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BAKGRUND

inledning SYFTE
Studiens syfte är att, i samband med 

-
kala förändringar, studera hur områ-
det mellan Backaplan och Brunnsbo 
kan utvecklas ur ett stadsbyggnads-
perspektiv med fokus på kopplingar 
och barriärer.

MÅL
Studiens mål är att; 

• studera hur kopplingar mellan 
Backaplan och Brunnsbo kan 
förbättras

• studera hur barriärer i form av 
infrastruktur kan överbryggas

• undersöka hur området kan 
utvecklas ur ett stadsbyggnads-
perspektiv

-  Öppnandet av Marieholmsförbindelsen
-  Ombyggnad av Lundbyleden
-  Dubbelspår på Bohusbanan

-  Möjlig framtida järnvägsstation i Brunnsbo

-  Stängning av Brunnsbomotet
-  Spårväg till Selma Lagerlöfs torg
-  Utbyggnad av pendlingscykelnät

AVGRÄNSNING

mellan Backaplan och Brunnsbo 
inom stadsdelen Backa på Hisingen i 
Göteborg.
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Stadsbyggandet i centrala Göteborg står inför stora förändringar.
Stadens norra och södra sida kommer att närma sig varandra när 
city tar ett steg över älven. Göteborgs city som regionens kärna 
kommer att stärkas. För att möta detta initierade kommunsty-
relsen projektet Centrala Älvstaden med uppdraget att utarbeta 
en vision och strategi för de kommande årens stadsutveckling 
i Göteborgs centrala delar. Visionen för Älvstaden antogs 2012 
och ligger till grund för stadens fortsatta arbete med att planera 
och utveckla Älvstaden. 

Backaplan på Hisingen är ett av de områden inom Älvstaden som 
står inför omvandling och förnyelse. Omvandlingen som beräk-
nas pågå under en 20-års period avser att skapa tät blandstad i ett 
område som idag kännetecknas av externhandel. I nuläget omgär-

såväl inom som till omkringliggande områden. För att Backaplan 

från området omfördelas och kopplingar till omgivande stadsde-
lar stärkas. Brunnsbo, norr om Backaplan, är ett av de områden 
som kommer att påverkas av den omvandling som Backaplan 
står inför. Stadsbyggnadskontoret avser under de kommande åren 
att påbörja ett programarbete för Brunnsbo för att studera hur 
området kan kompletteras med ny bebyggelse.

Denna studie behandlar området mellan Backaplan och Brunns-
bo, vilket kommer förändras till följd av föreslagna infrastruktu-

och som berör ovan nämnda område är; 

I samband med ovan nämnda planer har behovet uppkommit av 
en övergripande stadsbyggnadsstudie som förenar kommande 
tranportplaner med stadsutvecklingsbehov och säkerställer att 
kopplingar mellan områdena skapas. Detta i linje med Vision 
Älvstaden att hela staden och stärka den regionala kärnan.
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RINGÖN

KVILLEBÄCKEN

Vy från Brunnsbo i västlig riktning. 

Vy från Lundbyleden i ostlig riktning. 



BUDGET 2016
-

pande styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av 
staden. Nedan följer ett utdrag som beskriver de frågor som berör 
utveckling av aktuellt område.

• Nybyggnation ska framför allt ske i redan exploaterade lägen 

• Torgen ska bli mer levande och trygga av nybyggnation och 
de lokala verksamheterna stärkas, detta är i linje med stadens 
strategi för utbyggnadsplanering. 

• Genom att bygga samman områden med fokus på sociala 
perspektiv kan segregationen minska och det blir lättare att ta 
sig mellan stadens olika delar.

• Värdefulla naturområden ska bevaras. 
• 
• 

-
jövänligt, enkelt och mer tillgängligt. 

• -
are och barn rörelsefrihet och en vistelsemiljö som blir ännu 
säkrare. 

• Möjligheten att gå till fots mellan olika platser ska prioriteras 
högt. Trottoarer och gångbanor ska skiljas från cykelbanor 
och gångstråken ska vara gena och tydligt markerade. 

• Göteborg ska utvecklas till en cykelstad genom att bygga 
sammanhållna, gena, separata och tydligt markerade cykel-
stråk. 

MÅL OCH INRIKTNINGS-
DOUMENT 2015
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Budget 2016

För ett jämlikt och hållbart Göteborg

Mål och inriktningsdokument 
för Göteborgs Stad

Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna

Vänsterpartiet
Feministiskt initiativ

Kommunfullmäktiges budget utgör 
Göteborgs Stads övergripande styrdo-
kument och syftar till att styra utveck-
lingen av staden. 

Mål och inriktning  
 
Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Trafiknämnden 
 
Göteborgs Stad 2015 
 
 

  

 

 

 

-
mensamt mål och inriktningsdokument. I dokumentet går att läsa 
att förvaltningarna ska verka för en hållbar, jämställd och modern 
stadsplanering inriktad på att minska stadens klimatpåverkan och 

särskild betydelse för denna studie; 

• Målet att bygga staden tät, grön, och blandad är överordnat. 
Byggnads-  fastighets- och tra knämn-
den har utarbetat ett gemensamt mål 
och inriktningsdokument. 

styrdokument
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premieras.
• I stadsbebyggelse ska slutna kvarter med hög exploaterings-

grad föredras och bottenvåningar inrättas så att de går att 

• 
Grönplan ska säkerställas i dialog med kranskommuner om 

”Strukturbild för Göteborgsregionen” för att lokalisera nya 
bostäder i omedelbar närhet till stationer och hållplatser i 
pendelstråken.

• -

målpunkter ska börja genomföras. Möjligheten till ytterligare 
-

ÖVERSIKTSPLAN
Översiktsplanen är en kommunal långsiktig vision om använd-
ning av mark- och vattenområden och bebyggelseutveckling.

Området i staden
Översiktsplanen delar upp staden i olika typer av stad med om-
rådesvisa inriktningar. Området mellan Backaplan och Brunns-
bo ligger i gränszonen mellan centrala förnyelseområden och 
mellanstaden. 

Strategier för mellanstaden är; komplettera och blanda, bevara 
-

-
gelseområden med ny bebyggelse eller nya stråk samt skapa goda 
möjligheter att cykla och gå.

Strategier för centrala förnyelseområden är; bygg med inriktning 
på blandstad, skapa rumsliga kvaliteter med människors mått och 
upplevelse i fokus, prioritera resande med cykel, till fots och med 

-

Strategiska frågor

infrastruktur. Detta betyder att lokala intressen ibland får stå till-
baka för regionala. Transportsystemet måste byggas ut med nya 
länkar och en koncentration av utbyggnad föreslås i de strate-
giska knutpunkterna. Stationerna utmed Västlänken tillsammans 

ÖVERSIKTSPLAN
FÖR GÖTEBORG

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-02-26
STADSBYGGNADSKONTORET

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER
STRATEGISKA FRÅGOR

INRIKTNING FÖR STADENS UTVECKLING

DEL 1
UTGÅNGSPUNKTER OCH STRATEGIER

Översiktsplanen är en kommunal 
långsiktig vision om användning av 
mark- och vattenområden och be-
byggelseutveckling.
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VISION ÄLVSTADEN

STRATEGI FÖR GÖTEBORG 2035
UTBYGGNADSPLANERING

DECEMBER 2013

Vision Älvstaden antogs den 11 
oktober 2012 och ligger till grund för 
stadens arbete med att planera och 
utveckla Älvstaden.

Älvstaden är centrala Göteborg utmed älven. Det är omfattande 
områden som väntar på att omvandlas till en levande och aktiv 
innerstad. Arbetet med visionen och strategierna har skett på 
kommunfullmäktiges uppdrag under ledning av kommunsty-

är att; Älvstaden ska vara öppen för världen, den ska vara inklu-
derande, grön och dynamisk. Den ska utformas så att den helar 
staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. 

I visionen beskrivs hur Älvstaden ska utvecklas till en sam-

parkeringsytor och avstängda eller outnyttjade ytor ska omge-
staltas och användas så att de blir en del av den nya innerstaden. 
Mellanrummen i staden ska utformas för ett blandat stadsliv där 
avstånden känns korta. Om Backaplan går att läsa att stadsdelen 
ska knyta ihop övriga Lundby med Frihamnen och Brunnsbo. 
Området ska utvecklas som knutpunkt med ett tätt och blandat 
innehåll där handeln fortsätter utvecklas. Backaplan är en del av 
det stadsmässiga stråk som ska skapas över älven till Centralen-
området. 

Frågor som är av särskild vikt för aktuellt område är de som 
berör Lundbyleden, Hamnbanan och Bohusbanan. I visionen går 
att läsa att det ska studeras vidare när och hur Lundbyleden och 
Hamnbanan kan läggas i tunnlar samt att det ska hållas öppet för 
att kunna ansluta Bohusbanan till Västlänken genom en tunnel 
under älven. 

STRATEGI FÖR  UTBYGGNADSPLANE-
RING
Strategin för utbyggnadsplanering fokuserar på mellanstaden, 
den sammanhängande staden utanför stadskärnan som ska 

nära till det som gör vardagen enklare. Målet är en mer hållbar 
stadsutveckling för Göteborg i enlighet med översiktplanen. 

Brunnsbo pekas i strategin ut som en av sex mindre knutpunk-
ter och bytespunkter som kan utvecklas till en tyngdpunkt. För 
att kunna utvecklas från bytespunkter till tyngdpunkter behöver 

verksamheter. Handel och service behöver samlas så att plat-

Strategi för utbyggnadsplanering 
visar vilka platser som har särskilt 
goda förutsättningar för en hållbar 
stadsutveckling. Strategin är ett stöd i 
prioriteringen av kommunens plane-
ringsinsatser.

VISION ÄLVSTADEN

med nya stationslägen i Gamlestaden och utmed Bohusbanan i 
Brunnsbo kombinerat med en utbyggnad av den lokala kollektiv-

10



ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 

GÖTEBORG 2035
TRAFIKSTRATEGI FÖR 

EN NÄRA STORSTAD

TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STOR-
STAD

Göteborg, som sammanfattas i översiktsplanen från 2009. 

Göteborg går från att vara en stor småstad till att bli en storstad. 

-
tegin beskrivs hur strategin för resor ska uppfyllas genom att en 
struktur baserad på stadens tyngdpunkter möjliggör en snabb 

och hastigheter inte skapar nya barriärer. Parkering ska i första 
hand ske i parkeringshus eller garage. 

Det går även att läsa om ett eventuellt framtida behov av en tåg-
tunnel under älven för Bohusbanan från Brunnsbo med anslut-
ning i Göteborgs central. 

serna kan fungera som en lokal magnet för olika aktiviteter. Vid 
tyngdpunkterna ska läget nyttjas med tät bebyggelse och helst 

genomtänkt och yteffektiv samtidigt som platsen ska präglas av 
mer stadsmässighet.

Strategin beskriver Brunnsbos möjligheter att utvecklas till en 
tyngdpunkt som nära knuten till planerna på en ny pendeltåg-
station på Bohusbanan. Vidare beskrivs vikten av en medveten 
markanvändning där bland annat ett mer genomtänkt nyttjande 
av parkeringsytorna skulle kunna skapa ytor för bostäder och 

kunna åstadkommas genom bebyggelse på delar av det s.k. Te-

att grönytor tas i anspråk för ny bebyggelse men där närheten till 
en ny pendeltågstation gör att det ändå ses som värt att pröva. I 

Centrala Älvstaden med övriga Hisingen, en utveckling av 
Brunnsbo kan med andra ord bidra till en mer sammanhållen stad 
och är därför särskilt viktig.

Utvecklingen av Litteraturgatan och dess koppling till Backap-
lan beskrivs i strategin som betydande för utvecklingen av både 
Selma Lagerlöfs torg och Brunnsbo men att kopplingen till den 
strategiska knutpunkten är svag. 

Tra kstrategi för en nära storstad 
fungerar vägledande för hur tra ksys-
temet och gaturummet i Göteborg 
ska utvecklas för att uppnå fastslagna 
mål.
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GÖTEBORG 
GRÖNSTRATEGI FÖR 

EN TÄT OCH GRÖN STAD

ANTAGEN AV PARK OCH NATURNÄMNDEN 2014-02-10 GRÖNSTRATEGI FÖR EN TÄT OCH 
GRÖN STAD
I Grönstrategi för en tät och grön stad sätts mål och strategier upp 
med syfte att Göteborg ska kunna bevaras och fortsätta utvecklas 
som en grön stad med stora kvaliteter ur ett socialt och ekologiskt 
perspektiv, samtidigt som staden byggs tätare. 

-

från ytterkanterna av regionen, över kommungränser ända in till 
centrala delar av Göteborg. Utbredningen gör det relativt enkelt 
att nå dem men sinsemellan är kilarna avgränsade genom bland 

är värdefulla för bevarandet av den biologiska mångfalden och 
deras storlek och vattendrag hjälper till att reglera temperaturen i 

-
svar att se till att kilarna stärks och inte byggs igen. I de mer tät-
ortsnära områdena kan kilarna förlängas genom gröna korridorer 

in till centrum ska detta aktivt arbetas med i all fysisk planering. 
De gröna kopplingarna gör det möjligt för människor och djur att 
röra sig i staden genom grönska.

Grönstrategin visar hur Göteborg kan 
förbli och utvecklas till en stad med 
stora gröna kvaliteter samtidigt som 
staden byggs tätare. 

Konceptbild på gröna kilar i Göteborg. Num-
mer 7 illustrerar Backa-Rödbokilen i norr. (Bild 
hämtad från Grönstrategi s.37).

MÅLBILD 2035 FÖR STADSTRAFIKENS 
STOMNÄT

12

stomnät ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i 
Göteborg, Mölndal och Partille. Målbildsarbetet är ett samar-
betsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, 
Mölndals stad och Partille kommun och ska ge svar på hur resan-
det förväntas utvecklas till 2035 samt presentera strategier kring 

är främst spårvagn, stombuss och expressbuss men kan också 

ska vara färdig i februari 2016. 

I arbetet är Brunnsbo utpekat som en regional port där den regi-
-

med och dessutom undersöks möjligheten att anlägga en station i 
Brunnsbo för det nya konceptet Snabbnätet, ett högklassigt bus-



SAMMANFATTNING -
STYRDOKUMENT

Stadslivsstråk med aktiva 
lokaler i gatuplan och 
genare gatudragning

Bygg nytt i exploaterade 
läge med god kollektiv-
tra k

Bygg samman genom ny 
bebeyggelse i gränssnitten

Levande torg av 
nybyggnation

Minska barriäreffekter med 
ex planskilda korsningar

Ytor för bostäder 
och verksamheter

Gena, sammanhållna, 
separerade cykelstråk

Möjlig utbyggnad på 
Telegrafberget/Tingstadsfjället

Stärk de gröna kopplingarna

Möjligheterna att utveck-
las till en tyngdpunkt är 
kopplade till planerna på 
en pendeltågstation

Skapa en tra ksituation 
som bidrar till stads- och 
regionutveckling 

Kartan illustrerar en sammanfattning av de styrdokument som berör området mellan Backaplan och Brunnsbo.
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STRUKTUR- OCH FÄRDPLAN
FÖR BACKAPLAN 
FEBRUARI 2015

P L A N E R I N G S F Ö R U T S Ä T T N I N G A R  F Ö R

DEL 1 -  BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

GODKÄNNANDEHANDLING 2012-12-18

Struktur- och färdplan för Backaplan är 
framtagen genom ett gemensamt arbete 
mellan Göteborgs Stad och fastighetsägare 
på Backaplan.

planer för 
Backaplan

STRUKTUR- OCH FÄRDPLAN FÖR 
BACKAPLAN

Backaplan. Många studier och utredningar har tidigare gjorts och 
detta var ett sätt att få samsyn och enas kring de viktigaste förut-
sättningarna inför kommande detaljplanearbete. 

Området kring Backaplan på Hisingen är ett av de centrala 
områdena i Göteborg som står inför omvandling och förnyelse. 
Omvandlingen som beräknas pågå under 2020- och 2030-talet 
avser bland annat att addera Backaplan med ett högt bostadsinne-
håll och skapa ett koncentrerat handelsområde intill knutpunkt 
Hjalmar. Backaplan som helhet är en viktig del av utvecklingen 
av Älvstaden och som en del av uppfyllandet av Vision Älvsta-
dens strategier. För att uppfylla visionen spelar stadsbyggandet 
en avgörande roll genom att skapa hög tillgänglighet i gatunät 
och en sammanhängande stadsbebyggelse med hög täthet av bo-

skapar barriärer såväl inom området som till omkringliggande 
områden. I Struktur- och färdplan för Backaplan beskrivs vikten 

utveckla kopplingar och samband genom bland annat ny bebyg-
gelse i gränssnitten.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
BACKAPLAN
Planeringsförutsättningar för Backaplan är en studie av Backap-
lans förutsättningar för stadsförnyelse och ska läsas tillsammans 
med kommunens översiktsplan. Förslagets målsättning är att; 
tillvarata områdets centrala läge och utveckla området till en att-
raktiv blandstad, utnyttja Backaplans potential som handelsplats 

gång- och cykelkopplingar till omkringliggande stadsdelar, natur- 
Planeringsförutsättningar för Backaplan är 
en studie av Backaplans förutsättningar för 
stadsförnyelse och ska läsas tillsammans 
med kommunens översiktsplan.  
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Kvillebäcken

Detaljplan för gator vid Backaplan
Området mellan Brunnsbo och Minnelundsgatan omfattas av en 
pågående detaljplan; DP för Gator vid Backaplan. Planen utgör 

planen har stor betydelse både för den lokala stadsdelen samt för 
en större del av Göteborg stad. Planens syftar till att möjliggöra 

Backaplan kommer under planering och utbyggnad omfattas av 

- Centrum och knutpunkt vid Backaplan
- Handel mm vid Backavägen
- Gator vid Backaplan 

PÅGÅENDE DETALJPLANER

PÅGÅENDE UTBYGGNAD

Backaplansområdet. Här blandas bostäder med torg och grönst-
råk för rekreation samt inslag av viss handel och verksamheter. 
Syftet är att skapa en trivsam och trygg stadsmiljö med närhet till 
allmänna kommunikationer och med interaktion med omkringlig-
gande stadsdelar. Byggandet pågår fram till 2019 då cirka 2000 
nya lägenheter, kontor, butiker, restauranger, saluhall, förskola 
och en rad andra verksamheter ska stå färdiga.

STADSSTRUKTURANALYS OCH
PLANREKOMMENDATIONER
Frihamnen och Backaplan
Vision Älvstadens mål att hela staden, stärka kärnan och möta 
vattnet kräver ett gatunät som genererar närhet och en täthet som 
skapar en kontinuerlig stad. Spacescape har med utgångspunkt i 
visionen gjort en stadsstrukturanalys som syftar till att analysera 
framtagna planer, föreslå rekommendationer och peka ut kritiska 
platser. 

Studien pekar på att ett mer yteffektivt transportsystem mellan 
Brunnsbo och Backaplan ger möjlighet till ny bebyggelse som 

-
livsstråk med aktiva lokaler i gatuplan och en genare gatudrag-
ning mellan Backavägen och Litteraturgatan kan få stor betydelse 
för Brunnsbos närhet till staden och attraktivitet.

Stadsstrukturanalys och planrekommendationer 
150401

FRIHAMNEN OCH BACKAPLAN

Frihamnen och Backaplan - Stadsbygg-
nadsanalys och planrekommendationer, är 
framtagen av Spacescape på uppdrag av 
Göteborgs stadsbyggnadskontor.
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Strukturplan Backaplan

DP - Handel m.m vid Backavägen

DP - Centrum och knutpunkt vid 
Backaplan

DP - Gator vid Backaplan

Kvillestan - utbyggnad

Detaljplan för handel mm vid Backavägen

Detaljplan för centrum och knutpunkt vid 
Backaplan

Pågående utbyggnad och detaljplanearbete på Backaplan

Backaplan utvecklas från handelsplats med stora asfalterade ytor 
till en tätbebyggd, grön och levande stadsmiljö. Området är en 
viktig pusselbit i att knyta ihop staden över älven. Med en bland-
ning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan 
Hisingens centrum. Hjalmar Brantingsplatsen utvecklas som 
knutpunkt och blir även en inbjudande mötesplats. Planen omfat-

ca 70 000 kvm cityhandel, ca 2000 bostäder och en stadsdelspark 
-

gata som förbereds för en ny spårväglinje norr ut mot Backa.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av centrum-
verksamhet och bostäder i två kvarter längs med Backavägen 
samt att säkerställa delar av Backaplans övergripande gatunät. 
I det norra kvarteret föreslås en livsmedelsbutik som ersätter 

bebyggelse inom det södra kvarteret avses bevaras men komplet-
teras med ytterligare byggrätter för handel och kontor. Backa-
vägen föreslås byggas om till en stadsgata som förbereds för en 

Backavägen strax norr om Leråkersmotet.

-
sage till Lundbyleden. Detaljplanen skapar även förutsättningar 
för en pendeltågstation på Bohusbanan i Brunnsbo. Detaljplanen 

järnvägsplan.
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PÅGÅENDE INFRASTRUKTURPROJEKT

Lundbyleden
Den pågående förtätningen med bostäder, handel och andra 
verksamheter längs Norra Älvstranden och Backaplan, samt 
nya infrastrukturprojekt, medför ett behov av en anpassning av 

-
-

neln öppnar. Leden kommer att utformas så att funktionen som 
huvudstråk för godstransporter kvarstår samtidigt som leden även 

Med hänsyn till pågående och planerade förändringar längs Älv-
stranden och Backaplan, med en förtätning av bostäder, handel 
och andra verksamheter, har behovet uppkommit av en anpass-

-
na.

Bohusbanan
I höjd med Brunnsbo korsas Lundbyleden av Bohusbanan. Denna 
bro sätter begränsningar för möjligheten att uppnå god framkom-

att ersättas med en ny, längre bro. Planeringen och ombyggnaden 
av Lundbyleden samt dubbelspår på Bohusbanan samordnas med 
pågående detaljplan i området mellan Backaplan och Brunnsbo; 
DP för gator vid Backaplan.

Kvillemotet
För att öka kapaciteten på Lundbyleden och samtidigt åstadkom-

Pendeltågstation

ut järnvägsspåret till dubbelspår för att möjliggöra för en framti-
-

ken på Bohusbanan och Hamnbanan. Detta är något som ingår i 
den regionala planen som tagits fram av Västra Götalandsregio-
nen*.

-

och samtidigt möjliggöra för en framtida pendeltågstation i höjd 
med Brunnsbo.

Kombinerad väg- och järnvägsplan

Lundbyleden
Lundbyleden sträcker sig från Vä-
dermotet i väst till Ringömotet i öst 
på Hisingen i Göteborg. Som en 
av Göteborgs viktigaste och mest 
tra kerade leder ingår Lundbyleden 
i det nationella stamvägnätet och är 
därmed av riksintresse. 

Marieholmstunneln
Marieholmstunneln är en vägtunnel 
som beräknas öppna år 2020. Den 
nya tunneln ska ligga 600 meter öster 
om Tingstadstunneln och länka sam-
man E20, E6, E45 och Lundbyleden. 
Utbyggnaden av Marieholmsförbin-
delsen förutsätter en anpassning 
av Lundbyleden, med förbättrad 
orienterbarhet och utökad kapacitet 
som följd. 

*Västra Götalandsregionen har som mål att öka kapaciteten för tågtra-
ken med tre gånger så många resenärer till år 2035. Mer information om 

detta nns att läsa i följande studier
Målbild Tåg 2035 - utveckling av tågtra ken i Västra Götalans, juni 2013
Regional plan för transportinfrastruktur i Västra Götaland, juni 2014
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Överrenskommelse 

Göteborgs Stad*
2013 tecknades en överrenskommel-
se mellan Tra kverket och Göteborgs 
Stad angående avgränsning och 
principiell utformning av E6.21 Lund-
byleden sträckan mellan Brantings-
motet och Ringömotet. 

* Överrenskommelsen går att läsa i sin 
helhet i bilaga 1.

Bohusbanan
Bohusbanan är en kustnära järnväg 
mellan Strömstad och Göteborg. Det 
är en knappt nio mil lång enkelspårig 
järnväg som i huvudsak tra keras av 
regionaltåg. I det aktuella området 
består Bohusbanan av en enkel-
spårig järnväg med en järnvägsbro 
över Lundbyleden.



Brunnsbomotet
Brunnsbomotet är beläget öster 
om Brunnsbo och leder ut tra k 
från Brunnsbo på Lundbyleden. I 
samband med ombyggnation av 
Lundbyleden föreslås Brunnsbomotet 
att stängas och ersättas av det nya 
Kvillemotet.

Brunnsbomotet

44444444444444444444444

Kartan illustrerar Lundbyleden, Bohusbanan och Kvillemotet

Spårväg till Backa

ta fram en utredning för beslut om anläggning av spårväg på 

under en lång tid och ett spårvägsreservat längs Litteraturgatan 
har funnits sedan 1970-talet. Spårvägen berör områdena från 
norra Älvstranden till Backa och kopplingspunkter till dessa. Till 

-
selskattens effekter är behovet stort av ett robust och kapacitets-

ska tas till skapandet av tät och trevlig stadsmiljö.

Strukturplan Backaplan

Lundbyleden

Projektområde för Lundbyleden och 
Bohusbanan

Bohusbanan

Kvillemotet

Brunnsbomotet

Pendeltågstation

Gustaf Dahléns gata
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I samband med ombyggnation av Lundbyleden föreslås Brunns-

ma en acceptabel funktion och orienterbarhet på leden föreslås 

-
tan, Wieselgrensgatan, Hjalmar Brantingsgatan och Götaälvbron 



Kartan illustrerar snabbcykelstråk och möjlig framtida spårväg.

Strukturplan Backaplan

Spårdragning för ev framtida spårväg

Föreslaget pendlingscykelnät

Linbana

         19

Cykelnät
Lundbyleden tillsammans med Hamnbanan utgör en stor barriär 

med Lundbyleden på dess södra sida, ett så kallat pendlings-
cykelnät. Cykelvägen sträcker sig mellan Brantingsmotet och 
Brunnsbomotet och arbete pågår inom kommunen för att utveck-
la stråket, bland annat genom en ny cykelbro över Lundbyleden i 
höjd med Brunnsbo.  

Möjligheten att uppföra en linbana mellan framtida Brunnsbo 
-

med att stadsutvecklingen i Gullbergsvass är igång.



ÖVERGRIPANDE ANALYS - NULÄGE

Nulägesanalysen tar sin utgångspunkt i rådande förutsättningar 
på Backaplan och i Brunnsbo. Analysen beskriver övergripande 
strukturer som påverkar upplevda barriärer och möjligheter till 
nya kopplingar.

Landskapets övergripande karaktärsdrag

Infrastrukturella barriärer

Brunnsbo är till viss del avskuret från omgivande områden 
genom barriärer i form av Lundbyleden och Hamnbanan i sydost 
och Bohusbanan i sydväst. Backavägen utgör den enda kopp-
lingen mellan Backaplan och Brunnsbo vilken i aktuellt område 

är ljusreglerad med bommar. Plankorsningen hindrar det konstan-
-

spektiv. 

Brunnsbo inramas av två större obebyggda höjdryggar; Telegraf-
berget och Tingstadsfjället. Höjdryggarna är karaktärsgivande 
i Brunnsbo och ramar in området. Höjderna skapar en situation 
där kopplingar till omgivande områden blir av största vikt för att 
området inte ska riskera att upplevas som en isolerad enklav. 

-
tiga orienteringspunkter i området. 

Backavägen som övergår i Litteraturgatan är huvudstråket genom 
området. Huvudstråket har en brist på målpunkter och ett stor-

Brunnsbomotet möjliggör snabb på- och avfart till och från 
-

botorget attraktivt för passerande besökare. Motet tar en stor yta 
i anspråk i närhet till det lokala torget och försvårar på så vis 
möjligheten att skapa en bebyggelsestruktur som ramar in torget.

denna väg kantas av en smalare trottoar på dess norra sida för 
gående och cyklister.     

! !

Barriärer i anslutning till området.

Brunnsbomotet möjliggör snabb på- och avfart 
till och från Brunnsbo.

Höjderna ramar in och fungerar som viktiga 
orienteringpunkter.

Större vägar till och från Brunnsbo.

analys
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Hamnabanan

Bohusbanan
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Sträckan mellan Hjalmar Brantingplatsen och Brunnsbotorget har 
en brist på målpunkter och fungerar främst som transportsträcka. 
Brunnsbotorget är i nuläget den enda större målpunkten längs hu-
vudstråket med bland annat livsmedelsbutik, mindre butiker och 
servicefunktioner. Torgets relation till huvudstråket skulle med 

den mark som idag upptas av Brunnsbomotet till exploatering 
och skapa en bebyggelsestruktur som ramar in torget och tydlig-
gör platsen.

Bebyggelsen i området är av varierande karaktär. Längs Litte-
raturgatan domineras bebyggelsen av höga skivhus vilka fron-

område med låg bebyggelse vilken främst består av friliggande 
villor och kedjehus. Den sydvästra delen av Brunnsbo består av 
ett antal byggnader som är formade till en uppbruten kvarters-
struktur. Trots variationen av bebyggelsetyper går det att uppleva 
en helhet som till stort skapas av gröna parker som inramar den 

-
ningarna är genomgående i hela Brunnsbo.

Söder om Brunnsbo, på norra delen av Backaplan, domineras 
bebyggelsen av större verksamhetslokaler med olika grad av 
publika funktioner.

Backaplan och Brunnsbos olika användningsområden, där 
Backaplan främst består av externhandel och Brunnsbo främst av 
bostäder, skapar ett mentalt avstånd mellan områdena.

Bebyggelse

Området mellan Backaplan och Brunnsbo 
används främst för tra kändamål. Tomma ytor 
mellan väg och järnväg består av oplanerade 
grönytor. 

Parkeringsytor i anslutning till huvudstråk.

Brunnsbotorget, strax intill Brunnsbomotet, fung-
erar används bland annat som en handelsplats 
för förbipasserande bilister på Lundbyleden.

samt i brytpunkten mellan Backplan och Brunnsbo. I Brunnsbo 
så frontas Backavägen och Litteraturgatan längs dess västra sida 
av parkeringsytor. För att Brunnsbo ska kunna utvecklas från 
bytespunkt till tyngdpunkt är en medveten markanvändning, med 
ett genomtänkt nyttjande av parkeringsytor för exempelvis bostä-
der och verksamheter, nödvändig.

Området mellan Backaplan och Brunnsbo används i dagsläget 

oplanerade, uppvuxna grönytor. Grönytorna är ur ett stadsper-
spektiv stora och dess utformning stärker upplevelsen av avstånd 
mellan Backaplan och Brunnsbo.

Mellanrum 

Målpunkter

         21



Struktur- och färdplan för Backaplan illustrerar 
den täta stad som planeras på Backaplan.
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ÖVERGRIPANDE ANALYS - 
PLANERADE FÖRÄNDRINGAR

Analysen beskriver hur upplevda barriärer och möjligheter till 
nya kopplingar mellan Backaplan och Brunnsbo påverkas av 
planerade infrastrukturella förändringar.

Backavägen är den enda vägen som kopplar samman Backap-
lan och Brunnsbo. I samband med omvandlingen av Backaplan 
föreslås Backavägen byggas om till en stadsgata och förberedas 
för en ny spårvägslinje norr ut mot Backa. Den planerade utbygg-
naden av Backavägen och dess funktion som ett huvudstråk med 

för upplevelsen av avstånd eller närhet mellan Backaplan och 
Brunnsbo.

Ett nytt mot, Kvilemotet, och en ny led Kvillele-
den. Leden ses som en förutsättning för att klara 
den ökade tra kbelastningen som ett utbyggt 
Backaplan kommer att innebära.

Brunnsbomotet stängs och ersätts med Kville-
motet.

Med hänsyn till pågående- och planerade stadsutvecklingsprojekt 
har behovet uppkommit att anpassa Lundbyleden. Ombyggna-

utbyggnad av Backaplan och Frihamnen kommer att innebära 
-

stunneln öppnar. 

För att öka kapaciteten på Lundbyleden och samtidigt åstadkom-
ma en acceptabel funktion och orienterbarhet på leden är en ny 

-
lastas och gatumiljöerna anpassas efter gående, detta i linje med 

Borttagandet av Brunnsbomotet innebär att en av de mest använ-

Brunnsbo. De nya vägarna som planeras har inte samma fysiska 
närhet till Brunnsbotorget (gäller främst för bilburna på Lundby-

-
tagande av Brunnsbomotet förändrar förutsättningarna för torget 
med en sämre närhet för bilburna men med möjlighet att utnyttja 

attraktivt och tryggt gaturum för gående och cyklister.

Backavägen
Bilvägar till Brunnsbo efter ett borttagande av 
Brunnsbomotet samt Lillhagsvägens ändrade 
funktion från bilväg till cykelväg.
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-
-

säkerhet på leden. Bron föreslås därför ersättas med en ny bro. I 

järnvägsspåret till dubbelspår och på så vis öka robustheten för 

-
tågstation beskrivs i utbyggnadsstrategin som nära knuten till 
Brunnsbos möjlighet att utvecklas till en tyngdpunkt.

Vid utbyggnad av järnvägsspåret skapas en planskild korsning 
i skärningspunkten mellan Bohusbanan och Backavägen, som 

-
väg till Brunnsbo och Selma Lagerlöfs torg. Höjningen påverkar 

och järnvägen. Detta innebär att Lillhagsvägen inte längre kom-

från Backavägen. För att underfarten under järnvägen inte ska bli 
alltför djup och på så vis bland annat försvåra passagen för gåen-

på cirka 2 meter.

Brunnsbo. Angöring till stationsplattformar sker i detta fall på 
-

landar i Brunnsbo.

Utbyggnad till dubbelspår på Bohusbanan.

Möjlig framtida läge för pendeltågstation.

Planskildkorsning på Backavägen.

Sträckning för spårväg mellan Hjalmar Bran-
tingsplatsen och Selma Lagerlöfs torg samt 
snabbcykelstråk mellan Brantingsmotet och 
Brunnsbotorget.

Järnväg

Spårväg

Backavägen, och i dess förlängning Litteraturgatan, kommer vid 

Backavägen med spårvagn är en planskild korsning i mötespunk-
ten med Bohusbanan nödvändig.

Det löper ett pendlingscykelstråk parallellt med Lundbyleden på 
dess södra sida. Cykelstråket sträcker sig mellan Brantingsmotet 
och Brunnsbomotet. Stråket planeras, i höjd med Brunnsbomotet, 
ledas på en bro över Lundbyleden för att anlända i Brunnsbo i (se 

Pendlingscykelnät
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DETALJSTUDIER AV YTOR -
i  anslutning till pendeltågstation

För att skapa en kontinuitet av stad är det viktigt att det stadsmäs-
siga stråk som Backavägen planeras att utvecklas till fortsätter 

-
rierande karaktär och fylla olika behov. Lokaliseringen av dessa 
är viktiga och bör bidra till att skapa samband och kontinuitet 
längs stråket.

Stråkets mest kritiska punkt är dess underfart i korsningen 

infrastruktur i form av järnväg, motorled, skyddsvallar etc. I 
detta gränssnitt är kontinuiteten av stråket både som viktigast och 
som svårast. Byggnader ska med fördel i detta gränssnitt stärka 
de visuella kopplingarna vilket exempelvis kan göras genom 
bebyggelse som utmärkes i höjd och utformning. Detta gräns-
snitt är även viktigt för att annonsera staden från möjlig framtida 
pendeltågstation.

Genom förtätning längs ett stadsmässigt stråk, en gatustruktur 
-

system och välplacerade målpunkter skapas förutsättningar för 
Brunnsbo att utvecklas från bytespunkt till tyngdpunkt.

I översiktsplanen för Göteborg - fördjupad för 
sektorn transporter av farligt gods - går att läsa 
rekommendationer om bebyggelse i anslutning 
till farligt gods på järnväg. Se gurer ovan för fö-
reslagen fysisk ram  för centralt och halvcentralt 
belägna förnyelseområden.

Järnväg med farligt gods

Inom 30 meter - Bebyggelsefritt 
             område

30 - 80 meter - Kontorsbebyggelse

Efter 80 meter - Bostadsbebyggelse

Fotot visar Backavägen med Brunnsbo och 
Telegrafberget i förgrunden. Backavägen 
kommer i samband med utvecklingen av Back-
aplan utvecklas till ett stadsmässigt stråk med 
hög exploatering på vardera sida. För att stärka 
kopplingen mellan Backaplan och Brunnsbo är 
det av stor betydelse att stråket och stadsmäs-
sigheten förlängs till och genom Brunnsbo.

Fotot visar Litteraturgatan och de stora obe-
byggda parkeringsytorna som löper längs 
gatans västra sida. Parkeringsytorna präglar i 
dagsläget gaturummet och skapar ett markant 
avstånd mellan bebyggelse och gata.

Förtätning längs järnväg

Stadsmässigt stråk

I området närmast Bohusbanan är en förtätning beroende av 
resultatet av riskanalyser, detta pga av det farliga gods som trans-
porteras på järnvägen. 

I översiktsplanen för Göteborg går att läsa rekommendationer om 
-

0-30 meter, ska vara bebyggelsefritt, området mellan 30 och 80 
meter från järnvägen får bebyggas med byggnader som rymmer 
verksamheter såsom kontor och bortom 80 meter får bostäder 
uppföras. För att uppföra bostäder närmare än 80 meter från järn-
vägen krävs riskanalyser och särskilda åtgärder vilka exempelvis 
kan bestå av specialanpassade fasader och fönster.
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Kartan illustrerar möjlig framtida förtätning, eventuell lokalisering av större offentliga rum samt kritiska punkter för att skapa 
kontinuitet av stad.

Inom 30 meter - Bebyggelsefritt område 
30-80 m - Kontorsbebyggelse

Brunnsbotorget

Plattformar station

Snabbcykelstråk

Större offentliga rum

Kartan illustrerar översiktsplanens rekommendationer om bebyggelseavstånd till järnväg med farligt gods. 

! !
!
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Förslag på större offentliga rum
Kritiska punkter !



Brunnsbotorgets utvecklingsmöjligheter analyseras inte djupgå-
ende i denna studie. Det som dock går att utläsa av analyserna är 
att det möjligtvis kommer ske en förskjutning av händelser från 
torget om en pendeltågstation på Bohusbanan byggs i höjd med 
Brunnsbo. Om funktionen av Brunnsbotorget ska bevaras och 
utvecklas är ett möjligt tillvägagångssätt att planera och placera 
framtida målpunkter så att de främjar en rörelse mellan pendel-

eller buss mellan de båda målpunkterna är ett exempel på hur 
detta kan göras. På samma sätt kan ett väl planerat gaturum 
främja rörelserna mellan målpunkterna och skapa en ram runt 
mötesplatserna.

framtid och möjligheter att utvecklas. Närheten mellan motet och 
torget främjar i dagsläget besökare till torget som är bilburna, 

borttagande av motet frigör dock yta som kan lämpa sig för för-
tätning av bostäder, verksamheter och kontor. På detta vis kan ett 
större, omslutande bebyggelserum skapas i anslutning till torget. 
Fler boende och arbetande i direkt närhet till torget torde förvän-
tas påverka antalet besökare till torget positivt.

begränsar möjligheterna att skapa ett sammanhängande gaturum 
utan onödiga stopp för gående och cyklister. Vid vidare studier 
föreslås det därför att man undersöker möjligheten att reducera 
antalet rondeller.

Brunnsbotorget

Kartan illustrerar möjliga målpunkter och hållplatslägen mellan pendeltågstation och Brunnsbotorget vilka kan främja en 
rörelse mellan möjlig framtida pendeltågstation och Brunnsbotorget. 

Brunnsbotorget

Plattformar station

Möjliga målpunkter 
Möjliga hållplatslägen
Snabbcykelstråk
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Bilden visar Brunnsbomotet med på- och avfart till/från Brunnsbo.

Bilden visar en av två rondeller i direkt anslutning till 
Brunnsbotorget. Vidare studier föreslås för att undersö-
ka om antalet rondeller går att reducera.

Bilden visar Brunnsbomotet och de stora ytorna som idag upptas 
av tra k. I bakgrunden skymtar Skanskaskrapan och den centrala 
staden.

Idag är Brunnsbotorget lätttilgängligt 
för bilister med goda möjligheter att 
parkera i direkt anslutning till handel.

Brunnsbotorget, med väl tilltagna ytor att användas för exempelvis torghandel.
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föreslås vara mot 
till detta är:

Ytan mellan möjligt framtida stationsläge och Brunnsbotorget 

båda platserna. Placeringen av cykelbrons angöringsläge är en 
del av detta.

-
bro som riktas mot möjligt framtida stationsläge skulle medföra 
en kontraproduktiv kurva eftersom cykelstråket kommer söderi-

-
byleden och Brunnsbotorget kan användas för exploatering. Ytor-
na på vardera sida av cykelbron bör då ha en sådan storlek att de 
kan rymma framtida möjliga behov som exempelvis angöring 

överraskningsmomentet som passerande tåg kan innebära. Detta 
görs genom att skapa ett avstånd mellan den nya järnvägsbron 
och cykelbrons landfäste. 

Pendlingscykelnät/stråk som landar i Brunnsbo

Kartan illustrerar snabbcykelstråk och dess angöring i Brunnsbo samt möjliga ytor för exploatering.

Brunnsbotorget

Plattformar station
Möjliga ytor för exploatering

28



Underfart Backavägen

Den mest kritiska punkten för att skapa sammanhängande stad 
i gränssnittet mellan Backaplan och Brunnsbo är vid nuvarande 
plankorsning. Plankorsningen omöjliggör ett utbyggt kollektiv-

Bohusbanan sänks och att Bohusbanan höjs. För att undvika en 

kombination med en nedsänkt passage innebär att de visuella 
kopplingarna mellan Backaplan och Brunnsbo försämras. 

Bilden illustrerar föreslagen sektion vid korsningspunkten Backavägen/Bohusbanan. Den nedsänkta vägbanan är anpas-
sad för spårväg. Gång- och cykelbanans nedsänkning är minimerad för att skapa en enklare passage under järnvägen 
och Kvilleleden. Den breda öppningen möjliggör viss visuell kontakt mellan Backaplan och Brunnsbo.

De visuella kopplingarna mellan områdena är beroende av det 

i passagen är måttet på nedsänkningen samt storleken på öpp-
ningen avgörande för de visuella kopplingarna. När det fysiska 
avståndet från järnvägen växer minskar upplevelsen av den höjda 

upplevas som ”slutet av staden” om inte högre byggnader place-
ras på vardera sida av järnvägen.

Försämrade visuella kopplingar kan skapa otrygga gaturum under 

målpunkter i direkt anslutning till underfarten och gestalta under-
farten väl kan denna negativa aspekt minskas.

och minimera nedsänkningen av främst gång- och cykelbanor 
samt att skapa tydliga markörer på vardera sida av järnvägen som 
knyter samman områdena och stärker upplevelsen av samman-
hängande stad. 

-
ter vilka endast kommer att uppleva en mindre upp och nedfart 
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Fotot visar Uppsala nya resecentrum med en relativt smal, nedsänkt gångpassage under järnvägen. I passagen är de visuella 
kopplingarna till staden relativt dåliga, detta beror dels på att underfarten är nedsänkt och dels på att passagen är smal. 
Från ett avstånd bidrar dock den nedsänkta underfarten till att de visuella kopplingarna mellan områdena på vardera sida 
om stationsbyggnaden är relativt goda.

Bilden visar en gångpassag i Bijmer med verksamheter och butiker som vänder sig mot passagen. Passagen får på detta vis 
en utvidgad användning och kan fungera som en mötesplats.

Foto hämtat från Nya Wärmlands tidning - nws.se



Området på motsatt sida järn-
vägen annonseras genom ett 
fåtal högre bygnader
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Fotot visar station Bijmer ArenA i Amsterdam som är en större stationsbyggnad med tåg som löper på pelare ovan mark. Plat-
serna på vardera sida om stationsbyggnaden kopplas samman genom att staden annonseras, dels genom ett fåtal högre 
byggnader på vardera sida om stationen och dels genom den stora öppningen som möjliggör visuella kopplingar i form av 
människor, byggnader, händelser och grönska.

Fotot visar station Bijmer ArenA i Amsterdam och hur den breda och höga passagen i markplan under järnvägen bidrar till att 
området på vardera sida om järnvägen visuellt kopplas samman. 



rekommendationer
REKOMMENDATIONER -
övergripande för området

• Skapa en kontinuitet av stad genom ett stadsmässigt stråk 
som löper genom Backaplan och vidare genom Brunnsbo 

knyter samman stråket och skapar ett händelsrikt stadslivs-
stråk.

• Skapa förutsättningar för Brunnsbo att utvecklas från en 
bytespunkt till tyngdpunkt genom förtätning av bostäder och 
verksamheter. Förtäta på redan i anspråkstagen mark och 

• Skapa möjlighet för händelserik stad med bebyggelse i 
kvartersstruktur längs Backavägen och Litteraturgatan 
och stärk Brunnsbos karaktärsdrag av hus i park i områdets 
inre delar.

• Stärk och utveckla de gröna kopplingarna till Backaplan 
genom att skapa sammanhängande gröna stråk där människor 
och djur kan vistas och röra sig mellan platser och områden i 
grönska.

• Bevara och stärk upplevelsen av landskapets topogra  
genom att skapa platser och stråk där höjderna blir ett viktigt 
visuellt inslag och tydliga orienteringspunkter.

• Skapa ett gatustruktur som är anpassad för ett utbyggt 
kollektivtra ksystem

• rioritera gång och cykeltra ken genom att bygga sam-
manhållna, gena och separerade cykelstråk.
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• Stärk Brunnsbotorget genom en förtätning av bostäder, 
verksamheter och kontor i nära anslutning till torget. 

• Undersök möjligheterna att begränsa antalet rondeller vid 
Brunnsbotorget till max en. Detta för att skapa ett sam-
manhängande  gaturum utan onödiga stopp för gående och 
cyklister.

• Skapa ett gaturum som binder samman möjlig framtida 
pendeltågstation och Brunnsbotorget  

• Planera nya målpunkter så att de främjar en rörelse mellan 
pendeltågstationen och Brunnsbotorget   Detta genom att 
exempelvis placera hållplatser mellan de båda målpunkterna 
och arbeta med ett gaturum som främjar aktivitet och rörelse. 

• Annonsera Backaplan och Brunnsbo från möjlig fram-
tida pendeltågstation genom exempelvis ett kluster av tät 

• Vid framtida ombyggnad av Backvägen och Litteraturgatan 
för spårväg kan en eventuell justering av gata möjligöra 
bättre byggrätter i anslutning till Brunnsbotorget samt längs 
Litteraturgatan.

• ikta pendelcykelstråket mot Brunnsbotorget  Detta för 
markera torget som central mötesplats och för att inte be-
gränsa ytan för framtida hållplatser och linbana. Stråket får 
på detta vis även en naturlig sträckning norrut.

• 
och i anslutning till den planskilda korsningen. Detta för att 
öka tryggheten för gående och cyklister och minska upp-
levelsen av mellanrum som skapas av Kvilleleden och 
Bohusbanan  

REKOMMENDATIONER -
för ytor i anslutning till pendeltågstation
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I Struktur- och färdplan för Backaplan beskrivs hur Backaplan 
inom de närmaste 20 åren kommer att omvandlas från ett glest 
handelsområde till tät innerstad med ett högt innehåll av bostä-
der. Med hänsyn till planerade och pågående förändringar har 

-
systemen i anslutning till områdena. För området mellan Back-
aplan och Brunnsbo innebär detta bland annat; ett dubbelspår på 

framtida stationsläge, en ny led, ett nytt mot samt en planskild-
korsning mellan Backaplan och Brunnsbo. 

-
na som möjliggör öppna gröna rum som präglar området och 

Brunnsbo kan utvecklas för att skapa nya gröna kopplingar till 
Backaplan och sammanhängande stråk där djur och människor 
kan vistas och röra sig mellan platser och områden i grönska. 
Höjderna synliggör landskapet och fungerar som riktmärken, en 

och utvecklas.

en brist på målpunkter och tydliga visuella kopplingar. Genom 

-

Brunnsbo från vilken det är viktigt att Brunnsbo och Backaplan 
annonserar sig vilket exempelvis kan göras med högre bebyggel-
se. 

dagsläget Brunnsbotorget. Vid en möjlig framtida pendeltågsta-
tion på Bohusbanan kommer torgets funktion troligtvis förändras. 
För att stärka torget torde det vara viktigt att stärka sambandet 
mellan stationsläget och torget, detta kan bland annat göras ge-
nom att en rad målpunkter placeras mellan
större sammanhängande bebyggelserum som ramar in torget kan 
stärka platsen ytterligare.

För att Brunnsbo ska utvecklas från bytespunkt till tyngdpunkt 
behövs en förtätning av bostäder och verksamheter. De stora väl-
tilltagna parkeringarna som frontar huvudstråket genom området 
har stor potential att omvandlas till bebyggelseyta och skapa 
rumslighet i anslutning till den centrala stråket genom området. 

Kvaliteter och potentialer

diskussion
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Utmaningar och möjligheter
Det stora bebyggelseglappet mellan Backaplan och Brunnsbo 

-

passagen mellan områdena kommer förändras med bl a en tydlig 
-

meringen av ytorna i direkt närhet till underfarten är av största 
vikt för att att skapa en upplevelse av kontinuitet och samman-
hängande stad.

Den planskilda korsningen medför att de visuella kopplingarna 
-

att skilja Backaplan och Brunnsbo åt. För att minimera denna 
barriär är det av stor betydelse att stärka de visuella kopplingarna 
i brytpunkten mellan områdena. Nuvarande visuella kopplingar 
består framförallt av höga höjder vilka  eventuellt kan markeras 
med högre bebyggelse. Nya visuella kopplingar, i form av bygg-
nader på vardera sida av den planskilda korsningen kan skapa ett 
bebyggelserum som knyter samman den nya bebyggelsen med 
den gamla och markerar stationsläget.

Telegrafberget och Tingstadsfjället är i dagsläget de viktigaste 
visuella kopplingarna mellan Backaplan och Brunnsbo, en förtät-
ning av högre byggnader på dessa skulle kunna stärka kopplingen 
ytterligare. Dock är det av yttersta vikt att höjderna till största del 
förblir gröna med möjligheten att skapa nya gröna kopplingar till 
omgivande områden.

att koppla ihop utvecklingen inom Centrala Älvstaden med norra 
Hisingen, utvecklingen av detta område är därför särkilt viktig.

gestaltas så att de främjar sammanhang och kopplingar och 
i möjligaste mån fungerar som broar mellan Backaplan och 
Brunnsbo istället för mentala och fysiska barriärer. Att omvandla 
en plats som präglas av infrastruktur till ett stadsrum som ska 
fungera som en nod och en bro mellan två områden kräver god 
planering och att man vågar pröva nya lösningar i gestaltningen 
av underfarter, skyddsvallar, bebyggelse etc. Utformningen av 
bebyggelsen i brytpunkten mellan områdena, tydliga siktlinjer, 
korta avstånd mellan målpunkter och möjlighet att röra sig enkelt 
och tryggt kommer bli avgörande för upplevelse av närhet eller 
avstånd mellan Backaplan och Brunnsbo.

Avslutning
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