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Kvalitetsprogram
Kvalitetsprogrammet tillhörande detaljplan för en bro över Göta Älv, är en del av
planhandlingarna för en ny Göta Älvbro. Kvalitetsprogrammet är framtaget av
Norconsult i samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret.
Frågor om plansamrådet och planförslaget kan besvaras av:
Filip Siewertz på Stadsbyggnadskontoret
Patrik Fridh på Trafikkontoret
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För området har parallella uppdrag utförts med fyra arkitektkontor. Uppdragen är
en vägledning för områdets struktur gällande kvarter, kopplingspunkter, stråk och
siktlinjer. En del av de kvaliteter som framkom i parallella uppdragen återkommer i
detta kvalitetsprogram.

Inledning
Vision
Visionen är att skapa en stad där infrastruktur och bebyggelse samverkar till en
attraktiv och funktionell stadsbebyggelse. Den nya bron över Göta älv ska knyta
centrala Göteborg och Hisingen närmare varandra såväl mentalt som fysiskt och
detaljplanens mål är att medverka till detta. Inom området Lilla Bommen samt
Holmen sker en stadsutveckling som öppnar upp området och låter staden komma
närmare vattnet. Området blir en del av staden som är attraktiv, befolkad och trygg.

Detaljplanen för bro över Göta älv är den första delen i utvecklingen av centrala
älvstaden. Ett stadsbyggnadsprogram för området kring centralen är under utformning
och detaljplaner för Västlänkens station. Centralen, ny utformning av Götaleden och
Bangårdsviadukt är under arbete. Vid brons norra landfäste pågår planering av de nya
utvecklingsområdena Frihamnen, Ringön och Backaplan där en del av Göteborgs
400 års jubileum, RiverCity 2021, kommer äga rum.

Kvalitetsprogrammets syfte
Programmet är en bilaga till planhandlingarna och förtydligar detaljplanens
intentioner. Det är en vägledning vid utformningen av den yttre miljön.
Kvalitetsprogrammet presenterar intentioner och idéer av goda kvaliteter i
stadsrummen och miljön på stråken, kajen och vid det södra landfästet.

För att bygga spårväg krävs en järnvägsplan. Denna tas fram av Trafikkontoret
parallellt med detaljplanen. Järnvägsplanen gäller hela sträckan från landfästet på
norra sidan till det södra. För att fastställa järnvägsplan innan detaljplanen vunnit
laga kraft behöver beslutet villkoras. Avväganden för projektet som helhet görs i
detaljplanen.

Programmet är uppdelat efter de olika stadsrummen och visar särskilda kvaliteter
utifrån platsens förutsättningar ur ett litet och stort perspektiv. Genom inspirationsoch referensbilder i dokumentet ges idéer och förslag till möjliga utformningar.

Övergripande planidé
En ny bro ger möjligheter till nya stråk, platser och byggnader. Planidén är att
skapa en miljö där gator, stråk, platser och bebyggelse integrerar väl med varandra
och skapar en attraktiv stadsbebyggelse. För ett område som detta är omsorgen om
detaljer och närmiljö extra viktig då det domineras av relativt storskalig infrastruktur.
Stor vikt ska läggas på orienterbarhet, trygghet och attraktiva platser för gående
och cyklande. Tillsammans med flera stadsutvecklingsprojekt kring älven skapas
miljöer där människor kan komma nära älven såväl i sina dagliga rörelser som för att
uppehålla sig längre stunder.

Bakgrund
Under 2009 togs ett planprogram fram för ny bangårds- och älvförbindelse.
Programmet syftade till att hitta optimala lägen och höjder på de två förbindelserna
samt utgöra ett beslutsunderlag för den fortsatta inriktningen och framtida
detaljplaner. Detta kvalitetsprogram tillhör detaljplanen för ny älvförbindelse. I
arbetet med planprogrammet 2009 utreddes sex alternativa lägen och höjder på
älvförbindelsen varav det nu aktuella läget valdes att gå vidare med. Göta älvbron
har begränsad livslängd och behöver ersättas senast 2020. Detaljplanen syftar till,
förutom att reglera läge och utformning av en ny bro, att utforma ny bebyggelse på
den södra sidan av älven i anslutning till det södra landfästet.

Det är av stor vikt att all utformning av byggnader och platser sker på ett sådant
sätt och med material som håller under lång tid. Ytorna ska klara hårt slitage av
männsikor samt av väder och vind. För att skapa attraktiva och levande platser krävs
också människor. Därför behövs utöver utformning av platsen även ett attraktivt
innehåll och det är viktigt att detaljplanen skapar möjlighet för detta i stråk och på
platser där man önskar att människor rör sig och uppehåller sig.

Parallellt med kvalitetsprogrammet för bebyggelsen görs tävlingsprogram och tävling
för utformning av den nya bron.
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Illustrationsplan,
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

5

Kvaliteter i Stadsrummen
Stråket mellan Innerstaden (Nordstan) och Kajen
Stråket är en viktig länk mellan staden och kajen. Kontakten mellan staden och
vattnet har varit svag och här finns det möjlighet att forma ett attraktivt stråk med en
stark och tydlig kontakt där siktlinjer ner mot vattnet är viktiga. Förutom att vara en
länk är det även en angöringsgata, där den sista delen av gatan övergår till torg. Se
beskrivning torg. Stråket utformas som en grön gata med låg hastighet där fotgängare
och cyklister samsas med bilister. Denna gata ska vara trivsam att vistas på och vid
utformning av gatan är det viktigt att ta hänsyn till vind- och väderförhållanden. Att
arbeta med grönska i olika nivåer här ger stora möjligheter för gestaltning.

Bilden visar på möjlighet att
blanda parkstråk och lokalgata
samt hur verksamheter i byggnaderna möter det offentliga

Stråket kan i framtiden kopplas samman med ett grönt gång- och cykelstråk över
Götatunneln mot Nordstan och city, vilket ytterligare förbättrar tillgängligheten mot
vattnet och får in grönskan mot centrum.
Situationsplanen visar stråket och de viktiga kopplingarna
mellan Göta älv och Nordstan.

Bilden visar på möjlighet att
blanda parkstråk och lokalgata.

Bilden visar hur generösa ytor
för gående och cyklister kan
utformas på ett attraktivt sätt.

Illustrationsplan, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg
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Gullbergs strandgata
Gullbergs strandgata förbinder Lilla Bommen och Holmen under den nya bron
över Göta älv. Passagen under bron är ca 20 m bred och 40 m lång. För att skapa en
attraktiv och trygg passage här är såväl funktioner som gestaltning mycket viktigt.
Detaljplanen medger verksamheter och garageinfarter på vardera sida i passagen
vilket kan skapa belysta fasader och entréer. Viktigt är att dessa entréer/infarter
utformas så att de känns ”öppna” dygnet runt, exempelvis bör jalusier som dras för
eller mörka portar undvikas. Genom ljusa matieral kan passagen upplevas större,
exempelvis kan ett reflekterade material på brons undersida minska upplevelsen av
ett tungt tak. Belysning har en genomtänkt utformning så att samtliga ytor blir belysta
utan risk för skuggbildning eller att bli bländad. För att uppleva detta som ett rum är
det viktigt att fasaderna når ända upp till brons undersida och att inte byggnader och
bro upplevs som olika fristående kontruktioner.

Vid brofästet har en kiosk
infogats vilket bidrar till att göra
platsen tryggare.

Situationsplanen visar Gullbergs strandgata, med passagen under bron.

Det är viktigt att i en bropassage
utöver fasader även arbeta med
golv, tak och belysning/ljus.

Här har brons undersida fått en
särskild utformning, vilket ger ett
bearbetat intryck.

Illustrationsplan, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg
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Torg och kaj
Torget och kajen bildar ett sammanhängande område och kopplas i sin tur ihop med
kajen i stort som fortsätter i båda riktningar längs vattnet. Sista delen av stråket
mellan Nordstan och Kajen, ut mot vattnet, är bilfri och utformas som ett torg vilket
skapar en god övergång mellan stråket och kajen. Torget ska ha gröna inslag och
vara en naturlig förlängning och kontakt med det gröna stråket. Kopplingar mot
omgivningen samt utblickar och siktlinjer är aspekter som är viktiga för att torg/
kajytan ska bli en attraktiv målpunkt och för att människor ska hitta hit.

Bilden visar ett torg där rumslighet har skapats som inbjuder till
vistelse. Det är viktigt att arbeta
med torgets ytor så att platsen
befolkas samt skapa förutsättningar för olika verksamheter
som lockar till besök.

Det är viktigt att torget/kajen utformas så att den är attraktiv året om såväl för
passage som för rekreation. Torget/kajen upplevs ordnad och trygghetsaspekten är
mycket viktig att ta hänsyn till. Genom utformningen av platsen skapas kvaliteter
som främjar detta. Funktionerna i stadsrummet kan med fördel ha mer än en
egenskap som att skydda mot vind och regn och samtidigt vara en attraktiv plats en
solig dag. Kajen utformas på ett sådant sätt att såväl vattenkontakt som skydd mot
höga vattennivåer tillskapas på ett sätt som integreras med platsen.

Situationsplanen visar Torget och kajen.
Exempel på hur man kan arbeta
med grönska på höjden. En komplettering till träd som ibland kan
vara svåra att skapa rotutrymme
för.

Med hjälp av en utbyggnad i
olika nivåer kan man nå vattnet
från en högre kaj. Sittgradänger,
ramper och trappor skapar en
möjlighet att ta sig till vattnet för
alla.

Illustrationsplan, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg
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Bilden visar en kaj där markbeläggning och utrustning använts
för att skapa en sammanhållande
röd tråd.

Bilden visar exempel på ett
väderskydd längs en kaj. För att
göra platserna attraktiva måste
väderskydd infogas. Inslagen kan
med fördel ha flera funktioner,
tex rekreation, skugga, vind och
regnskydd.

Skydd mot höga vattennivåer
längs älven måste med framtidens förmodade vattenhöjning
tänkas in i planeringen.

Ytorna längs kajstråket kan innehålla olika typer av aktiviteter,
så som sport, teater utställningar
etc.

Bilden visar möjlighet att utforma skydd mot höga vattennivåer
så att de kan få flera funktioner.
Bland annat som sittmöbel som
här på bilden.

Genom att modellera nivåerna i
marken kan intressanta användbara ytor skapas. Även rumslighet kan uppnås på detta sätt.
På bilden är svaga sluttningar
mot söder planterade med gräs
medan brantare baksidor är
hårdgjorda. Båda sidorna får sina
funktioner.
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Bron – södra landfästet
Bron ska så långt det är möjligt behandlas som en del av ”den byggda staden” detta
för att förkorta det kännslomässiga avståndet över älven, samt skapa en upplevelse
av stadsmiljö, så långt det är möjligt. Genom att placera byggnader dikt an bron ökar
möjligheterna för en attraktiv och trygg miljö. Byggnaderna bör utformas med levande fasader, entréer, skyltfönster och kontorsfönster för att skapa ett attraktivt och
tryggt gång- och cykelstråk vid brons södra landfäste. Det är viktigt att mellanrum
mellan nivåer tas om hand med material, belysning, vegetation eller liknande för att
skapa en attraktiv miljö.

Bilden visar en levande stadsmiljö på väg upp på bro. För att
skapa detta bör byggnaderna
utformas med levande fasader,
entréer, skyltfönster och kontorsfönster.

Situationsplanen visar södra landfästet.
Bilden visar att en blank/
reflekterande undersida kan ge
bron ett lättare intryck. Här ses
även hur trädens höstfärger
speglas i bron.

Illustrationsplan, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

COWI
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Illustrationen visar nivåskillnader som kommer att finnas i
framtiden och som är viktiga att
arbeta med när de olika platserna
gestaltas.

Då väg respektive spårväg landar på olika punkter är detta en plats som måste
behandlas och gestaltas i olika nivåer. Såväl bilister, cyklister och gående kommer
att röra sig under spårvägsviadukten och det är viktigt att området under spårvägen
utformas med god orienterbarhet, visuell kontakt och ljus. Eftersom viadukten delvis
rör sig fritt i förhållande till gator och byggnadskvarter ska den i möjligaste mån
underordnas omgivningen och formas med ett uttryck av lätthet. Ett tydlig släktskap
till bron i material, form, eller kulör kan betona sambandet med denna och vara ett
verksamt gestaltningsmedel.

För att stärka upplevelsen av en gata i staden bör fasader i alla nivåer ansluta till gata.
se sektion nedan.
Gestaltningen av bron kommer att vara föremål för en internationell designtävling.
Förutsättningarna för detta arbete kommer att formuleras i ett separat tävlingsprogram.

Sektionen visar placering och höjder av spårväg, gata, samt gångoch cykelbanor. Bilden tydliggör vikten av anslutande byggnader
på båda sidor för att hålla samman det stora gaturummet.
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Gång- och cykelgatan
Från stråket går en gång- och cykelgata upp till bron. Genom denna ökar möjligheterna att nå Lilla Bommenområdet direkt från bron och förbättrar tillgängligheten såväl
till bron som till området kring den. Då endast gående och cyklister färdas här finns
generösa ytor för gröna inslag, vilket ger möjlighet att på ett naturligt sätt ansluta den
till stråket som även det har många gröna inslag. Avsikten här är att entéer ska finnas
längs med gång- och cykelgatan och att detta skapar målpunkter och bidrar till en
levande gata.

Bilden är en inspirationsbild
och ger exempel på att det går
att gestalta en gång- och cykelgata med kraftig lutning på ett
spännande sätt. På aktuellt ställe
lutar gatan samtidigt som man tar
hand om entréer.
Situationsplanen visar det stråk för gående som leder upp mellan byggnaderna
till bron. Denna lutande gata blir tillgänglig för gående och cyklister.

Trots extrema lutningar har man
lyckats koppla entréer till gatan
samt plantera träd längs med
gatan.

Illustrationsplan, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg
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Övergripande kvaliteter
Nivåskillnader och fasader
Området berörs av flera nivåskillnader där verksamheter och rörelser sker på flera
plan. Avsikten är att i så stor utsträckning som möjligt nyttja dessa ytor för verksamheter, kontor etc i de lägen där så är möjligt. På flera platser inom planområdet kommer dock fasader utgöras av parkingsgarage/nedfart till parkering eller vara nivåer där
höjden är för låg för verksamheter. Med hänsyn till detta krävs stor hänsyn och vikt
vid utfomning av dessa fasader.

På de platser där fasader inte kan
utformas öppna av olika skäl är det
viktigt att gestalta fasaden på ett
intressant sätt. Bilden visar en glasad
fasad som lyser på kvällen.

Bilden visar en delvis transparant
fasad som möjliggör viss kontakt mellan verksamheten och det offentliga
rummet. Belysning inne i byggnaden
ger här en indirekt belysning till
gatan/platsen utanför.

Illustrationen visar bland annat fasaden under bron. Här finns möjlighet för lokaler och
fasaden bör vara levande, ljus och inbjudande.
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Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

På andra ytor kan ett grönt inslag
vara ett stort värde. Bilden visar
vegetation som växer längs en
fasad/vägg.
Bilderna visar hur lokaler för
verksamheter har kombinerats
med en brokonstruktion. Där så
är möjligt är detta att eftersträva.

Genom att arbeta med konstnärlig utsmyckning av en fasad
kan den göras mer attraktiv och
tilltalande.

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg
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Bilden visar på hur rörelse och
verksamheter sker på olika plan i
anslutning till en större bro.

Belysning
Belysningen bör med fördel ha en genomtänkt struktur och utformning som hanterar
helheten. Under de mörka timmarna på dygnet får området en allmän ljussättning
som ger en känsla av trygghet och trevnad. Ljuset underbygger rumsbildningar och
händelser på de stora öppna delarna och anpassas till en mänsklig skala, vilket ökar
känslan av trygghet. En intressant belysning av händelser på platsen tex att ljussätta
vatten eller en aktivitet ger en attraktion som ökar intresset för platsen och med det
tryggheten.
Stråkets belysning främjar rörelser till områdets målpunkter. Fasadbelysning, objektbelysning och vegetationsbelysning kan ge en ökad inramning/rumsbildning och kan i
dessa delar ge en god effekt. Ljus bör undvikas att riktas uppåt utan något att reflekter
i för att ge minimal ljusförorening.

Här skapas ett belyst och tryggt rum genom att fasaderna är ljussatta samtidigt
som vattnet har en effektbelysning.
Bilderna visar exempel på olika
typer av belysning dels för att skapa
rum och trygghet och dels för att
skapa effekter på något särskilt
objekt. Ibland kan armaturen genom
sin form ge ett tillskott även dagtid.
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Tillgänglighet

Social hållbarhet

Tillgänglighetsanpassning integreras i området på ett diskret sätt så att den blir en
naturlig del av denna. De offentliga ytorna är för alla, äldre, barn och anpassas till
personer med olika handikapp.

I området bör det finnas många träffpunkter och platser som ger möjligheter till
möten och spontana samtal. Dessa platser är av stor betydelse i det offentliga rummet,
där umgänge många gånger är enklare och förbundet med färre krav och prestationer
än umgänge i den privata bostaden. Den fysiska miljöns utformning påverkar hur vi
människor agerar i sociala situationer och olika platsers utformning ger varierande
förutsättningar.

Tillgänglighetsaspekten ska finnas med i planeringen redan från början och lösningar
där tillgängligheten samverkar med markmaterial och utrustning är att föredra. Lika
så sätt som underlättar framkomlighet och orientering är att föredra.

Trygghet
För att området ska kännas tryggt, är det viktigt att dess olika rum är överblickbara
och inte känns alltför stora. Genom att placera entréer och fönster med utblick mot
rummen, skapar man allmänna platser som känns trygga att vistas i. Mörka passager,
skymmande växtlighet, små ogästvänliga platser eller dylikt där insyn hindras bör
undvikas.
För att området ska kännas tryggt under dygnets alla timmar, är det viktigt att de
olika rummen har en funktion under flera delar av dagen. Människor tar sig dit, människor har ärenden. Ett kvällsöppet café/affär eller kvällsaktiviteter kan ge upphov till
mer liv och rörelse. Utbudet av aktiviteter måste vara varierat.
I de bottenvåningar där affärsverksamhet finns, bör skyltfönsterbelysningen vara
kvar även kvälls- och nattetid. Dessa skyltfönster får inte täckas av skyddande galler
eller film. Om galler måste användas, kan man använda en lösning där gallret hamnar
bakom skyltningen på insidan av skyltfönstret.

Det offentliga rummet ger möjligheter till aktiviteter över ålders- och könsgränser. Ju
större mångfald och ju fler korsningspunkter som erbjuds mellan olika aktiviteter desto större social betydelse får den offentliga platsen. Tillgänglighet och mångfaldska
finnas med i medvetandet vid utformningen av det offentliga rummet för att ge alla
samma möjlighet till nyttjande och samvaro. Dessa aspekter kan på ett naturligt sätt
integreras i gestaltning och materialval.

Skyltning
Skyltning sker på ett enhetligt och genomtänkt sätt för att undvika att miljön upplevs som rörig. Stolpar som placeras fel upplevs som störande istället för att vara en
vägledning.
Följande punkter bör följas när det gäller skyltning.
- Skyltningen bör integreras i miljön och placeras så att den inte upplevs störande.
- Skyltar kan kombineras med andra stolpar i anläggningen för att minimera antalet.
- Skyltningen kan ifogas i anläggningen genom att t.ex. kombinera skyltningen
med en mur eller i markbeläggningen.

Belysning utformas på ett sätt som underlättar orienterbarhet samt rumsbildning (se
kapitel ”Belysning”).
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Funktionell hantering av vatten och grönska
Dagvattnet kan utnyttjas som en positiv resurs i denna del där möjlighet ges.
Öppna dagvattenlösningar används med fördel dels för att hantera de nederbördsmängder som framtidens klimatscenario förutspår men också för att synliggöra
vattnets väg, vilket skapar mervärde i form av en vacker vistelsemiljö. Idén med att
ta tillvara vattnet i Göteborg och skapa ett mervärde av det kan bidra till att skapa
spännande miljöer även när det regnar, vilket är en intressant infallsvinkel som kan
tillägnas i detta område. Fördelen med öppna lösningar är att de går bra att kombinera
med rekreation i det offentliga rummet när god gestaltning tillämpas. Framförallt gäller detta ytorna på Torg/kaj och stråket.
Utnyttjande av vatten som en funktion i miljön kan kombineras med grönska vilket
ger ett mervärde. Här får tillgången på friytor inte bli den begränsande faktorn för
att utveckla grönstrukturen. Både horisontella och vertikala ytor kan nyttjas. Smart
gestaltad och planerad vegetation är viktigt i stadsytor och kommer att ha många
funktioner i framtidens stad, bla som partikelrenare, svalka, bullerdämpning och
gestaltningselement.

Bilderna visar lösningar där
hanteringen av dagvattnet har
utformats så att det skapar ett
tillskott i det offentliga rummet.

Vegetation ger förutom ett estetiskt utryck även
funktionella tillskott i staden som bla vindskydd
och partikelreducerare mm. Där träd är svåra att
sätta kan spaljéer av olika slag hjälpa
vegetationen upp.
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