄTTER
BYGGSTART: PREL. 2022
INFLYTTNING: PREL. 2025
Vid Robertshöjdsgatan i Björkekärr
planerar Framtiden Byggutveckling att
bygga hyresrätter för Bostadsbolaget.
Hyresrätterna byggs i punkthus och
lamellhus i ett mycket omtyckt område
med närhet till natur och friluftsliv vid
Härlanda Tjärn och Delsjöområdet.

Juni 2019
- Byggstart Nordösta Gårdsten/Saffransgatan..
- Inflyttning Nymilsgatan.
- Delrapport 4 från följeforskarna publiceras.
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SMARAGDGATAN
STENA FASTIGHETER

74 HYRESRÄTTER I SENIORHUS
ÄLDREBOENDE
MED 96 LÄGENHETER
BYGGSTART: 2019
INFLYTTNING: 2021
Stena Fastigheter utvecklar sitt bostadsområde i Tynnered med ett seniorhus och
ett äldreboende. Seniorhuset Smaragden
vänder sig till seniorer som gillar att
umgås och kanske hjälpa varandra. Huset
kommer att inrymma 74 lägenheter i olika
storlekar och en gemensamhetsyta på
bottenplan för möjlighet att träffas, träna
och trivas. Äldreboendet består av egna
lägenheter och gemensamma utrymmen
som kök, vardagsrum och uteplatser. På
Smaragdgatan har man nära till havet,
handeln och de goda kommunikationerna.

ANGERED
NORRA
HISINGEN

VÄSTRA
HISINGEN

LUNDBY
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
CENTRUM
MAJORNA-LINNÉ

VÄSTRA
GÖTEBORG
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO

SAMVERKANSFORUM,
GEMENSAMMA TIDPLANER
OCH EN LOKAL.
Ett samverkansforum i form av en samordningsgrupp, projektgrupp och arbetsgrupp skapades
för hela BoStad2021 med deltagare från Göteborgs Stad och byggaktörerna. Även en kommunikationsgrupp bildades med en kommunikatör
från Göteborgs Stad och representanter från
byggaktörssidan. Detta effektiviserade beslutsprocesserna och förbättrade kommunikationen.
Ett samverkansforum med flera olika nivåer,
för att diskutera och besluta om det pågående
arbetet har visat sig vara fördelaktigt genom
att göra det möjligt att lösa frågor längs vägen.
De större byggaktörerna har dessutom haft ett
samverkansforum för att dela erfarenheter, hitta
gemensamma lösningar och diskutera frågor
tillsammans med Göteborgs Stad.

En annan tidsbesparande förbättring är
att staden och byggaktörerna samarbetar
med gemensamma tidplaner från start
till färdigt hus. Alla berörda parter träffas
regelbundet för att ta fram arbetssätt och
diskutera. Dessutom satt Göteborgs Stads
medarbetare i en gemensam projektlokal.
Detta har resulterat i en ökad förståelse
mellan stadens olika förvaltningar och
mellan de olika roller som finns i projekten.
Det kortade rent fysiskt men också mentalt
avstånden mellan medarbetarna.

Oktober 2019
- Byggstart Nordöstra Gårdsten.
- Inflyttning Briljantgatan.
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HINDER
OCH
OMVÄGAR
November 2020
- Inflyttning Smörslottsgatan.

74

Vi har lärt oss att inte alla projekt kan styras enligt
principerna för BoStad2021 och kan också konstatera att några av projekten i denna pilot var mindre lämpade än andra eftersom de är mer komplicerade än vad den snäva tidplanen förutsatte.
Detta i kombination med andra faktorer medförde
vissa förseningar. Delmålet att alla planer skulle
vara antagna eller godkända den 31 december 2017
uppfylldes till exempel inte, vilket fick återverkningar längs linjen.
Planer med cirka 2 300 bostäder överklagades. 24
planer av 30 blev antagna utan överklaganden.
Under 2017 minskade antalet bostäder i planer
som ingår i BoStad2021 med cirka 1 000 till följd av
uppkomna hinder.
Dessutom har samverkan fungerat olika bra i olika
projekt och på olika nivåer. Det finns olika förväntningar och incitament hos staden och byggaktörerna för samverkan, utöver den som sker i det
enskilda projektet, och detta behöver preciseras
och avtalas.

December 2020
- Inflyttning Nordöstra Gårdsten.
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SMÖRGATAN
WALLENSTAM

270 HYRESRÄTTER
BYGGSTART: 2019
INFLYTTNING: 2021

” Jag tror vi hela tiden kommer jämföra
med BoStad2021 framöver. Varför gick det
bra i BoStad2021 och inte här? Om vi var
överens där varför är vi det inte nu?

Med naturen runt hörnet och centrum
inom cykelavstånd utvecklar Wallenstam
Kallebäcks Terrasser. Ett helt nytt område
med bostäder, arbetsplatser, restauranger, butiker, kaféer, skola, förskolor och
mobilitet i centrum som växer fram vid
Lackarebäcksbergets fot. Här välkomnas
de första hyresgästerna hösten 2021.
Totalt sett kommer det nya området att
omfatta cirka 1 800 lägenheter och lokaler
på cirka 20 000 kvm. De första 270 lägenheterna är en del i BoStad2021.

Sådana frågeställningar bär vi med oss.”

ANGERED
NORRA
HISINGEN

VÄSTRA
HISINGEN

-Martin Storm

LUNDBY
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
CENTRUM

Avdelningschef Planavdelningen Stadsbyggnadskontoret

MAJORNA-LINNÉ

VÄSTRA
GÖTEBORG
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO

Januari 2021
- Byggstart Robertshöjdsgatan.

Våren 2021
- Inflyttning Gunnestorpsvägen.

2021
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Att
ta våra
lärdomar
vidare...

Den största skillnaden mellan
arbetssättet i BoStad2021 och
den ordinarie produktionen är
att tidplanerna har givits högsta
prioritet. Detta har bidragit till
förkortningen av genomsnittstiden för detaljplaner med standardförfarande.
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SMÖRSLOTTSGATAN
BALDER

500 BOSTÄDER
BYGGSTART: 2017
INFLYTTNING: 2020-2024
På Smörslottsgatan stod de första
88 lägenheterna klara för inflyttning
våren 2020. Nästa inflyttning är vintern
2023/2024. Totalt kommer området på sikt
få 800 bostäder. Husen varierar i höjd för
att komplettera den befintliga bebyggelsen och erbjuder närhet till vacker natur
med gångavstånd till Delsjöns naturreservat. Här har också en ny förskola
byggts och en innovativ cirkulationsplatslösning. Området ligger endast 10
minuter från centrala Göteborg. Balder
äger sedan tidigare befintliga fastigheter
i området. Här utvecklas och förbättras
hela området, gammalt som nytt, till en
enhetlig och ny stadsdel.

ANGERED
NORRA
HISINGEN

VÄSTRA
HISINGEN

LUNDBY
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
CENTRUM
MAJORNA-LINNÉ

VÄSTRA
GÖTEBORG
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO
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Genomsnittstiden från planstart till antagande
för de 15 planerna med standardförfarande var
cirka 20 månader, betydligt kortare än de 30 månader som uppgivits som genomsnittlig tid för
en detaljplan med standardförfarande i Göteborg,
men något längre än de 17 månader som sattes
som delmål för BoStad2021.
Delar av det förändrade arbetssättet i BoStad2021
har redan bidragit till en effektivisering och idéer
som fötts i processen har tagits vidare in i den
ordinarie verksamheten. Nu arbetar vi vidare
med processen för att se vad mer som kan tas
med i den ordinarie verksamheten.

Juni 2021
- Ny prognos:
totalt 4086 bostäder klara under 2021.
- Inflyttning Mandolingatan.
- Inflyttning Norra Fjädermolnsgatan.
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Det är för tidigt att dra några långtgående
slutsatser kring huruvida det förändrade arbetssättet i BoStad2021 innebär en effektivisering
jämfört med den ordinarie processen, men det är
tydligt att projektet genererat insikter för framtida bostadsutveckling.

Tydliga deadlines som backas upp av tillräckliga
resurser och engagemang från alla inblandade
är ett styrmedel för att minska tidsåtgången i
planeringsprocessen.
Det finns en potential för att utveckla gränssnittet mellan projekt och linje och att fördjupa och
bredda samverkan mellan samtliga förvaltningar och aktörer, samt att utveckla det digitala
stödet.
Den största skillnaden mellan arbetssättet i BoStad2021 och ordinarie produktion är att tidplanerna har getts högre prioritet och större emfas
har lagts på samarbete och samverkan. Detta
har bidragit till förkortning av genomsnittstiden
för detaljplaner med standardförfarande.

81

27
TUNNLANDSGATAN
POSEIDON

180 HYRESRÄTTER
BYGGSTART: PREL. 2023
INFLYTTNING: PREL. 2025-2026
Vid Tunnlandsgatan i Kaverös planerar
Poseidon att bygga 180 hyresrätter
genom påbyggnad av två våningar på
befintliga hus. Samtidigt som påbyggnaden görs på de nio fyravåningshusen så
utrustas husen med hissar och stambyte
genomförs i de befintliga lägenheterna.
Husen utformas också för att områdets
ursprungliga karaktär med avseende på
byggnader och parkmiljö ska bevaras så
långt det är möjligt. De nya lägenheterna
har ett högt och lugnt läge mitt emellan
centrum och Frölunda Torg och med Ruddalens strövområden runt knuten.

ANGERED
NORRA
HISINGEN

VÄSTRA
HISINGEN

LUNDBY
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
CENTRUM
MAJORNA-LINNÉ

VÄSTRA
GÖTEBORG
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO

Det mest positiva
har ju varit
engagemanget.
Hur positivt inställda
alla har varit.
Både hos exploatörer
och medarbetare på
förvaltningarna.
-Martin Storm
Avdelningschef Planavdelningen Stadsbyggnadskontoret

September 2021
- Inflyttning Fixfabriken.
- Inflyttning Smaragdgatan.
- Inflyttning Gitarrgatan.
- Inflyttning Smörgatan.
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Oktober 2021
- Inflyttning Nordöstra Gårdsten.
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VALSKVARNSGATAN
JM

29

283 BOSTADSRÄTTER
BYGGSTART: 2019
INFLYTTNING: 2022-2023

VOLRAT THAMSGATAN

I det historiska Kvarnenområdet på
Eriksberg bygger JM två projekt som tar
dig till nya höjder, Kronjuvelen och Guldkornet. Kronjuvelen blir ett 27 våningar
högt landmärke med panoramautsikt
över Göteborg och Göta älv. Kronjuvelen,
som är dubbelt så högt som den välkända
silo som en gång stod på samma plats,
innehåller 176 lägenheter mellan 1 till
5 rum och kök. På entréplanet finns en
restaurang och högst upp på toppvåningen en gemensamhetslokal med relaxavdelning och stor takterrass. Grannen
Guldkornet består av ett 15 våningshus
och ett mindre gårdshus som ligger ovan
områdets nedgrävda garage. Guldkornet
består av 107 lägenheter mellan 1 och 5
rum och kök. Även här kan de boende
njuta av fantastisk utsikt, många från
sina inglasade balkonger.

FREDRIKSSONS FÖRVALTNING
63 BOSTADSRÄTTER
BYGGSTART: 2018
INFLYTTNING: 2019

På Volrat Thamsgatan byggdes 63 studentlägenheter i bostadsrättsform. Huset
var det första projektet som blev klart i
BoStad2021 våren 2019. Det rör sig om
små lägenheter om upp till ca 35 kvm som
byggs med en snittstorlek på 27 kvm. Det
finns en gemensam terrass på baksidan
av huset och vid entrén en gemensam
tvättstuga.

ANGERED
NORRA
HISINGEN

VÄSTRA
HISINGEN

ANGERED

LUNDBY
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
CENTRUM
MAJORNA-LINNÉ

NORRA
HISINGEN

VÄSTRA
HISINGEN

VÄSTRA
GÖTEBORG
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO
LUNDBY
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
CENTRUM
MAJORNA-LINNÉ

VÄSTRA
GÖTEBORG
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO
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SLUTET
GOTT,
ALLTING
GOTT?

BoStad2021 har sedan 2014
varit en viktig del i att öka
byggtakten och få fram
bostäder till göteborgarna.
November 2021
- Inflyttning Högsbohöjd.
- Inflyttning Ättehögsgatan.
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December 2021
- Inflyttning Gårdsten centrum.
- Inflyttning Nordöstra Gårdsten/Saffransgatan.
- Inflyttning Olofshöjd.
- Inflyttning Robertshöjdsgatan.
- Cirka 4000 bostäder är klara till och med 31 december 2021.
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ÄTTEHÖGSGATAN
EGNAHEMSBOLAGET
79 BOSTADSRÄTTER
12 HYRESRÄTTER
BYGGSTART: 2019
INFLYTTNING: 2021
Vid Ättehögsgatan har Egnahemsbolaget
byggt 79 bostadsrätter i fyra till fem
våningar plus vind med underliggande
källare eller garage, samt ett punkthus i
sju våningar med 12 hyresrätter åt systerbolaget Poseidon. Projektet kommer ha
en mix av små och stora lägenheter – alla
med balkong eller uteplats. Här finns
närheten till lugnet med naturområden
som Delsjön och Härlanda tjärn samt
handel och service vid Munkebäckstorget
och goda förbindelser till centrum.

ANGERED
NORRA
HISINGEN

VÄSTRA
HISINGEN

LUNDBY
ÖRGRYTE-HÄRLANDA
CENTRUM
MAJORNA-LINNÉ

VÄSTRA
GÖTEBORG
ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO
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Att kunna få fram flera tusen bostäder i snabb takt
och dessutom genom nya, innovativa arbetssätt
har varit en drivkraft för alla inblandande. Att
bidra till utvecklingen av Göteborg och att skapa
hem för människor.
BoStad2021 har utmanat och inspirerat med nya
sätt att arbeta, inte minst genom parallella processer och samverkansforum. När vi nu nått slutet
för projektet kan vi blicka tillbaka på ett samarbete
över gränser, ett samarbete som lett till nya insikter och erfarenheter för alla inblandade. Projektet
har stått för nytänkande i praktiken. Det är många
som vittnar om hur BoStad2021 gett bättre förutsättningar och vitaliserat arbetet mellan alla parter
som deltar i byggandet av bostäder.

Nu fortsätter vi
resan framåt, för att
tillsammans utveckla
vår älskade stad.

När vi bygger tillsammans behövs en rad komponenter: nya vägar, vattenledningar, grönytor, förskolor och energi både bildligt och bokstavligt är
några delar. Att bygga stad och hem för invånarna
är en process med många inblandande aktörer och
individer. Det är många som med sin expertis inom
olika områden och driv bidragit till BoStad2021 och
allt som har skapats.
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GÖTEBORG BYGGER 7000 EXTRA BOSTÄDER

DEL AV JUBILEUMSSATSNINGEN

