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inledning
socialt hållbara skeppsbron
Människan och stadslivet är den största attraktionen i sta-
den. Människor dras till platser där det finns andra män-
niskor och ett aktivt stadsliv är en förutsättning för en håll-
bar stad där folk väljer att gå och cykla, framför att köra bil. 
Skeppsbrons höga fysiska täthet och många mötesplatser 
ska ge bra förutsättningar för ett rikt socialt stadsliv. Soci-
alt hållbara städer är städer där det känns tryggt och trevlig 
att röra sig och där man möter människor.

På Skeppsbron är de allmänna platserna i området av stor 
betydelse för det sociala livet. Gator, torg, parker, platser 
och kajområdet ska bli göteborgarnas nya vardagsrum i 
city. Utformningen är därför viktig, i synnerhet eftersom 
de platser som nu planeras är första delen i ett större sam-
manhang. De offentliga stadsrummen ska bli inspirerande 
platser för mänskliga möten, så att människor med olika 
erfarenheter, kunskap och idéer kan träffas.

Staden i allmänhet och Skeppsbron i synnerhet planeras 
för att bidra till ökad trygghet. Blandade stadsmiljöer, 
som är befolkade under stora delar av dygnet bidrar till 
detta. Med funktioner som genererar människor i rörelse 
stora delar av dygnet kan tryggheten öka.

kvalitetsprogrammets syfte och Upplägg
Detta program är den första fasen av vidarebearbetning-
en av kvalitetsaspekterna för utvecklingen av Skeppsbron. 
Parallellt med de pågående detaljplanearbetena kommer 
kvalitetsprogrammets innehåll att bearbetas och utveck-
las, för att så småningom omfatta hela Skeppsbron.

Kvalitetsprogrammet är framtaget inom ramen för detalj-
planearbetet för Skeppsbron, i syfte att beskriva vilka kva-
liteter och värden som ska vara vägledande vid den fort-
satta utvecklingen av Skeppsbron. Kvalitetsprogrammet 
förtydligar detaljplanens intentioner och är värdebaserat, 
där tydliggjorda och definierade värden formulerats.

De kvaliteter och värden som beskrivs program bildar 
grund för arbetet med gestaltning och projektering. Vär-
dena kan uppnås på olika sätt och kvalitetsarbetet blir 
därmed mer flexibelt än om exakt utformning anges. Vid 
planering, utformning och och projektering ska utform-
ningsförslagen stämmas av mot kvalitetsprogrammet.

Skeppsbron har i arbetet med kvalitetsprogrammet delats in 
i fem delområden. För varje delområde redovisas tre huvud-
kvaliteter samt ett antal sätt kvaliteterna kan ta sig uttryck, 
t.ex. via referensbilder på ett önskvärt tillstånd. De tre huvud-
kvaliteterna har formulerats utifrån den stadsrumsanvänd-
ning som finns karterat för varje delområde.

inför utställningsskedet har detaljplanen för Skeppsbron delats upp 
i två planer (se kartan ovan), varav den detaljplanen som omfattar 
Stora badhusgatan, Stenpiren, Skeppsbroplatsen och knutpunkten 
nu är föremål för utställning (röd, heldragen linje på kartan).
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kvalitetsprogrammets användning
Kvalitetsprogrammet vänder sig till tjänstemän, byggher-
rar och fastighetsutvecklare samt till övriga intresserade. 
Kvalitetsprogrammets ska förtydliga vilka kvaliteter och 
värden som ska vara vägledande i arbetet med att utveckla 
och gestalta Skeppsbron. Innehållet i kvalitetsprogram-
met ska fungera som vägledning och riktlinjer vid plane-
ring, utformning och projektering av Skeppsbrons olika 
delar: gator, torg, platser, parker, stråk, bebyggelse etc.

Alla som är inblandade i utvecklingen av Skeppsbron har 
ett ansvar att se till att kvalitetsprogrammets intentioner 
efterlevs. Kvalitetsprogrammet kommer att kopplas till 
olika former av genomförande- och upplåtelseavtal. Ex-
empelvis kommer parterna i samband med försäljning av 
byggrätter att förbinda sig att följa kvalitetsprogrammet.

För att underlätta samordning mellan olika intressegrup-
per och användare, kommer Göteborgs Stad att sätta sam-
man en kvalitetsgrupp. Denna grupp kommer att ansvara 
för kvalitets- och gestaltningsfrågorna genom planerings-
, genomförande- och byggprocessen.
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2006 20072005 20092008

planprogrammet för södra älvstranden
Planprogrammet för Södra Älvstranden, där Skepps-
bron utgör en del, godkändes av kommunfullmäk-
tige i maj 2007. En viktig del i planprogramarbetet 
var att ta hand om de idéer som framfördes i de pa-
rallella stadsanalyserna. Exempel på sådana frågor för 
Skeppsbrodelen är:

alla ska ha tillgång till kajer, promenadstråk, gator, 
torg m.m.
spårvägens sträckning genom området.
önskemål om ett bad i älven.
många bostäder med olika upplåtelseformer och 
lägenhetsstorlekar.

–

–
–
–

dialog södra älvstranden
Som inledning till planeringsprocessen för Skepps-
bron och andra områden längs Södra Älvstranden, 
genomfördes »Dialog Södra Älvstranden«. Syftet 
var att ta reda på vad göteborgarna vill använda Söd-
ra Älvstranden till. Sex lag med såväl proffs som med-
borgare i alla åldrar genomförde parallella stadsana-
lyser, där ett stort antal idéer till Södra Älvstrandens 
framtida innehåll presenterades. Analyserna kan be-
skrivas som ett förarbete till den lagstadgade plan-
processen, som inleddes i och med att arbetet med 
planprogram för området påbörjades 2006.

parallella arkitektuppdrag för skeppsbron
Innan detaljplanearbetet startade genomfördes pa-
rallella arkitektuppdrag med syfte att närmare stu-
dera hur Skeppsbron kan ges en planstruktur som 
håller över tid och som kan utgöra stommen för att 
förverkliga visionen. Fyra förslag presenterades och 
idéer ur samtliga förslag har utgjort underlag för de-
taljplanearbetet.

år 2006 stod götatunneln klar för att frigöra hamnstråket in-
klusive Skeppsbron från stora delar av den trafik som under 
årtionden skapat en barriär mellan innerstaden och göta älv. 
idag planerar vi för nästa epok i Skeppsbrons historia.

då, nU & Sedan

detaljplaner för skeppsbron
Efter att planprogrammet för 
Södra Älvstranden godkändes, 
påbörjades arbetet med att ta 
fram detaljplan för Skeppsbron. 
Under hösten 2009 genomför-
des samråd kring ett detaljpla-
neförslag för Skeppsbron.
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2010 2012 20132011

Workshop kring offentliga rum
En workshopserie ledd av Gehl Architects genom-
fördes våren 2010. Arbetet omfattade kaj- och vat-
tenområdet och dess kopplingar in mot staden. 
Förutom Gehl Architects medverkade andra välre-
nommerade arkitekter samt experter inom hållbar-
het, handel, klimat och trafik.

Syftet var att med social hållbarhet i fokus hitta lämp-
lig utformning av de offentliga platserna. Samman-
ställningen av workshopen har utgjort ett betydelse-
fullt underlag i bearbetningen av knutpunkten och 
kommer även att utgöra grund för fortsatt arbete 
med kajstråket m.m.

Från workshopen drogs bl.a. följande slutsatser:
Den mänskliga skala är viktig, finmaskighet.
Bra med kontraster och överraskningar.
Skapa variationer: i rumslighet, i funktion, i so-
cial mångfald.
Bryta ner barriärer, skapa rumsliga kopplingar.
Se Skeppsbron som en del av stadskärnan.
Ta stor hänsyn till klimatet, använd det också.

–
–
–

–
–
–

detaljplan för spårväg skeppsbron
Inför utställningsskedet har detaljplanen för Skepps-
bron delats upp i två planer (se kartan på sidan 4), va-
rav den detaljplanen som omfattar Stora Badhusga-
tan, Stenpiren, Skeppsbroplatsen och knutpunkten 
nu är föremål för utställning.

detaljplan för resterande delar av skeppsbron
Detaljplan för resterande delar av Skeppsbron ska 
slutföras. Detta arbete kommer att fortsätta un-
der hösten 2011. Kvalitetsprogrammet kommer att 
kompletteras och kopplas även till denna detaljplan.

Utformning och projektering, fas 1
Utformning och projektering av de anläggningar som 
omfattas av den första detaljplanen kommer att påbör-
jas under hösten 2011. Spårvägen från Järntorget, längs 
Stora Badhusgatan via knutpunkten och fram till Lilla 
Torget, börjar byggas tidigast hösten 2012. Exempel 
på andra anläggningar som ingår i denna fas är: Knut-
punkten med terminalbyggnad, Stenpiren, Skepps-
broplatsen och det mesta av Stora Badhusgatan.

Utformning och projektering, fas 2
När den andra detaljplanen är klar, kommer det upp-
daterade kvalitetsprogrammet att vara underlag för 
utformning och projektering av de anläggningar som 
den detaljplanen omfattar, t.ex. Nocken, Kajstråket 
och bebyggelsekvarteren.

2014

då, nU & Sedan detta har hänt detta pågår detta kommer att hända

järnvägsplan
För att bygga spårväg krävs en järnvägsplan. Denna 
tas fram av Trafikkontoret parallellt med detaljpla-
nen, som tas fram av Stadsbyggnadskontoret. Järn-
vägsplanen gäller hela sträckan Järntorget–Lilla 
Torget, alltså även Järntorgsgatan och Södra Hamn-
gatan. Järnvägsplanen kan inte fastställas innan de-
taljplaner som tillåter spårväg har vunnit laga kraft.





    k v a l i t e t S p r o g r a m  f ö r  S k e p p S b r o n  �

skeppsbron är göteborgarnas nya, spännande mötesplats vid älven

hit är det enkelt att ta sig från såväl Järntorget, kungsgatan, nordstan 

som brunnsparken. längs kajstråket är det mycket folk i rörelse och 

alla känner sig välkomna och trygga. människor rör sig till och från sina 

bostäder på Skeppsbron, promenerar och flanerar, slår sig ner på något 

café eller någon restaurang. eller bara njuter av vattnet, hamnlivet och 

den storslagna utsikten.

vid Stenpiren, den nya knutpunkten, byter trafikanterna snabbt mellan 

färja, buss och spårvagn. innanför kajstråket finner cyklisten den 

genaste vägen mellan väster och city. Stora badhusgatan är ett trevligt 

promenadstråk med butiker och verksamheter där berget och kvarteret 

skyddar när vinden friskar i.

från älven får göteborgs city ett nytt attraktivt ansikte mot vattnet med de 

nya byggnaderna på Skeppsbron, och det nygamla rosenlundsverket som 

bildar fond till det välbesökta badet intill. här är det fullt med badare som 

kan ta ett varmt dopp utomhus året runt.

Skeppsbron är en av de mest spännande och trivsamma mötesplatserna i 

stan och göteborgarna berättar stolt om hur Skeppsbron har utvecklats till 

en förebild för hur vi bygger stad, för hållbar stadsutveckling. 

viSion för SkeppSbron
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övergripande planidé
skeppsbrons relation till staden
Skeppsbron blir göteborgarnas nya mötesplats vid älven 
och stadens nya ansikte ut mot älven. Området ligger cen-
tralt, cirka 10-15 minuters promenad från Centralstatio-
nen, och utgör länken mellan hamn/älvmiljöerna och 
innerstaden. Utvecklingen på Skeppsbron ska återställa 
områdets koppling till älven, och lyfta fram älvrummet is-
tället för att skärma av staden från älven.

Nya kopplingar mellan Järntorget och Västra Nordsta-
den/Brunnsparken växer fram. Rosenlundsgatan/Rosen-
lundskanalen och Södra Hamngatan/Stora Hamnkana-
len blir vitala och befolkade gångstråk och stadsrum runt 
Otterhällebergets höjdrygg. Kungsgatans förbindelse till 
Järntorget kompletteras med en ny riktning i Esperanto-
platsen, som blir entrépunkt till Skeppsbron från Kungs-
höjd. Som cyklist tar man sig lätt in i och förbi området 
utmed kajstråket.

Skeppsbron blir, med en knutpunkt vid Stenpiren, ock-
så en viktig länk mellan de norra och södra älvstranderna 
med hållplatser för spårvagns-, buss- och båttrafik. Älv-
förbindelsen vid Stenpiren öppnar också för nya kopp-
lingar för cyklister från innerstaden till Hisingen. Närhe-
ten mellan staden på båda sidor om älven ökar.

Illustrationen och ortofotot är hämtar från samrådshandlingen för detaljplanen, hösten 2009.
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skeppsbrons disposition
Skeppsbron byggs upp utifrån två parallella stråk i syd-
västlig-nordostlig riktning: Stora Badhusgatan och Kaj-
stråket (som i sin tur består av det inre kommunikations-
stråket med blandtrafik och den yttre kajpromenaden). I 
bägge ändar av området finns »ankarpunkter« i form av 
Knutpunkten i norr och Nocken i söder. Mellan stråken 
utvecklas nya stadskvarter med blandat innehåll, vars bru-
kare befolka Skeppsbron under dygnets alla timmar, året 
runt.

en space syntax-analys för Skeppsbron och dess omgivningar visar 
att den föreslagna strukturen bättre kommer att koppla Skeppsbron 
till stadens centrum. framför allt kommer Stora badhusgatans del 
närmast Järntorget och hela kajstråket att bli väl integrerade stråk 
där många människor vistas och passerar.
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knutpunkten
Kring Knutpunkten rör sig dagli-
gen massor med människor, både 
de som är på väg till och från, men 
också de som stannar och betrak-

tar. Terminalbyggnaden är navet i detta delområde och er-
bjuder öppenhet och service, men även skydd från vädrets 
makter. Det bildas en plats framför terminalbyggnadens 
södra fasad, som kan utformas för att få ett bra lokalklimat 
i denna utsatta miljö.

Stenpiren och Skeppsbroplatsen utformas för att leda och 
locka människor från Norra och Södra Hamngatan, Pack-
husplatsen och Packhuskajen in på Skeppsbron. Entréplat-
sen har plats för intensitet, möten, vila, rekreation och 
paus.

stora badhusgatan
Stora Badhusgatan är en ny pulså-
der i staden, en levande stadsgata, 
som ger plats för gående, cyklis-
ter, spårvagnar, bussar och bilar. 

Gatan har samma karaktär som innerstadens gator och 
kantas av bebyggelse med verksamheter i bottenvåningen, 
vilket attraherar människor och skapar stadsliv.

Stora Badhusgatan är Skeppsbrons ”ryggrad”, som håller 
ihop området och kopplar ihop Skeppsbron med resten 
av staden.

förbindelsestråk
Ett flertal förbindelsestråk (Söd-
ra och Norra Hamngatan, Sur-
brunnsgatan och Kungsgatan, 
Rosenlundsgatan, trapporna vid 

Riverton och trapporna vid Otterhällan) knyter ihop 
Skeppsbron med innerstaden. Gemensamt för förbindel-
sestråken är att de är relativt kraftigt trafikerade av olika 
trafikslag.

Utformningen av förbindelsestråken görs tydlig och in-
bjudande så att gående känner sig välkomna. Alla strå-
ken kopplas till Skeppsbron via nya och befintliga plat-
ser (Skeppsbroplatsen och Esperantoplatsen) och dessa 
»övergångsrum« hanterar de nya kopplingar som upp-
står, så att orienteringen i staden blir enkel för alla.

Skeppsbron binds också ihop med Hisingen via älvtrafiken.

inriktningar för skeppsbrons delområden
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deSSa tre delar kommer att redoviSaS i näSta faS av arbetet med kvalitetSprogrammet

kvarter
Mellan de tre parallella stråken 
utvecklas ny bebyggelse med 
blandat innehåll och med bland-
staden som målbild: bostäder, 

verksamheter, butiker etc. ger liv i området under dygnets 
alla timmar, året runt.

kajstråket

Kajstråket innehåller både ett 
kommunikationsstråk för bland-
trafik och en kajpromenad. Längs 
kajpromenaden är det attraktivt 

att röra sig till fots. Bryggor i älven möjliggör för båtar att 
angöra och människor att komma nära vattnet.

nocken
I Skeppsbrons södra del finns 
»ankarpunkten« Nocken. Detta 
är en plats både för aktivitet och 
vila, med vacker utsikt mot älven 

men också med en koppling  till det planerade badet och 
den planerade parken framför Merkurhuset.



knUtpUnkten
delområde

Vistelse, uppehåll, möten

Aktiva fasader, entréer, målpunkter

Vänta på kollektivtrafik

Älvutblick, vyer

Kaj, hamn, båtar

Gångrörelse

Cykelrörelse

Kollektivtrafik

Kollektivtrafikzon

Blandtrafik

Angöring

n y  t e r min a lbyggn a d

S k e p p S broh US e t

Stora
badhUSgatan

S ö d r a
h a m n g a t a n

Skeppsbron har i arbetet med kvalitetsprogrammet 
delats in i fem delområden. för varje delområde re-
dovisas tre huvudkvaliteter samt ett antal sätt kva-
liteterna kan ta sig uttryck, t.ex. via referensbilder på 
ett önskvärt tillstånd. de tre huvudkvaliteterna har 
formulerats utifrån den stadsrumsanvändning som 
finns karterat för varje delområde.

användning av StadSrUmmen
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intensiteten i knutpunkten sätter stor prägel på denna 
del av Skeppsbron. platsen är befolkad i stort sett dygnet 
runt, vilket skapar närvaro och trygghet. flödet av män-
niskor bidrar till variation och spänning och det finns gott 
om överraskande inslag, som t.ex. konstnärligt utformade 
vindskydd eller intressant designad markbeläggning. ti-
den på knutpunkten ska vara en positiv upplevelse.

terminalbyggnadens utformning och södervända place-
ring skapar ett bra lokalklimat och en överblick över de oli-
ka trafikslagen. platsen ger möjlighet för olika aktiviteter: 
mötesplats, vistelse, uteservering, väntan på kollektivtra-
fiken etc. en intensiv plats som är befolkad dygnet runt ger 
trygghet. en plats för alla.

terminalbyggnadens arkitektur blir en identitet för Skepps-
bron och knutpunkten, ett landmärke med hög transpa-
rens och öppenhet: inbjudande, tillgänglig, trygg.

konstnärlig utsmyckning, belysning och grönska integreras 
med fördel på olika sätt och i olika funktioner vid knutpunkten. 
formgivningen är friare och mer unik, t.ex. belysningsmaster 
som ställs på rad för att ge en tydlig riktning ut på Stenpiren 
och signalera den nya platsen på håll, t.e.x längs Stora hamn-
kanalen. vissa befintliga konstverk inom knutpunktsområdet 
står kvar, andra har behövt flyttas.

knutpunkten är en positiv marknadsföring av kollektiv-
trafikresandet och det är enkelt att byta färdmedel p.g.a. 
närheten mellan och överblicken över hållplatser och ter-
minalbyggnad. en knutpunkt där konflikterna mellan oli-
ka trafikslag minimerats, t.ex. genom tydliga markbelägg-
ningar som avgränsar de olika zonerna.

miljöer där resenärerna vistas ska ha funktionell och vacker 
utformning för att locka till vistelse för många. fotgängare 
och cyklister ges bästa tillgänglighet. Säkra, lättåtkomliga 
och tillräckligt stora utrymmen för uppställning av cyklar.

terminalbyggnaden blir ett landmärke som är en del av 
Skeppsbrons nya identitet. byggnaden visar på hållbara lös-
ningar och blir på så sätt en förebild för kommande bebyg-
gelse. Utbud av service och olika funktioner i terminalbygg-
naden innebär fler människor i rörelse och ökad trygghet.

på Skeppsbroplatsen samsas många olika funktionskrav, 
vilket ställer krav på utformningen: angöring, lastning, 
lossning, gående, cyklister, uteserveringar, sittmöjlighe-
ter, inslag av grönska m.m.

Stadsrummen är tillgängliga för alla. det är viktigt med bra, 
hållbar och jämn markbeläggning och tydliga markering-
ar i övergångar. beständiga, robusta och hållbara material 
väljs för den utsatta miljön.

vid knutpunkten är upplevelsen av älven mycket påtaglig – 
särskilt på Stenpiren, som skjuter ut i älvrummet och mar-
kerar Stora hamnkanalens utlopp. den storslagna känslan 
längst ut på piren ger möjlighet till paus och kontemplation 
i en avskalad miljö. Stenpiren är en lugn plats, en kontrast 
till den mer intensiva knutpunkten.

Skeppsbroplatsen och Stenpiren leder och lockar männis-
kor ner till älven, genom sin tydliga riktning vilket underlät-
tar orienteringen. längs Skeppsbroplatsen och ut på Stenpi-
ren markerar markbeläggningen riktningen mot älven.

med hållplatslägena för skärgårdstrafiken och älvsnabben 
placerad på en stor flytbrygga i älven, blir närheten till och 
upplevelsen av vattnet än större.

belysningen planeras och utformas så att viktiga kvalite-
ter och funktioner förstärks. belysning kan med fördel inte-
greras och kombineras med konstnärlig utsmyckning och 
grönska, tänk spännande och varierande.

temporära lösningar för t.ex. konst, belysning och grönska 
kan också skapa dynamik och överraskningar i staden. på 
Stenpirens kajkant används lägre belysning som inte stör 
upplevelsen av älven och norra älvstranden.

Spännande oCh 
intenSiv möteSplatS

fUnktionell oCh 
hållbar knUtpUnkt

älvUpplevelSe
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medveten belysning under-
lättar orientering, ger trygg-
het och skapar karaktär

tydliga markbeläggningar 
leder och bjuder in männis-
kor till älven

konst integreras i funktion, 
t.ex. i belysningsmaster och 
markbeläggning

lugn plats med enastående 
utsikt över älven

Cykelparkering vid anslu-
tande stråk, men inte vid 
byggnaden

Cykelparkering vid anslu-
tande stråk, men inte vid 
terminalbyggnaden

Sittmöjligheter på flytbryg-
gan, väntan vid dåligt väder 
sker inne i terminalen

gående och cyklister sam-
sas och tar hänsyn till var-
andra på ytorna kring termi-
nalbyggnaden

en effektiv och överskådlig 
knutpunkt ger positiv mark-
nadsföring av kollektivtra-
fikresandet

konst integreras i funktion, 
t.ex. i vindskydd och sitt-
möbler

hårt slitage kräver robusta 
material

flexibel användning på 
Skeppsbroplatsen, möjlighet 
till trafik, angöring, sitt- och 
mötesplats, uteservering

terminalbyggnadens arki-
tektur blir identitetsskapan-
de, med stor öppenhet: in-
bjudande, tillgänglig, trygg

mötesplats med bra mikro-
klimat, byggnaden vänder 
sig mot söder, klimatskydd 
skyddar mot vind och regn

byggnadens serviceut-
bud skapar liv och rörelse 
många timmar på dygnet, 
vilket ökar tryggheten

byggnaden visar på håll-
bara lösningar och blir på 
så sätt en förebild för kom-
mande bebyggelse

riktlinJer knUtpUnkten



 

 
Vistelse, uppehåll, möten

Aktiva fasader, entréer, målpunkter

Kaj, hamn, båtar, kanaler

Möjlig grön vägg

Älvutblick, vyer

Gångrörelse

Kollektivtrafikrörelse

Blandtrafik inkl. cykel

Rumsligt möte med staden, 
förbindelsetråk

användning av StadSrUmmen
Stora badhUSgatan &  
förbindelSeStråken

delområde

Skeppsbron har i arbetet med kvalitetsprogram-
met delats in i fem delområden. för varje delom-
råde redovisas tre huvudkvaliteter samt ett an-
tal sätt kvaliteterna kan ta sig uttryck, t.ex. via 
referensbilder på ett önskvärt tillstånd. de tre 
huvudkvaliteterna har formulerats utifrån den 
stadsrumsanvändning som finns karterat för var-
je delområde.
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Stora badhusgatan är en levande stadsgata med puls, in-
tensitet och genomströmning. gatan hjälper till att bryta 
gamla barriärer mellan staden och älven och kopplar ihop 
stadsväven runt otterhälleberget.

Stora badhusgatan är en del av innerstaden och utformas 
därefter: cyklister samsas med bilar i gatan, trottoarer med 
plats både för flanörer och för uteserveringar, publika aktivi-
teter i bottenvåningarna på bebyggelsen längs gatan samt 
dubbla trädrader. även bostadsentréerna vetter mot gatan. 
kantstensparkering underlättar angöring till publika lokaler.

fotgängare och cyklister är, jämte kollektivtrafiken, priori-
terade i gaturummet. mötesplatserna i gaturummet utfor-
mas med utgångspunkt från människan. gatubredden är 
inte större än att gående kan uppfatta och ha kontakt med 
den motsatta sidan av gatan.

mellan träden finns plats för cykelparkering bredvid be-
lysnings- och spårvägsstolpar, skyltar och annan möb-
lering som hör stadsrummet till och som bidrar till en le-
vande stadsgata.

en viktig del av gatans göteborgskaraktär är belysningen: 
längs Stora badhusgatan används spårvägsmasterna för 
att hänga upp belysning, enligt samma modell som an-
vänds i resten av centrum.

gaturummet längs Stora badhusgatan ges en mänsklig 
skala och innehåller varierade och intressanta upplevel-
ser. längs gatan skapas små, sociala och trygga platser 
där människor kan stanna upp och träffas.

från Stora badhusgatan ser man älven och vattnet, en 
kvalitet som inte finns längs många stadsgator i staden. 
Siktlinjerna från Stora badhusgatan mot älven väcker nyfi-
kenhet och leder människor till älven och kajstråket, men 
också från älven upp till gatan. även längs förbindelse-
stråken och kanalerna, främst längs rosenlundskanalen, 
är vattnet närvarande och kan göras med tillgängligt, t.ex. 
med trappor och bryggor.

Skeppsbron har begränsade ytor för gröna rum i traditio-
nell mening och ett kreativt tänkande för att få in grönska 
uppmuntras. att förse någon av de nya byggnaderna eller 
befintliga bergväggar mot otterhällan med klättrande väx-
ter är ett tema att utveckla.

konstnärlig utsmyckning är ett sätt att höja kvaliteten i de 
offentliga stadsrummen. längs Stora badhusgatan och för-
bindelsestråken kan konsten få stort utrymme, t.ex. genom 
att integrera konst i funktion eller tillsammans med grönska 
och/eller belysning. även temporära lösningar är intressan-
ta, det skapar dynamik och överraskningar i staden.

tydliga förbindelsestråk kopplar ihop det nya området med 
resten av innerstaden och kringliggande stadsdelar. Strå-
ken och entrérummen som bildas kring Stora hamnkana-
len och lilla torget samt rosenlundskanalen och esperan-
toplatsen ger tydliga signaler om var Skeppsbron ligger och 
hur människor ska orientera sig för att hitta dit.

längs förbindelsestråken kan ett utbud av större och min-
dre platser och händelser, som länkar samman city med 
Skeppsbron, skapas. dessa kan även förändras över tiden. 
kopplingen mellan förbindelsestråken och Skeppsbron 
kan också bli visuell, genom att man ser delar av anlägg-
ningarna på Skeppsbron.

närmast Skeppsbron präglas gaturummen i förbindelse-
stråken idag av fasader utan särskilt många aktiviteter. 
detta kan utvecklas men också kompletteras genom att 
stadsrum vitaliseras, t.ex. lilla torget.

förbindelsestråken är också delar i innerstadens gatu-
struktur och belysningen anpassas därefter. ledord för 
stadens belysning i områdena innanför vallgraven är ro-
bust, tidlöst och representativt.

Järntorgsgatan, som är en fortsättning på Stora badhusga-
tan, blir en viktig länk mellan Järntorget och Skeppsbron. 

levande StadSgata tydliga 
förbindelSeStråk

variation, UtbliCkar 
oCh vattenkontakt

 Stora badhUSgatan & 
förbindelSeStråkenhUvUdkvaliteter



 referenSbilder

stadsgata
gatuträd

möbleringszon
cykelparkering

Buss
spårvagn
kollektivtrafik Grön väGG

träd

Blandtrafik
kantstensparkering

kopplingar
förbindelsestråk
smitvägar

människor
butiker
uteserveringar
bostadsentréer
trygghet
publika verksamheter

Älvutblick
utsikt mot vatten

öppningar möt Älven

konst
utsmyckning
överraskning
detaljer

Gata i centrum
GöteborGs
karaktär

Stora badhUSgatan & 
förbindelSeStråken
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 riktlinJer

visuell kontakt utan hinder 
mellan gatans trottoarer

breda trottoarer ger plats 
för promedadytor och små 
uteserveringar längs gatan

Stadsmässiga väggar längs 
gatan, modern stenstad

publika lokaler i bottenvå-
ningarna lockar människor 
och skapar liv och rörelse

återkommande utblickar 
mot älven längs Stora bad-
husgatan ger vattenkontakt

dagvattenhantering inte-
greras i utformningen, bi-
drar till minskade flöden

klassisk stadsgata med 
dubbla trädrader, del av 
stadskärnans gatunät

gaturummets utformning 
utgår från den mänskliga 
skalan, t.ex. när det gäller 
detaljering

Utnyttja exempelvis berg-
väggen och skapa gröna 
miljöer, överraskande inslag

bostadsentréer mot gatan

tydligt avgränsad möble-
ringszon mellan träden, ger 
mer utrymme för gångbanor 
med plats för människor

korttidsparkering längs Sto-
ra badhusgatan, ger genom-
strömning av människor, 
gynnar verksamheter

tydliga övergångar mellan 
gaturummets zoner ger tyd-
lighet och säkerhet, marke-
ras med olika markmaterial

Små, trygga platser skapas, 
människor kan stanna upp 
och träffas, ger ett varierat 
och intressant gaturum

träd längs gatan och gröna 
inslag skapar kontinuerligt 
grönt stråk för biologisk 
mångfald, bättre lokalklimat

buss och spårvagn går i koll-
lektivtrafikzon i gatans mitt

Stora badhusgatan har en 
innerstadskaraktär och bry-
ter ner gamla barriärer

Stora badhUSgatan & 
förbindelSeStråken
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