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Kvalitetsprogram
Inledning och syfte
Kvalitetsprogrammet har utarbetats av Nyrens
Arkitektkontor och Liljewall på uppdrag av
Wallenstam, i samverkan med stadsbyggnadskontoret,
fastighetskontoret och trafikkontoret inom Göteborgs
stad. Illustrationer och foton är framtagna av Nyréns
Arkitektkontor, Liljewall och Wallenstam, om inte annat
anges.

Kvalitetsprogrammet är framtaget inom ramen för
Detaljplan för bostäder och verksamheter vid
Smörgatan, i syfte att beskriva vilka kvaliteter, värden
och karaktärer som skall vara vägledande vid den
fortsatta utvecklingen av Kallebäcks Terrasser.
Kvalitetsprogrammet förtydligar detaljplanens
intentioner. De kvaliteter och värden som beskrivs
bildar grund för det fortsatta arbetet med gestaltning
och projektering.
Wallenstam startade år 2014 arbetet med fastigheten
Kallebäck 3:3, tidigare Arlas mejeri. Planeringsförutsättningar togs fram som underlag för parallella
stadsbyggnadsanalyser. Tre arkitektkontor genomförde
analyserna där Nyréns Arkitektkontor fick uppdraget att
ta fram en strukturplan som underlag för detaljplan.
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Strukturplan Kallebäcks Terrasser
Övergripande stadsbyggnadsidé - mål och vision

Lokalgata
Gröna kopplingar
Gårdar

Visionen för Kallebäcks Terrasser är ett stadsliv
med närhet till både staden och naturen. Människor
och aktiva mötesplatser är stadens största attraktioner.
Rummen mellan husen utgör strukturens sociala kitt
och sammanhållande element. Ett attraktivt stadsliv är
en förutsättning för en hållbar stad där folk väljer att
gå och cykla, framför att köra bil. Kallebäcks Terrasser
är en stadsstruktur för alla åldrar, där den begränsade
biltrafiken gör det enkelt att röra sig även för
stödhjulscyklisten.
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Planstrukturen tillför nya mötesplatser, som kan nyttjas
av alla i Kallebäck. Det är soliga platser med
närservice och aktivitet, skyddade från trafik och buller.
Det långsträckta Torget är centralt i strukturen, det
förankrar Mejerigatan i de nya kvarteren och öppnar
staden mot naturen i fonden. Det nya gatunätet är
integrerat med den befintliga strukturen och innefattar
en ny viktig gång- och cykelbro över E6/E20.
Fjället har en potential för att utvecklas till en plats
för vardagsnära äventyr, motion och rekreation.
Omvandlingen från industriområde till stadsmiljö öppnar
upp och tillgängliggör Fjället via nya trappor och stigar.
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Kallebäcks Terrasser - konceptuell idé

Strukturplan Kallebäcks Terrasser
FJÄLLET
GRÖNSKAN
Kallebäcks Terrasser
- konceptuell idé
Strukturplan
Kallebäcks
Terrasser
Kallebäcks
FJÄLLET Terrasser - konceptuell idé

GRÖNSKAN

FJ Ä L L E T 						

GRÖNSKAN
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Den nya strukturens bebyggelse är uppdelad i tre olika
karaktärer med utgångspunkt från läge och funktion.
Karaktärernas olikheter är identitetsbyggande och
skapar variation.

Staden vid fjällets fot
Staden som klättrar
Ormen

rnegata
n

Staden vid Fjällets fot utgörs av tydliga kvarter med
koppling till det samlande Torget. Kvarteren ligger
förskjutna mot varandra, så att man aldrig korsar rakt över
Torggatan. Kvarteren står på befintlig marknivå, som här
är relativt plan. Vid det nordvästra kvarteret ligger befintlig
mark lägre, vilket gör att gatan lutar mer och det är
lämpligt att förlägga garage under detta kvarter.

n

rigata

Meje

Smörkä

Staden som klättrar har en uppbruten kvartersstruktur.
Varje kvarter ansluter till befintliga gators nivåer.
Strukturens olika nivåer förbinds också genom
Terrassparken.
Närmast E6/E20 och järnvägen sträcker Ormen ut sig.
Ormen är en byggnad för bl.a. kontor och parkering. Dess
långsmala volym fungerar som skydd mot buller och
risker från väg och järnväg.
Områdets tre karaktärer

Byggnadsvolymer och skala
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Strukturen har en grundskala med kvartersbebyggelse
från fyra till sju våningar. Punkthusen tillåts vara högre
för att skapa dynamik och variation i förhållande till
topografin.
Kvarteren i Staden vid Fjällets fot är utformade så
att det södra huset är lägre för att släppa in ljus på
gården. Kvarteren i Staden som klättrar är öppnare i
sin struktur mot söder för att släppa in ljus på gårdarna.

Smörkä
rnegata

n

Vid Torget finns ett högre hus som utgör en
symbolbyggnad och orienteringspunkt.

Byggnadsvolymer och skala
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Variation, färger och material
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Kallebäck Terrasser skall vara en blandad
struktur med huskroppar av varierad gestaltning. Extra
omsorg om kvalitet, detaljering och utförande skall läggas
på ögonhöjdsperspektivet samt på de byggnaderna
som är högre och påverkar stadsbilden i ett större
perspektiv.

Staden vid fjällets fot

Bebyggelsen som möter Mejerigatan
och Smörgatan är ljus i sin färgsättning och material
som ger ett lätt intryck. Bebyggelsen vid Torget ges
fasadmaterial med avvikande karaktär, som exempelvis
tegel, terrazzo, sten, puts m.fl. Det höga huset vid Torgets
norra del blir en symbolbyggnad och ett orienteringsmärke,
som skall utformas med extra omsorg.

Staden som klättrar

I Staden som klättrar inspireras färgskalan av naturen med
mellanmörka fasadkulörer i varma färgtoner. Punkthusen
utförs i mörk färgskala.

Smörkä

rnegata
n

Ormen

Färgskalan inspireras av naturen
Ljusa kulörer
Ljus kulör - symbolbyggnad
Mellanmörka kulörer
Mörka kulörer - punkthus i sammanhållande färgskala
Mörka kulörer - punkthus i sammanhållande färgskala
Symbolbyggnad, avvikande material- och kulörval
Fasadmaterial med avvikande karaktär
(exempel, tegel, terrazzo, sten, puts mfl.)

Innehåll och funktioner

n

rigata

Meje

n
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ga
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Den nya strukturen är bostadsdominerad med inslag
av service. Ormen kommer att innehålla bl.a. kontor och
parkering. Bottenvåningar mot Torget, speciellt i den
norra delen mot Mejerigatan har kommersiell potential
och skall innehålla lokaler för närservice och mindre
verksamheter. Förskolor/skolor möjliggörs inom
strukturen, med gårdar i nära anslutning till naturmark.

Smörkä
rn

egatan

Befintliga bergrum nås via nya byggnader som innehåller
förskola/skola med egen gård mot Fjället.

Bostäder
Lokaler i bottenvåning
Kontor och andra verksamheter
Förskola / Skola
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Bebyggelsekaraktärer
Staden vid Fjällets fot
Sammanhängande kvarterstruktur
Staden vid Fjällets fot utgörs av mestadels slutna
kvarter med privata bostadsgårdar för att skapa en
stadslik karaktär med tydliga gaturum. Marken är relativt
plan, men sluttar något upp mot Fjället. I Mejerigatans
förlängning ligger det stora offentliga rum som kallas
Torget. Porten till området ligger i Torgets norra del och
markeras med ett högt hus och en välkomnande plats.
I Torgets södra del utgör vyn mot Fjället ett mäktigt
fondmotiv. I fonden på gatan leder en trappa vidare upp
mot stigar på fjället.
Mot Mejerigatan är färgskalan ljusare materialvalen
mer stadsmässiga, och möter karaktären på befintliga
bostadshus. Närmare Fjället blir husens färgskala och
materialval mörkare för att harmoniera med naturen och
markera skillnaden på karaktärer inom området.
Öppningar i kvarteren är viktiga för att få in mer
ljus på gårdar och fasader, men också för att skapa
liv och variation i gaturummet. På gårdarna får
komplementbyggnader uppföras för exempelvis cyklar.

Staden vid Fjällets fot
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Skala och våningsantal
Kvarteren skall mot Torggatan ha en sammanhållen
skala. På så sätt får det offentliga rummet tydliga och
lite striktare väggar som tillsammans med gaturummets
material och möblering håller ihop gestaltningen.
Inom kvarteren kan hushöjden variera. Mot söder hålls
hushöjden nere för att släppa in sol på gårdar och
fasader. Mot väster ökar höjden för att skärma av buller
men samtidigt släppa in ljus.
Den högre byggnaden vid Torget fungerar som ett
landmärke och en symbolbyggnad, och stor vikt skall
läggas på gestaltningen då den är väl synlig från flera
håll.

Kvarterens möte med torg och vistelsegata
Det är viktigt att få till en variation i varje kvarter för
att upplevelsen av området skall bli så rik som möjligt.
Kvarterens bottenvåningar skall ges extra omsorg om
utförande och detaljering för att skapa trivsamma miljöer
för människorna som rör sig i dess närhet. Promenaden
längs gatan skall vara upplevelserik och omväxlande
och ha en mänsklig skala. Torget och vistelsegatorna
utförs som ett sammanhängande golv i samma nivå, med
karaktären av ett offentligt vardagsrum.
Bottenvåningar mot Torget utförs för att kunna möjliggöra
lokaler med bjälklag i höjd med marknivån, och har minst
3,6 meters våningshöjd. Alla trapphus har entré mot torg
eller gata. Bostäder i markplan utförs dessutom med egna,
sekundära entréer och trappor rakt ut mot Torget eller mot
förgårdsmark på vistelsegata.
Mot Torget skjuter trapporna ut 2,5 m, och bildar en
övergångszon mellan privat och offentligt samtidigt som
Torget aktiveras av de boende. Zonen skall ha en offentlig
karaktär och vara en del av Torget. Den kan nyttjas för
cykelparkering, plantering, sittplatser eller hårdgjord yta,
men inte privat uteplats eller parkering.
Mot vistelsegatorna skjuter trapporna ut 1,5 m. Balkonger
får kraga ut 1,5 m över vistelsegator. Tillgänglighet
beaktas.

Detaljplan för Bostäder och verksamheter
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Staden som klättrar
Klättrande kvarter på terrasserade nivåer
I områdets östra del ligger Staden som klättrar. Här är
terrängen brantare och byggnaderna anpassas efter
bergets och naturens förutsättningar. Kvarteren ligger
placerade på terrasser och är uppbrutna mot sydväst
och mot Fjället för att möta grönskan, och få ett samspel
mellan bostadsgård och natur.

A

A

Mot Smörgatan och Smörkärnegatan är kvarteren slutna
för att stadsrummet och gatorna skall upplevas mer
stadslika. Entréer och gränder ansluter till de omgivande
gatornas nivåer och gränderna trappar sedan ner mot den
lägre nivån vid Staden vid Fjällets fot. Även hushöjderna
trappar på samma sätt som gränderna. Under kvarteren
utnyttjas nivåskillnaderna för garage.
Karaktären på denna del av området är dynamisk och
varierad. Bebyggelsen är brokig och är indelad i mindre
enheter. Boende och besökare som rör sig uppför
gränderna får en intressant och omväxlande upplevelse,
med nya intryck längs vägen. Ju längre upp i området man
kommer desto mer gör sig naturen och berget påminda,
och desto mörkare blir också färgskalan på husen. Längst
upp i backen avslutas bebyggelsen med de tre punkthusen
som sista utposten innan naturen tar vid. På gårdarna får
komplementbyggnader uppföras för exempelvis cyklar.

Bokskogen

Smörgatan

Infart garage

Trappgränd med entréer
Trappa
Grön
Östra
promenad lokalgatan

Elevation A-A. Kvarterens möte med trappgränderna
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Skala och våningsantal
Kvarteren hålls samman och är relativt slutna mot
Smörgatan och husen trappar upp längs sluttningen.
Husen mot gatan är höga, medan de mot söder och
Fjället är lägre. Åt detta håll öppnar kvarteren upp sig för
att släppa in solljus och ge utblickar mot naturen.
I kvarter finns fristående punkthus, vilka bidrar till
mångfalden och de varierade hushöjderna. Längst i
söder avslutas bebyggelsen med tre fristående punkthus
som går upp i högre höjd. De kommer att utgöra en
del av stadsbilden på långt håll, och det är därför
viktigt att beakta att husen behöver bearbetas för att
fungera i två skalor; den lilla och den stora. Omsorg om
takutformningen är av vikt då de höga husen blir väl
synliga i stadsbilden.

Kvarterens möte med Trappgränderna
Från Smörgatan och Smörkärnegatan finns små gränder
+20,0
mellan kvarteren. Här angör man husen och kan också
+17,0
nå infart till garage under
gård. Gränderna avslutas
med trappor som förbinder de olika nivåerna
med
+16,0
varandra. Som en fin övergång till naturen finns här
också Terrassparken som tar upp nivåskillnaderna på ett
mjukare sätt.

+25.0

+2
5 ,0

+19,0

Trap

pgr

änd

A

+14,5

+28.0

+25.0

1,0

+22.0

+3

Byggnaderna har en varierad gestaltning och kan
9,0
gärna ha olika karaktär såväl+1inom
som mellan
kvarteren. Husen har flera entréer mot gränd och gata,
utan förgårdsmark. Balkonger får kraga ut 1,5m
+18,0 mot
trappgränden.

A

+22.0

+20,0

+3 6

+19,0

Gränderna utförs som
sammanhängande golv i samma
+17,5
nivå, där fotgängare, cyklister och andra oskyddade
trafikanter har företräde.
+19,5

+3 6

+18,5

+25.0
+39,0

+18,0

Detaljplan för Bostäder och verksamheter
vid Smörgatan i Kallebäck
2017-11-14

11

,0

,0

Ormen
Form och relation till Fjället och vägen
Längst västerut i området ligger Ormen - en lång byggnad
innehållande verksamhetslokaler. Huskroppen ges
en sammanhängande utformning och utgör ett tydligt
landmärke och symbolbyggnad väl synlig från E6/E20,
järnväg och staden på andra sidan dalgången.
Ormen relaterar i sin form och placering både till Fjället
och till vägen. Den sträcker sig ner från Fjället, gör en
liten knäck som skapar dynamik i gaturummet, och följer
sedan vägens riktning.
På Ormens östra sida skapas ett stadsrum skyddat från
buller. På denna sida placeras verksamheternas entréer
som bidrar till att göra gatumiljön livfull. Möten mellan
människor möjliggörs och blandningen mellan bostäder
och verksamheter gör att gaturummet kan befolkas
under stor del av dygnet.
Byggnaden utgör ett skydd mot buller, luftmiljön från
väg E6 och den risk som föreligger med farligt gods på
E6/E20 samt järnväg. Om bullerskärm erfordras, skall
stor omsorg läggas på gestaltning så att den blir ett
spännande inslag i stadsbilden.
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Skala och våningsantal
Ormens våningsantal stiger i våningsantal från norr
till söder. För att skapa en rytm längs gatan och bryta
ner den stora skalan. Ormen är uppbruten i sektioner
som kan ha olika funktion och innehåll. Länkarna är
viktiga som entréer och orienteringspunkter.

B
B

Stadsrummet
Stadsrummet innanför Ormen utförs som en
trädplanterad stadsgata, med möjlighet till inlastning
och angöring. Gatan skall följa Ormen för att frigöra
vistelseyta framför bostadshusen.
Ormens bottenvåning ges en öppen och inbjudande
utformning, och är tillgänglig mot Västra lokalgatan.
Verksamheterna ger liv och aktivitet åt stadsrummet,
och det skall vara intressant att röra sig utefter
gatan. Belysningen skall vara identitetsskapande
samt öka trygghetskänslan i gaturummet.
Dagvatten från tak tas omhand genom planteringszoner med skelettjord på kvartersmark. Även andra
lösningar måste beaktas.

36,00

10,50

Angöring till Ormen

0

Elevation B-B. Kvarterens möte med E6/E20
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Lokalgata
Torget
Terrassparken

Lackarebäcksfjället

Fjället
Förskolegårdar/skolgårdar
Allmänna trappor
Förgårdsmark med trapphusentréer och sekundära entréer med trappor

Torg och gröna platser
Områdets omslutande befintliga gator görs mer
stadsmässiga med gångbanor på båda sidor, samt
cykelbana och trädplanteringar.
Två nya trädplanterade lokalgator står för huvuddelen
av angöring samt infart till parkering under mark.
Östra lokalgatan skall utgöra en grön koppling mellan
Bokskogen och Fjället. Övriga nya gator är vistelsegator,
som mer har karaktären av vardagsrum och mötesplatser
än trafikrum. Här cyklar även stödhjulscyklisten.

Rummen mellan husen
Områdets offentliga platser är viktiga för att skapa rum
för möten mellan människor. Rummen mellan husen
fyller våra behov av kommunikation, rekreation och
samvaro. De utformas med olika karaktär och identitet
för olika upplevelser och funktioner. Grönska, platser,
stråk och hårdgjorda ytor möts och blandas, och ger
en variation och spänning i området. Fönster, entréer
och balkonger ut mot de allmänna rummen bidrar till
kontakt mellan människor och en ökad trygghetskänsla.
Fotgängare och cyklister prioriteras, samtidigt som det i
försiktigt tempo går att angöra med bil vid varje entré.

Det långsträckta Torget är det centrala offentliga rummet,
mötesplatsen, aktivitetsytan och entrén till Fjället. I den
norra delen finns närservice, servering med mera. Den
södra delen är mer lämpad för aktivitet och vistelse.

Det är särskilt tre offentliga rum som ger området sin
särskilda karaktär och beskrivs här som Fjället, Torget
och Terrassparken.
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Terrassparken är en ny park som länkar samman Fjället
med Bokskogen.
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•
•

t

•

Torgets norra del är en kommersiell knutpunkt i
mötet med Mejerigatan. Plats för närhandel, service,
servering med mera i bottenvåning.
Torgytan vidgar sig mot Mejerigatan.
Markbeläggningen skaÄventyret
vara i samma nivå för hela
ytan. Ytan inkluderar gångbanan mot Mejerigatan
men avslutas mot körbanan med en nivåskillnad och
kantsten.

Södra delen av Torggatan fungerar som entré till
upplevelser på fjället. Fjällets grönska bildar fond till
Torget. Torget är främst en viktig mötesplats för de
boende, men kan med sina funktioner och koppling till

ATAN - GESTALTNINGSFÖRSLAG

e
Torg

Torget - entrén till äventyret på Fjället

Trädäck med karaktärsfull vegetation skapar rumslighet längs gatan.

Norra delen fungerar som porten in till det nya
området. Det höga huset utgör ett landmärke och
orienteringspunkt. Mot Mejerigatan utgör Torget en
välkomnande plats med möjlighet till lek, rörelse
och möten. Här möts flera stråk och en framtida
gång- och cykelbro över E6/E20, vilket gör att platsen
lämpar sig väl för etablering av kommersiella lokaler
i bottenvåningen, såsom butiker och servering. En ny
hållplats utformas som en del av Torget.

Möbeln skapar platser både för sociala
grupper, mer intima sittplatser och
platser för att betrakta den omgivande
gatan.

BELYSNING
Gatan blir belyst genom linspända
armaturer. Gatans bredd kräver
eventuellt att linorna stöttas upp med ﬂer
linor för att undvika svajning.

Konceptskiss trämöbel, plan och sektion.

Torgrummet är långsträckt och skiftar karaktär från norr
till söder – stråket Torggatan binder samman områdets
olika delar och ges en karaktär av offentligt vardagsrum.

Torg och gröna platser

EGETATION OCH BELYSNING

ämöbel.

ds bilisterna fram
ra större trämöbler
träd- och/eller
g.

upp i ﬂera större och
att skapa variation i
ch för att fungera som
tgärd.

grupper för att bidra till
.

Busshpl

Torget och Torggatan är den centrala offentliga platsen
i området. Det är det samlande rummet mot vilket
flera gator och stråk mynnar. Torggatan utgör också en
förlängning av Mejerigatans axel och ger en fin blick mot
Fjället.

•

Torget lämpar sig väl för serveringar.

Fjället även locka besökare.

För att stadsdelen skall kännas livfull och aktiv under
många av dygnets timmar blandas bostäderna med
verksamhetslokaler i kvarterens hörn mot Torget.

Skala 1:200
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VEGETATION
Träd placeras i mindre grupper för att skapa
rumslighet.Träden som planteras är stora,
karaktärsfulla och luftiga trädarter. Exempelvis
robinia, rödek och tall.

Samtliga hus har sina huvudentréer mot Torggatan.
Detaljplan
Lägenheter i bottenvåningarna förses
dessutom
med
en
Bostäder
och
verksamheter
v
egen, sekundär entré direkt från Torget, vilken nås via
sittvänliga trappor. Genom att trapporna användsEn
avdel
de av Jubileum
boende för kommunikation och som mötesplats fortsätter
Utökat förfa
de boendes liv utanför lägenheten och aktiverar Torget.
Dessutom ges bostäderna extra kvalitet. Entrétrapporna
utformas raka och får skjuta ut 2,5 m. Denna randzon
skapar en mjuk och intressant övergång mellan den
privata lägenheten och det offentliga Torgrummet. Zonen
mellan trapporna skall ha en offentlig karaktär och vara
en del av Torget. Lägenheternas privata uteplatser ligger
mot gården.
Trädens öppna markyta föreslås få liknande
form som trädäcken och det nedsänkta torget.
Runt dessa kan sittmurar placeras som även
fungerar som påkörningsskydd. Längs gatan
blir ﬂera träd även integrerade i de stora
trämöblerna.

Utsnitt av gatan med markmönster, möblering, cykelparkering, vegetation och linspänd belysning.
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Torget - entrén till äventyret på Fjället

Staden

Torgets möte med Fjället

Illustration - Torgets möte med Fjället

Inspirationsbilder på mönster med plattor i flera kulörer.

Detaljplan för
Bostäder och verksamheter vid Smörgatan i Kallebäck
En del av Jubileumssatsningen

.
0,

Utökat förfarande

Samrådshandling
april 2016

Torget aktiveras av människor på lägenheternas privata entrétrappor samt av lokaler, sittplatser och lekfull utformnig av synligt dagvatten.

2016-06-01
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MÖBLER, VEGETATION OCH BELYSNING

För att Torget skall upplevas som ett
sammanhållet stadsrum sträcker sig
markbeläggningen från fasad till fasad, i
samma nivå utan kantsten. Markbeläggningen
utgörs av betongplattor och utformas
mönsterlagd med olika kulör och format.
Torget möbleras med generösa sittplatser
och förses med frodiga planteringar. Här kan
planteras karaktärsfulla större träd som till
exempel kinesisk poppel, lind, metasekvoja,
rödek.
Stor omsorg skall göras om karaktärsfull
belysning. Belysningen skall vara
identitetsskapande samt öka trygghetskänslan
och orienterbarheten i området. Hanteringen
av dagvatten kan med fördel göras på ett
lekfullt, synligt och medvetet sätt. Generellt
bör dagvattnet ses som en resurs i området
som kan utnyttjas för att skapa intressanta
platser upplevelsemässigt.

Konceptskiss trämöbel.
MÖBLER
Längs gatan leds bilisterna fram
med hjälp av ﬂera större trämöbler
med integrerad träd- och/eller
perennplantering.
Gatan öppnas upp i ﬂera större och
mindre rum, för att skapa variation i
mötesplatser och för att fungera som
fartdämpande åtgärd.
Träd placeras i grupper för att bidra till
rumsbildningen.

Möbeln skapar platser både för sociala
grupper, mer intima sittplatser och
platser för att betrakta den omgivande
gatan.

Trädäck med karaktä

BELYSNING
Gatan blir belyst genom linspända
armaturer. Gatans bredd kräver
eventuellt att linorna stöttas upp med ﬂer
linor för att undvika svajning.

Fotgängare och cyklister har företräde men det
går att angöra med bil vid alla entréer.

Konceptskiss trämöbel, plan och sektion.

Exempel på hur markbeläggningen kan utformas med olika format och mönster.

Utsn

SMÖRGATAN | GESTALTNINGSFÖRSLAG | 2017-10-05 | ÅF INFRASTRUCTURE | GRAFISKA VÄGEN 2 GÖTEBO
Utfört av:

Linn Osvalder, Landskapsarkitekt
Linn Arnås, Landskapsarkitekt

Torgets norra del fungerar som porten in till området. Lokaler i bottenvåningarna ger liv åt gaturummet.
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Torg och gröna platser
Fjället - äventyret

Fjället - äventyret

Fjället är det höga berg vars silhuett syns från alla
platser i området. Dess gestalt är ständigt närvarande
och byggnader och platser förhåller sig på olika sätt till
dess sidor.
Fjället
kan utvecklas
för rekreation,
aktivitet,
Fjället
har stor
betydelse
för strukturens
konceptuella
träning,
lek
och
friluftsliv.
Naturen
finns
bokstavligt
talat
idé. Det är en tillgång som kan utvecklas för rekreation,
runt
hörnet.
Mot
Fjället
vänder
sig
flera
av
områdets
aktivitet, träning, lek och friluftsliv. Det är mot Fjället
offentliga
rum och
kvarter,rum
ochoch
flertalet
stråk
leder
mot
som
strukturens
offentliga
kvarter
vänder
sig.
upplevelser
på
Fjället.
Den nya strukturen leder Kallebäcks befintliga gångvägar mot upplevelser på Fjället.
Befintliga gångvägar kompletteras med nya trappor och
stigar somgångvägar
ger olika grad
av utmaning.
Anläggningarna
Befintliga
kompletteras
med nya
trappor
är
anpassade
till
naturen
och
utförs
i
hög
grad i trä.
och stigar av olika avancerad grad. Anläggningarna
Utöver
dessa till
kannaturen
cykelbanor
och andra
är
anpassade
och utförs
i hög naturanpassade
grad i trä.
träningsanläggningar
ordnas.
Dagvattenhantering
kan
Cykelbanor och andra naturanpassade träningsanläggmed fördel synliggöras och utgöra ett spännande inslag
ningar får finnas.
längs sluttningen.

Lackarebäcksfjället
Fjället

Dagvattenhantering kan synliggöras längs sluttningen.
Grönska i området

Detaljplan för
Bostäder och verksamheter vid Smörgatan i Kallebäck
En del av Jubileumssatsningen
Utökat förfarande

Trappor
sluttning.
Trapporlängs
längsFjällets
Fjällets
sluttning

2016-06-01
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Cykelbanor
träningsanläggningar
får finnas.
Cykelbanoroch
ochandra
andranaturanpassade
naturanpassade
träningsanläggningar
får finnas.
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Terrassparken - noden i grönstrukturen

Torg och gröna platser

Centralt i området ligger Terrassparken. Det är ett samlande
grönt rum och noden i grönstrukturen. Parken kopplar
promenadstråket från Kallebäcksparken till Fjället, och
förenar gröna trappgränder och stigar.

VI II TerrassparkenVI
- noden i grönstrukturen

VI II

VI II

Terrassparken är det samlande nya gröna rummet
och noden i grönstrukturen.
V
Parken kopplar promenadstråket från KallebäcksTerrassparken
parken till Fjället. Den förenar gröna trappgränder
och stigar.
Parken är solbelyst och lämplig för både närodling
och möten.

II

•
•

VI

II
XVI

I

VI

Terrassparken ligger i brant terräng och utformas med
lutande terrasseringar. Parken är solbelyst stora delar av
dagen och lämpar sig väl för både närodling, avkoppling och
möten mellan boende i området. Dagvatten från sluttningen
och Fjället skall omhändertas som en tillgång i parkmiljön.
Terrassparken blir en spännande länk mellan olika nivåer i
strukturen. Här möts det ordnade och det vilda - här möts
det byggda och naturen.

•

VI

XI I
IV
+22.0

I ,0
V+20

VI I I
+25.0
5 ,0

VI

VI I I

+2

VI I I

VI I
VI

Terrassparken har flera nivåer och ger plats åt odling.
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Gator och stråk
Idé för gatustrukturen
Gatunätet utgår från Mejerigatan och Smörgatan.
Mejerigatans axel förlängs in i området som ett torg.
Torget och anslutande tvärgator utgör vistelseytor. På
dessa är det möjligt att köra fram med bil till entréer
och släppa av, men trafiken sker på de gåendes villkor.
Vägarna förses med bilpoolsplatser. Vistelsegatorna
är trädplanterade med plats för cykelparkering.
Cykelparkeringen flyttas ut i det offentliga rummet (på
kvartersmark) och blir en naturlig mötesplats och en social
nod.

utgår från Mejerigatan. Möjliga parkeringsgarage nås i
huvudsak från dessa gator. Lokalgatorna avslutas med
en vändmöjlighet för att undvika onödig rundkörning på
vistelsegatorna.
Från denna korsningspunkt lyfter också den nya gång- och
cykelbron sig över E6/E20 och järnvägen. Den tar sig ner
till gatunivå och ansluter till cykelstråk Mölndal – centrala
Göteborg och spårvagnshållplats. Mejerigatan/Smörgatan
kompletteras med separata cykelbanor som även ansluter
till nytt cykelstråk längs E6/E20 för snabb cykelpendling
mellan Mölndal och Göteborg.

Mejerigatan har rätats ut i backen upp mot Smörgatan
för att få ett stadsmässigare och tydligare stråk och
möte mellan den nya och befintliga strukturen. Strukturen
trafikförsörjs via Östra och Västra lokalgatan som båda

Inom strukturen förbinds de olika nivåerna med trappor
och stigar.

1
3
4
2

4

4
4

4
4

0

Lokalgata med blandtrafik
Vistelsegata (fotgängare har företräde)
Separat cykelbana
Stigar
Gata med buss
Siffrorna i kartan motsvarar gator som beskrivs på kommande sidor
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Gator och stråk
Gator

2.Torget

1. Smörgatan/Mejerigatan
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Skala 1:400

Skala 1:400

• Torggatan är långsträckt och planterat med större träd.
• Biltrafik ska begränsas men det går att köra fram och
angöra vid varje entré. Fotgängare har företräde, t.ex. genom
att ordna ett gångfartsområde.
• Torget är till för sociala möten och möjligheter för
oskyddade trafikanter att röra sig. Här kan även
stödhjulscyklisten cykla.
• Kvarteren vänder sina trapphusentréer mot Torget/
Torggatan.
• Utöver trapphusens entréer kan lägenheterna ha
sekundära entréer med trappor ut mot Torggatan.
Trapporna får skjuta ut 2,5m.
• På Torgytan kan enstaka p-platser för funktionshindrade
och korttidsparkering bli aktuella. Här finns också plats för
cykelparkering.
• Ytan är i en nivå, utan kantsten.
Gatusektion_2_Torg

• Mejerigatan rätas ut i backen upp för att bli ett tydligare
stråk och möte mellan ny och befintlig struktur.
• Gatan byggs om för att bli mer stadsmässig och
justeras i läge norrut.
• Gångbana längs gatans båda sidor.
• Entréer skall var indragna.
• Cykelbana längs gatans norra sida som ansluter
till Bokskogen och Delsjöområdet. Detta är en ny
kompletterande cykelförbindelse från Delsjöområdet
mot Kallebäck och med möjlighet att ansluta till en
framtida gång- och cykelbro över E6/E20/järnvägen.

Gatusektion_1_Smörgatan
2017-09-18
Gatusektion_1_Smörgatan
2017-09-18

Plangränser kv 10 och kv 11
Plangränser kv 10 och kv 11
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Gator och stråk
Gator

4. Grön vistelsegata

3. Östra lokalgatan

Gator och stråk
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7. Grön vistelsegata
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Skala 1:400
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Exempel på dagvattenhantering i gaturum.

Detaljplan för
Bostäder och verksamheter vid Smörgatan i Kallebäck

Exempel på dagvattenhantering i gaturum.

En del av Jubileumssatsningen

• En av två huvudsakliga angöringsgator. Angöring till
publik byggnad och de östra kvarteren i Staden vid fjällets
fot.
• Bilangöring mellan träden.
• Gångbana längs båda sidor av gatan.
• Cykling sker i körbanan.
• I anslutning till vändplanen finns varuangöring till
förskola och infart till det mindre bergrummet.

Gatusektion_3_Östra_Lokalgatan
2017-09-18
Gatusektion_3_Östra_Lokalgatan
2017-09-18
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• Gatan innehåller
ingen bilparkering men plats
• Gatutypen är central för temat
och karaktären
påför
cykelparkering, bilpoolsuppställning samt gärna
den nya strukturen.
•
även servicepunkter för cykel att träffas vid.
• Vistelsegatan är i en nivå, utan kantsten.
• En gata där fotgängare har
företräde
men
där detha är
•
• Utöver
trapphusens entréer
kan lägenheterna
entréer med trappor ut mot gatan. Trapmöjligt att angöra med bil vid sekundära
bostadsentréer.
porna får skjuta ut 1,5m.
•
• Den gröna vistelsegatan återfinns både i direkt
• Gatan är till för sociala möten
och möjligheter för
anslutning till Torget och som trappgränder från
•
och Smörkärnegatan.
oskyddade trafikanter att röraSmörgatan
sig. Här
kan även
stödhjulscyklisten cykla.
Samrådshandling
• Gatan är en vistelseyta
mer
april
2016 än en trafikyta, en
förlängning av både gården och Torget.
• Gatan är rikt planterad, eventuellt i en friare form än 25
2016-06-01
trädrader. Dagvatten tas omhand.
• Gatan innehåller ingen vanlig bilparkering men plats för
cykelparkering, bilpoolsuppställning, parkering för
funktionshindrade samt även servicepunkter för cykel att
träffas vid.
• Vistelsegatan är i en nivå, utan kantsten.
• Utöver trapphusens entréer kan lägenheterna ha
sekundära entréer med trappor ut mot gatan.
• Den gröna vistelsegatan återfinns både i direkt
anslutning till Torget och som trappgränder från
Smörgatan och Smörkärnegatan.
•
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Gatutypen är central för temat och karaktären på
den nya strukturen.
En gata där fotgängare har företräde men där det är
möjligt att angöra med bil vid bostadsentréer.
Gatan är till för sociala möten och möjligheter för
oskyddade trafikanter att röra sig. Här kan även
stödhjulscyklisten cykla.
Gatan är en vistelseyta mer än en trafikyta, en förlängning av både gården och torget.
Gatan är rikt planterad, eventuellt i en friare form än
trädrader. Dagvatten tas omhand.

Utökat förfarande

Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan inom stadsdelen
Kallebäck i Göteborg, en del av Jubileumssatsningen, Dnr 0378/14
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