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INLEDNING
BAKGRUND OCH SYFTE
I genomförandeskedet av detaljplan för Bro över Göta älv inom stadsdelarna
Gullbergsvass och Tingstadsvassen har ny kunskap och nya perspektiv tillkommit
vilket har lett till att en ändring av detaljplanen behöver göras på södra sidan
älven.
Ändringen avser att möjliggöra för en byggnad med sammanhängande fasad för
kvarteret Kromet, längs med Hisingsbrons sydöstra sida, med bibehållen funktion
för trappan i kvarterets sydvästra hörn. Funktionen för trappa avser en trappa
tillgänglig för allmänheten som förbinder Hisingsbron med gatan nedanför.
Ändringen avser även att möjliggöra för en spillvattenpumpstation i gatan på
västra sidan om Hisingsbron samt möjliggöra för ytterligare transformatorstation.
Spillvattenpumpstationen med dess överbyggnad är placerad i centrala
Göteborg i ett exponerat läge vilket gör att Stadsbyggnadskontoret ser behov
av att särskild vikt läggs vid byggnadens gestaltning.
Föreliggande handling är en sammanställning av exempel på tekniska
anläggningar i och utanför stadsmiljö. Dessa ska tjäna som vägledning för
gestaltning av den teknikbyggnad som ska uppföras så att en god stadsmiljö
uppnås.

Spillvattenpumpstationens placering i gaturummet, bredvid trädallé.
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BESKRIVNING

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR CENTRALENOMRÅDET
I Centralenområdet har ett gestatlningssprogram tagits fram. I detta program
behandlas små teknikbyggnader så som spillvattenpumpstationen övergripande.
Centralenområdet kommer att innehålla ett stort antal små teknikbyggnader
som servar underjordiska anläggningar, allmän plats och bostäder i området. Det
blir viktigt att placera dessa rätt även upplevelsemässigt.
En viktig utgångspunkt är att de placeras på ett sätt som gör att det inte uppstår
ytor runt byggnaderna som upplevs som otrygga. Utformning och materialval
ska vara genomtänkt och bidra till att varje byggnad smälter in i sitt sammanhang.
Proportioner ska vara nätta och eleganta. Byggnaderna får gärna kläs med
växtspaljéer eller gröna tak och med fördel kombineras med andra publika
funktioner som toalett eller liknande.

TRYGGHETSASPEKTEN
Gestaltning, placering, utformning av spillvattenpumpstationen är särskilt
viktig ur ett trygghetsperspekiv. Om detta inte görs på ett bra sätt kan
spillvattenpumpstationen bidra till en ökad upplevelse av otrygghet i närområdet.
Gestaltning och utformning bör därav främja överblickbarhet, god beslysning,
minimera prång och baksidor som kan skapa en sådan otrygghet.

LEDORD FÖR GESTALTNING AV SPILLVATTENPUMPSTATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Arkitektoniskt hög kvalitet
Hög detaljeringsgrad
Genomtänkta materialval, materialval som bidrar till att varje byggnad
smälter in i sitt sammanhang
Nätta och eleganta proportioner, genomtänkt skala
Byggnaderna får med fördel kombineras med andra publika funktioner
Samspel med omkringliggande bebyggelse och gata
Minimering av skapandet av prång och baksidor
Främja en överblickbarhet
God belysning

BRUDAREMOSSEN, GÖTEBORG

BESKRIVNING

exempel 1. Grönt tak, karaktäristiskt uttryck med hög detaljeringsgrad.
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STORÄNGSTORGET,
STOCKHOLM
BESKRIVNING

exempel 2. Infälld sittbänk i byggnad.
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STRÖMKAJEN, STOCKHOLM

BESKRIVNING

exempel 3. Integrerade informationssystem/funktioner, konst i fasad.
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LABRADORGATAN, STOCKHOLM
BESKRIVNING

exempel 4. Genomtänkt skala, samspel med
omkringliggande bebyggelse.
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