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Förord
Detta program har tagits fram för att visa hur stadsdelen Östra Kvillebäcken
kan utvecklas till en attraktiv stadsdel med blandad stadsbebyggelse. Östra
Kvillebäcken är ett av de centrala områden i Göteborg som står inför en
omvandling och förnyelse och som berörs av många övergripande plan- och
trafikfrågor.
Programmet består dels av en plankarta med riktlinjer som visar den övergripande inriktningen för markanvändning och trafiksystem, dels av en beskrivning med illustrationer och idéer om möjligheter att utveckla området.
Programmet redovisar frågeställningar och belyser förutsättningar för den
angivna markanvändningen och trafikföringen så att en utveckling och förnyelse kan ske. Programmet skall fungera som underlag för efterföljande
detaljplaner.
Till programmet har fogats en sammanställning av angelägna arbetsuppgifter
i den fortsatta planeringen, bl a utveckling av bostadsbebyggelse i södra
delen, utformning av Nya Swedenborgsgatan till kollektivtrafikstråk och
fortsatt översiktlig planering av Backaplan.

Läsanvisning
I kapitlet Program redovisas plankartan med tillhörande riktlinjer och en
sammanfattande beskrivning samt förslag till fortsatt planering
I kapitlet Trafik och behandlas den övergripande och lokala trafiksituationen och de förutsättningar de innebär för förändringar i trafikstrukturen. Principerna för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik redovisas i detta
avsnitt.
I kapitlet Förutsättningar beskrivs och analyseras nuvarande förhållanden och förutsättningarna för planeringen av området
I kapitlet Beskrivning av förslaget, idéer och möjligheter redovisas
underlag för programpunkterna, samt idéer och möjligheter för områdets
framtida utformning, principsektioner för gator etc
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Inledning

Utgångspunkter
Ett centralt beläget, brokigt och varierat industri- och handelsområde
Östra Kvillebäcken är ett centralt beläget område med brokigt innehåll.
Området har många fastighetsägare och en blandning av små och stora
byggnader med verksamheter och handel av olika slag. Delar av området ger
idag ett ovårdat och förfallet intryck med flera avrivna tomter. Samtidigt kan
det upplevas som varierat och charmigt.
Det centrala läget i staden motiverar förnyelse
Läget motiverar en tätare stadsbebyggelse. Det är därför angeläget att klargöra riktlinjerna för områdets framtida utveckling och upprustning. Speciellt
för området är att det erbjuds nya exploateringsmöjligheter ”mitt i staden”
vilket är en stor kvalitet och utmaning. Efterfrågan har också ökat på centralt
belägna bostäder med närhet till kollektivtrafik.
Stadsutveckling i omgivningen ger nya förutsättningar
Programområdet omges av flera större områden som på sikt kommer att
förnyas och ges ett mer stadsmässigt innehåll, t ex Backaplan, porslinsfabrikstomten, Frihamnen och Ringön. Med en förnyelse av dessa områden
kommer programområdet att få nya förutsättningar. Förbättrade samband
över de stora trafikområdena och bättre förbindelser över Göta älv är andra
möjligheter som ökar närheten till Norra Älvstranden och centrala Göteborg.
Det är också angeläget att knyta ihop området med de omgivande bebyggelseområdena i stadsdelen Lundby.
Entré till Hisingen
Hjalmar Brantingsgatan har en viktig roll som entré till centrala Hisingen och
bör på sikt omformas till en välkomnande stadsgata. Knutpunkt Hjalmar är
en viktig hållplats för kollektivtrafiken och ger handelsområdet Backaplan
unika förutsättningar. Vågmästarplatsen och Wieselgrensplatsen är knutpunkter i anslutning till stadsdelcentra både för kollektivresenärer, biltrafikanter och gång- och cykeltrafikanter. Hjalmar Brantingsgatans funktion och
utformning behandlas inte i denna plan utan kommer att studeras i ett eget
projekt.
Splittrade ägarförhållanden
Programområdets nuvarande användning och bebyggelsestruktur är mycket
varierad och fastighetsägarna är många. Programmet har utformats med
utgångspunkt från vad som har bedömts önskvärt, möjligt och realistiskt både
vad gäller innehåll och förändringar över tiden.
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Inledning

Flygbild med programområdet i relation till omgivande områden.

Programområdet sett från spårvagnshållplatsen vid Vågmästarplatsen
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Inledning

Inriktning

· Bygg ut staden!
Planera för en blandad stadsbebyggelse med inslag av bostäder.
· Utveckla kvalitéer som gör området attraktivt!
Minska genomfartstrafiken! Tillför grönska och utveckla stråket runt
Kvillebäcken! Bygg tilltalande hus och rusta upp gaturummen!
· Knyt ihop stadsdelarna, minska barriärerna!
Gör Gustaf Dalénsgatan till en attraktiv stadsgata!
· Ta vara på områdets charm och variation!
Förnya området successivt.
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Idéskiss över Gustaf Dalénsgatan sedd mot norr med planteringar och nya byggnader
för bostäder och verksamheter.
Jämför med bild över befintliga
förhållanden nedan.

Inriktning

Inledning
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Program

Program inför förnyelsen av Östra Kvillebäcken

Programmets huvuddrag
·

Blandad stadsbebyggelse i hela programområdet med ett stort inslag av
bostäder i södra delen och ett stort inslag av verksamheter i norra delen.

·

Ny gata mellan Swedenborgsplatsen och Backaplan som en viktig länk
i kollektivtrafiknätet.

·

Upprustning av gatumiljöer och avlastning av genomfartstrafik.

·

Grönstråk längs Kvillebäcken

·

Utredningsområde i söder i avvaktan på Hjalmar Brantingsgatans utformning och funktion

Programmet består av plankarta med riktlinjer och följande sammanfattade
punkter.
I kapitlet Beskrivning av förslaget, idéer och möjligheter redovisas underlag
för programpunkterna, samt idéer och möjligheter för områdets framtida
utformning, principsektioner för gator etc.

Sammanfattande beskrivning
·

En del av staden

Östra Kvillebäcken skall vara strukturellt integrerad med den omgivande
staden. Det sker genom insatser för att minska Gustaf Dalénsgatans barriäreffekt och genom nya förbindelser över Kvillebäcken. På sikt bör även
möjligheten att passera över Hjalmar Brantingsgatan att förbättras.
·

Bebyggelsestruktur

En kvartersstruktur, med det ursprungliga gatunätet som utgångspunkt,
skapas och utgör ramen för områdets framtida utveckling. I södra delen
kan ny bebyggelse uppföras bl a på de många rivningstomterna. I norra
delen kan förtätning ske. Öppna platser och lekytor bör ges utrymme,
särskilt i södra delen.
·

Måttlig skala

En fyravåningsskala bedöms lämplig med hänsyn till stadsbilden, men
variationer i höjdled kan förekomma.
·

Blandning av verksamheter och bostäder

Inom kvarteren skall en blandning av verksamheter och bostäder eftersträvas. Verksamheterna får inte vara störande för befintliga och tillkommande bostäder.
·

Anpassning till störningar från trafik

Bebyggelse skall utformas så störningar från trafik minimeras, särskilt
till bostäder. Gårdar bör göras kringbyggda för att utestänga buller från
omgivande gator. Kontor och andra verksamheter är lämpliga som skärm
i bullerutsatta lägen
·

Avlasta från genomfartstrafik

Förändringar föreslås för att avlasta Gustaf Dalénsgatan, Färgfabriksgatan
och södra delen av området från genomfartstrafik så att störningar och
barriäreffekter minskar. En ny gata föreslås mellan Backaplan och Swedenborgsplatsen. Färgfabriksgatan trafikregleras så att den fungerar som
infart till Backaplan under en övergångsperiod. På sikt bör en ny tillfart
från Hjalmar Brantingsgatan till Backaplan från söder anläggas.
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Bedömt nytillskott södra delen
- ca 800-1000 lägenheter
- ca 14 000 kvm verksamheter
Nytillskottet är baserat på de skisser
som finns i programmet och är preliminära

Plankarta

Program
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Riktlinjer

Program

·

Nytt kollektivtrafikstråk

Den föreslagna Nya Swedenborgsgatan kommer att bli en viktig länk i
det framtida kollektivtrafiknätet. Utrymme skall finnas för separata körfält
för bussar.
·

Förbättrade stadsrum

Byggnader skall placeras i tomtgräns mot gata för att skapa markerade
stadsrum och skyddade innergårdar. Gator som behöver förändras och
rustas upp är Gustaf Dalénsgatan, Rundbäcksgatan och Färgfabriksgatan.
Bottenvåningar mot gatan kan göras variationsrika med entréer och skyltfönster till butiker och verksamheter samt portar till gårdar. Den föreslagna Nya Swedenborgsgatan blir entréstråk till Östra Kvillebäcken och
Backaplan och bör markeras med grönska.
·

Begränsat inslag av handel

Handel i måttlig skala kan förekomma i hela programområdet. Handel
som alstrar stora trafikmängder är inte lämplig. I södra delen kan småskalig handel bedrivas i bottenvåningen på bostadsbebyggelsen.
·

Parkering

Parkering skall anordnas på kvartersmark förutom korttidsparkering som
kan ske längs gator i området.
·

Gång- och cykelstråken byggs ut

Goda gång- och cykelförbindelser skall byggas ut. Längs de större
genomgående stråken skall separata cykel- och gångbanor anläggas. Nya
broar över Kvillebäcken föreslås för att binda ihop stråken. Trottoarer
bibehålls längs befintliga gator, (se karta).
·

Förbättra grönstrukturen

Miljön kring Kvillebäcken förbättras, lyfts fram och breddas så att grönstråkets betydelse som nord-sydlig länk förstärks. En förbindelse skapas
mellan Kvillebäcksstråket och befintligt grönområde väster om Gustaf
Dalénsgatan genom planteringar i gaturummen. Åtgärder i och kring vattenområdet skall anpassas till den värdefulla floran, (se karta).

Grönstruktur
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Övergripande gång- och cykelnät
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Programmet anger inriktningen för markanvändning och trafikföring i det
redovisade området och skall ligga till grund för fortsatt planering. Byggrätter, byggnaders och gators utformning etc regleras formellt i detaljplaner och
avtal. Bygglov ges enligt detaljplan.

Program

Programmets status

Fortsatt planering och genomförande
Flera av ovanstående punkter måste studeras mer i detalj i den fortsatta
planeringen. För stora delar av programområdet krävs ny detaljplan vid
utbyggnad. Samverkan mellan kommunen och fastighetsägarna är en nödvändig förutsättning för genomförande. Tidpunkt och möjlighet beror bl a på
kommunala prioriteringar, ekonomiska förutsättningar och hur kostnader kan
fördelas mellan olika parter.

Förslag till fortsatt arbete
Utveckla södra delen för bostäder.
Skapa en organisation med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och
berörda markägare. Ta fram skisser på området, studera lägen för friytor,
ev skola/dagis, ev kontor m m. Bedöm hur erforderliga boendekvalitéer kan
skapas. Beräkna buller och undersök ev förorenad mark inför varje projekt.
Beräkna exploateringsgrad och kostnader. Detaljstudera utformningen av
Gustaf Dalénsgatan och utse kostnadsbärare för ombyggnad. Påbörja detaljplanering för några bostadskvarter inklusive Gustaf Dalénsgatan.
Nya Swedenborgsgatan
Utforma gatan som trafikstråk med separata körfält för kollektivtrafik. Studera detaljutformning och anslutning till omgivande fastigheter. Påbörja
detaljplanering. Skapa beredskap för framtida genomförande.
Störande verksamheter
Förhindra nya etableringar nära befintliga eller tillkommande bostäder
Bevaka bygglovgivningen. Inventera störande verksamheter och föreslå nya
lägen. Se över gällande detaljplaner. Utred eventuella ersättningsanspråk.
Vattendraget Kvillebäcken
Utforma grönstråket runt bäcken. Inventera förekomsten av den utrotningshotade växten knölnate och redovisa hur den skall skyddas
Planera Backaplan
Återuppta arbetet med den detaljerade översiktsplanen. Markanvändning,
struktur, trafikföring och kollektivtrafikstråkets samband mellan knutpunkt
Hjalmar och Swedenborgsplatsen måste belysas. Detaljstudera infart till
Backaplan från söder.
Hjalmar Brantingsgatan
Studera gatans framtida funktion och utformning.
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ägen
Tuvev

Tr a f i k

Trafik

Övergripande trafiksituation

Övergripande trafikstruktur.
Befintliga förhållanden med trafikmängder från 1999 (f/åmvd)

I kommunens översiktliga planering är tanken att leda genomfartstrafiken
från Tuvevägen och Björlandavägen via det övergripande vägnätet norr och
öster om programområdet. Idag väljer denna trafik till stor del Gustaf Dalénsgatan för att komma till Götaälvbron, Älvsborgsbron och Norra Älvstranden.
Tuvevägen planeras få en ny länk med ett nytt mot på Norgevägen. Etapp 1
av detta projekt har nyligen färdigställts genom anläggandet av länk mellan
Minelundsvägen och Tuvevägen omedelbart norr om planområdet. Syftet
med denna ombyggnad är att avlasta bl a Gustaf Dalénsgatan från genomfartstrafik och från tung trafik från industriområden i norr.
Förbindelserna över Göta älv är idag hårt ansträngda, vilket ofta leder till
köer och stopp i trafiken. Planer finns på en avlastning av Tingstadstunneln
genom en ny förbindelse över älven norr om tunneln.
Upprustning pågår även av Lundbyleden, bla med nya eller ombyggda mot
som ansluter Norra Älvstranden till det övergripande trafiknätet. I samband
med detta har Myntgatan miljöprioriterats för att om möjligt styra trafik i
nord-sydlig riktning till andra vägar.

Trafik inom programområdet
Nuläge
Planområdets omges av gator i det övergripande trafiknätet. Hjalmar Brantingsgatan (26 000 f/åmvd) i söder, Gustaf Dalénsgatan (19 000 f/åmvd) i
väster och Minelundsvägen (20 100 f/åmvd) i norr. Inom området är det
12
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f/åmvd = antal fordonsrörelser per årsmedel vardagsdygn
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Minelundsvägen har fått ökad trafik genom utbyggnaden, medan Tuvevägens
södra del och Magnetgatan avlastats. Troligen har även Gustaf Dalénsgatan
avlastats något. Planerat byggvaruhus norr om området kan komma att medföra ökad trafik på Gustaf Dalénsgatan.

0*

70

Förslaget

9500

5000

3000

Färgfabriksgatan

19 000

Gustaf Dalénsgatan

17 500

Björlandavägen

16 000

mycket trafik på Magnetgatan, som är en länk mellan Björlandavägen och
Minelundsvägen, och Färgfabriksgatan, som är en infart till Backaplans handelsområde. Övriga gator inom planområdet har liten trafik, med undantag
för Gamla Tuvevägen som har något större trafik (3000 f/åmvd).

Tr a f i k

7700*

Minelundsvägen

Målet för trafikplaneringen inom i programområdet är att avlasta Gustaf
Dalénsgatan och Färgfabriksgatan från genomfartstrafik så att störningar och
barriäreffekter minskar. Syftet med detta är att skapa möjlighet för ytterligare
bostadsbyggande i planområdets södra del.
I anslutning till området ligger Backaplans handelsområde som är en mycket
stor målpunkt både i regionen och lokalt. I detta sammanhang är det trafiken
från nordväst (Tuvevägen och Björlandavägen) och från väster (Hjalmar
Brantingsgatan) som skapar genomfartstrafik genom planområdet på Gustaf
Dalénsgatan och Färgfabriksgatan.

Etapp 1
Etapp 1 innebär att befintligt trafiksystem i huvudsak bibehålls. Trafiken till
26 000
och från Backaplans handelsområde sker på Färgfabriksgatan och gatorna
norr därom för att undvika genomfartstrafik på övriga gator i området. Gamla
Befintligt gatunät, med trafikmängder Tuvevägens förbindelse med Färgfabriksgatan mot söder måste stängas i
1999-2002.
detta alternativ för att göra södra delen av planområdet fritt från genomfarts*) trafik räknad 2002 efter Minelunds- trafik.
vägens utbyggnad
För det södra området innebär detta förslag att genomfartstrafiken till Backa–
plans handelsområde finns kvar både på Färgfabriksgatan och på Gustaf
Dalénsgatan. Vid förtätning med bostäder i området måste hänsyn tas till
detta.
I norra och mellanområdet ger förslaget inga förändrade förutsättningar
jämfört med dagsläget.
Hjalmar Brantingsgatan

Etapp 1.5
Etapp 1.5 innebär att Backaplans handelsområde försörjs med trafik via
ny gata i vägreservatet (Nya Swedenborgsgatan) från Swedenborgsplatsen
till cirkulationsplatsen vid Backaplan. En ny gata i detta läge förbinder
Björlandavägen och delar av trafiken från Tuvevägen med handelsområdet
vid Backaplan.
Tillfart till Backaplan från Hjalmar Brantingsgatan sker via Färgfabriksgatan.
Utfart mot Hjalmar Brantingsgatan åt väster sker via befintlig anslutning i
vid Kvillebäcken.
Nya Swedenborgsgatan innebär att en ny framsida skapas i området, vilket
ger förutsättningar för förnyelse utefter stråket. Den nya gatan innebär också
att planområdet knyts tydligare till Backaplans handelsområde.
Även tillgängligheten till det norra området kan förbättras genom ny gatuanslutning direkt till Nya Swedenborgsgatan.
Förslaget innebär en viss avlastning av Gustaf Dalénsgatan och Färgfabriksgatan. Hänsyn till trafik och buller krävs vid förtätning med bostäder i
anslutning till dessa gator.
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Etapp 1

Etapp 1.5

Etapp 2
Etapp 2 förutsätter att en ny anslutning till Backaplan skapas direkt från
Hjalmar Brantingsgatan, dvs utanför programområdet. Hjalmar Brantingsgatans funktion och utformning måste studeras innan en ny fullvärdig korsning
kan anläggas. Upprustning av miljön kring ett större avsnitt av gatan är
angelägen.
Genomfartstrafiken till Backaplan på Färgfabriksgatan flyttas, vilket medför
bättre förutsättningar att bygga bostäder i södra delen. Förslaget innebär
också att trafiken till och från Backaplans handelsområde flyttas från Gustaf
Dalénsgatan, vilket bidrar till att minska gatans barriäreffekt och störning
på omgivningen.
Trafiken på Gustaf Dalénsgatan kan minskas ytterligare ner till ca 5000
f/åmvd om gatan ges en underordnad utformning i förhållande till Nya
Swedenborgsgatan. Då går ljudnivån ner till 60 dBA i fasadliv för planerade
bostäder vid gatan.
Områdets påverkan på omgivande trafiksystem
Programområdets trafikalstring vid föreslagen förtätning och förändring av
innehåll har beräknats. För den södra delen innebär omvandlingen till ett
större bostadsinnehåll att trafikalstringen i stort sett kommer att vara oförändrad jämfört med dagsläget. I den norra delen är det främst den befintliga
handeln närmast Backaplan som ger trafikalstring. För övriga delar är trafikalstringen måttlig, men en ökning kan förväntas med ca 20% orsakad av
förtätning med verksamheter. Någon ytterligare handel av regional karaktär,
som ger upphov till stora trafikmängder, föreslås inte i programområdet.
Sammantaget innebär detta att trafikalstringen från området endast medför en
begränsad ökning av trafiken på omgivande gator. Problemen med överskridande av miljökvalitetsnormerna vid omgivande trafikleder påverkas således
inte.
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26 000
Etapp 2
Räkneexempel på förändringar av
trafikmängder (f/åmvd) beroende
på val av trafiklösning. Trafiksiffrorna inkluderar beräknad alstring
av trafik inom planområdet.
Bullernivåer redovisas i anslutning
till planområdets södra del där
bostadsinnehållet förväntas bli
störst. Kartan redovisar frifältsvärden i nya kvartersgränser med
de trafikförändringar som föreslås
genomförda.
*)i etapp 2 förutsätts att en god
infart till Backaplan från söder
anläggs

f/åmvd = antal fordonsrörelser per årsmedel vardagsdygn

Trafikkapitlet redovisar olika steg kring utvecklingen av trafiken i programområdet. Syftet är att visa hur området kan avlastas från trafik för att undvika
störningar på nya bostäder, främst i områdets södra del. De olika alternativen
visar att avlastning av Gustaf Dalénsgatan är möjlig men att trafikflödet även
i framtiden kommer vara höga. Minskade flöden påverkar bullersituationen
endast i begränsad omfattning, men upplevelsen av barriäreffekt blir mindre.
Bostäder längs gatan måste utformas med hänsyn tagen till bullersituationen.
Längs Färgfabriksgatan kan en effektiv avlastning fås om Nya Swedenborgsgatan byggs ut.

Tr a f i k

Ställningstagande kring trafik

De olika utvecklingsetapperna av trafiksystemet visar att trafiken till Backaplan från väster kan ske via Nya Swedenborgsgatan och genom ny tillfart
direkt från Hjalmar Brantingsgatan öster om programområdet. Det finns
således inget behov av denna trafik skall genomkorsa programområdet. Programområdet bedöms därför vara möjligt att förnya utan att utformningen av
Backaplan är klarlagd.

Gång- och cykeltrafik
För att skapa bra kopplingar till omgivande områden är det angeläget att
skapa nya förbindelser över omgivande barriärer som tex Kvillebäcken och
Hjalmar Brantingsgatan. Det senare kräver dock en mer omfattande ombyggnad av gatan för att kunna genomföras. Det är viktigt att alla stråk fullföljs
så att man kan röra sig obehindrat mellan olika områden. Övergripande gångoch cykelstråk förläggs enligt karta.

Övergripande gc-struktur

Eventuella skolbarn i programområdets södra del kommer sannolikt att gå i
skola väster om Gustaf Dalénsgatan. Det ställer krav på säkra gångpassager
över Gustaf Dalénsgatan. I samband med ombyggnad av gatan kan dessa
förbättras genom breda refuger kombinerat med avsmalnade körfält och
markering i markbehandlingen. (se skisser på s. 35 och 36)

Kollektivtrafik
Området ligger i anslutning till Vågmästarplatsen som är en kollektivtrafikknutpunkt med spårvagnar och busslinjer. Busslinje finns också längs Gustaf
Dalénsgatan, med hållplats vid korsningen med Magnetgatan. I anslutning
till området finns också Knutpunkt Hjalmar som är en betydelsefull omstigningsplats för kollektivtrafiken. Området är alltså bra försörjt med kollektivtrafik i den södra delen. Även den norra delen har kollektivtrafikförsörjning,
men av något sämre standard. Det är viktigt att tydliga och fungerande
kopplingar skapas till hållplatser i anslutning till området.

Swedenborgsplatsen

et
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tra

Vågmästarplatsen

Knutpunkt
Hjalmar

Kollektivtrafikstråk i anslutning till
programområdet

Framtida bostadsområden planeras på östra och västra Hisingen. Dessa områden kommer att kollektivtrafikförsörjas med busslinjer via Knutpunkt Hjalmar och Swedenborgsplatsen. Busstrafiken kan därmed komma att flerdubblas jämfört med idag. Vid utbyggnaden av Nya Swedenborgsgatan skall
därför mark reserveras för separata busskörfält så att en gen och snabb
koppling kan skapas mellan Knutpunkt Hjalmar och Swedenborgsplatsen.
Ett spårvägsreservat finns från Backaplan för ny spårväg mot Backa. Det
passerar inte genom programområdet, men kan ge en bättre kollektivtrafikförsörjning för del av området.

Program inför förnyelse av Östra Kvillebäcken - 2002-12-16
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För utsättningar
Mitt i industriområdet finns en liten grupp
villor

Handel som riktar sig mot Backaplan

Även i södra delen finns handel

16

Flygbild (1995) som visar programområdets mångfald och stora andel obebyggda
tomter. Sedan bilden togs har ytterligare bebyggelse rivits.

Kvillebäcken omges av grönområden

Kontorshus vid Gustaf Dalénsgatan

I området finns stora avrivna tomter

Exempel på industribyggnad i området

Program inför förnyelse av Östra Kvillebäcken - 2002-12-16

Programområdets avgränsning
Det primära utredningsområdet – programområdet – avgränsas i söder av
Hjalmar Brantingsgatan, i väster av kvarteren väster om Gustaf Dalénsgatan,
i norr av Kvilleleden samt i öster av vattendraget Kvillebäcken.
En ändring av Hjalmar Brantingsgatan är angelägen för att bättre koppla
området till stadsdelarna i söder. Frågan är dock av övergripande karaktär
och ingår inte i detta arbete utan programmets gräns dras norr om spårvägsspåren.

För utsättningar

Förutsättningar

Historik
Fram till 1658, när Bohuslän blev svenskt, var vattendraget Kvillebäcken
riksgräns mot Norge. Lundby och Tuve tillhörde då Sverige medan övriga
Hisingen tillhörde Norge. Området tillhörde tidigare de yttre delarna av
Lundby gårdar. Gamla Tuvevägen var landsvägen in till Göteborg. I början
av 1900-talet uppfördes bebyggelse för industri i området. Det relativt småskaliga området runt bäcken kom att domineras av kemisk-teknisk industri.
Under 1900-talets andra del har delar av området förändrats från industri
till handel. Vissa fastigheter har i denna förändringsprocess genomgått stora
ombyggnader, medan andra stått i princip orörda.

Nuvarande markanvändning och bebyggelse
Programområdets avgränsning och
indelning i delområden

Fastigheternas användning varierar från obebyggda rivningstomter till välskötta industrianläggningar. Området ger ett skräpigt och ostädat intryck.
Socialt sett är området av splittrad karaktär. Det finns gott om billiga lokaler
vilket har lett till en ansamling av verksamheter som är beroende av såväl
goda kommunikationer som låga hyror. Etniska föreningar, prylmarknader,
bazarer, småverkstäder och MC-klubbar trängs med butiker, kontor, lunchrestauranger och ateljéer. Dagtid har stora delar av området en mycket livlig
karaktär, kvällstid dör det ut.
Ur standard- och verksamhetssynpunkt kan man definiera fyra delområden.
Område norr
Detta område har bibehållit sin industrikaraktär i högre utsträckning än de
övriga. Fastigheterna är i regel stora och byggnaderna är av olika kvalitet.
Flera stora välskötta industribyggnader finns, liksom åtskilliga nedgångna
som används för skiftande ändamål. I områdets norra del ligger en grupp
villor. På de stora tomma ytorna som området rymmer huserar åtskilliga
små verkstäder och bilförsäljare, inhysta i husvagnar, byggbaracker och enkla
garagelängor. På gatorna står skrotbilar och verksamma i området berättar
om en utbredd kriminalitet.
Område mitt
I detta område dominerar den storskaliga handeln. Byggnaderna är större och
mer välskötta än i område norr och de omges av anlagda parkeringsytor. Tillfälliga verksamheter förekommer inte i någon högre utsträckning, däremot
finns flera större kontorshus med butiker i bottenvåningarna.
Område syd
Detta område består i huvudsak av äldre fabriksbyggnader samt avrivna
tomter och enkla hallbyggnader. Det ägs till stora delar av NCC och Wallenstam. Många verksamheter är av tillfällig karaktär. Fyndmarknader, secondhandaffärer och små livsmedelsbutiker samsas med föreningslokaler, upplag
och enklare verkstäder.
Program inför förnyelse av Östra Kvillebäcken - 2002-12-16
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För utsättningar

Område väst
Området består idag av tre kvarter, det norra är obebyggt, det mellersta
bebyggt med garage, verkstad och bensinstation och det södra är en park/
torg (Vågmästarplatsen).

Omgivande områden
Backaplan
Öster om området ligger Backaplan som är ett regionalt handelsområde
med stormarknader och extensiv handel omgivna av stora parkeringsytor.
Backaplan inrymmer även systembolag, bokhandel och annan service för
stadsdelen. En fortsatt utbyggnad av handeln på Backaplan kan få konsekvenser i programområdet i form av en ökad genomfartstrafik. Däremot kan
en mer blandad, stadsmässig, bebyggelse förstärka denna del av centrala
Hisingen. En sådan utveckling skulle även bidra till att höja attraktiviteten
inom programområdet.
Kvillestaden
Söder om programområdet ligger stadsdelen Kvillestaden som består av
landshövdingehusbebyggelse i tre våningar med i huvudsak bostäder. Kvilletorget är stadsdelens lokala centrum. Närmast Hjalmar Brantingsgatan består
området av kontorshus och parkeringsdäck som bildar en skärm mot bakomliggande bebyggelse. Vid tomten för den rivna porslinsfabriken är den
framtida markanvändningen oklar.
Vågmästarplatsen och Wieselgrensplatsen
I väster gränsar området mot stadsdelen Kvillebäcken med i huvudsak bostäder. I korsningen mellan Hjalmar Brantingsgatan och Gustaf Dalénsgatan
ligger Vågmästareplatsen som är en bytespunkt för kollektivtrafiken. En
upprustning av platsen har nyligen genomförts. Ytterligare åt väster ligger
Wieselgrensplatsen som är stadsdelens centrum med offentlig och kommersiell service.
Hildedal
Norr om programområdet har nyligen en förbindelse mellan Tuvevägen och
Minelundsvägen byggts ut. Norr om denna nya väg finns planer på att
uppföra ytterligare bebyggelse för verksamheter. I Hildedal, nordväst om
området, planeras en utbyggnad av bostäder med trädgårdsstadskaraktär.

Södra delen av området består delvis av enkla byggnader

18
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Områdets fasad mot Hjalmar Brantingsgatan

För utsättningar

Översiktskarta med programområdet
markerat

Mark- och vattenförhållanden
Topografi och vegetation
Området är i stort sett plant med en marknivå mellan +12 m och +15 m, med
de lägsta delarna i områdets sydöstra hörn. Högsta vattennivå i Kvillebäcken
är +11,6.
Vegetation inom området finns längs Kvillebäcken samt vid vägreservatet
mot Swedenborgsplatsen. På kvartersmark är vegetationen sparsam. Det finns
dock en markant träddunge mellan vägreservatet och Ångpannegatan.
Vatten
Kvillebäcken rinner genom Hisingen och har utlopp både i Göta älv och
Nordre älv. Bäckens låga vattengenomströmning gör att den delvis håller på
att växa igen. Stadsdelarna på Hisingen driver ett projekt i syfte att öppna
upp området runt Kvillebäcken.
I Kvillebäcken finns den rödlistade vattenväxten knölnate. Arten är akut
hotad och skall skyddas för att bevara den biologiska mångfalden. Växten
har en av sina få växtlokaler i Kvillebäcken där den observerats i snart
hundra år. Växten är känslig för igenväxning av mer konkurrenskraftiga
vattenväxter liksom för skugga. Den kan också skadas av igenfyllning och
muddring. Hittills har växten framför allt noterats i södra delen av området.
Förekomsten av växten måste inventeras så att ett program för växtens skydd
kan upprättas.

Program inför förnyelse av Östra Kvillebäcken - 2002-12-16
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För utsättningar

Geoteknik
Marken består av lera med till största delen ett djup av 40 meter eller mer.
Vid korsningen mellan Gustaf Dalénsgatan och Färgfabriksgatan är djupet
dock ca 15-20 meter. På vissa ställen finns utfyllnader, vilket orsakar sättningar. Marken är sättningskänslig och bör därför inte fyllas upp ytterligare.
Markföroreningar
Inom området har tidigare funnits verksamheter som gör att förekomst av
markföroreningar kan befaras, bla har flera färgfabriker funnits i södra delen.
De delar som omvandlas till bostäder eller annan känslig markanvändning
måste undersökas om markföroreningar förekommer. För att kunna bebygga
området med bostäder kan det krävas att marken saneras.
Teknisk försörjning
Inom programområdet finns ledningar för vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme, el, tele och stadsgas utbyggda. Ledningarna är placerade inom allmänplats mark och följer i stort nuvarande gatusystem. Avloppssystemet är
av kombinerad typ, dvs dagvatten leds till avloppsnätet. Kapacitet och skick
på ledningsnätet skall klargöras i det fortsatta arbetet.

Markägande
Inom området finns ett stort antal fastighetsägare med fastighetsinnehav av
varierade storlek, från den enskilde företagaren som äger sin fastighet till
exploatören som äger större områden och köpt fastigheter för förädling.
Kommunen äger gatumarken och vägreservaten. I vissa delar upplåtes
marken med tomträtt, tex i vägreservatet. I andra delar har marken arrenderats ut.

I södra delen av planområdet har
NCC (ofyllda rutor) och Wallenstam (rastrerade rutor) ett samlat
markinnehav

Störningar
Verksamheter
Inom området finns industriverksamhet som kan vara störande för boende i
omgivningen. Med störande verksamheter avses tex bensinstationer, bilverkstäder, bilskrotar, lackeringsverkstäder och andra mekaniska verkstäder. Av
kartan framgår var dessa verksamheter finns i området. För att området
skall kunna utvecklas mot ett större bostadsinnehåll kan det krävas att störande verksamheter åtgärdas eller omlokaliseras. Noggrannare inventering
och undersökning måste göras när ny bebyggelse blir aktuell.
Trafikbuller
Området är utsatt för bullerstörningar från omgivande gator, Minelundsvägen, Gustaf Dalénsgatan (69 dB(A) vid kvartersgräns), Färgfabriksgatan (67
dB(A) vid kvartersgräns) och Hjalmar Brantingsgatan (68 dB(A) vid kvartersgräns). Bullersituationen kring dessa gator måste inventeras och beräknas
noggrannare när ny bebyggelse blir aktuell.

Tidigare ställningstaganden
Lokala planer
Lundby stadsdelsförvaltning har utarbetat Miljöplan för Lundby 2001. I den
formuleras bl a en vision om den hållbara staden, (se vidare under stycket
hållbart stadsbyggande).

Verksamheter som kan vara störande för omgivningen (ofyllda
rutor) och därför inte bör ligga i
direkt anslutning till bostäder.
Tomter som tidigare varit
bebyggda med kemisk-teknisk
industri. (rastrerade ytor)

20

Program inför förnyelse av Östra Kvillebäcken - 2002-12-16

Området har vid flera tidigare tillfällen varit förmål för planeringsinsatser.
- 1984, dispositionsplan för område kring Kvillebäcken. Planen berör delen
söder om Swedenborgsplatsen. Markanvändningen är i huvudsak föreslagen till kontor och småindustri, bostäder föreslås dock väster om Gustaf
Dalénsgatan. Planen är godkänd av byggnadsnämnden.
- 1990, program för områdets södra del i syfte att skapa en ny stadsbebyggelse innehållande boende och arbete. Programmet var på samråd hösten
1990. Programarbetet har inte fullföljts.
- 1996, fortsatt programarbete som inte avslutats.
- 1998, genomfördes parallella uppdrag om utformningen av Vågmästarplatsen. Del av det förordade förslaget har nu genomförts.
- 1999, program för ett upprustat och förnyat industriområde, stadsbyggnadskontoret tillsammans med Chalmers, arkitektur. Arbetet har inte fullföljts.

För utsättningar

Detaljplaner och program
Området är tidigare detaljplanelagt för industriändamål. I gällande planer
finns utrymme reserverat för spårväg och gata från Backaplan till Swedenborgsplatsen. Flera av planerna är äldre och saknar aktualitet. En förutsättning för genomförandet av detta program är att nya detaljplaner upprättas för
att ersätta dessa planer.

Kommunomfattande översiktsplan
I Översiktsplan 99 föreslås oförändrad markanvändning för arbetsplatser norr
om Färgfabriksgatan. Det betonas dock att om möjligt bör blandning mellan
bostäder och icke störande verksamheter eftersträvas även inom områden
som inte redovisas som förändringsområden.
Handel och service bör koncentreras till de befintliga torgen (Wieselgrensplatsen, Brunnsbotorget och Kvilletorget). Handel, med krav på billiga lokaler, som växer fram i industriområden skall beredas plats vid de lokala
torgen. I vissa fall kan det dock vara aktuellt med en fortsatt omvandling av
industriområden mot den typen av handel. Swedenborgsplatsen nämns som
ett lämpligt läge.
Söder om Färgfabriksgatan föreslås i översiktsplanen en omvandling på kort
sikt till blandad stadsbebyggelse, dvs bostäder, arbetsplatser, service, handel,
mm.
Från Hjalmar Brantingsplatsen över Backaplan finns ett reservat för framtida
spårvägslinje mot Backa.
Riksintressen
Inom programområdet finns inga riksintressen. I anslutning till programområdet finns hamnbanan och bohusbanan som är riksintressanta järnvägar.
Söder om området passerar Lundbyleden som är en riksintressant väg. Inget
av dessa riksintressen berörs dock av de förändringar som planeras inom
programområdet.

Program inför förnyelse av Östra Kvillebäcken - 2002-12-16
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För utsättningar

Blandad stadsbebyggelse - vad menas med det?
Enligt kommunens Översiktsplan 99 skall södra delen av programområdet
utvecklas till ”blandad stadsbebyggelse”. Begreppet blandstad eller blandad
stadsbebyggelse bedöms som en positiv miljö att leva och verka i.
Bostäder ett viktigt inslag
Begreppet blandstad kan definieras på olika sätt. I detta program menas
att den rymmer flera olika användningssätt, t ex bostäder, kontor, handel,
service, småindustri, hantverk, kultur, utbildning, mm. För att definieras som
blandstad skall bostäder vara ett av användningssätten.
Blandning i olika skalor
Blandning av användningssätt kan ske på olika nivåer från byggnadsnivå till
stadsdelsnivå. I Östra Kvillebäcken eftersträvas en blandning av funktioner
på byggnadsnivå. Det innebär t ex lokaler för verksamheter i bottenvåningen
på bostadshus. I området kan också blandning ske på kvartersnivå, vilket t ex
kan innebära att bostadskvarter ligger intill ett kontorskvarter.
Variation
Ett annat sätt att karaktärisera blandad stadsbebyggelse är att den har byggnader av olika storlek och ålder förutom olika användning. En successiv
förnyelse av området är därför önskvärd. Att vid en förnyelse behålla äldre
byggnader är positivt för stadsmiljön.
Närhet
Ett annat typiskt drag är att det finns närhet till det mesta man behöver
inom gångavstånd. Detta förutsätter en viss täthet i den aktuella bebyggelsen,
men också i den omgivande stadsbygden. En förutsättning är att det finns
sammanhängande stråk som binder ihop stadsdelen med omgivningen.
Offentliga rum
Begreppet blandad stadsbebyggelse förutsätter också tillgång till offentliga
rum av olika slag. Ett tydligt gatunät med markerade gränser mellan offentligt och privat är ett sätt att skapa stadsmässighet. Intilliggande stadsdelar,
Kvillestaden och Kvillebäcken, är områden som har stadsmässiga kvalitéer
liknande de som eftersträvas inom programområdet.
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Kvalitéer i området
Befintliga kvalitéer för verksamheter
- Bra trafikläge, utbyggt gatunät
- Centralt läge
- Låga lokalkostnader
Befintliga kvalitéer för handel
- Bra trafiksystem
- Nära stort besöksmål - Backaplans handelsområde
- Låga lokalkostnader
Befintliga kvalitéer för bostäder
- Centralt läge
- Bra kommunikationer
- God service
- Utbyggd infrastruktur
Kvalitéer som kan skapas för att
ge attraktiva bostäder
- Ett tilltalande område med stadsmässiga kvalitéer och en måttfull
skala
- Egen uteplats och nära till grönområden
- Funktionsintegrering, nära till sin
arbetsplats eller sitt ”hobbygarage”
- Utblickar mot grönytor och vatten
- Välskötta parker, närhet till idrottsplatser
- Goda samband med omgivande
områden och Göteborgs centrum

Lundby stadsdelsnämnd bedriver ett aktivt miljöarbete i samråd med lundbybor och företagare genom lokala nätverk och miljöprojekt. Stadsdelen sprider
kunskap och information om viktiga miljöfrågor och ger boende möjligheter
att delta i miljö- och hälsofrämjande arbete bl a i form av ett antal projekt
i stadsdelen.

För utsättningar

Hållbart stadsbyggande och medborgarinflytande i
stadsdelen Lundby

Lundby stadsdelsnämnd har upprättat Miljöplan för Lundby 2001. Ur planen
citeras:
”Visionen om den hållbara staden
Lundbyborna skall trivas i och vara stolta över sin stadsdel samt aktivt
medverka till byggandet av den hållbara staden.
I den hållbara staden strävar människorna efter en god och attraktiv
livsmiljö. Alla känner delaktighet och samverkar över gränserna för att
värna om människor och miljö. Med helhetssyn på miljöfrågor, hälsa,
kultur, fysisk planering och andra förutsättningar för en god livskvalitet,
arbetar vi för en hållbar samhällsutveckling i storstadsmiljö. Nyckelorden
är kretsloppsanpassning, minskad resursförbrukning och trafikbelastning,
renare luft och vatten.
Det här vill vi uppnå
Vi vill verka för en kretsloppsanpassning genom att öka användningen av
miljömärkta produkter, miljöanpassade byggmaterial och förbättra avfallshanteringen. Minskad resursförbrukning omfattar områden som energiflöden, vatten- och materialförbrukning. Minskad trafikbelastning innebär
bättre kollektivtrafik, säkrare gång- och cykelbanor, samtransporter och bilpooler. Dessa frågor ingår i projekt Lundby och Cykelutmaning Göteborg.
För att bidra till renare luft och vatten vill vi miljöanpassa arbetsredskap
och fordon samt minska mängden farligt avfall i avloppssystemen”.

Hållbart stadsbyggande i Östra Kvillebäcken
Att utveckla och förtäta stadsdelen Östra Kvillebäcken medför att befintliga
tekniska system kan användas mer effektivt. Fjärrvärme finns redan i området
och kollektivtrafiken är väl utbyggd. Det finns tillgång till service av olika
slag och det är nära till olika arbetsplatser, utbildning och till Göteborgs
centrum.
Området runt vattendraget Kvillebäcken är en tillgång, både ur naturmiljöoch stadsmiljösynpunkt. Området kan vidareutvecklas med större grönytor,
växtlighet, gång- och cykelbanor och broar.
Väl utformade miljöer bidrar till mänsklig hållbarhet. Förnyelse, komplettering och bevarande skall ske med stor omsorg. Arkitektur, formgivning och
teknik skall ha människors välbefinnande som utgångspunkt.
En fast stadsstruktur ger förutsättningar för områdets utveckling och förnyelse över en längre tid, vilket leder till en hållbar struktur som tål förändringar.
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För utsättningar

Stadsbildsanalys
Struktur
Diagonalt genom området finns ett vägreservat/grönstråk som delar det i två
delar utan interna samband. Söder om vägreservatet har området en relativt
tydlig rutnätsstruktur, medan den norra delen har en otydligare karaktär. I den
södra delen bildar Gamla Tuvevägen ett varierat och upplevelserikt stadsrum
som bryter av det rätvinkliga rutnätet.
Gator
Gatorna inom området är generellt sett dåligt underhållna. Gaturummen
varierar i tydlighet beroende på byggnader och tomtavgränsningar. Vissa
partier har en tilltalande och varierad rumslighet medan vissa avsnitt omges
av öppna ytor. Gustaf Dalénsgatan har en splittrad utformning och en hög
trafikbelastning. Gamla Tuvevägen är en rest av en äldre gata vars koppling
mot söder bryts av Hjalmar Brantingsgatan och i norr bryts den gamla
väglinjen av en bensinstation.
Bebyggelse
Bebyggelsen har varierande kvalitet både vad gäller utformning och underhåll. Ett flertal fastigheter är obebyggda vilket ger området ett ofärdigt
och splittrat intryck. Stora delar av bebyggelsen bedöms kunna ersättas
med ny bebyggelse. Störst förnyelsebehov finns i programområdets södra
del, dvs söder om Färgfabriksgatan. Det finns ingen enskild byggnad inom
programområdet som bedöms som omistlig. Flera byggnader är välskötta och
välfungerande och har ett stort ekonomiskt värde. Dessa byggnader kommer Analysskiss
förmodligen finnas kvar i området under överskådlig tid.

Nuvarande kvartersstruktur
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Nuvarande bebyggelsestruktur
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Nuvarande grönstruktur

För utsättningar

Gamla Tuvevägen omges av en mångfald av verksamheter som inryms i
en brokig bebyggelse. I anslutning till
gatan finns också flera obebyggda
tomter.

Grönstruktur
Kvillebäcken och dess omgivande stränder bildar ett grönt stråk i programområdets östra kant. Området är skräpigt och ovårdat. Bebyggelsen har i
vissa partier tillåtits krypa mycket nära vattnet och på så sätt minskat användbarheten av strandkanten. Mot Kvillebäcken vänder sig baksidor vilket ger
stråket ett ogästvänligt intryck. Där Kvillebäcken korsas av Färgfabriksgatan
finns ansatser till en park.
Vägreservatet från Swedenborgsplatsen mot sydöst bildar ett grönt stråk
genom området. En väl använd gång- och cykelväg passerar genom området.
Omgivande bebyggelse vänder sina baksidor mot stråket och har liksom på
andra ställen tillåtits att inkräkta i stråket.
Mot Gustaf Dalénsgatan gränsar ett grönstråk från väster. Detta stråk innehåller förutom grönytor, offentliga byggnader och idrottsplaner.
Inom kvarterstrukturen är grönskan mycket begränsad. Samtliga gator saknar
trädplantering och förekomsten av träd på fastigheter är liten.
Barriärer
Programområdet omges av barriärer av olika karaktär. Den mest betydande
barriären finns söder om programområdet och utgörs av Hjalmar Brantingsgatan. Spårvägen som ligger mitt i gatan och delvis upphöjd förstärker
barriären ytterligare.
Gustaf Dalénsgatan är hårt trafikerad med trånga utrymmen för gående och
cyklister, vilket gör den till en kraftig barriär.
Kvillebäcken skapar en barriär mot handelsområdet i öster, då det endast
finns ett par förbindelser över bäcken. Den tydliga baksideskaraktären längs
bäcken bidrar också till att den förstärks som barriär.
Landmärken
Området har inga tydliga landmärken. Det finns dock lägen i området som
skulle kunna utvecklas till sådana, tex hörnet mot Vågmästareplatsen och
hörnet mot Swedenborgsplatsen.
Mångfald i innehåll
En av kvalitéerna i området är mångfalden av verksamheter. Områdets småskaliga fastighetstruktur och goda tillgång på billiga lokaler är en förutsättning för flera av de verksamheter som finns i området.
Nuvarande trafikstruktur

Program inför förnyelse av Östra Kvillebäcken - 2002-12-16

25

Beskr ivning av förslag

Beskrivning av förslag
-idéer och möjligheterBebyggelse – struktur
I detta kapitel beskrivs olika idéer och möjligheter som programmet ger
utrymme för. Förslag till byggnader, utemiljöer, planteringar, öppna platser,
mm, kommer studeras i den fortsatta planeringen. Tidpunkt för utbyggnad
är osäker och kommer sannolikt ske i etapper. Ekonomi och genomförande
är viktiga förutsättningar för genomförandet. Plankartan redovisar en grov
struktur som ger utrymme för olika lösningar.
Övergripande strukturidé
Strukturen utgår från den befintliga kvartersindelningen. Gatunätet behålls
men får delvis en annan funktion och utformning. Ny gata anläggs mellan
Swedenborgsplatsen och Backaplan. Gröna stråk utvecklas bla längs Kvillebäcken. Hela området innehåller blandad stadsbebyggelse, med ett stort
inslag av bostäder i söder och stort inslag av verksamheter i norr.
Södra delen
Befintlig gatustruktur är utgångspunkt för programmet. Justering av nuvarande kvartersgränser föreslås för att:

Exempel på bebyggelsestruktur för
området norr om Färgfabriksgatan.

- skapa ett bredare grönstråk kring Kvillebäcken
- skapa ett grönt stråk mellan Kvillebäcken och parken väster om programområdet
- skapa ett rymligare gaturum kring Gustaf Dalensgatans södra del
- skapa en distans mellan verksamheterna norr om Färgfabriksgatan och
bostadsbebyggelsen
- skapa utrymme för förnyelse av Hjalmar Brantingsgatan. Gränsen mot
söder är markerad som utredningsområde.
Södra delen kompletteras med nya bostadskvarter som kan blandas med
befintliga icke störande verksamheter. Den skisserade strukturen är uppbyggd
av kvarter som genomkorsas av grönstråk i öst-västlig riktning och av Gamla
Tuvevägens svängda gaturum i nord-sydlig riktning. Befintliga kvarter är
stora och anpassade för industrianvändning. Kvarteren föreslås delas upp i
mindre enheter genom att nya gårdsgator genomkorsar kvarteren. Bebyggelsen skall bilda tydliga stadsrum och lugna och gröna innergårdar. Hushöjden
kan varieras, men en fyravåningsskala bedöms lämpligt för att ge ljusa gårdar
och tilltalande gaturum.
Delen närmast Hjalmar Brantingsgatan är markerat som utredningsområde.
Avgränsningen mot söder studeras i samband med studier av Hjalmar Brantingsgatans funktion och utformning. Inom utredningsområdet bör en skärm
av kontorshus finnas för att dämpa buller från gatan och skapa en bättre
ljudmiljö för bakomliggande bostadskvarter.
Väster om Gustaf Dalénsgatan föreslås ny bostadsbebyggelse. Bebyggelsen
bidrar till att skapa en tydlig rumslig avgränsning av Vågmästarplatsen och
Gustaf Dalénsgatan. Mellan befintlig bebyggelse och ny bebyggelse lämnas
utrymme för en grön förbindelse mellan Vågmästarplatsen och parkområdet i
väster. Trädplanteringar bidrar till att skapa distans mellan nya och befintliga
byggnader.
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området söder om Färgfabriksgatan

Beskr ivning av förslag

Norra delen
Bebyggelsestrukturen kompletteras så att gaturummen förstärks. Nya byggnader placeras om möjligt i tomtgräns mot gatan. Vid parkeringsytor eller
andra obebyggda ytor bör gränsen mellan gata och kvartersmark markeras
genom trädplanteringar. Längs den föreslagna Nya Swedenborgsgatan markeras gaturummet med byggnader och planteringar.

Norra delen

Södra delen

Programmets planstruktur ger
utrymme för variation. Varje kvarter
kan disponeras på olika sätt inom
ramen för programmet.
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Bebyggelse – innehåll
Blandad stadsbebyggelse
Programområdet föreslås innehålla blandad stadsbebyggelse. Det innebär att
funktioner blandas på kvartersnivå och på byggnadsnivå. Inslaget av bostäder
föreslås vara störst i den södra delen av området.
Södra delen - med stort inslag av bostäder
Området föreslås få ett tillskott med nya bostäder. Icke störande verksamheter, handel i måttlig skala och service kan förekomma i bottenvåningen till
bostadshus. Kontorshus kan också vara lämpligt i området, främst i delen
närmast Hjalmar Brantingsgatan. Den södra delen och delarna väster om
Gustaf Dalénsgatan bedöms kunna rymma ca 800-1000 lgh, samt ca 14 000
kvm lokaler för verksamheter och service.

Bedömt nytillskott södra delen
- ca 800-1000 lägenheter
- ca 14 000 kvm verksamheter
Nytillskottet är baserat på de skisser
som finns i programmet och är preliminära

Norra delen - med stort inslag av verksamheter
Bebyggelsen föreslås, liksom idag, i huvudsak innehålla verksamheter.
Befintlig handel kan finnas kvar men ytterligare handel som ger upphov
till stora trafikmängder bör inte tillkomma i området. Runt den föreslagna
Nya Swedenborgsgatan till Backaplan är det lämpligt att förtäta med kontor
och verksamheter. Bostäder kan förekomma om det bedöms lämpligt med
hänsyn till störningar från omgivningen. Områden i närheten av befintliga
eller tillkommande bostäder skall inte innehålla störande verksamheter.
Handel
Idag finns handel i området av varierande karaktär. Allt från traditionell
”industriområdeshandel”, som tex bilhandel och färghandel, till secondhandförsäljning och orientaliska livsmedel. Inom området finns också handel
av stormarknadskaraktär i de delar som ligger i anslutning till Backaplans
handelsområde.
Tillgången på service är god i närområdet med Backaplan, Kvilletorget
och Wieselgrensplatsen inom rimligt avstånd. Nylokalisering av handel som
konkurrerar med de lokala stadsdelstorgen skall undvikas i området.
I södra delen av programområdet kan handel i måttlig skala förekomma i bottenvåningen på bebyggelsen. Storskalig handel passar inte in i den struktur
som krävs för att ge området en tilltalande boendemiljö. Det omgivande
gatusystemet lämpar sig inte för handel med stora parkeringsytor och en hög
trafikbelastning.
Skolor och förskola
Ny bostadsbebyggelse beräknas innehålla ca 3,5% förskolebarn och 3,5%
skolbarn av det antal människor som flyttar in i området.
Närmaste förskola finns vid Lantmätargatan. Kapaciteten att ta emot nya barn
är dock begränsad, varför ny förskola inom programområdet kan komma att
behövas. Läge och dimensionering skall utredas i den fortsatta planeringen.
Närmsta skola är Bjurslättsskolan. Det finns kapacitet att ta emot fler barn
och det finns också möjlighet att bygga ut skolan om kapaciteten blir för
liten.
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Vilket innebär ca 60-70 förskolebarn och ca 60-70 skolbarn
enligt erfarenheter från andra
nybyggnadsområden

Beskr ivning av förslag

Gamla Tuvevägen bildar ett varierat
stadsrum genom området i nordsydlig riktning. Bilden visar exempel
på bebyggelse i fyravåningsskala.

Exempel på lägen som kan vara lämpliga
för bostäder. I norra delen finns befintliga
bostäder som bedöms kunna vara kvar.

Exempel på lägen som kan vara lämpliga
för kontor, service och verksamheter. En
förutsättning är att de inte stör befintliga
eller tillkommande bostäder.
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Arkitektur och stadsbild
I den framtida förändringen av området skall markerade stadsrum uppbyggda
kring gatan, gården och parken eftersträvas. Byggnader skall placeras i tomtgräns mot gatan så att definierade gaturum skapas och kvarterens inre kan
bilda gårdar för boende eller verksamheter. Gårdar bör göras kringbyggda
för att utestänga störningar från omgivningen. Den slutna innergården bör
ha en rik grönska som kontrasterar mot den ”hårda” utsidan. Kontakt mellan
den slutna innergården och gatan kan ske genom portar. Bottenvåningar mot
gatan bör göras variationsrika genom entréer till butiker och genom portar
till gårdar. En fyravåningsskala på bebyggelsen bedöms ge en tilltalande
stadsbild och en god boendemiljö. Enstaka högre hus kan förekomma för att
skapa en variation i höjdled.
Landshövdingehusbebyggelsen i omgivande stadsdelar kan tjäna som inspiration för södra delens nya bebyggelse. Den måttliga skalan, den tydliga
ordningen med en stram gatusida, port till en grön gård dit entréer vänder
sig är användbara element.
Nya byggnader för bostäder kan vara av flerbostadstyp, men också radhus
med egen entré från gatan skulle kunna förekomma i området. Bottenvåningar skall ha en öppen karaktär med entréer och skyltfönster där verksamheter är möjliga. Det gäller särskilt i anslutning till stråk med många människor i rörelse, tex längs Gustaf Dalénsgatan, Hjalmar Brantingsgatan och
Färgfabriksgatan.
Kompletteringsbebyggelse för verksamheter i norra delen av området bör
ha en god arkitektonisk kvalitet och en omsorg i materialval. Genom en tilltalande utformning av bebyggelsen underlättas integrering av verksamheter
och bostäder.
Gator inom området utformas med ett par olika gatutyper som markerar
en hierarki i gatusystemet. Detaljer som tex belysningsarmaturer och markbeläggningar utformas enhetligt i området.

Exempel på radhus som skulle kunna vara lämpliga i de inre delarna
av kvarteren i planområdets södra del
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Landshövdingehusbebyggelsens organisation med en tydlig gräns mot gatan och ...

... en grön innergård kan fungera som förebild för
planområdets disposition.

Exempel på bostadsbebyggelse i
planområdets södra
del som kan hämta
inspiration från
landshövdingehusbebyggelsen.

Exempel på utformning av radhus

Exempel på utformning av kontorsbebyggelse tex
mot Hjalmar Brantingsgatan
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Grönstruktur och vatten
Kvillebäcken
Kvillebäcken utvecklas till ett grönstråk i nord-sydlig riktning. Delen inom
programområdet kan på sikt bli en del i ett övergripande stråk från Göta älv
och norrut. Inom programområdet ges därför utrymme för bredare grönområden runt Kvillebäcken, som rymmer grönska och gångstråk. Det är önskvärt
med gångstråk på båda sidor om bäcken. Där framkomligheten på den västra
sidan idag hindras av byggnader får man om rivning inte är aktuellt anlägga
bryggor. I det fortsatta arbetet bör förslag till utformning av parkstråket på
båda sidor om Kvillebäcken tas fram.
Nya broar anläggs i förlängningen av de gator som leder mot Kvillebäcken.
Dessa broar bidrar till att minska bäckens barriäreffekt.
Kvillebäcken har relativt stillastånde vatten vilket medför att bäcken håller på
att växa igen. Det bör utredas om inte bäckens vattenföring kan påverkas så
att omsättningen på vattnet förbättras. Vid alla eventuella åtgärder i bäcken
måste hänsyn tas till den utrotningshotade vattenväxten knölnate. I det fortsatta arbetet måste inventering göras och program upprättas för växtens
skydd.
Grönstråket
För att koppla ihop grönstråket längs Kvillebäcken med stråket i öst-västlig
riktning föreslås att det reserveras plats för ett grönt stråk längs Rundbäcksgatan. Syftet är att skapa en grönt visuellt samband, men också ett bekvämt
stråk att röra sig i. Det ställer krav på att passager över gator görs tydliga och
säkra i anslutning till grönstråken.
Gröna gårdar och små platser
Inne i bebyggelsen är det viktigt att det finns viss grönska, särskilt i anslutning till bostäder. Bostäderna grupperas kring gröna gårdar där möjlighet
finns för utevistelse.
I det offentliga stadsrummet bör det finnas lokala platser, parker och lekytor,
som bidrar till en mer varierad stadsbild, men som också fungerar mötesplatser i närmiljön.
Dagvatten
Inom programområdet är förutsättningarna dåliga för infiltration av dagvatten. Läget i anslutning till den känsliga recipienten, Kvillebäcken, kan
innebära att dagvattnet måsta ledas till det kommunala avloppsnätet. I det
fortsatta arbetet måsta hanteringen av dagvatten studeras ytterligare. Möjligheten att använda dagvattnet som ett tillskott i stadsmiljön bör övervägas i
det fortsatta arbetet. Det kan t ex innebära att dagvatten samlas upp i öppna
kanaler eller samlas i dammar innan utsläpp till Kvillebäcken.

Små platser inom bebyggelsestrukturen
skapar variation i stadsbilden och lokala
mötesplatser
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hårda miljön

Beskr ivning av förslag
Gröna stråk och parkområden
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Gator och parkering
Förnyelse av gator och andra offentliga rum är en viktig del av förslaget i
syfte att förbättra stadsbilden och överbrygga barriärer. Detta avsnitt visar
idéer kring utformningen av gator inom området som legat till grund för
utformningen av förslaget.
Hjalmar Brantingsgatan
Hjalmar Brantingsgatan är en betydelsefull entré till Hisingen. Gatan behöver
rustas upp och dess barriäreffekten minskas. En förnyelse av den södra
delen av programområdet bidrar till att förbättra stadsbilden kring gatan,
men på längre sikt bör mer omfattande åtgärder vidtas. Målsättningen för
en sådan förändring bör vara att skapa en mer levande stadsgata som kantas
av trädplanteringar och vackra byggnader. Barriäreffekten bör minskas så
att man kan korsa gatan vid fler punkter än idag, tex i anslutning till Kvillebäcken och i förlängningen av Gamla Tuvevägen. I detta sammanhang bör
också Vågmästarplatsen förbättras med bättre villkor för gående och en ny
spårvägshållplats. Hjalmar Brantingsgatans utformning och funktion måste
studeras i den fortsatta planeringen. Möjligheterna att angöra Backaplan från
söder måste utredas i samband med planeringen av Backaplan.

Nya Swedenborgsgatan
I befintligt trafikreservat mellan Swedenborgsplatsen och cirkulationsplatsen
vid Backaplan kan en ny infartsgata till Backaplan anläggas. Gatan utformas
med trädplanteringar och kantas av parkeringsgator som förenklar angöringen till intilliggande bebyggelse. I mitten av gatan reserveras plats för
separata busskörfält. I anslutningspunkten vid Swedenborgsplatsen krävs att
korsningen byggs om till en cirkulationsplats. Med hänsyn till befintlig
markanvändning kan gatan komma att genomföras etappvis.
Färgfabriksgatan
Färgfabriksgatan kan under en övergångsperiod fungera som tillfart till
Backaplan. Gatan breddas och på södersidan om gatan anläggs en separat
parkeringsgata, som trädplanteras, för att skapa distans mellan gatan och ny
bostadsbebyggelse.

Gustaf Dalénsgatan

Gustaf Dalénsgatan
Gustaf Dalensgatan utformning förändras så att gatans barriäreffekt minskas
och intrycket av trafikled tonas ner. Förslaget innebär att gatans körbana
smalnas av till ett körfält i vardera riktningen. I vissa korsningar finns möjlighet att bredda sektionen så att separat svängfält möjliggörs. Gatumiljön
kompletteras med en grön mittremsa som även innehåller trädplantering.
Trädplantering placeras med hänsyn tagen till befintliga ledningar i gatan.
I den södra delen har gatan en bredare sektion med parkeringsfickor för
kortidsparkering och förgårdsmark. Norr om Färgfabriksgatan är sektionen
smalare eftersom hänsyn måste tas till befintliga byggnader. På gatans västra
sida ges utrymme för en separat cykelbana som ansluter till befintliga stråk
i norr och söder.

Färgfabriksgatan

Rundbäcksgatan
Rundbäcksgatan breddas åt norr för att ge plats för trädplanteringar och ett
tydligt gång- och cykelstråk mellan Kvillebäcken och grönområdet väster om
Gustaf Dalénsgatan.
Planskiss med partiet vid korsningen mellan Färgfabriksgatan och
Gustaf Dalénsgatan
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Principsektion för Gustaf Dalénsgatans södra del. Norr om Färgfabriksgatan avsmalnas sektionen
med hänsyn till befintlig bebyggelse.
Utrymme saknas där för kantstensparkering och förgårdar.

Gamla Tuvevägen
Gamla Tuvevägen är en rest från en äldre landsväg som bildar en varierad
gatumiljö. Gatan bör anslutas till omgivande gator i norr och söder för att
skapa ett fungerande stråk genom området. Siktlinjerna i gatans förlängning
bör hållas fria från bebyggelse så att gatans sträckning kan spåras. Gatan
utformas som övriga lokalgator inom programområdet.
Lokalgator
Lokalgator inom området har en enkel utformningen med ett ca 12 meter
brett gaturum som rymmer körbana, kantstensparkering och två trottoarer.
Grundutformningen av gatorna kan behållas, men gatorna är i behov av
upprustning då de bitvis är i dåligt skick.
Kvartersgator
Befintliga kvarter är relativt stora och kan behöva delas upp i mindre delar
om de skall användas för bostadsbebyggelse. De gator som bildas mellan
de nyskapade bostadskvarteren kan fungerar som angöringsgator och tex
utformas som gårdsgator.

Principsektion för befintliga gator
inom planområdet. Sektionen skall
bibehållas på tex Gamla Tuvevägen
och andra lokalgator inom området
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Beskr ivning av förslag
Principsektion för Nya Swedenborgsgatan

Principsektion för Färgfabriksgatan,
etapp 1. Gatan breddas för att ge rum
åt planteringar.

Principsektion för Rundbäcksgatan
som innehåller trädplantering och ett
gång- och cykelstråk mellan Kvillebäcken och grönområdet väster om
Gustaf Dalénsgatan
36

Program inför förnyelse av Östra Kvillebäcken - 2002-12-16

Enligt gällande parkeringsnorm för Göteborgs stad ligger området i sk mellanområde, vilket styr parkeringsdimensionering för verksamheter. För bostäder styr avståndet från centrum, som för den södra delen är ca 2 km.
Möjligheten att minska parkeringsbehovet genom att etablera bilpooler skall
undersökas och uppmuntras i samband med att området utvecklas.
I området finns idag handel som kräver stora parkeringsytor. Dessa skall
ges en omsorgsfull utformning som bidrar till att markera stadsrummet.
Exempelvis så bör gräns mellan parkering och gata markeras av trädrader.

Beskr ivning av förslag

Parkering
Val av parkeringslösning inom programområdet varierar beroende på täthet
och innehåll. I den södra delen kommer parkering att behöva ske i källare
och under gårdar, men också för korttidsparkering på omgivande gator som
kantstensparkering.

I norra delen sker parkering på kvartersmark, men också på gatumark som
kantstensparkering. Vid ett intensivare nyttjande av området än idag finns
risk för ett underskott av parkeringsplatser, särskilt på fastigheter med stora
lokalytor. Vid framtida förtätning med verksamheter kan andra lösningar än
markparkering bli aktuella. Någon ytterligare handel som ger upphov till
stora parkeringsytor är inte lämpligt i området.

Parkeringar bör kantas av trädplanteringar för att ge en tilltalande stadsbild.
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Ko n s e k ve n s e r

Konsekvenser
Förslaget innebär att centralt belägen mark nyttjas på ett effektivare
sätt. Genom att förtäta ett befintligt område kan redan uppbygd infrastruktur användas. Den förtätning med bostäder som föreslås i den
södra delen av programområdet ger ett stort tillskott av lägenheter i
ett centralt läge med mycket god kollektivtrafikförsörjning, vilket ger
förutsättningar för ett minskat bilberoende.
Stadsbild
Förnyelsen av områdets södra del kommer att förbättra stadsbilden genom att
nya byggnader uppförs och att tydliga stadsrum bildas. Även förändringar av
gatumiljön med trädplanteringar bidrar till att förbättra stadsbilden. Förslaget
innebär också att grönområden knyts ihop och att miljön kring Kvillebäcken
förbättras och görs tillgängligare.
Kulturmiljö
Gatustrukturen i området behålls och särskild omsorg skall ägnas den tidigare landsvägen, Gamla Tuvevägen, för att behålla det varierade och behagliga gaturummet.
Området har inga enskilda byggnader som bedöms ha särskilt kulturhistoriskt
värde. Många byggnader har rivits och endast rester av äldre industribebyggelse i varierande skick finns kvar. Programmet ger utrymme för att ny
bebyggelse fogas till befintlig. Den fortsatta planeringen får visa om och hur
äldre bebyggelse kan användas.
Blandning av verksamheter och boende
För att området skall kunna utvecklas mot ett större bostadsinnehåll krävs att
störande verksamheter förändras eller omlokaliseras. Med störande verksamheter avses tex bensinstationer, bilverkstäder, bilskrotar, lackeringsverkstäder
och andra mekaniska verkstäder. I den norra delen, med i huvudsak verksamhetsinnehåll, måste lokalisering av bostäder ske med hänsyn till befintliga
verksamheter så att störning för boende undviks, men också för att befintliga
verksamheter skall kunna fortsätt att fungera och utvecklas på platsen.
Luftkvalitet
Biltrafik ger upphov till luftföroreningar vilket innebär att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i trafikknutpunkter och längs stora trafikleder
överskrids. I anslutning till programområdet finns problem att klara miljökvalitetsnormen vid Tingstadstunneln och längs Lundbyleden. I programområdet och dess närmaste omgivning överskrids inte miljökvalitetsnormen.
Omvandlingen av Östra Kvillebäcken från verksamhetsområde till ett blandat
stadsområde med ett stort inslag av bostäder förväntas innebära en begränsad
ökning av trafikalstringen från området, (se trafikkapitlet). Att förtäta med
bostäder innebär också en bättre balans mellan arbetsplatser och boende på
Hisingen vilket kan leda till avlastning av älvförbindelserna. Området har
en mycket god kollektivtrafikförsörjning och närhet till service, arbetsplatser
och centrala Göteborg vilket ger förutsättningar för ett minskat bilresande.
Markföroreningar
Det är stor risk att det finns markföroreningar inom programområdet. I de
delar som skall omvandlas krävs provtagning och analyser för att avgöra om
det finns behov av sanering av marken så att gällande riktvärden efterlevs.
Förslaget förutsätter att befintliga markföroreningar tas om hand och saneras.
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Växtlighet
Planförslaget medför att grönytorna kring Kvillebäcken utvidgas och kompletteras så att ett parkstråk i nord - sydlig riktning kan utvecklas. Vid en
förtätning med bostäder i området kompletteras miljön med gröna innergårdar liksom av grönska i stadsrummen. Sammantaget innebär detta ett stort
tillskott av grönytor i programområdet. Förslaget förutsätts kunna genomföras utan att den rödlistade vattenväxten knölnate kommer att påverkas. En
särskild utredning skall tas fram i det fortsatta arbetet för att säkerställa detta.
Buller från trafik
Ny bostadsbebyggelse förutsätts utformas så att bullerstörningar från fordonstrafik minimeras. Genom förändringar i trafiksystemet eftersträvas en
minskning av genomfartstrafiken på Gustaf Dalénsgatan och övriga gator i
den södra delen. Mot Hjalmar Brantingsgatan planeras en bebyggelseskärm
med kontor för att avgränsa bullret. Som komplement till dessa insatser kan
huvuddelen av bostadsbebyggelsen grupperas runt kringbyggda gårdar så att
en tyst sida skapas mot en lugn och avskild gård. Mot gården orienteras balkonger, uteplatser och sovrum. Med dessa åtgärder kan en god boendemiljö
med avseende på bullerstörningar från trafik skapas. Bullerberäkningar för
den södra delen finns visade under rubriken trafik, (se s.14).
Hälsa och säkerhet
Transporter av farligt gods sker i begränsad omfattning i anslutning till programområdet. Målpunkterna inom området, dvs bensinstationer mm, omlokaliseras om de ligger för nära befintliga eller tillkommande bostäder.
I anslutning till Kvillebäcken består marken av lera. Stabiliteten skall utredas
i samband med detaljplaneläggning för att klargöra om det finns risk för ras
eller skred i anslutning till bäcken.
Vid förtätning med bostäder är det viktigt att klargöra vilka verksamheter
som kan vara kvar på platsen utan att ge upphov till störningar i form
av lukt, buller och säkerhetsrisker för boende i nya bostäder. Dessa frågor
detaljstuderas i efterkommande detaljplaner.
Sociala konsekvenser
Östra Kvillebäcken kännetecknas av en mångfald av verksamheter. En förutsättning för dessa verksamheter torde vara låga lokalkostnader, som ger
små företag en chans att existera och kanske på sikt växa för att sedan få
möjlighet till expansion och kanske flyttning till ett mer exklusivt område.
Flera av de verksamheter som finns i området idag drivs av människor som
kan ha svårt att slå sig in på den konventionella arbetsmarknaden. Området
fyller alltså en betydande social funktion och har förmodligen en betydelse
för tillväxt av nya företag. Verksamheten är således av stor betydelse för
samhället.
Förslaget innebär att stora delar av den södra delen förnyas, vilket kan
innebära att befintliga verksamheter måste flytta från platsen. Verksamheter
i norra delen av området kan finnas kvar samtidigt som programmet ger
ramarna för områdets fortsatta utveckling, vilket kan innebära en viss förnyelse och förtätning även av dessa delar.
Förslaget innebär att bostäder och verksamheter blandas i större utsträckning
än idag. Det innebär att människor kommer att vistas i området under
dygnets alla timmar, vilket ger förutsättningar för en trygg och säker miljö.
Förslaget innebär också att stadsdelen kan kompletteras med boendeformer
och lägenhetsstorlekar som saknas idag. Nya bostäder ger förutsättningar
för nya boendegrupper i stadsdelen, vilket kan medföra en förbättrad social
struktur.
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Genomförande

Genomförande
Programmet omfattar ett stort område som förväntas förnyas under en lång
tidsperiod.
Ett genomförande förutsätter ett samarbete mellan fastighetsägare inom programområdet och kommunen. Kommunen har en viktigt del i detta genom
att ta initiativ och genomföra upprustning av allmänplats inom programområdet, tex Gustaf Dalénsgatan och Vågmästarplatsen. Dessa frågor regleras
bla i detaljplan och exploateringsavtal. De ekonomiska förhållandena och
fastighetsägarnas intresse är avgörande förutsättningar.
Det finns störst behov av förnyelse i den södra delen av programområdet.
Här finns också begäran om planläggning för bostadsändamål framfört från
en av markägarna. Det är därför troligt att de första etapperna i den fortsatta
detaljplaneringen av området sker i den södra delen.
För att genomföra intentionerna i planprogrammet krävs att vissa fastighetsgränser justeras i anslutning till förändringar i gatunätet. Det gäller tex i
anslutning till Gustaf Dalénsgatans södra del där gatan föreslås breddas så
att privata fastigheter berörs. Andra gator som berörs är Färgfabriksgatan,
Rundbäcksgatan liksom den nya gatan från Swedenborgsplatsen.

Fortsatt arbete
Utveckla södra delen för bostäder.
Skapa en organisation med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret och
berörda markägare. Ta fram skisser på området, studera lägen för friytor,
ev skola/dagis, ev kontor m m. Bedöm hur erforderliga boendekvalitéer kan
skapas. Beräkna buller och undersök ev förorenad mark inför varje projekt.
Beräkna exploateringsgrad och kostnader. Detaljstudera utformningen av
Gustaf Dalénsgatan och utse kostnadsbärare för ombyggnad. Påbörja detaljplanering för några bostadskvarter inklusive Gustaf Dalénsgatan.
Nya Swedenborgsgatan
Utforma gatan som trafikstråk med separata körfält för kollektivtrafik. Studera detaljutformning och anslutning till omgivande fastigheter. Påbörja
detaljplanering. Skapa beredskap för framtida genomförande.
Störande verksamheter
Förhindra nya etableringar nära befintliga eller tillkommande bostäder
Bevaka bygglovgivningen. Inventera störande verksamheter och föreslå nya
lägen. Se över gällande detaljplaner. Utred eventuella ersättningsanspråk.
Vattendraget Kvillebäcken
Utforma grönstråket runt bäcken. Inventera förekomsten av den utrotningshotade växten knölnate och redovisa hur den skall skyddas
Planera Backaplan
Återuppta arbetet med den detaljerade översiktsplanen. Markanvändning,
struktur, trafikföring och kollektivtrafikstråkets samband mellan knutpunkt
Hjalmar och Swedenborgsplatsen måste belysas. Detaljstudera infart till
Backaplan från söder.
Hjalmar Brantingsgatan
Studera gatans framtida funktion och utformning.
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För att kunna genomföra intentionerna i programmet krävs att förändringar
sker i olika steg. Här nedan listas exempel på åtgärder som behövs för att
valda delar av programmet skall kunna genomföras.
Bostadsbyggande väster om Gustaf Dalensgatan
- flytt av befintliga verksamheter samt rivning av bef byggnader
- undersökning av förekomst av markföroreningar och ev sanering av marken
- ny detaljplan

Genomförande

Etapper

Bostadsbyggande söder om Färgfabriksgatan
- undersökning av förekomst av markföroreningar och ev sanering av
marken
- ny detaljplan
- förbättra sambanden med intilliggande stadsdelar och dess service genom
att avlasta och bygga om Gustaf Dalénsgatan.
- avlastning av området från genomfartstrafik genom ombyggnad av Gustaf
Dalénsgatan, samt förändring av trafikföringen i området genom anläggandet av Nya Swedenborgsgatan och avstängning av Färgfabriksgatan,
alternativt trafikregleringar så att genomfartstrafik söder om Färgfabriksgatan omöjliggörs.
- ombyggnad av Rundbäcksgatan för att ge plats till grönstråk
- städning och upprustning av övriga gator
Breddning och upprustning av stråket intill Kvillebäcken
- ny detaljplan
- rivning av byggnader, justering av fastighetsgränser
- undersökning av förekomst av markföroreningar och ev sanering av marken
Komplettering med verksamhetsbyggnader norr om Färgfabriksgatan
- att parkering kan anordnas
- undersökning markföroreningar och ev sanering av marken
- städning och upprustning av gator
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