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Remissvar till Översiktsplanen för Göteborg 

 
Föreningen Rädda Skansberget! (RS!) lämnar härmed synpunkter på det förslag till 
Översiktsplan för Göteborg som nu är ute på samråd. 

Föreningen RS! bildades våren 2000 i samband med de byggplaner för Skansberget som 
offentliggjordes i januari 2000. Föreningen som är partipolitiskt obunden, deltog i den 
intensiva debatt som pågick under åren 2000-2008, ”Slaget om Skansberget!” och lämnade 
remissvar till programplanen och till detaljplanerna vid samrådet och utställningen. 

RS! ställer sig positiv till det förslag till Översiktsplan som nu föreligger. Speciellt välkomnar 
föreningen att man i detta strategiska dokument om framtidens markanvändning nu markerar 
Skansberget som park, vilket är en starkare grad av skydd jämfört med gamla ÖP där 
färgmarkeringen anger ”bebyggelseområden med grön- och rekreationsytor”.  

Skansen Kronan är ett statligt byggnadsminne sedan 1935 och tillhör det nationella 
kulturarvet. Skansen Kronan är också en av Göteborgs äldsta byggnader och utgör 
tillsammans med Skansberget ett riktmärke som syns över stora delar av staden. Uppifrån 
berget har man en fantastisk utsikt åt alla väderstreck. Det är ingen överdrift att säga att 
Skansberget med Skansen Kronan är en av Göteborgs främsta ikoner som alltid är med i  
Göteborgs skyline när staden ska framhålla sina sevärdheter. Skansbergets unika läge i staden, 
historiska miljö och det omväxlande grönområdet gör att det är en turistmagnet året runt. 

Den södra delen av berget som ägs och förvaltas av kommunen har försummats under många 
år. Nu ska Park- och Naturförvaltningen genomföra en upprustning av gångvägar och 
belysning samt en gallring av området.  Men RS! vill också bevara den vildvuxna och lite 
äventyrliga charm som delar av berget har, skapa en ruinpark, utegym, sittplatser med bänkar 
och bord, utnyttja det kuperade berget som naturliga sittplatser och anlägga en gångväg som 
är tillgänglig och går runt hela berget.  

RS! föreslår att man genomför det förslag som Göteborgs kommun var helt överens om 1990-
1993, men som tyvärr försvann på SBK. Nämligen att ändra detaljplanen så att det blir en 
sammanhängande park runt hela Skansberget. Förslaget togs sedan upp av RS! hösten 2004 
och skrevs under av drygt 10 000 göteborgare och intresserade människor ute i landet. 
Förslaget med namnlistor lämnades in till Stadsbyggnadskontoret och Byggnadsnämnden. 
Detta var i princip ett Göteborgsförslag, även om begreppet inte fanns vid den tiden! 



Ett sådant förslag skulle öka tillgängligheten och innebära att Skansberget och Skansen 
Kronan blev en ännu mer framträdande och attraktiv Göteborgssymbol. Låt detta bli ett av 
kommunens bidrag till Göteborgs stads 400-årsjubileum 2021! 
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