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INLEDNING

BAKGRUND
Östra Kvillebäcken ligger på centrala Hisingen, i anslutning till Vågmästarplatsen där
Kvillebäcken möter Hjalmar Brantingsgatan.
En fördjupad översiktsplan tas fram för Backaplansområdet med syftet att studera hur
området skall användas i framtiden och hitta en hållbar struktur för kommande utbyggnadsetapper. Visionen för Backaplan 2025 lyder:
“Göteborgs city med dess stadsmiljöer har expanderat över älven. På Backaplan finns
en trivsam, tät stadsbebyggelse med en spännande mångkulturell mix av boende,
arbete, handel, kultur och rekreation som gör Backaplan till en självklar mötesplats för
alla åldrar och grupper. Hela stadsdelen har blivit en förebild för hållbar stadsutveckling
med allt inom räckhåll. Genom Backaplan förstärks Göteborg kärna på båda sidor älven
till en livskraftig helhet.”
Infrastrukturen byggs ut med nya kopplingar för kollektivtrafiken mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Swedenborgsplatsen respektive mot Brunnsbo. Ett promenadstråk
länkar samman Backaplans olika delområden. Denna promenad är placerad så att
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Fördjupad översiktsplan för Backaplan med Östra Kvillebäcken markerat.

4.

den är väl integrerad med de övergripande stråken, platserna och den blivande grönskan inom Backaplansområdet.
Östra Kvillebäcken utgör första utbyggnadetappen, med cirka 1 600 bostäder i omdaningen av Backaplansområdet. Här blandas attraktiva bostäder med platser, torg och
grönstråk för rekreation samt med inslag av viss handel och verksamheter. Det ovan
nämnda promenadstråket löper längs Långängens östra del och via det triangelformade
torget i Östra Kvillebäcken.
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Förslag till framtida trafiksystem i området med ny koppling
mellan Swedenborgsplatsen
och Hjalmar Brantingsgatan.
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FÖRESLAGNA PLATSER OCH PARKER
Kvillebäcken rustas
till park genom planområdet

Brunnsbobergetutsiktspark nära
Backaplan
” Promenaden”stråk som binder
samman kvarter

Swedenborgsplatsen

Plats i anslutning
till ny pendeltågsstation
Torg/Park

Grön plats för
bollspel och
aktivitet

Bro/plats över
Kvillebäcken

Inre torg

Vågmästarplatsen

Kvilleparken- ny
stadsdelspark för
Backaplan

Nya eller befintliga platser och torg
som uppgraderas
Hjalmar Brantingsplatsen utvecklas till
mötesplats

Förslag till nya parker och stråk genom
planområdet
Viktiga parker och platser i anslutning
till Backaplan

Kvilletorget
Ramberget-utsiktspark
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Platser och parker i området med promenadstråket
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År 2007 bjöds tre arkitektkontor in för att ge förslag till utformning av området.
De tre kontoren var Södergruppen, Semrén & Månsson och White. De tankar som togs
fram i och med detta arbete ligger till grund för den slutgiltiga utformningen. Bearbetningarna har utförts av stadsbyggnadskontoret i samarbete med 02 Landskap.
OMRÅDET IDAG
Ursprungligen bedrevs jordbruk längs Kvillebäcken. Planområdet har successivt omvandlats till industriområde, på senare tid även med inslag av handel.
Bebyggelsen i planområdet består till största delen av äldre fabriksbyggnader och enkla
hallbyggnader. En del tomter är avrivna. Fyndmarknader, secondhandaffärer och små
livsmedelsbutiker samsas med föreningslokaler, upplag och mindre verkstäder.
Området har en tydlig rutnätsstruktur. Gamla Tuvevägen skär diagonalt genom detta
rutnät och minner om sin gamla funktion som tillfartsväg till centrala staden.
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6.

Hjalmar Brantingsgatan

OMGIVNINGEN
Öster om planområdet ligger Backaplan med ett utbud av handel i såväl stormarknader
som specialbutiker omgivna av stora parkeringsytor. Husen har en tvåvåningsskala.
Söder om planområdet ligger stadsdelen Brämaregården som består av landshövdingehus i tre våningar. Närmast Hjalmar Brantingsgatan bildar kontorshus och parkeringsgarage skärm mot bakomliggande bebyggelse.
I väster möter planområdet stadsdelen Kvillebäcken med en bostadsbebyggelse i tre
våningar. I korsningen mellan Hjalmar Brantingsgatan och Gustaf Dalénsgatan ligger
Vågmästarplatsen som är en bytespunkt för spårvagn och buss. Hjalmar Brantingsplatsen öster om planområdet är den stora knutpunkten för kollektivtrafiken.
Norr om Färgfabriksgatan ligger ett område som domineras av storskalig handel. Här
finns även flera större kontorshus med butiker i bottenvåningarna. Ytterligare längre
norrut domineras bebyggelsen av stora industribyggnader av skiftande kvalitet.
Kvillebäcken rinner utmed planområdets östra kant. En promenadväg är anlagd utmed
bäckens östra sida.
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7.

PLAN- OCH GESTALTNINGSIDÉ

PLANEN
Planstrukturen ansluter till den befintliga indelningen av kvarteren i Kvillestaden. De fyra
gatorna, Gustaf Dalénsgatan, Färgfabriksgatan, Långängen och Gamla Tuvevägen,
tidigare tillfartsväg till Göteborg, ligger kvar i sina ursprungliga lägen.
Gamla Tuvevägen vidgar sig i den norra delen till en större torgyta, med koppling till
Färgfabriksgatan. Torget är en del av den övergripande promenaden genom Backaplansområdet.
En passage delar av de två största kvarteren i området. Två mindre platser, fortsatt
kallade pocketparker, ligger insprängda utmed denna smitväg.
Området ansluter i väster i skala till den befintliga bebyggelsen i Kvillebäcken, men
exploateringen i området som helhet ansluter till tankarna om en tät bebyggelse med
innerstadskaraktär i och med omdaningen av Backaplansområdet. Bebyggelsen är i
fem och sex våningar men reser sig i sju våningar mot huvudgatorna och i åtta till tio
våningar mot parken. Ett hus i 16 våningar markerar torget. Bebyggelsen avslutas i ett
Färgfabriksgatan

punkthus i fonden av
Färgfabriksgatan

porthus vid torget

Karaktärskapande
burspråk som bildar
en rytm utmed gatan

torget

ljusinfall

Gustaf Dalénsgatan

ljusinfall

smitväg
speciella hus vid
pocketparker

Långängen

ljusinfall
pocket parks

Vågmästarplatsen
Principer för utformning av bebyggelsen i Östra Kvillebäcken
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punkthus
markerar torget

“den kulörta fronten mot parken”

utblick

tydligt bebyggelsebryn mot parken i öster.
Genom ett släpp mellan husen får bostadsgårdarna en utblick mot parken och
förbipasserande längs Kvillebäcken kan
kika in och följa vad som sker på gårdarna.
Deltavägen utgör en av huvudgatorna i
Backaplan. I fonden av Deltavägen reser
sig det mäktiga Ramberget. Bebyggelsen
i Östra Kvillebäcken utformas med hänsyn
till denna siktlinje.

Vy utmed Deltavägen med Ramberget i fonden.

SLOW CITY
I arbetet med Östra Kvillebäcken har tanken om “Slow city” varit en källa till inspiration.
”Slow” har funnits som begrepp i ett antal år och syftar på ett annat sätt att leva och
förhålla sig än brådska. Som reaktion mot slarvig, onyttig, hälsovådlig och kortsiktig förbrukningsmentalitet kom begreppet slow att stå för en uthållig, varaktig, miljömedveten,
hälsoinriktad livsstil. För mer än 10 år sedan dök begreppet ”Slow City” upp.

<

Slow city- rörelsen startade 1999 i Greve i Chianti. Rörelsen bildades för att uppmärksamma människor på problematiken att det inte är människor ensamma som vinner
epokgörande strider utan hela samhällen. Ett samhälle kan inte påverka världens
framtid, men de kan besluta om det egna samhällets framtid. Man vill bevara det ”riktiga” samhället istället för att skapa nya artificiella samhällen med kommersiella centra.
Man vill ha städer med småbutiker och butiksägare och hantverkare. Man vill ha restauranger med lokal anknytning som skiljer sig från den globaliserade snabbmatskulturen.

Kvartersstruktur

Siktlinje mot Ramberget utmed Deltavägen

9.

“Slow city är en stad som lever på ett självständigt och ursprungligt sätt i harmoni med
globalisering genom att försöka säkerställa hög livskvalitet för sina medborgare och
utan att vara beroende av det stora samhället när det gäller ekologisk, miljövänlig,
ekonomisk och social profil. Kanske detta är en dröm. Men drömmar behövs.”
- Källor om Slow City: Falköpings kommuns hemsida, www.myCity.se-slow city, dokument från föredrag av Paulo Saturnini 2004, www.slowchurch.com samt www.aftonbladet.se

I utformningen av Östra Kvillebäcken har vi bl a arbetet för:
- en lugn trafikmiljö, där bilar kör på de gåendes villkor
- fokus på möten mellan människor, och att stimulera ett liv mellan husen.
- utveckla grönområden för rekreation

TRYGGHET / ORIENTERBARHET
För att området skall upplevas tryggt att bo i och röra sig genom har följande varit
viktigt:
tydliga gränser mellan privat, halvprivat och offentlig
alternativa gångstråk
många ögon
genomgående entréer som bildar en rytm och fungerar som lyktor längs gatan
nära till allmänna kommunikationer
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Parken/ platser med kopplingar
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Gångstråk (Promenaden markerad med gult och
cykelstråk markerade med heldragen linje)

Gatorna, torgen och parken utgör de offentliga rummen i området. Tillsammans fyllerdessa våra olika behov av kommunikation, rekreation och samvaro. Här möts man på
väg till jobbet och efter att ha hämtat barnen på dagis. En sekvens av gaturum med
skiftande karaktär bildar miljöer av hög kvalitet där människor och bilar möts på lika villkor. Det stora triangelformade torget fungerar dels som samlingspunkt, dels som en orienteringspunkt i området och - inte minst- som en solig plats fredad från buller. Parken,
med Kvillebäckens vatten, ger området en grön karaktär som blir en inbjudande plats
att slå sig ner på.
Utformningen av kvarteren, med passager och smitvägar ger möjlighet att röra sig på
olika sätt genom omådet. Genom att bostadsgårdarna är förhöjda ca 1 m över gatans
nivå blir gränsen tydlig mellan dessa passager och de privata gårdarna. Mindre platser
längs dessa stråk blir naturliga mötesplatser på väg till skolan eller till träningen.
Bostäderna har entréer från gatan med genomgångsmöjlighet till gården. Detta gör att
de boende och besökande blir synliga i området, samtidigt som de har en direktkontakt
med grönskan på gården. Entréer längs gatan ger även en uppdelning och en orienterbarhet längs gatan.
Med sitt centrala läge intill Vågmästarplatsen och med närhet till Knutpunkten vid
Hjalmar Brantingsplatsen har de boende i området nära till buss och spårvagn. Hållplatserna ligger längs trafikerade stråk där folk rör sig till fots, på cykel eller i bil.
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Landmärken / orienteringspunkter i området
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BEBYGGELSE

OMRÅDETS KARAKTÄRER
Bebyggelsens karaktär skiftar inom området. Längs Gustaf Dalénsgatan och Färgfabriksgatan reser sig bebyggelsen till en kraftfull ram. Gatornas generösa bredd, de mäktiga husen och trädplanteringarna bidrar till att ge dessa karaktären av paradgator. Även
mot Kvillebäcksparken reser sig bebyggelsen och bildar här ett bryn mot grönskan - en
fond i det gröna parkrummet. I områdets inre delar är husen i fyra till sex våningar.
Kvarteren är uppbyggda med omslutande gårdar, med en tydlig utsida mot gatan och
en privat sida mot gården. Kvarterens hörn är öppna för att släppa ned ljus till såväl
gatorna som gårdarna och samtidigt öka kontakten dem emellan. Husen längs huvudgatorna är huvudsakligen i ljust tegel och knyter därmed an till omgivande bebyggelse och till den göteborgska byggnadstraditionen. Husens uppdelning på trapphus
markeras i fasad vilket ger gaturummet en resning.
Några hus bildar landmärken i området. De två pocketparkerna markeras genom var
sin byggnad som skiljer sig i material, färg, och höjd från den övriga bebyggelsen. Ett
högt hus markerar och bildare fond för det triangelformade torget. I torgets norra del
bildar ett “porthus” entré till området norrifrån.
Bottenvåningarna i området utformas varierat för att ge ett liv åt gaturummet. Utmed
huvudstråk och platser finns plats för lokaler där småbutiker kan etableras. Även
bostädernas entréer är orienterade mot gatan.
Fasader utmed gatorna och torgen utformas så att dessa hålls ihop rumsligt. Mot
gården är friheten större.

Exempel på reliefverkan.

Husen längs Gustaf Dalénsgatan föreslås få sockel med
tvåvåningsmotiv. Här exempel från Första Långgatan.
12.

GUSTAF DALÉNSGATAN OCH FÄRGFABRIKSGATAN
Hus i sju våningar kantar Gustaf Dalénsgatan. De två nedersta våningarna artikuleras
genom byte av fasadmaterial, reliefverkan eller dylikt. Generösa glaspartier i dessa
våningar ger ett välkomnande intryck och en resning hos husen. I hushörnen ger lokaler
liv åt gaturummet.
Utmed den västra sidan av gatan skjuter gavlar fram med kraftfulla burspråk i avvikande färgtoner. Dessa ger ytterligare karaktär och en rytm åt gaturummet. Genom ett
släpp mellan husen når eftermiddagssolen ned till gatan. I detta gatt skyddar en skärm
av glas gårdar och uteplatser från gatans larm. Bakom skärmen kan balkonger förbinda
husen och få både morgon- och kvällssol.
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3D-vy över området från sydost
med Gustaf Dalénsgatan ochFärgfabriksgatan. Det triangelformade torget markerat.

Kraftfulla burspråk ger tillsammans
med grönskan Gustaf Dalénsgatan
dess karaktär.

13.

Skärmar av glas skyddar utsatta
delar av området från buller.

14.

glasskärm

burspråk

Principsektion för burspråk och glasskärmar
utmed Gustaf Dalénsgatan 1:400

Gustaf Dalénsgatan 1:800

Kraftfulla burspråk ger Gustaf Dalénsgatan karaktär 1:800
15.

OMRÅDETS INRE DELAR
I de inre delarna av området är bebyggelsen i fyra
till sex våningar. Området som helhet får en ljus
grundkaraktär i exempelvis ljust tegel och puts.
Enstaka hus kan bryta av i andra ljusa material
vilket ger en variation längs med gatan. Sockelvåningen markeras med generösa glaspartier i lokaler
och allmänna ytor.
Ljuset når in till gårdarna genom öppningar i kvarterens hörn. Vissa av dessa öppningar utgör även
passager in till gårdarna. Även gatorna får extra
ljus genom denna utformning.
Gaturummet vidgar sig på några ställen till små
parker- nedan kallade pocketparker- som definieras
rumsligt genom sammanhållna fasadmaterial och
kulörer vilka bidrar till att skapa en lugn plats.

16.

Öppningar mellan
husen leder ljuset
mellan gata och
gård.

Pocketparken kan
hållas ihop rumsligt
genom återhållsamhet i materialval
och utskjutande
balkonger.

Hus i ljusa material i områdets inre delar.

Planutsnitt Långängen / G:a Tuvevägen 1:800

En varierad skala ger Långängen karaktär 1:800
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HUS VID POCKETPARKERNA
Vid pocketparkerna ligger stadsvillor i fyra våningar med en indragen takvåning. Dessa
skiljer sig markant i såväl material som kulör från den övriga bebyggelsen i området. De
ger karaktär åt de små platserna och leder samtidigt besökaren in i passagerna genom
kvarteren. Bottenvåningen utgör här ett fint läge för ett café med uteservering.

Husen vid de små
torgen får en helt
egen karaktär.

Livet mellan husen.

Material/ färgsättning inom kvarteret
varierar med en grund av ljusa kulörer.

Husen vid de så kallade pocket parkerna får helt egna karaktärer.

18.

Uteservering längs med husfasad

En samlingspunkt utmed Gamla Tuvevägen med punkthuset i fonden.
19.

Idéprincip: det gröna parkstråket tar tag i
bebyggelsen längs med brynet som får
”kulörta fasader”

Inspirationsbilder kulörta fasader

20.

DEN “KULÖRTA FRONTEN” MOT PARKEN OCH MÖTET MED FJÄRDINGSPLAN
Bebyggelsen trappar upp mot parken
och bildar ett bryn i åtta våningar. En
mindre del skjuter upp i 10 våningar och
ger brynet karaktär. Här tas parkens
grönska upp som motiv vid utformningen av fasaderna.
I fonden av Deltavägen reser sig Ramberget. Med en bebyggelse i åtta våningar mot parken behålls siktlinjen mot
Ramberget från den norra delen av
Deltavägen.
Ett hus i tio våningar skjuter fram i
fonden av Deltavägen. Det fria läget vid
Fjärdingsplan ger fina utblickar och en
solbelyst gård.
Ett rombiskt hus avslutar kvarteret mot Fjärdingsplan.
Planutsnitt 1.800

planutsnitt Kvillebäcken 1:800

Variation i kulörer utmed Kvillebäcken 1:800
21.

Husen mot parken. En mindre del av husen mot parken, skjuter upp i 10 våningar.

Längs parken får de boende
privata uteplatser.

22.

Mot Kvillebäcksparken reser sig bebyggelsen i 8 till 10 våningar. Den kulörta
fronten samspelar med parkens grönska.

Krokegårdsgatan

Sektion Kvillebäcken 1:400
23.

PORTHUSET OCH DET HÖGRE HUSET PÅ TORGET

PORTHUSET- entrén till området från norr.
kompletteras
DET HÖGRE HUSET- landmärket!
kompletteras

Porthuset bildar tillsammans med det
högre huset ett signum för torget.

De två husen på den triangelformade platsen.
24.

ENTRÉER
Bostäderna har sina entréer från gatan med genomgång till
gården. Detta ger ett liv åt gatan och bidrar till en trygg och
trivsam miljö samtidigt som de boende har direktkontakt med
gården.
Entréerna ger även en rytm åt gaturummet och bidrar till orienterbarheten i området.
BALKONGER / TERRASSER
Alla bostäder i området får uteplatser, såväl egna som gemensamma. mot gården utformas dessa platser med stor frihetsgrad
för att skapa ombonade och trivsamma miljöer att koppla av i.
Mot gatorna är husens fasader mer återhållsamma, för att skapa
en stadsmässighet.
TAK
Kompletteras

Plats för bild

Princip för variation av takutformning
inom området.

Plats för bild

Inspirationsbild tak

25.

FÖRGÅRDSMARK
Utmed lokalgatorna finns en zon närmast husen med grönska och entréplatser. Djupet
och utbredningen av förgårdsmarken varierar från gata till gata. Närmast entréerna blir
det plats för gemensam sittgrupp eller bänk och cykelparkering.
Förgårdsmarken finns för att föra in det gröna i gaturummet, för att skapa viss distans
mot bottenvåningens lägenheter samt för att ge en inramning av entréplatserna vid
varje trapphusentré.

GÅRDAR
Gårdarna är upphöjda ca en meter från gatan. De nås från genomgående trapphus
samt från trappor som leder direkt upp från gatan. På gården finns det gemensamma
ytor med sittgrupper och en plats för småbarnslek med sittmöjligheter intill.
In mot gården har lägenheterna på bottenvåningen privata uteplatser med ett djup på
ca 2.5 meter. Bostädernas bottenvåning ansluter till gårdens nivå.
Byggda avskärmningar mellan uteplatser skall hänga ihop med husens utformning.
Tekniska förutsättningar för gårdsutformning med planteringar och ytskikt av plattor skall ges för samtliga gårdar. Öppningar mellan hus från gård mot gata ska vara
genomsiktliga.
PARKERING
Boendeparkering anordnas i garage under kvarteren.
Besöks- och handikappsparkering finns längs gatorna.
Text kompletteras

Solvinkel för sommarsolståndet kl. 12.00
Solvinkel för vår- höstdagjämning kl.12.00

Husen i områdets inre delar varierar mellan fem och sex våningar för att släppa ned ljus till
bostäderna.

26.

Det gröna stråket
i Kvillebäcken
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PARKER / PLATSER / TORG

Kvilleparken är viktig för rekreationen i området
och är en av parkerna längs det gröna stråket
utmed Kvillebäcken.
Parken är ett långsträckt rum med Kvillebäcken
som samlande element. Ny kvartersbebyggelse
i åtta till tio våningar avgränsar parken mot
väster. I öster ligger Backaplans köpcentrum med
tvåvånings bebyggelse.
Parken bör utformas som en helhet, men här
beskrivs den västra sidan mer ingående.
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Långängen

Hjalmar Brantingsgatan
Anders S 2008-03-10

Det gröna stråket längs kvillebäcken
med promenadstråk.

Parkens karaktär kan med fördel domineras av
öppna gräsytor med mindre lundar av träd och
en serie platser utmed gångstråken. En trädrad
föreslås längs gatan utmed parkens västra sida.
Trädraden förstärker parkrummet ytterligare och
tar ner bebyggelsens skala mot parken.
I lokalgatornas förlängningar mot öster leder
gångstigar vidare ner till vattnet. Här kan
sittplatser skapas nära vattnet med terrasseringar
i en kombination av t ex trä och betong.
Långängen kopplas över till andra sidan
Kvillebäcken med en gång- och cykelbro.
Längst i norr har parken sitt bredaste mått och
här kan parken utvecklas till en samlingsplats
för stadsdelen med lekytor, sittplatser och
perennplanteringar.
På båda sidor om bäcken föreslås frodiga
planteringar av tåliga perenner för att förstärka
och försköna strandzonen.
Utmed kvarteren mot parken, finns uteplatser där
en del är privata och en del är gemensamma för
varje trapphus. Uteplatserna ger liv och karaktär
åt mötet med parken. De ligger ca en meter upp
från gatan och kan med fördel ha en direkt utgång
mot gatan via en trappa.

Ytor för vila och aktivitet.

Uteplatser på förgårdsmark
mot parken.

27.

DET TRIANGELFORMADE TORGET
Centralt i området, utmed Gamla Tuvevägen, ligger ett torg. Torget har en triangulär
form och omges i huvudsak av bostadshus i fem och sex våningar. Mitt på torget
föreslås ett punkthus i sexton våningar.
Torgets södra del blir den egentliga vistelseytan med bäst solljusförhållanden. Här
kombineras gröna ytor med hårdgjorda ytor, sittplatser och planteringar. Lek och andra
aktiviteter integreras i torgets utformning. En kioskbyggnad får en lämplig placering
i anslutning till denna plats. Den mindre byggnaden tar ner skalan mellan det höga
punkthuset och vistelseytorna på torget.
På torget och i pocketparkerna läggs ett markmaterial som blir karaktärsmaterial
för platserna i området. För att variera beläggningen på stora ytor vid torget och vid
pocketparkerna kan detta material varvas med andra, mer neutrala material.
Promenadstråket som föreslås genom Backaplans olika delområden kommer in via
gång- och cykelbron i öster, fortsätter in på Långängen och vidare upp via torget.
Karaktärsmaterialet från torget följer med i stråket.

perspektiv torget
Gröna ytor kombinerade med
hårdgjorda ytor. (Sönders boulevard,
Köpenhamn)

Trappa ner på förgårdsmark.

Lek och aktivitet integrerad på
torget. (Björns trädgård, Stockholm)
planutsnitt
28.

POCKETPARKER

Grön pocketpark

Stråket

Återkommande karaktärsmaterial på platser, exempelvis gult
tegel.

planutsnitt

För att skapa variation i
kvartersstrukturen och platser
att samlas på föreslås två s k
pocketparker i området. De kopplas
samman via en passage som leder
genom de två största kvarteren.
Pocketparkerna karaktäriseras
av att de tillhör det gemensamma
gaturummet, är gröna med träd eller
andra planteringar och är rumsligt väl
definierade.

perspektiv norra pocketparken

29.

VÅGMÄSTARPLATSEN
Vågmästarplatsen är en viktig plats för området. Närmar man sig området väster- och
söderifrån är detta den plats man först möter. Här möts och korsas många trafikslag
vilket skapar en komplex trafiksituation. I följande beskrivning menas den norra delen
av Vågmästarplatsen.
Platsen är en del av hela Vågmästarplatsen men också en del av Gustaf Daléngatan
med sin karaktär av paradgata. Den karaktären kan dröja sig kvar här. Gaturummet
vidgas på båda sidor, byggnaderna trappas ner i våningshöjd och rummet flackas
därmed ut. Här återfinns det varma, ljusa markmaterialet från torget inne i området, se
nedan, och här finns grupper av lite större, sirliga träd. Utgångspunkten är att skapa en
enkel, ren plats där de skilda verksamheter som finns runt om kan ta plats och synas.
Texten utvecklas vidare när förutsättningarna för platsen klarnat.

planutsnitt - Vågmästarplatsen

30.

schematisk bild gator

GATOR / PARKERING

GUSTAF DALÉNSGATAN & FÄRGFABRIKSGATAN
De två nya paradgatorna Gustaf Dalénsgatan och Färgfabriksgatan famnar området
i väster och i norr. På båda gatorna föreslås trädplanteringar mellan biltrafik och
gångbana, på båda sidor. Gångbanorna är generösa och i Gustaf Dalénsgatan finns
plats för förgårdsmark som bitvis är planterad.
För karaktären och gatumiljön är träden och de gröna inslagen längs fasaderna viktiga.
I båda gatorna föreslås dubbelriktade cykelbanor.

principsektion Gustaf Dalénsgatan (sektion 5)

31.

LOKALGATOR
Lokalgatorna i området är en viktig del av utemiljön. Gatorna inne i området är
gångfartsgator där alla trafikslag samsas på de gåendes villkor. Med markmaterial,
grönska, murar, belysning och annan möblering skapas en gatumiljö där detta
blir tydligt. Utformningen varieras något mellan de olika gatorna för att underlätta
orientering och ge känsla av tillhörighet. Flertalet av gatorna är enkelriktade.
Lokalgatorna bör utformas som ett sammanhängande golv, utan kantstenar. På några
ställen fortsätter torgets och pocketparkernas material över gatan. Materialbytet och
en viss upphöjning av ytan drar ner hastigheten på biltrafiken. Parkeringsplatserna kan
markeras med en avvikande färg på markmaterialet och med låga murar med infällda,
diskreta p-skyltar. Gatuparkering inne i området sker på den skuggigaste sidan av
gatan.
Alla murar i gatan och vid förgårdsmark ska vara samma i området och av natursten
alternativt betongmurar som platsgjutes eller prefab-block i färdig höjd. Bredden bör
vara min 30 cm för att fungera som informella sittkanter.
Det gröna är en viktig del av gångfartsgatorna. Trädplanteringar, förgårdsmark med
planteringar i och de gröna pocketparkerna ger området karaktär.
Markmaterialet utreds vidare.
Exempel på utformning av gångfartsgata, planutsnitt från lokalgata 3 & 4

32.

Lokalgata 1

Större solitärträd på
utvalda platser.(Majorna, Göteborg)

principsektion
(sektion 1)

Denna gata skiljer sig från de övriga lokalgatorna med verksamheter mot söder och med
dubbelriktad trafik. På norrsidan av verksamhetsbebyggelsen förläggs ett större antal
besöksparkeringar. Lokalgata 1 är liksom övriga lokalgator i området gångfartsgata och
utformas utan kantstenar, med markmaterial och trädplanteringar lika de andra lokalgatorna.

Lokalgata 2 -Långängen

Upphöjd förgårdsmark med
sittplatser. (Majorna, Göteborg)

principsektion
(sektion 2)

Gata utan nivåskillnader
varierad markbeläggning.

Den befintliga gatan Långängen är kvar som en lokalgata i området. Den är enkelriktad med
körriktning mot öster. I förlängningen över Kvillebäcken föreslås en gång- och cykelbro.
Parkeringsplatser för besökande placeras på den skuggigaste sidan av gatan. På den andra
sidan, med bäst solljusförhållanden, ges plats för en upphöjd, planterad förgårdsmark. Mindre
träd placeras på denna då befintligt ledningspaket hindrar annan placering. Vid varje port bildas
en entréplats.
33.

Lokalgata 3 & 4

Förgårdsmark med
mindre träd/buskar.
principsektion
(sektion 3 & 4)

Gata utan nivåskillnader
varierad markbeläggning.

Gatorna är enkelriktade, parkeringsplatser för besökande på
den skuggiga sidan. På båda sidor av gatorna föreslås smala
remsor förgårdsmark med låga planteringar, på solsidan
föreslås trädrader . Vid varje entré bildas en entréplats. De
båda gatorna kan ges olika karaktär genom olika trädval.

Markbeläggning som drar ner
hastigheten och halvtäta plank
mot gård.
Murar avgränsar planteringar
samt skapar sittmöjligheter.
(Västra hamnen, Malmö)

34.

LOKALER

LOKALER / BOKALER
Längs viktiga stråk och platser i området placeras lokaler, eller så kallade bokaler
(lokal kopplad till en lägenhet.)

Två förskolor är placerade i området.

Verksamheter:
Lokaler:
Bokaler:
Dagis:

1 p-platser
hk-platser

35.

LJUSSÄTTNING

LJUSSÄTTNING
Kompletteras

plats för bilder

Belysning i gaturummet och i parken

36.

ÖVRIGT

DAGVATTEN
kompletteras

TEKNIK
kompletteras

37.

