
I Bergsjön finns 3 torg, men sparsamma handels-
möjligheter.  Rymdtorget har det största utbudet med 
en ICA Supermarket, ett apotek, och lite småbutiker. 
Närmsta Systembolag återfinns i Gamlestan.

Inom projektplatsen ligger Gärdsåstorg som huserar 
en spårvägshållplats, ett Lidl och några småbutiker. För 
handel utöver basvaror finns lite mer valmöjligheter 
i Kortedala, Gamlestan och Olskroken. Annars är det 
centrala Göteborg, Allum i Partille, Bäckebol eller 
Angered som gäller.

Området har flera vårdcentraler och BVC bland an-
nat en helt ny ritad av Gert Wingårdh på rymdtorget. 
Närmsta närsjukhus ligger i Angered. Det finns flera 
ytor för utomhuslek och motion, en hall för bland 
annat brottning och en scoutstuga. Simhall saknas.

Det går en extra busslinje i Bergsjön för att koppla ihop 
med spårvagnshållplatserna för de som inte orkar med 
terrängen.

PROJEKTPLATSEN - MELLAN 
BERGSJÖN OCH KORTEDALA

PROJEKT
PLATSEN

Linbana 7 min
Kollektivt 39 min

Bil 21 min
47 min

BÄCKEBOL

ALLUM PARTILLE
Linbana 4 min

Kollektivt 23 min
Bil 9 min

Cykel 25 minGÖTEBORG C
Kollektivt

Bil 15 min
Cykel 35 min

Kollektivt 51 min
Bil 23 min

66 min
FRÖLUNDA TORG

Cykel

Cykel

Kollektivt 63 min
Bil 24 min

60 min
VOLVO

Cykel

26 min

ANGERED C
Linbana 4 min

Kollektivt 35 min
Bil 12 min

Cykel 31 min

Sektion A-A innan ombyggnation rakt genom tänkt plats för Ullevi 3.0 sett från norr med Kortedala i väster till Bergsjön i öster.   Skala 1:2 000
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Det finns idag sex skolor i Bergsjön och det bor 2024 
barn i åldern 7-15 i området. Det bor fler barn i Östra 
Bergsjön än i Västra Bergsjön, och Östra Bergsjön har 
även fyra av de sex skolorna i Bergsjön. 

Kapaciteten bedöms idag som ansträngd. Det finns 
inga gymnasieskolor i området, och inte heller några 
vuxenskolor. Trots att det är ett av områdena i 
Göteborg med flest utlandsfödda så är närmsta SFI 
utbildning i en helt annan stadsdel (Angered).

Till Gärdsåstorg flyttade 2007 Agnesbergsfolkhögskola 
som är särskilt inriktad på romska elever.

Endast ca 6 % av bostäderna i området är småhus, 
resterande bestånd är lägenheter. 82 % av bostäderna i 
området är hyresrätter. Andelen är högre (91%) i Östra 
Bergsjön än i Västra Bergsjön (74%). 

I Västra Bergsjön har det sedan 1970-talet byggts 12 nya 
bostäder, alla småhus. 72 % av bostäderna byggdes 
under 60-talet, 23 % under 70 talet. 

I Östra Bergsjön är 88 % av bostäderna byggda under 
60-talet Bergsjön består totalt sett nästan uteslutande 
av miljonprogramsbebyggelse. 

Familjebostäder har en mycket stor andel av beståndet 
i Gärdsås och majoriteten är 2-3 rum och kök. Ungefär 
8% är ettor och 10% fyror. Större lägenheter existerar 
inte trots att många familjer i området är stora.

Kortedala och Bergsjön är två stads-
delar i nordöstra Göteborg som 
byggdes på 40-50 talet, respektive 
60-70 talet. Projektplatsen ligger vid 
Gärdsås Torg, ett torg i Bergsjön som 
gränsar mot Kortedala.

Bergsjön är ett av 15 områden i 
Sverige som polisen bedömer som 
extra utsatta med utbredd organise-
rad kriminalitet. De insatser som sker 
i området bör ha det i åtanke och ar-
beta med en förbättring av 
situationen som målsättning. 

Idag trafikeras området av 3 spår-
vagnslinjer som sprängts in i den 
kuperade och vildvuxna terrängen.  
I projektplatsens dalgång består 
markens översta lager av torv. I 
torven finns en liten damm som 
hanterar områdets dagvatten.

I söder ligger Gärdsåskulle med frid-
lysta fåglar och höga naturvärden.

Utbildning Bostäder Service och handel

Foto: Göteborgs stadmuseum, 1965, Hpl Galileis gata. Bergsjöns kuperade terräng gjorde det svårt och dyrt att dra spårvägen som därför dröjde.



Ullevi 3.0

KONCEPT - EN NY MOTOR SOM 
DRIVER STADSDELEN

För att förbättra de sociala och ekono-
miska förutsättningarna i området byggs 
arbetsplatser som utnyttjar stadens 
nöjesliv. 

Den nya bebyggelsen ska förbättra den 
existerande skolan såväl som bygga 
områdets första gymnasieskola.

Ny kommunikation är en nödvändighet 
för de funktioner som byggs i området 
såväl som för de boendes möjligheter att 
röra på sig fritt.

Gärdsåstorg med spårvagnshållplatsen 
blir startpunkt för bygget mot en bät-
tre stadsdel med nya sammarbeten och 
kommunikationer. 

Den nya bebyggelsen växer ut och länkar 
ihop Bergsjön med Kortedala.

Bra bostäder till rimliga priser. Fokus på 
kvaliteérna som gör att man lever bättre 
och inte på de som gynnar andra. 

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4

Arbete och nöje Utbildning Kommunikation Bra bostäder

Bygga ihop staden Göra naturen tillgänlig
-  Klart 2021

-  Klart 2026

-  Klart 2031

-  Klart 2036

Starkare naturområden som är 
tillgängliga för alla. Grönskan kring 
nuvarande Galaxen växer ut i en anlagd 
park och vidare mot Gärdsåskullen.

Den vildvuxna naturen jämnas ut och 
förfinas, planseparerade gång- och 

cykelbanor tas bort och ersätts med 
möten i samma nivå.

Motionsspår och vandringsleder 
anläggs bland annat runt den nya 
Ullevisjön samt till toppen på kullen.
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ULLEVI 3.0
BÄCKEBOL

ANGERED C

ALLUM PARTILLE

ULLEVISTADEN - GÖTEBORGS
NYA DESTINATION

Precis intill Gärdsåstorg ligger Ullevi 3.0. En stor 
arbetsgivare med många olika besökare med potential 
att öka det social utbytet mellan människor.

Diagrammet visar på säsongskänsligheten i dagens 
Ullevi utan tak jämfört med med Friends Arena i Solna 
som har tak.

Ullevi 3.0s tak kan inklädda i solceller generera 25 TWh 
energi. Energin kan bland annat driva arenan, ge el till 
en ny busslinje längs med huvudstråken mot 
Gärdsåstorg där byte kan ske med språvagn eller linba-
na för vidare resa.

Spårväg

Spårväg SkolaArena

Hotell

Linbana
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1:500

Flytt av Ullevi Grundskola

Gärdsås ges egen gymnasiumskola och snabba kom- 
munikationer till skolor i Partille och Angered. Lokaler 
skapas för konferanser, föreningar och kvällskurser.

Mittemot arenan i direkt anslutning till Gärdsåstorg, 
Galaxen och den nya Ullevisjön med sin park skapas 
anpassade lokaler för skola årskurs 1-9.

Skolan ersätter den befintliga skolan och byggnaden 
delas med verksamhetslokaler med fasad mot gågatan 
och Ullevi 3.0. Skolan kan eventuellt sammarbeta med 
restauranger för luncher.

Möjligheten  finns för utbildningar med inriktning på 
event, idrott, ljud och bild. Dessa utbildningar kan in-
tegreras i arenan och dela lokaler då verksam-
heterna utförs under olika tider. En tydlig koppling 
skapas också till de evenemang som sker på arenan där 
elever till och med kan få praktisk utbildning. 

Det finns även potential för ett fotbollsgymnasium som 
skulle knyta an till Änglagårdsskolan som har klass 1-9 i 
Kviberg, strax söder om projektområdet. 

De lokaler och verksamheter som skapas i området kan 
användas för att stärka stadsdelen under tider då inga 
evenemang sker. Föreningsmöten, syföreningar, 
kvällsurser och liknande.

En ny multiarena för 50 000 åskådare med tillhörande 
hotell blir den nya drivmotorn. En  flytt av Ullevi från 
centrala Göteborg frigör även attraktiv mark som kan  
säljas för att finansiera bygget.

Under ett evenemang sysselsätts 2 500 personer i direkt 
anslutning till arenan, ej medräknat restauranger, 
hotell, transport och liknande. 

Liknande satsningar på arenor i problemområden har 
gjorts med framgång i bl a Amsterdam och Paris.

Linbanan, Spårvagnen och huvud-
gatan möts vid Nya Gärdsåstorg. En 
rejäl plats för marknader, umgänge 
och  flanering.

Gärdsåstorg förstärks som en knutpunkt i kollektiv-
trafiken med linbana som ansluter direkt till spårvägen. 
Ledorden är snabbhet och tillgänlighet.

Linbana

Ett kostnadsektivt sätt att överbrygga terräng och 
vatten är att bygga ut kollektivtrafiken med en linbana. 
Marschhöjden på 50 till 70 meter.

Kapacitet
Varje gondol rymmer 25 personer och vid högtrafik 
kan en kapacitet på 22 000 resenärer i timmen uppnås. 
Hela resan är 12 km och tar 12 minuter.
 

Utbildning, service och handel
Linbanan ansluter till närsjukhus, gymnasium, simhall, 
köpcentrum, Ikea och vidare kommunikationer. 

Parkering
Linbanans slutstationer erbjuder stora parkeringar 
med 5 000 platser som kan användas vid evenemang på 
Ullevi 3.0.

De evenmang som hålls på Ullevi 3.0 skapar 
sysselsättning runt arenan som kommer kunna hålla 
öppet även när de inte är evenemang. Restauranger 
som annars inte hade kunna gå runt i området klarar 
sig tack vare de stora anstormningarna vid evenmang 
och kan berika området till vardags också. 

Sektion A-A efter ombyggnation rakt genom tänkt plats för Ullevi 3.0 sett från norr med Kortedala i väster till Bergsjön i öster.   Skala 1:2 000
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Bebyggelsen är samlad kring huvudgatan med slutna 
fasader och en rejäl förgård. Gatans bredd medgör fram-
tida  exibilitet. På andra sidan öppnar fasaden upp sig 
med en upphöjd innergård runt den nya sjön.

Gator och stadskvarter

Inom själva projektområdet som omfattar fas ett och 
två skapar vi centrumkärnan. Fas tre kompletterar 
medans  fjärde fasen markerar entréportarna till 
området och skapar yttre samlingsplatser.

Kvarteret i utsnitt A har ett nettoexploateringstal på 
1,93. Hela det nya området med alla faser har 1,07.

Dagens sjö med dagvattenhantering blir central i den 
nya parken med möjligheter till avkoppling, motion 
och  flanering.

Även bad-, dusch- och tvättvatten leds separat till en 
slamavskiljare och värmen återvinns. Genom rening i 
vassbäddar leds vattnet från Ullevi 3.0 till sjön. 
Detta återanvänder mycket av värmeenergin som 
annars hade spolats ut, och bidrar samtidigt till en 
attraktivare miljö. 

För att säkerställa kvalitet, funktionalitet och trivsel har 
det satts en del grundkrav för byggnation i 
Ullevistaden. 

Flexibel förgård
Skapar ett avstånd i form av en trädgård, uteservering, 
inbyggd verksamhet eller bostad. Bostad i bottenplan 
har färdigt golv minst 75cm över marknivå. Fungerar 
idag och i framtiden när centrum växer ut till området.

Ljusa och tysta innergårdar
Barn skall kunna springa fritt och möjlighet för 
avkoppling och fest.  Cyklar, barnvagnar, rollatorer och 
soprum skall kunna nås i markplan.

Dubbelsidiga lägenheter
Alla har möjlighet till tystnad och är det blir varmt kan 
tvärdrag skapas.

Indraget övre våningsplan
Mer solljus ner på gård och gata, huset upplevs lägre 
och det skapas utrymme för sköna terasser.

Egen bil är inget krav för att bo här och kostnaden för 
parkeringplats kommer ska inte göra bostäderna 
dyrare, vilket annars ofta är fallet. 

Parkeringen kommer tillhandahållas av kommunen 
eller privata initiativ som gatu-, mark- och 
p-husparkering. 

För att inte bara de entusiastiska bergsklättrarna och 
fågelskådarna skall få kullen för sig själva anläggs en 
intressant led med platser för fågelskådning.

På toppen byggs en utsiktsplats med toppstuga med 
grill och övernattningsmöjligheter.

I fas ett och två byggs huvudgatan genom Ullevistaden 
upp. I fas tre och fyra stärks kopplingarna i öst-väst led 
och i fas fyra binds Ullevistaden, Kortedala och Bergs-
jön ihop. 

Djur i staden är ett uppskattat naturligt inslag. Som en 
del i slutfasen invigs en ny huvudbyggnad för Galaxen, 
en inomhuslokal med en publik del för att mötas under 
kalla och blöta tider.

Den privata delen kommer ha inslag likt dages 
Universeum med inriktning på annan exotisk natur än 
regnskog.

Byggnaderna är placerade för att ta upp och jämna ut 
den kuperade terrängen med minimal markpåverkan. 
Tunnlar tas bort och passager sker i samma plan, vilket 
medger en jämnare marknivå.

Gaturparkering
Markparkering

Ledigt Familjebostäder
Ullevi 3.0 källaren

901 platser
1 386 platser

295 platser
< 1 600 platser

ANTAL TOTALT

2 582 platser

Fas 1
Fas 2
Fas 3
Fas 4

2021
2026
2031
2036

63 pers.
2 405 pers.
3 570 pers.
2 472 pers.

2 660 kvm
100 920 kvm
149 950 kvm
103 830 kvm

KLART ANTAL* BOA**
18 760 kvm
4 200 kvm
5 090 kvm
4 280 kvm

VERKS.***

  * 42 kvadratmeter per person. 
** BOA är beräknad på BTA*0,70. 

*** Hotell, Arenan och Galaxen ej inkluderat, nya skolan 
medräknad i fas 1, förutsätter 20% i alla bottenplan.

ULLEVISTADEN - 
DÄR VI VILL BO!

Den gamla matargatan in i området som går mellan 
Kortedala och Bergsjön läggs om, och får en helt annan 
karaktär när den blir huvudgata i Ullevistaden.

Området ansluter till befintlig bebyggelse där man 
bygger igen stora tomma ytor. Nya stråk gör områdena 
mer tillgängliga. 

Naturen tämjs, snyggas till och blir attraktiv för 
människor att trivas i. Idag otillgänliga platser görs 
tillgängliga.

Bra bostäder Bygga ihop staden Tillgänglig natur

Stadslik exploatering

Kvalitetsprogram

Huvudstråk

Separat parkering

Ullevisjön

Gärdsåskullen

Galaxen

Terräng
Med en total exploatering (BOA) 357 360 kvadratmeter, 
parkeringsnorm 0,5  och lägenhetsstorlek på i snitt 70 
kvadratmeter behövs totalt 2 552 parkeringsplatser.

Utsnitt B


