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SAMMANFATTNING

VISION OCH MÅL 
Bygga utifrån grundförutsättningarna för en hållbar utveckling genom 

Uppmuntra och bygg vidare på kvaliteterna i blandstaden samt berika 

HUVUDFRÅGORNA 
VILKA ÄR FÖRHÅLLANDENA TILL DEN ÖVERORDNADE STADS-

STRUKTUREN OCH HUR PÅVERKAR DETTA FÖRUTSÄTTNINGARNA I

KYRKBYN?
VILKA ÄR FÖRUTSÄTTNINGARNA OCH HUR KAN VI FÖRBÄTTRA

TILLGÄNGLIGHETEN TILL OCH FRÅN OLIKA PUNKTER I STADSDELEN

MED HÄNSYN TILL MÄNNISKORS RÖRELSEMÖNSTER?
HUR ANPASSA TILL DE KULTURHISTORISKA VÄRDENA OCH FINNA

UTRYMME FÖR NY ARKITEKTUR?
HUR ARBETA MED BOSTADSKOMPLETTERING UR ETT HÅLL-

BART UTVECKLINGSPERSPEKTIV; SOCIALT, EKOLOGISKT OCH

EKONOMISKT?
EN KVALITETSHÖJNING INRIKTAD PÅ GATUSTRUKTUREN, DE

ALLMÄNNA PLATSERNA OCH  PARKERINGSSITUATIONEN. HUR

FORMAS OCH PLACERAS DESSA PLATSER MED AVSEENDE PÅ

TRYGGHETSASPEKTERNA?

FÖRUTSÄTTNINGAR

främja en hållbar utveckling bör ny bebyggelsen  planeras i anslutning 

Programområdet har stora kulturhistoriska och stadsbyggnadskvaliteter 

visar hur människor använder och upplever offentliga platser och 

•

•

•

•

•

•
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KOMPLETTERINGSFILOSOFIN OCH STRATEGI 

Utgångspunkten är att förstärka stadsstrukturen och ge den en 
överordnande roll för hur kommande kompletteringar samt andra 

kvarter, parker och grönska, arbeta vidare utifrån strukturens särskilda 

FÖRSLAGEN

möjlighet att gå vidare med tre andra förslag för en bedömning inom 

Ett större område som berörs av och berör den övergripande 

övriga kompletteringar, öka samutnyttjandet och yteffektiviseringen av 

Grönebacke /
Byabacke /Inägogatans entré och stråk ner till Trekantsgatan- berör detaljplaner 

Strategier  för gröna rum, stråk och platser i Kyrkbyn 
Schematiska kartor - kompletteringsstrategin. 
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Aktuella detaljplaner under 2007-2008  
TREKANTSGATAN, MILJÖANPASSAT BOENDE -”BYGGANDE     
FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING I GÖTEBORG.”
BOSTÄDER VID ÖSTRA BRÄCKEVÄGEN: NYA PUNKTHUS OCH  

   NY PARKENTRÉ.
PUTSEGÅRDEN – BEVARANDE OCH NYA BOENDEFORMER

Studieområde - förslagen utgör underlag för kommande detaljplaner
FYRVÄPPLINGSGATAN

GRÖNEBACKEN - TÄTARE OCH TRYGGARE

KYRKBYTORGET, NYTT PUNKTHUS, P-HUS OCH NY ENTRÉ TILL

  TORGET

Framtida utrednings- och utvecklingområde
SOTÉRUSGATAN - EKETRÄGATAN - ÖSTRA BRÄCKE - PARK-

GATA MED BLANDAD BEBYGGELSE OCH  KNUTPUNKTER MED

FRÅGOR ATT BEARBETA

•

•

•

•
•
•

•
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Östra Bräckevägen

1

2

3

4

5

7

6
9

8

Åbogårdsgatan

Fyrväpplingsgatan

        

Stålhandskegatan

1    - 8 Parker, torg och idrottsplatser

Aktuella detaljplaner 2006-08

Studieområde kommande detalplaner

Utredningsområde
Detaljplanens sammanhang

Entréförhållanden till 
parken studeras

Gränsen mellan park
och gård synliggörs

Entréförhållanden till 
parken studeras

Möjlig entré/ angör-
ning till
ny bebyggelse

Ny bebyggelse enl. 
hus i park prövas. För-
skoleverksamhethet i 
bottenplan

Nytt läge för bostäder, 
intill berget enligt hus i 
park-princip. Alterna-
tiv tomt till förskola

Möjlig entré/ angör-
ning och  till ny be-
byggelse

Schematiska kartor - kompletteringsstrategin.

Strategier  för gröna rum
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VISION OCH MÅL

Målet är att den nya bebyggelsen och tilläggen i stadsdelen bygger på 

Visionen rymmer även önskan om en levande och trygg stad med hållbar 

viktiga mötespunkter och entréer skall förtydligas för att ge större 
tillgänglighet och användning av de offentliga platserna för kyrkybyborna 

strukturens kvalitet och egenskaper framhävs och moderniseras genom 

utforma upplevelserik bebyggelse och trygg utemiljö kan vi bidra och 

Bostadskomplettering ska även bidra till att uppnå en större variation i 

befolkningsunderlag som stärker både den kommunala och kommersiella 

grundläggande är att den ger en förtätning av människor och 
verksamheter som är kvalitativ och balanserad och med en större 
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övergripande gatunät 

 befintliga cykelbanor  

cykelbanor under uppbyggnad  

befintlig grönstruktur  och stråk 

 hållplatser

 programområdet
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PROGRAMOMRÅDET 
Programområdet omfattar Kyrkbyn, Lundby kyrkby och delar av Rambergsstaden. Alla tre stadsdelarna 
ligger inom Lundbys stadsdelsnämnd. Området begränsas av Sotérusgatan, Åbogårdsgatan och Östra 
Bräckevägen/Stålhandskegatan, viktiga noder för området.  Trafikknutpunkten vid Eketrägatan med 
omgivande ytor i väster ligger strategiskt till i Kyrkbyn. Området är inkluderat som utredningsområde 
på lång sikt. Området ligger centralt i Lundby cirka 3 km från Göteborgs centrum. Älven och Norra 
Älvstranden ligger knappt 2 km härifrån men hamnbanan utgör en stark barriär. Svarte mosses 
naturområde ligger cirka 3 km från Kyrkbytorget. Tillgängligheten med cykel är mycket god.

EKETRÄGATANS KNUTPUNKT

STÅLHANDSKEGATAN

ÖSTRA BRÄCKEVÄGEN

SO
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HJALMAR BRANTINGSGATAN
ÅBOGÅRDSGATAN

FYRVÄPPLINGSGATAN

LUNDBY  KYRKBY

KYRKBYTORGET

GRÖNEBACKE

BYABACKE
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LA LUNDBYGATAN

GAMLA LUNDBY KYRKA
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

INLEDNING

har varit vilande på grund av minskat intresse från

har genomfört en allmän markanvisningstävling om nya bostäder söder 

underlag för ovannämnda detaljplaner även se Kyrkbyns utveckling i ett 

Programområdet har stora kulturhistoriska och stadsbyggnadskvaliteter 

Utveckling i ett vidare och längre perspektiv innebär att arbeta 
för en hållbar utveckling genom överlagring och förtydligande av 

I den växande staden, där en av inriktningarna är att bygga staden inåt, får 

förbättra grönstrukturen kan den få en ökad betydelse i framtiden, och 
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platser och grönområden i staden, till skillnad från exempelvis en 

för att kunna föreslå lämpliga sätt att kompensera anspråkstaganden av 
Grönstruktur 

Viktigt är också att vidga och öppna upp för utveckling av byggnader 

Genomförandefrågor

PLANPROCESSEN  
Programmet skall bredda beslutsunderlaget i ett tidigt skede med  
erfarenheter och synpunkter från de som är berörda, främst boende, 

Programmet ställs ut för samråd som genomförs enligt samma regler 

Programarbetet har genomförts i samråd med stadsdelsförvaltningen, 
övriga kommunala förvaltningar, fastighetsägare, boende och verksamma 
i området och syftar till en långsiktigt hållbar utveckling för stadsdelen 

Genomförande av samråd    

Ett allmänt informationsmöte och en stadsvandring ledd av arkitekten 

programarbetet har alla haft möjlighet att ytterligare lämna synpunkter 

Riktlinjerna för Kollektivtrafikknutpunkt (K2020) 
vision,
•Utnyttja platser som redan har god kollektivtrafik 
till expansion med handel, arbetsplatser och bostä-
der.
•Planera kollektivtrafiken så att attraktiva målpunk-
ter lätt nås genom kollektiva resor.
•Tillgängligheten med bil och andra trafikslag är 
viktig för knutpunktens utveckling.
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ÖVERSIKTSPLANEN FÖR GÖTEBORG ÖP 99

kvalitet skall utvecklas och att torgen skall prioriteras vid kommunens 

Lokala program

Kyrkbytorgets funktion som lokalt stadsdelscentra med alltför låg 

PÅGÅENDE PLANERING  
Parallellt med programmet för Kyrkbyn pågår planering i omgivande 

områden och se hur en ökad fysisk integration kan komma att förändra 

Norra Älvstranden

görs mer tillgänglig med kajpromenader och offentliga rum, samtidigt 
som varvsområdet transformeras till ett bostadslandskap med inslag av 

Kommunbudget 2006 bild
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Program för Biskopsgården 
Programmet för Biskopsgården gränsar mot södra delen av Kyrkbyn, från 

ska genom ett antal strategier som har för avsikt att förstärka den fysiska 

K2020- Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet
Visionen har för uppgift att skapa en gemensam framtidsbild för 

Hamnbanan
Banverket har genomfört en förstudie och har, tillsammans med 
kommunen och övriga partner, kommit fram till kraven som en utveckling 

?

PROGRAMSAMRÅD
STADSBYGGNADSKONTORET I GÖTEBORG, SEPTEMBER 2006

TILLÄGG AV BOSTÄDER
FÖRSTÄRKNING AV STADSSTRUKTUR

Utbyggnad i tunnel Bräcke-Brämanregården-Marie-
holm/Nylöse med Marieholmsbron för enbart gods-
trafik - Strategi A

”Fig 14.1.1” -  material från Banverket 

Berört programområde 
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HISTORIA - KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE
Bevarandeprogrammet omfattar två områden i stadsdelen, Lundby kyrkby och 

antal värdefulla fornlämningar med krav på avståndsskydd. Avsnittet behandlar 
Kyrkbyns från det kulturhistoriska perspektivet.

Lundby Kyrkby
Inom det område som idag är stadsdelen Kyrkbyn låg den medeltida 

Putsegården som ligger i norra utkanten av den nuvarande ”byn” är en 

ett bostadshus av framkammartyp och en ekonomibyggnad som omger 

Putsegården är den äldsta i byn och den enda som är komplett med både 

Kyrkbytorget och omgivande bostadsbebyggelse

stadsplan med torget och en blandning av punkthus och trevåningshus 

ombyggnader gjorts främst i norra delen men miljön som helhet är 

Den medeltida kyrkan i Lundby kyrkby. 

Bevarande programmet

Putsegården
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Torget med sin karaktäristiska långa fasad och sin 
stora stenlagda yta. 
Byggnaden vid torgets norra sida som ursprungli-
gen innehöll bibliotek, biograf mm är i 2 våningar.
Torgets västsida upptas av en långsträckt trevå-
ningsbyggnad med butiker och andra verksamheter 
och bostäder i de övre planen.

Kyrkbytorget byggdes 1954-55 efter ritningar av E 
Ragndahl.

Torgets östra sida, trevånings bostadshus med 
butikslokaler i bottenplanet. Utgör viktiga delar av 
torgmiljön.

Området vid Byabacken omfattar trevåningshus 
byggda 1951-54 enligt ritningar av N E Eriksson 
och E Ragndahl. Punkthusen uppfördes 1951. 
Arkitekt för dessa var Å Wahlberg.
Karaktäristiska detaljer på trevåningshusen är bl a 
burspråk med profilerade understycken, enstaka 
större burspråk av trä och mönstermurade utkragade 
taklister av tegel.

Grönebacken, punkthus i 6 våningar och 
trevåningshus. Hustyperna är ungefär 
desamma som kring Byabacken men 
fasaderna är putsade. De flesta uppfördes 
1951-54 efter ritningar av C Björkegren 
(HSB: arkitektkontor). Byggnadernas 
exteriör har delvis förändrats genom till-
läggsisoleringar av fasader m m.

Punkthus i 6 våningar, Grönebacken norra entré

Detalj på hus längs   Eketrägatan

Söder om Byabackens park, Östra 
Bräckevägen

Vy över Byabackens park, Östra Bräckevägen 
högst på bilden, till vänster Eketrägatan. 

Entré från Eketrägatan

vy mot Grönebacke

Stadsplan Kyrkbyn, 1950
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FORNLÄMNINGAR  

förundersökningen framkom spår från förhistorisk verksamhet såväl 

1. Lu 45 (gravfält) -gravar - stensättningar -  från slutet av bronsåldern början av järnåldern. 
2. Lu 104 (hög) förmodligen en grav från bronsålder eller järnålder. 
3.  Lu 105 (rest sten) gränssten, kan ha rests för att markera byns gräns. 
4. Lu 203 (boplats,) 
5. Lu 336 (bytomt). 

Kulturnämndens rekommendationer.   
Stensättningarna Lu 45 är gravar tidfästa i slutet 
av bronsåldern eller början av järnåldern. Dessa 
gravar är ofta förlagda på bergsimpediment eller på 
en upphöjning i terrängen. För att förstå och få en 
upplevelse av hur och varför gravarna placerades i 
terrängen krävs ett skyddsavstånd, minst 50 meter. 
Till en fast fornlämning hör ett så stort område på 
marken som behövs för att bevara fornlämningen 
och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till 
dess art och betydelse. 

För  Lu 203 är det önskvärt att spara så mycket som 
möjligt av de ovan mark synliga bebyggelsespåren.  
Det är av stor vikt att byggnationen inte sker för nära 
eller att den på annat vis stör fornlämningen. 

1.

2

3

4. 5

Kyrkogård

Parkområde på lång sikt

Verksamheter
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ANALYS

KYRKBYN IDAG – EN VÄLFUNGERANDE STADSDEL.
Här följer en beskrivning av programområdet med avseende på hur tidigare 
planeringsidéer och bostadsbestånd fungerar i idag. Beskrivningen avser fånga  brister, 
behov och anspråk för nuvarande och framtida boende i Kyrkbyn. 

Läge

stadsdelen hittar man många av de aspekter som karakteriserar en bra 
blandstad; varierad bebyggelse, ett sammanhängande gatunät, närhet till 

detaljplaner har förtätat den gamla byn och tillfört ny byggnadstypologi, 

en attraktiv stadsdel med nära parker och rekreationsytor med öppna 

Bebyggelsen

med ett antal butiker, föreningslokaler, bibliotek, bilverkstad och annan 

god standard men skulle behöva få en tydlig och sammanhängande 

A
N

A
LY

S



22

Cykelkartan

verksamheterna en positiv förutsättning för att ha arbetsplatser i nära 

Men på lång sikt kan stadsdelen komma att bestå av mindre enklaver 
om inte förbindelserna till de angränsande kvarterna förbättras och 

TILLGÄNGLIGHET OCH GATUMILJÖ

Orienterbarheten till andra närliggande stadsdelar påverkas av 

mellan relativt stora öppna ytor och byggnader med omgivande gårdar 

Gatumiljön

som är anpassad och stämmer bättre överens med dess gatumiljö och 
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Kollektivtrafik

Parkering

parkeringsanläggningar, samtidigt som vi har en dokumenterad 

Bilpool

sparar också på plats eftersom antalet parkeringsplatser kan minskas om 

BEFOLKNING  

mer blandat befolkningssammansättning men lägenheterna är alltför små 

En generationsväxling i de omgivande villaområdena med nya 

 Folkmängden i Kyrkbyn den 30 juni 2006      

 Samtliga Ålder     
 invånare 0-5 6-15  16-19 20-64 65-74 75-
 1 997 81 77 32 1 266 187 354

Parkeringsnorm (under revidering)
Avstånd till centrum av Göteborg är ca 3 km. 
Området klassas i parkeringsnormerna som övrigt 
stadsområde. Detta ger en beräkningsnorm för 
parkering enligt nedan: 0,52 för flerbostadshus/
lägenhet + 10% för besökare och ytterligare 15% 
för framtida behov s k planeringsnorm. 

Parkeringsbeståndet inom kvartersmark och pro-
gramområdet ser ut som följande inom: 

Kyrkbyn 89:6, ägs av Göteborgslokaler. Cirka 
30 stycken parkeringsplatser är förhyrda platser, 
ungefär hälften hyrs av Tandkliniken, övriga av 
andra lokalhyresgäster och privatpersoner. Nästan 
allt är uthyrt. 

Kyrkbyn 89:7 ägs av Bostadsbolaget och har 162 
stycken platser, 15 stycken besöksplatser 2 tim-
marsintervall, 147 stycken platser är förhyrda varav 
cirka hälften är uthyrda till privatpersoner och 
resterande är outhyrda.
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Verksamhet - 6. Kyrkbytorget
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Verksamheter Hyresgäst Lokalyta Användning
Bibliotek, SDN Lundby 485 Samlings sal
Tränings lokal, BTK Warta 315 Samlings sal
Transporter/Lagning - Fixarna 135 Butik
Bank automat, Nordea Bank AB 12 Lager
Dans lokal Vinga Yellow Rockers 486 Samlings lokal
Tandläkare Tandvården i Göteborg422 Kontor
Musik lokal, PS Modal 22,8 Lager
Lager   29,4 Lager
Bilverkstad, i Kyrkbyn HB 234 Verkstad
Pizzeria Dereli Pizzeria HB 94,9 Butik
Konditori Lundgren o Co 238 Butik
Bank, Sparbanken Sverige AB 165 Butik
Tandläkare Cvetkovski Goce 62,5 Kontor
Däckservice  101 Verkstad
Gröna Konsum- 
Coop Sverige Fastigheter AB 524 Butik
Sko och nyckel service 75 Butik
Lager Vendelbring 
Industri Service AB  42,4 Lager
Lager, E Lundgren o Co 5 Lager
Reklamtavlor 
Clear Channel Sverige AB 1 Reklam plats
Kontor, Energibolaget Sverige 74 Kontor
Lager AM Elektriska AB 42,2 Lager
Spel & Tobaks butik -
Kyrkbytorgets tips och trav 131 Butik
Blommor Almstedt   155 Butik
Frukt &Godis  64,2 Butik
Kyrkbytorgets Ur o Optik AB 97,2 Butik
Apotek, Apoteket AB 241 Butik
Läkare, Husläkare Roza Peste AB 118 Kontor
Lager   20 Lager
Lager   52,6 Lager
Lager, Kyrkbytorgets Ur o Optik AB 9,3
Lager
Mäklare-
BostadsForm i Göteborg AB 104 Butik
Frisör, Hisingens Hairteam 55 Butik
Kyrkbyns Smörgåsbod HB 50 Butik
Gardiner & Tyger  36 Butik
Pizzeria    93 Butik
Fotvård   29 Butik

BOSTÄDERNA

till exempel handikappsanpassade lägenheter nära service och 

ALLMÄNNA YTOR 

SPÅR FRÅN FÖRR

kontinuitet i boendet på platsen samt känna en trygghet i att vara en del 

dessa ska intressenten åta sig, att i samband med exploatering, vidta de 

krävs en arkeologisk förundersökning i samband med detaljplanen för 

HANDEL OCH NÄRSERVICE
Kyrkbyns lokala torg, Kyrkbytorget har apotek, bibliotek och ett bra 

mer centralt roll som knutpunkt innan spårvagnslinjen väster om torget 

dagligvarubutik, systembolag och butiker för hemelektronik och 

Konkurrens från detta köpcentrum är påtaglig och butikinnehavare 
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Faktaruta
1. Kollektivtrafik
Hållplatsen Säterigatan – vid Eriksbergs cen-
trum trafikeras av tre busslinjer:
16 Eketrägatan – City – Högsbohöjd, 31 Eketrä-
gatan – Backa via Knutpunkt Hjalmar i kvartstra-
fik, 130 Eketrägatan – Åketorp.
2. Kollektivtrafik 
Längs med Soterúsgatan, hållplats på Kyrk-
bytorget. Buss nr. 241, 21, 32 och 20 stannar 
här. Nästa hållplats sydväst i denna riktning är 
Bräcke Östergård med buss 242 och 21.  
3. Ålderdomshem
4. Förskola
5  Skola
6. Kyrkbytorget
6. Köpcentrum
8. Volvo Lastvagnar
9. Kollektivtrafikpunkt
10. Idrottplats
11. Gamla Lundby kyrka+ kyrkogård
12. Krukängsparken

Befintlig park 

Kyrkogård

1

2
3

4

4

5

5

7

6

89

10
11

12

12. Krukängsparken 

Verksamheter
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8,5 mX m

väg
spårvagns-
spår 9,0 m

SKOLOR OCH FÖRSKOLEVERKSAMHET

BULLER

Idag passerar några tunga lastbilar men genomgående bär de tre gatorna 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

förekommer främst berg i dagen och friktionsjord på berg medan 

Markradon 

normalradonmark krävs radonskyddande utförande för byggnader där 

Karta från Bullerutredning för ny spårväg vid 
Sotérusgatan och Londongatan med Sotérusgatans 
sträckning från Bräckevägen till Hjalmar Brantings-
gatan. Materialet är framtaget av Miljöförvaltningen 
(Se fullständig rapport Kap. BILAGA)



    27

Markmiljö 

Vid arbeten i fyllnadsmassor måste dessa undersökas med avseende på 

TEKNISK FÖRSÖRJNING

gjorda eftersom planen innebär en förtätning i ett redan exploaterat 

Kyrkbyns stadsmönster
Kyrkbyns stadsmönster är starkt format kring 
lokala gator, byggnader och två parker, de tre 
skärningspunkterna som knyter stadsdelen till den 
större skalan. Dessa noder avgränsar området men 
skapar samtidigt en dynamisk flytande gränslinje 
med många möjliga riktningar.

STADSRUM OCH BYGGNADSELEMENT
Vad gör att ett stadsrum (kvarter, gata, torg, park) fungerar och upplevs trivsamt 
och vad har byggnadselementens (husen, träden, markbeläggningar, belysningsstolpar) 
utforming och utsträckning för betydelse för hur vi använder oss av dessa 
stadsrum/platser?

detta har vi undersökt stadsdelen och dess förhållande till staden och 

bildas mellan byggnadselementen; olika skalor, platser och stråk, och 

är centralt för att människor ska ha god tillgänglighet till platser och 

som orienterbarhet och integration kan god tillgänglighet till gator och 
olika allmänna platser ge en vitalisering till stadsstrukturen och viktiga 

Vilka problem kan analysen hjälpa oss att identifiera när vi föreslår ny 
kompletteringsbebyggelse? 
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synpunkterna och erfarenheterna från de boende och verksamma, 

KYRKBYNS STADSSTRUKTUR

Kyrkbynsstadsrum är starkt format kring lokala gator byggnader och två 

programområdets gräns ligger bebyggelse ordnad i ganska öppna kvarter 

placering utmärker sig genom den genomtänkta utformningen med 

Kyrkbytorget, mötesnavet, är placerat nästan symmetriskt mellan den 
norra och södra delen, helt enligt funktionalismens ideal för den goda 

GATUSTRUKTUR

Eketrägatan i väst och i öst samt Inägogatan bildar tillsammans med 

Byalagsgatan som går i väst östlig riktning sammanbinder båda 

Analys och begrepp: 
Bebyggelsestruktur; samband mellan byggnads-
volymernas placering i förhållande till sitt sam-
manhang i stadsrummen. Exempel från stadsdelen: 
Kyrkbytorget, bostadskvarteren, Eketrägatans 
knutpunkt.
Bild: Eketrägatans knutpunkt.

Analys och begrepp:
Stads- och gatustrukturen; sambandet mellan 
funktion och stadsrum, bildar rumsskapande form. 
Sammanhang som i vår vardag upplever som torg, 
platser och stråk . Exempel: Kyrkbytorget med 
omgivande L-hus i 3 våningar.
Bild: Kyrkbytorget 

Analys och begrepp: 
Grönstruktur: Tillgänglighet och närhet till parker 
och grönska, sammanbindande, sociotoper med 
högt bruksvärde, trivsel vila, lek och upplevd 
trygghet. Exempel: Grönebacke och Byabackens 
parker
Bild: Grönebacken  och daghem, utsikt mot öster.
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Analys och begrepp:
Gatustruktur: Tillgänglighet och närhet 
Exempel: Eketrägatan, stråken längs Grönebackens 
park. Gamla Lundby gatan,  kopplingar mellan 
Kyrkbyn och den nya bebyggelsen; Lindholmen 
och Norra Älvstranden.
Bild: Soterúsgatan norra del samt spårvägens 
vändslinga

Grönstruktur

sträcker sig från den privata trädgården, parker till stora friluftsområden, 

beskrivs mer utförligt förutsättningarna samt analys och strategi för 

Gator med grön karaktär

spårvagnen i en framtid skall kunna dras ned till Eriksberg och forsätta 

Biskopsgården till Eriksberg, och för de boende i Bräcke

eget liv, oberoende av vad som händer med Kyrkbytorget,

befintliga eller nya stråk

definierade park- och gaturum som kan 
utvecklas

befintliga allmänna platser: parker torg, stråk

entré till Kyrkbyn

befintliga eller nya stråk

trafikområde, kyrkogårdar, skolgårdar

utsiktspunkt, markant landform
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GRÖNSTRUKTUR

PARKER OCH GRÖNA STRÅK
I detta kapitel presenteras ett sammanhängande material kring Grönstruktur, 

Kyrkbyn. Kapitlet kan ligga som förlaga till  ett park- och gestaltningsprogram. I 
programhandlingen hänvisas ofta hit för mer utförliga beskrivningar kring olika delar 
av grönstrukturen, som t. ex analyser och strategier för gröna rum och platser.
  
Stadsplanen för Kyrkbyns centrala delar, kring torget, från i slutet av femtiotalet 
är tidstypisk. Bebyggelsen som utgörs av trevåningshus och punkthus grupperar sig 
kring Kyrkbytorget och två parker; Grönebacken och Bybacken. Dessa är centrala 
i drömmen om det goda folkhemmet  med en tydlig tanke om parken som ett stort 
gemensamt vardagsrum för de boende runt omkring. 

med sittplatser och planteringar, medan punkthusen ofta möter det 
allmänna parken direkt, dock med inslag av halvprivata zoner närmast 

skild från det offentliga rummet genom dungar av lågväxta träd eller 

Nya rön
Tillgång på kvalitativa parker och naturområden och till upplevelserika utemiljöer 
spelar en avgörande roll för det sociala livet i staden. 

ha nära till en park gör att sannolikheten för promenader och aktiviteter 

Grahn, 200 meter till ett promenadområde

Ett av stadsplanereringens dilemma kring att bygga en tätare stad handlar 
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ibland om att man tar gröna ytor i anspråk för att bygga bostäder eller 

frågor kring tillgång på parkkvaliteter och upplevelser  kan diskussionen 

STADENS GRÖNA STRUKTUR- OM FUNKTIONER
I stadsbyggnadssammanhang omfattas ofta både gröna och blåa platser 

som det obebyggda, och sträcker sig från den privata trädgården, parker 

för utevistelsen, de boendes egna gårdar, gator med intilliggande gröna 

I arbetet med programmet för Kyrkbyn ingår en nulägesbild av de olika 

dock inventeringar om parkernas naturvärden och även förmåga att 

Boverket indelar stadens gröna infrastruktur i sex huvudfunktioner:

Rekreation, fritid och hälsa: Parken som mötesplats och rum för 

Ekologisk:

Stadsbyggnadselement: Parken som strukturerande element, som ett 

Kulturhistoriskt
Växtligheten och gamla träd har förmågan att överleva många 

nyttjande av landskapet som tex stenmurar, trädalléer etc
Stadens hälsa: 

Ingenjörsbiologi: 
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SOCIOTOPKARTA - OM UPPLEVELSER
I den växande staden, där en av inriktningarna är bygga staden inåt, så får 

förbättra grönstrukturen kan den få en ökad betydelse i framtiden, och 

En sociotopkarta visar hur människor använder och upplever offentliga 
platser och grönområden i staden, till skillnad från exempelvis en 

bygger på brukarundersökningar, dels systematiska platsobservationer 
och dels enkäter, möten och intervjuer där människor får säga vilka 

oas, kulturhistoria, lek, motion, mötesplats, naturupplevelse, odling, 

Preliminär sociotopkarta för del av Lundby. De flesta parkerna inom och i närheten av programområdet används av de närmast boende. Byabacken och 
Kyrkbytorget används/besöks av fler utanför programområdet.
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PLATSBESKRIVNINGAR- NULÄGE
Det gröna i stadsdelen sträcker sig från de egna gårdarna till målpunkter som 
Krokängsparken utanför programområdet. 

Fyra huvudtyper av bebyggelse och gårdstyper kan urskiljas i 
programområdet

L-husen

genomgått miljöupprustningar med planteringar, sittplatser och små  

Punkthus, hus i park

Lamellhus

Äldre bebyggelse vid gamla Kyrkbyn, egna tomter

L-formade gårdar

Gårdar kring punkthus- hus i park

Gårdar mellan lamellhus

Äldre bebyggelse vid gamla Kyrkbyn, egna tomter
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1. SÄLEFJORDSPLAN

2. KYRKBYTORGET

3. GRÖNEBACKEN

4. BYABACKEN

5. ODLINGSLOTTER VID STÅLHANDSKEGATAN

5. KOLONIPARKEN- STRÅKET UTMED STÅLHANDSKEGATAN

6. GAMLA LUNDBYGATANS LILLA PARK

7. NATUROMRÅDET INTILL PUTSEGÅRDEN- GAMLA LUNDBYGATAN

8. GAMLA LUNDBYKYRKA

9. LEKPLATS
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PARKER, TORG OCH IDROTTS-PLATSER
I följande avsnitt beskrivs platser som ligger inom och alldeles i anslutning till det 
aktuella programområdet, och som dessutom ingår i sociotopkartan för Lundby. 
Sociotopvärdena är preliminära och kartan avses att färdigställas under 2007. 
Nedan följer en beskrivning av utemiljön, plats för plats, med avseende på utformning 
och användning. Karta till vänster   hänvisar till de olika platserna.

1. Sälefjordsplan
Gällande detaljplan: Kvartersmark, idrott
Storlek: 37 500m2
Användare: Göteborg
Form/ Karaktär: Öppna gräsplaner

är i det närmaste helt plan, har en stor överblickbarhet och utgör ett 

fortsätter upp utmed spårvägen och löses upp bland spårvagnspåren 

Kommentarer: 

Platsen är viktig för stadsdelens liv genom att det förekommer 

Preliminära sociotopvärden: bollsport, lek, mötesplats

2. Kyrkbytorget
Gällande detaljplan: Allmän plats, gata
Användare: Stadsdelstorg
Karaktär: Stensatt torg med planteringar

två huvudgator och utgör platsen fortfarande en fri och öppen plats i 

Kommentarer: En viktig mötesplats, men torget har dålig kontakt med 

Prel. sociotopvärden: Blomning, Evenemang, Grön oas, 
Kulturhistoria, Mötesplats
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3. Grönebacken
Gällande detaljplan: Allmän plats, grönområde
Storlek 20 100m2
Användare: Lokal park
Karaktär: Öppen gräspark med stora träd

Preliminära sociotopvärden: Vila

4. Byabacken
Gällande detaljplan: Allmän plats, grönområde
Storlek 20 400m2
Användare: Stadsdelspark
Karaktär: Öppen gräspark med stora träd

Byabackens park utgörs av ett markant berg, sparsamt bevuxet och 

backen används av pulkaåkare och skidåkare  från hela stadsdelen

Analys: 

Preliminära sociotopvärden: Lek, utsikt, vila
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5. Odlingslotter vid Stålhandskegatan
Gällande detaljplan: Kvartersmark, odling
Storlek: 4 600m2
Användare:  Från hela stadsdelen

Kommentarer:

Preliminära sociotopvärden: Blomning, Grön oas, Odling, 
Mötesplats, Vila

6. Koloniparken- stråket utmed Stålhandskegatan
Gällande detaljplan: Allmän plats, natur samt gc-väg
Storlek: 12 300m2
Användare: Stadsdelspark
Karaktär: Stora träd, remsa utmed gata

Parken utgörs av en backe och spår av gamla byvägen med stenmurar 

Kommentarer: Platsen upplevs lite vild och tufsig jämfört med de många 

Preliminära sociotopvärden: Kulturhistoria, promenad, vila

6. Gamla Lundbygatans lilla park
Gällande detaljplan: Allmän plats, grönområde
Storlek: 2600 m2
Användare: Lokal park
Karaktär: Halvöppen kvarterspark, trädgrårdskänsla

Preliminära sociotopvärden: Grön oas, Kulturhistoria, Vila
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ANALYS- GRÖNSTRUKTUREN

Upplevelseaspekten
Hur många parker ska vi ha? Hur långt i från vår bostad kan de ligga? Vilka 
kvalitéer ska de innehålla? Nedan presenterar vi några riktlinjer som togs fram 
i arbetet med Stockholms parkprogram*. Dessa riktlinjer har använts för att 
analysera park- och naturtillgången i och omkring Kyrkbyn. Värdebegreppen från 
Göteborgs sociotopkarta har lagts inom respektive avstånd.  Man bör komma ihåg 
att detta bara är riktlinjer och att en hel rad andra faktorer spelar in, t ex hur 
byggnadsstrukturen ser ut, hur stora och grönskande bostadsgårdarna är och vilka 

Tillgång till lokala parker i Kyrkbyn

Mer park i tätare stad.

PARKER AV BETYDELSE UTANFÖR PROGRAMOMRÅDET

Eriksbergskajen,Maskinkajen, Sörhallskajen

Preliminära sociotopvärden : Bad, båtliv, Motion, Mötesplats, 
Picknick, Promenad, Utblick,Vila

Krokängsparken

Ekskogen  dominerar Krokängsparken som har av ett 

Preliminära sociotopvärden 
Bollspel, picknick, promenader, kulturhistoria, motion, 
sällskapsspel, utblick, vila
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Tillgång till stadsdelsparker från Kyrkbyn

Kvaliteter och synbara brister

området har tex inte fått värdet grön oas, vilket möjligen kan förklaras 

är det gröna i Kyrkbyns centrala delar lika mycket något som uppskattas 

Även Kyrkbytorget uppskattas särskilt för det sin tidstypiska utformning 

Analysen visar lokala parker, med en yttre ring som markerar ett potentiellt gångavstånd på 
200 m till parkens ytterkant.

*KVALITATIV PARKTILLGÅNG 
(INOM GÅNGAVSTÅND)

Mycket nära – inom ca 200 m: grön oas, lek,
promenad, sällskapslek, vila

Nära – inom ca 500 m: blomning, bollsport, 

mötesplats, parklek, picknick
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LANDSKAPETS SÄRDRAG OCH NATURFÖRUTSÄTTNINGAR

Analys av naturliga förutsättningar 

och exkludera byggnader och vägar, samt övriga artefakter ges 

det sista århundradet har sedan framförallt dalgångarna kommit att bli 

med dalgångarna som klimatutjämnare, förutsättningar för växter 
och djur samt möjligheten för människor att röra sig i är fortfarande 

Naturvärden

huvudsak knutna till parkmiljöer och kyrkan och utgörs främst av alléer 

ofta mycket gamla och de innehåller ofta död ved vilket gynnar den 

uppsatta holkar ger möjlighet till bobyggande och gräsmattorna är goda 

Dagvattenpotential och lålänta områden i parken

De mörka områdena visar höjdpartier och mindre 
berg i området

Dalgångar och ursprungliga gröna stråk från 
Biskopsgården till Norra Älvstranden
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STRATEGIER FÖR GRÖNA RUM, STRÅK  OCH PLATSER I
KYRKBYN

Fokusera på att öka känslan av närhet till park

upplevelsen av att ha nära till en park; arealen, bruksvärden, räckvidd 

Biologisk mångfald och dagvatten

GATA+BEBYBYGGELSE+GRÖNSTRUKTUR

Ge de lokala parkerna tydliga karaktärer och identitet!

1+1+1=5!

göra ett sammanhållet parkområde får man ett resultat som är mycket 

Tid

fastighetsägare, och kommunala förvaltningar!

Arbeta vidare  - översiktligt gestaltningsprogram  

utomhusmiljön; mindre byggnader, markbeläggningar, belysning och 
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PLANERINGSUNDERLAG   

KOMPLETTERINGENS FILOSOFI 

GATU- , BEBYBYGGELSE- och GRÖNSTRUKTUR 

av nya platser och stadsrum kan samordnas tillsammans med andra 

Vid kommande kompletteringsbebyggelse och ombyggnader bör 

Blandstad

blandstadsmodellen är inte att skapa en mall utan att genom att bena upp 
och formulera en ambition i dessa åtta aspekter illustrera att blandstad 

mångfald - rum - gator 
- grönska- byggnader- funktioner - tid- närhet. Kyrkbyn är en bra exempel på 
blandstad och därför syftar kompletteringen även till att utveckla vidare 

Blandstadstanken ska även kunna ses som täthet av många och olika 

STRATEGIN

Samverkan och förstärkning genom nya samband 

gatorna utgör centrala entré och kopplingspunkter när man angör och 

Kompletteringen är att skapa tydliga samband och förhållanden mellan 

rikare gatumiljö, nya bostäder med varierande boendeformer samt 
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Strategier för gröna rum, stråk och platser

So
té

ru
sg

at
an

Östra Bräckevägen

ga

1

2

3

4

5

7

6
9

8

Åbogårdsgatan

Fyrväpplingsgatan

           

StålhandskegatanegadskhanStå

1    - 8 Parker, torg och idrottsplatser

Aktuella detaljplaner 2006-08

Studieområde kommande detalplaner

Utredningsområde
Detaljplanens sammanhang

Entréförhållanden till 
parken studeras

Gränsen mellan park
och gård synliggörs

Entréförhållanden till 
parken studeras

Möjlig entré/ angör-
ning till
ny bebyggelse

Ny bebyggelse enl. 
hus i park prövas. För-
skoleverksamhethet i 
bottenplan

Nytt läge för bostäder, 
intill berget enligt hus i 
park-princip. Alterna-
tiv tomt till förskola

Möjlig entré/ angör-
ning och  till ny be-
byggelse
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gröna rum, stråk och platser i Kyrkbyn fokuserar på att öka känslan av 

Grönstruktur

EN KONKRETISERING

i nära anslutning till kommunikationer och sådana som kan ge torget 

Bevarandeprogrammet beaktas för de kompletteringar som görs och 

om hållbar utveckling, aspekterna för blandstad och de föreslagna 

Komplettering med nya boendeformer och en större variation i fråga 
om lägenhetstyper och upplåtelseformer ger bättre möjlighet till 

anpassas lättare till ändrade livssituationer till exempel handikappskrav, 

av boytan ger också möjlighet till planlösningar med förutsättningar att 

det aktuella behovet av ett antal helt fullvärdiga handikappsanpassade 

Service 
Kyrkbytorget ska genom större och närboende kundunderlag även 

anslutande parkeringsdäck skulle kunna förstärka de ekonomiska och 

kommer att studeras närmare hur blandade funktioner, förskola och 

Förslag, Studierområde kommande detaljplan. 

Allmän plats och fria ytor
Marken bör utformas så att mötesplatserna som bildas vid nya projekt 

Grönstruktur.   
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Gatustrukturen

utgångspunkt för utveckling av  tillgängligheten och en mer stadsmässigt 

god utformning är grundförutsättningar som ska uppfyllas när arbetet 
går vidare med eventuella upprutsningar i gator och nya förbindelser, 

komma att ske genom att genomgående ha tydligare kopplade, stråk 

Kollektivtrafik 

Exempelvis placering av hållplats som en förlängning av torgytan eller 

parkgata. 

är aktuell för ombyggnad i samband att cykelnätet utökas längs med 
(se kap Förslag - Utredningsområde). 

ligger för övrigt på en större översiktlig planering av det kollektiva 

Eketrägatan ligger en halkövningsbana som behöver omlokaliseras 

vändslingan i anknytning till Eketrägatans knutpunkt, som används 
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samband med arbetet för det föreslagna Utredningsområdes kommande 

Parkering

Cykelparkeringar

ses som ett av byggnadselementen vid allmänna platser och möjligen 

Bilpooler

I förslagen bör ett antal platser närmast torget och husen reserveras för 
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Östra Bräckevägen

1

2

3

4

5

7

6
9

8

Åbogårdsgatan

Fyrväpplingsgatan

        

Stålhandskegatan

1    - 8 Parker, torg och idrottsplatser

Aktuella detaljplaner 2006-08

Studieområde kommande detalplaner

Utredningsområde
Detaljplanens sammanhang

Entréförhållanden till 
parken studeras

Gränsen mellan park
och gård synliggörs

Entréförhållanden till 
parken studeras

Möjlig entré/ angör-
ning till
ny bebyggelse

Ny bebyggelse enl. 
hus i park prövas. För-
skoleverksamhethet i 
bottenplan

Nytt läge för bostäder, 
intill berget enligt hus i 
park-princip. Alterna-
tiv tomt till förskola

Möjlig entré/ angör-
ning och  till ny be-
byggelse
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FÖRSLAG 
INLEDNING

bostadsbebyggelse, utökad service, verksamhetslokaler, gröna parker och 

Område i stadsdelen som inte är aktuella för detaljplaner ligger som 

Vissa kompletteringar kan genomföras inom en snar framtid medan andra 
ligger som studie och utvecklingsprojekt för kommande detaljplaner och 

påverkar varandra till viss grad och skulle gynnas av samordning och ges 

skall ses genomgående som riktlinjer för en komplettering inom 

tre viktigaste parkrummen i Kyrkbyn och bör göras i samband med 

AKTUELLA DETALJPLANER 

STUDIEOMRÅDE KOMMANDE DETALJPLANER

UTREDNINGSOMRÅDE
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Vy mot Stålhandskegatan

Sektion genom Stålhandskegatan med ny bebyg-
gelse, förträdgård - gatan - träd/GC-väg/förträd-
gård. Material BoTrygg AB

Trekantsgatan – miljöanpassat boende - Allmän markanvisningstävling vid 
Lundby Kyrkby – ”Byggande för en hållbar utveckling i Göteborg”.

Innehåll: Området är riktad mot den tätare bebyggelsen och därför 

Karaktären på denna bör inrymma egenskaper som gynnar en god 

bebyggelsestruktur präglas av en öppen struktur, detta bidrar till att öka 

             
Bedömning:
studerade och effektiva bostäder och byggnadsvolymer, anpassade till 

Volym: 

också outnyttjade byggrätter för verksamhetslokaler och för en mindre 

Fastighetsägare:
Tidplan:

Illustrationer vinnande förslag ” Spara, slösa inte”, 
BoTrygg AB
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5

6
9

Stålhandskegatan

Åbogårdsgatan

G:a Lundbygatan

5

6

9

Koloniparken

Gamla Lundbygatan lilla park

Lekplats

gatustrukur , yttre globalt

gatustruktur, inre lokalt

  aktuell detaljplan

överlappning grönstruktur/bebyggelse

grönstruktur
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Vy från Byabacken mot Stålhandskegatan

Vy från Panncentralen mot söder

Vy från kolonilotterna mot panncentralen

Bostäder vid Östra Bräckevägen, Kyrkbyn 94: 2 - utsikt och nya punkthus

Platsen: Området ligger på sydsluttningen av Byabacken i hörnet 

Innehåll:

liksom omgivande bebyggelse ingår i bevaringsprogrammet, förutsätts 

Bedömning:
garage, som är avsedda för hela området kring Byabacken, kan ersättas 

En förutsättning för anpassning till kulturmiljön och fornlämningen 

Förslaget bör bidra med att öka variationen på lägenhetsbeståndet 

Volym: 
Planförhållanden:

Fastighetsägare

Fornlämning Lu 45

LU 45
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1

4

5

4 Byabacken

punkthus med p-däck under mark 

För att förstå och få en upplevelse av hur och varför 
gravarna placerades i terrängen krävs ett skyddsavstånd 
på 50 meter  öppna siktlinjer till omgivande punkter i 
stadslandskapet.
Volym - och förstudie: QPG Arkitekter AB, på uppdrag av 
Egnahemsbolaget.

Principsektion, P-däck

5 Koloniparken

gatustrukur , yttre globalt

gatustruktur, inre lokalt

  aktuell detaljplan

överlappning grönstruktur/bebyggelse

grönstruktur

studieområde kommande detaljplan 

stråk

Samma läge som befintliga Panncentralen 

2

1

1

2
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Stråk mellan G:a Lunbygatan mot Inägogatan

Vy från kullen (Naturmark), kyrkogården till höger

Gården framsida

Entré från Inägogatan

Gården baksida, Gamla Lundbygatan

Putsegården – bevarande och nya boendeformer 

Platsen: Putsegården är kringbyggd och omgiven av lamellhusen längs 

av tomtens fastighetsgräns och ett mindre naturområde angränsande i den 

med gårdens trädgård är en genväg och ett promenadstråk mellan östra 

Innehåll: Ett hus med ”klättrande” volymer som ger luftig karaktär i 

anpassningsbara lägenheter med planlösningar för seniorboende, 

Bedömning: En förutsättning för ny bebyggelse är att gården bevaras 

Volym:
Planförhållanden:

Fastighetsägare: Enskild

Gammal bystruktur, (gul bebyggelse), omringad Putsegården. 

G:a Lundby 
Kyrka
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3 Grönebacken

G:a Lundby Kyrkans kyrkogård 

7 Naturområde

gatustrukur , yttre globalt

gatustruktur, inre lokalt

  aktuell detaljplan, (bef. gårdhus)  

överlappning grönstruktur/bebyggelse

grönstruktur

studieområde kommande detaljplan 

stråk

8

3

7

8

G:a Lundby Kyrkan

Inägpgatan
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vy mot Kyrkbyn, Eketrägatan

vy mot Fyrväpplingsgatan - Arnolds gatukök

vy mot Fyrväpplingsgatan - Arnolds gatukök

vy mot Soterúsgatan, cykelparkering under tak. 

vy mot Hjalmar Brantingsgatan från Eketrägatans 
busshållplats.

Fyrväpplingsgatan -bostäder vid knutpunkt för kollektivtrafik

Platsen: Området ligger vid den norra entrén till Kyrkbyn, angränsande 

Innehåll: Vid denna korsning och entré bör bebyggelsen skapa goda 

samt bilda en integrerad gatumiljö i mötet med Eketrägatans 

Bedömning: Komplettering vid denna plats utgår från riktlinjer 

platserna är angeläget vid denna mötespunkt som de boende upplever 

Volym: 

Planförhållanden:

Fastighetsägare:
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3 Grönebacken

G:a Lundby Kyrkans kyrkogård 

7 Naturområde

gatustrukur , yttre globalt

gatustruktur, inre lokalt

  studieområde kommande detaljplan

överlappning grönstruktur/bebyggelse

grönstruktur

detaljplanens sammanhang 

stråk

8

3

Fyrväpplingsgatans

Ek
etr

eg
ata

n

Eketrägatans knutpunkt
Volvos Lastvagnars verksamhetsområde

Äldreboende

omplacering av gatukök, (Arnolds)

gatukök, (Arnolds) 
tillfälligt bygglov 

Hjal
mar 

Bran
tin

gs
ga

tan

Inägogatan

2. Lu 104 (hög) förmodligen en grav från bronsålder 
eller järnålder. 
3.  Lu 105 (rest sten) gränssten, kan ha rests för att 
markera byns gräns. 

2

3
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Grönebacken, vy mot söder

Kontaktyta mellan punkt- och lamellerhusen och 
Grönebackens park 

Gata - parkering - punkthus - park 

Grönebacken - tätare och tryggare

Platsen: områden utgörs av en plan gräsyta, en remsa längs med 

Innehåll:

bidrar till att förtydliga entrén till parken och förtydliga förbindelsen till 

förlängas med två paviljonger som bildar en gård åt söder och även 

ska på samma sätt vara med i att skapa en befolkad och tryggare 

variation av större lägenheter för alternativ boendeform eller barnfamiljer 

Bedömning:
vikt läggs på att siktstråk och kontakten med parker från omgivande 

belysning, möblering samt hur stråket annonseras från de omgivande 

En handikapplats och avlastning av varor för daghemmet samt 

norm ses för närvarande över, speciellt i område med god anslutning 

Volym: 
Planförhållanden:

Fastighetsägare:
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1. Ny bebyggelse enligt hus i park prövas. 
Förskoleverksamhethet i bottenplan

2. Nytt läge för förskoletomt ev bostäder, intill 
berget enligt hus i park-princip

3. Entréförhållanden till parken studeras

4. Möjlig entré/ angöring till ny bebyggelse

5. Gränsen mellan park och gård synliggörs

6 Parkstråk till Byabacken 

3 Grönebacken

gatustrukur , yttre globalt

gatustruktur, inre lokalt

studieområde kommande detaljplan

överlappning grönstruktur/bebyggelse

grönstruktur

detaljplanens sammanhang 

stråk

gårdsgata till ny bebyggelse

Ek
etr

eg
ata

n

So
te

rú
sg

ata
n

Inägogatan

3

1. 

2

3

3

3

4

4

5
5

5

6

Strategier för gröna rum, stråk och platser, se 
kap. Grönstruktur
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Vy från söder mot torget

Vy från från Byalagsgatan

Vy mot biblioteket

Vy mot  den västra sidan av torget sett från bib-
lioteket

Kyrkbytorget – Nytt punkthus, p-hus och ny entré till torget

Plats: området är en del av den långsträckta byggnadsdelen nordväst om 

verksamheter och bostäder i de övre planen Vid torgets östra sida ligger 

Innehåll:

delar av de första våningarna bildar tillsammans med bibliotekets lokaler 

anslutet till både torgets långsträckta byggand och punkthuset och kunna 

kunna förbinda torgets fram och baksida och bildar en ny entré från 

Bedömning: en förutsättning för ny bebyggelse är att fungerande 

En förutsättning för anpassning till kulturmiljön är en omsorgsfull 

Planförhållanden:

Fastighetsägare:
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1

3

2

TORGYTA

6

5

6

Skissförslag punkthus och p-däcket för Kyrkbytorget
1. punkthus 6-8 våningar
2. p-däck i två plan
3. Biblioteket
4. butikslokaler
5. Passage i höjd med Byalagsgatan
6. riktning från Grönebacken

2 Kyrkbytorget

gatustrukur , yttre globalt

gatustruktur, inre lokalt

studieområde kommande detaljplan

överlappning grönstruktur/bebyggelse

grönstruktur

detaljplanens sammanhang 

stråk

nya kopplingar 

3

3 Grönebacken

2

X - byggnadens norra flygel rivs enligt detta förslag
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Soterúsgatan, Sälefjords idrottsplats, spårväg och 
Hjalmar Brantingsgatan

Soterúsgatan (70 väg), riktning mot Eketrägatan/
Hjalmar Brantingsgatan. 

Soterúsgatan (70 väg), riktning mot Östra Bräcke-
vägen

Soterúsgatan (70 väg), mellan Östra Bräcke villa-
område och Kyrkbyn 

FRAMTIDA UTREDNINGS- OCH UTVECKLINGOMRÅDE 

8 Sotérusgatan-Eketrägatan-Östra Bräckeväven- parkgata med 
blandad bebyggelse och knutpunkter med frågor att bearbeta. 

Platsen

Innehåll:

så att det upplevs som ett varierat promenadstråk, och att det förbinds 

genvägar som idag löper tvärs stråket permanentats i form av grusytor 

nya funktioner som öppna dammar för dagvatten, karaktärsfulla, 

Bedömning:

ombildningen av gatans rum och användning är att placering för 

att gatan får tydliga kopplingar och samband till Kyrkbytorget, gatunätet 

Planförhållanden

Fastighetsägare:
Tidplan:

Eketrägatan – knutpunkt med frågor att behandla - projekt som bygger på 
kommunikationer och närhet. 

Platsen:

Innehåll:
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Spårvägens vändslingan - alternativ för minskning av 
radien

ny bebyggelse - verksamheter    och  
bostäder ,   etapp 2

hållplatsläge i linje med föreslagen 
passage i höjd med Byalagsgatan 

verksamheter närmast  Eketrägatans 
knutpunkt -  etapp 2

grönstråket och parkagatan etapp 1, 
Möjlighet studeras för tillfällig gatu-
parkering 

Parkgatan Soterúsgatan  möter Eke-
trägatan. Cykelparkeringar utökas och 
plats för bilpool ges.  

2 Kyrkbytorget

gatustrukur , yttre globalt

gatustruktur, inre lokalt

studieområde kommande detaljplan

överlappning grönstruktur/bebyggelse

detaljplanens sammanhang 

stråk

nya kopplingar 

3 Grönebacken

4 Byabacken

2

3

4

Vändslingans som avses minska i radie   



64

utbyggnadsetapp liksom området i höjd med torget och grönstråken i 

Bedömning:

ombildningen av gatans rum och användning är att placering för 

är att gatan får tydliga kopplingar och samband till Kyrkbytorget och 

Eketrägatans hörn – Sotérusgatan 

Platsen:

Innehåll:

Byggnadsvolymerna kan kombineras med möjlighet till parkeringsdäck 

placeras närmast nuvarande spårvagnslinje och testspåret tas bort men 

Bedömning:

för att denna nod ska bli en livlig och viktig del är att den expanderar 
med arbetsplatser, verksamhetslokaler och tillgänglighet för olika 

Planförhållanden:

Fastighetsägare:
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Illustration på trafiklösning för Soterúsgatan, Gatubolaget. 
Soterúsgatan utformas som ”parkgata” med bibehållen kollektivtrafikreservat. Sektionen för spårvagn +buss- och bilgata med gång-och cykelbana 
kräver  ca 25 m. Soterúsgatan plus kollektivtrafikreservat är idag i genomsnitt ca 40 m.  

kompletteringsbe-
byggelse studera 

ngsbe-
tudera 

Parkgatan med blandad kompletteringsbebyggelse 

Kollektivtrafikreservat

Soterúsgatan - avsmalning och hastigheten sänks till 50-väg

Befintlig bebyggelse - Kyrkbyn
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SAMMANHÄNGANDE PARKSTRUKTUR RUNT 
KYRKBYTORGET 

Detta material tillsammans med underlaget från kaplitet ”Grönstruktur”, ” 
Strategier för gröna rum ...” kan bearbetas till en helhet som gestaltning- och 
parkprogram.  

Grönebacken
Platsen:

Innehåll: Parken kan göras mer vild, med tillskapande av nya biotoper 

En princip kan vara att nya större träd planteras mitt i parken, och lägre 

Viktiga aspekter är beläggning, belysning, möblering samt hur stråket 

Bedömning:

Planförhållanden:

Fastighetsägare.

grönstruktur, Grönebacken

grönstruktur, Byabacken 

grönstruktur, idrottsplats

studieområde kommande detaljplan

överlappning grönstruktur och bebyggelse

grönstruktur, Kolonilotter

3 Grönebacken

G:a Lundby Kyrkans kyrkogård 

5 Koloniparken

6

entréförhållande till park 

4 Byabacken

2 Kyrkbytorget

1 Fjällefjords Idrottsplats
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9

Strategier för gröna rum - parkprogram 

1. Entréförhållanden till parken studeras

2. Kyrkbytorget

3. Grönebacken 

4. Byabacken

 5. Koloniparken 

6. Ny grön entré studeras i samband med kommande  bostäder 
på Östra Bräcke

7. Naturområde

8. Parkstråk till Byabacken

9. Gränsen mellan park och gård synliggörs

10.  Möjlig entré/ angöring till ny bebyggelse

3

2

4
5

71

6

8

9

9

9

10. 

10. 
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Byabacken
Platsen:

Innehåll:

ordnad lekplats uppstår i området kan Byabacken vara en strategisk plats 

Bedömning:

Planförhållanden:
Fastighetsägare.

Stålhandskegatan – Inägogatan – ny grön entré 

Platsen:

Innehåll:

Bedömning

Planförhållanden:
Fastighetsägare.
Tidplan:
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR

EKONOMI

enskild projekt är av sådan omfattning att exploateringens kostnader 

utbyggnadsförslagens kostnader och kommunens möjliga intäkter blir 

TRAFIK

MARKÄGANDE

fastighetskontoret och de kommunala bostadsbolagen inom koncernen 

Inför planering och utbyggnad av ett område kan fastighetsnämnden 

Exploatering av övriga föreslagna utbyggnadsområden beslutas av 

ÖVRIGT MARKNYTTJANDE
Inom Kyrkbyn har fastighetskontoret tecknat arrendeavtal med 

G
E

N
O

M
F
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D
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R

Å
G

O
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KONSEKVENSER

ALLMÄNT
Kompletteringarna med nya byggnadselement medför förändringar 

MILJÖ - OCH EKOLOGISKA KONSEKVENSER

P-platser -krav

K
O

N
S

E
K

V
E

N
S

E
R
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stadsdelarna ses över och att hänsyn tas om verksamheter och bostäder 

SOCIALA KONSEKVENSER 

Bättre samband och integration av stadsrummen förbättrar 

och platser befolkar stadsdelen kring gemensamma punkter och ökar 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 

ökad befolkning, stabilitet och underlag till kommunal och kommersiell 

Positivt i Kyrkbyns fall är att markägare och företag har ansett 

NY BEBYGGELSE - VÄRDEFULL MILJÖ
Vad är varsam komplettering och anpassning till värdefull miljö utifrån 
programmets utgångspunkter? 

I ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – ett program för bevarande” 

bedömning av vår nuvarande bebyggelse och kunskapskälla när det gäller 
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skall utföras så att byggnaders särdrag beaktas och dess byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till 

delen av Kyrkbyn, förutom bebyggelse som föreslås vid Putsegården 

stadsmuseets vägledande motivering för sitt arbete i ”Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse – ett program för bevarande” i en tänkt framtid och 

på komplettering prioritera projekt som vill driva utvecklingen framåt 

FORTSATT ARBETE 

viktigt fråga inom den översiktliga planeringen av staden och framtida 
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BILAGOR
1. BLANDSTAD

blandstadsmodellen är inte att skapa en mall utan att genom att bena upp 
och formulera en ambition i dessa åtta aspekter illustrera att blandstad 

stadsmiljön till följd av en genomtänkt avvägning mellan privata och 

att olika epoker kan samsas sida vid sida verkar blandstad för kontinuitet 

INKOMNA SYNPUNKTER OCH ERFARENHETER UNDER 
PROGRAM ARBETET

MINNESANTECKNINGARfrån INFORMATIONSMÖTE - Vad händer i 
Kyrkbyn? 21 september 2005

Byabacken!

B
IL

A
G

O
R
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•Viktigt med en livsinjektion för torget!
•Vi måste ha in mer folk så att affärerna bär sig!

om området?

•Varför pratar ni buss hela tiden? Vi vill ha spårvagn!

Eriksberg?

inte gjorts!

att köra över!

STADSVANDRING

Informationsblad 

Inlämnade synpunkter 
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S t a d s v a n d r i n g 
i Kyrkbyn med 
framtidsperspektiv

6 oktober 
kl 18.00. 

Einar Hansson,

P r o g r a m  f ö r  u t v e c k l i n g  a v  K y r k b y nP r o g r a m  f ö r  u t v e c k l i n g  a v  K y r k b y n
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Programsamråd Kyrkbyn 
– stadsvandring 6/10 
2005

Einar Hansson,

Start Åbogården 

P r o g r a m  f ö r  u t v e c k l i n g  a v  K y r k b y nP r o g r a m  f ö r  u t v e c k l i n g  a v  K y r k b y n



78

Trygghetssynpunkter på Kyrkbyn vid stadsvandring 6/10

växtlighet breder ut sig över lång partier av gångstigen, så att den 

•Barnen har en pulkabacke från Byabacken ner mot Inägogatan, som 

ÖPPNA HUS 2
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Program för kompletteringsbebyggelse i Kyrkbyn
ÖPPET HUS 2 – ”STUDIECIRKEL” – 
på Vinga Rangers danslokaler. 

Måndag den 3 mars 2006 genomförde Stadsbyggnadskontoret ett andra öppet
hus i samband med samråd för program för kompletteringsbebyggelse i Kyrkbyn.
Samrådet form beskrevs som ”studiecirkel”, och genomfördes som en förenklad
modell av fokusgruppsmetod för att ge ram åt kvällen.

Stadsbyggnadskontoret inledde med en kort genomgång av programmet. Sedan
genomfördes studiecirkeln

Vad är Fokusgruppmetoden?
Det är en form av gruppintervju där deltagarna ger sina synpunkter och
värderingar på en aktuell fråga eller ett ämne.

Med bakgrund i programmets syfte, det vill säga komplettering och utveckling av
stadsdelen ställdes en generell fråga - ”Vad är viktigt för att Kyrkbyn i samklang 
med övriga Göteborg ska få en positiv utveckling”?

kvällens upplägg fokuserades dem som tre enskilda teman med två fokusfrågor för
var och ett av teman.

– Tema för stad och gata
Vad är viktigt för dig för att du ska gå till torget om 20 år?
Vad är viktigt för dig för att du ska bo kvar om 20 år?

– Tema för bebyggelse
Vad är viktigt för dig för att du ska bo kvar i Kyrkbyn?
Vad är viktigt för dig för att de nya husen i Kyrkbyn ska förbättra stadsdelen?

– Tema för grönt
Vad är viktigt för dig för att du ska tycka det är kul att vistas i parkerna i Kyrkbyn?
Vad är viktigt för dig för att du ska känna närhet till grönområdena runt om Kyrkbyn?  

Genomförande
Deltagarna delas upp i tre grupper med 6-8 personer. En representant från
Stadsbyggnadskontoret var moderator vid varje bord. I första delen svarade
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och samtalade grupperna kring frågorna. I den andra delen utvärderades
påståendena. Varje grupp enades om ett gemensamt påstående som
redovisades på plats. Moderatorena presenterade och läste upp vad man hade
enats om det vill säga vad man ansåg vara de viktigaste faktorerna.

Var hamnar kvällens utvärdering?
Undertecknade skriftliga synpunkter jämställs med andra inkomna skriftliga
yttrande i samrådsutlåtanden. Då ska yttrande lämnas gemensamt
eller enskild dock viktigt att namn och adress står med. Det andra är
att Stadsbyggnadskontoret också sammanställer utvärderingen som en

som följer med programhandlingen när den tas upp för godkännande i
Byggnadsnämnden.

Kvällens utvärdering – Sammanfattning
Varje grupp enades om ett gemensamt uttalande för varje fråga. Anteckningarna
och sammanfattningen återförs till boende genom att de kommer att hängas upp
på Kyrkbyns bibliotek och läggas ut på Stadsbyggnadskontorets hemsida.

Gruppernas utlåtande skrivs och sammanfattas här till ett. Vi hoppas att denna
komprimerade skrivelse blir en sann bild av det som sades under kvällen.

I fråga om Tema stad och gata 

Vad är viktigt för dig för att du ska gå till torget om 20 år?

tillgänglighet. Torgmarknad 1 gång per månad. Parkering och handikapplatser.

Vad är viktigt för dig för att du ska bo kvar om 20 år?
Bevarande av Lundby Kyrkbyn, den har stark identitet och tillgång för hela
stadsdelen. Valfrihet och variation i boendeformer och lägenhetsstorlekar.
Bebyggelse runt torget. God tillgång till bra dagis och gårdar. Äldreboende och
service. Mer än bostäder; verksamheter, butiker etc. Inga femvåningshus.

I fråga om Tema bebyggelse

Vad är viktigt för dig för att du ska bo kvar i Kyrkbyn?
Mötesplatser med möjlighet till att sitta ner med vacker grönska. Gator
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Vad är viktigt för dig för att de nya husen i Kyrkbyn ska förbättra stadsdelen?

kulturhistoriska värden, utsikt och fasader. Förändringen ska vara varsam men följa
med tiden. Olika upplåtelseformer som ger valfrihet och variation i boendeformer
och som motverkar segregation. Lägenheter med god tillgänglighet. Bygg som

något gammalt. Bättre tillgång till säkra parkeringsplatser. Markparkering behövs.

runt om torget. Fler boende som ger en mer blandad befolkning.

I fråga om Tema för grönt

Vad är viktigt för dig för att du ska tycka det är kul att vistas i parkerna i Kyrkbyn?

Variation och helhetssyn, samspel mellan grönska, blomning och vatten; utveckla
planteringar och vatten i olika former. Bättre belysning, övervakning och underhåll.

Vad är viktigt för dig för att du ska känna närhet till grönområdena runt om Kyrkbyn?  

Sammanbindande gångvägar med parkidentitet. Inga svårforcerade barriärer/
leder att ta sig över. Parkeringar i anslutning till större parker och som ger
tillgänglighet för de som har svårt att promenera längre sträckor.

Stadsbyggnadskontorets kommentar

uppfattning om hur boende och verksamma redan nu ställer sig till programmet
som är under samråd i Kyrkbyn. Det var viktigt att belysa utgångspunkterna
för arbetet men också få en uppfattning om det fanns synpunkter som inte
alls hade blivit uppmärksammande i programmet. I många avseende anser
Stadsbyggnadskontoret att de önskemål och visioner som boende och
verksamma i Kyrkbyn har, framkommit i arbetet. Genomgående har vi inte upplevt

tveksamheter till tillägg i form av höghus som begränsa parkytorna och utsikten.



82

lämna skriftliga yttrande. Efter det att alla inkomna yttranden har kommit in vägs
de samman och då tas det ställning till vilka justeringar och ändringar som är
nödvändiga.

Slutledning
Vår förhoppning är att ni som på olika sätt har medverkat i processen känner att
ni har varit delaktiga. Om det har funnits otydlighet i ramarna för detta arbete
eller hur det har genomförts är det lika viktigt att ni lämnar synpunkter på detta.

Med vänlig hälsning,

Stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad genom:

Silvia Orrego Briceño, planarkitekt, Erik Florberger, planarkitekt, Christer Persson,
planarkitekt.
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UPPDRAGET
Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av stadsbyggnadskontoret att göra en del 

Observera att detta PM inte är något yttrande i planfrågan eller innebär något 

Vid nyplanering av bostäder bör inte den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad 

inte den maximala ljudnivån på uteplats i anslutning till bostad överskrida 70 dBA 
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Sotérusgatan
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BERÄKNINGAR AV LJUDNIVÅER PÅ OLIKA AVSTÅND FRÅN SPÅRVÄG OCH 
BILTRAFIK.

Alt 1a. Buss och bilar tillsammans, spårväg på egen banvall mellan hus och väg. 

Avstånd från 
spårvägsmitt X 

m

Ekvnivå från 
spårväg i dBA

Ekvnivå från 
i dBA dygn

Maxnivå i dBA 
från spårväg

10 57,8 60,6
15 55,8 55,9 58,9 80
20 56,6 78
25 51,0 52,5 76

51,2
50,1 52,1 71

51,0 70

För att klara 55 dBA vid bostädernas fasader skall avståndet vara minst 25 meter 
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Låg bullerskärm

Alt 1b. Buss och bilar tillsammans, spårväg på egen banvall mellan hus och väg 
men med en låg bullerskärm på ca 0,5 meters höjd 4 meter från spårmitt. 

Avstånd från 
spårvägsmitt X m

Ekvnivå
från spårväg 

i dBA

Ekvnivå från 
i dBA dygn

Maxnivå i dBA 
från spårväg

10 55 57,2 59,2 82
15 52 57,0 77
20 55,1
25 52,1 71

52,1 70
51,2 68

66

Den låga skärmen gör att 55 dBA klaras 5 meter närmare spårvägen än i föregående 
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Alt 2a. Buss i spårvägskörfält på egen banvall mellan hus och väg. Ingen 

Avstånd från 
spårvägsmitt

Ekvnivå från 
spårväg i 

dBA

Ekvnivå från Ekvnivå från 

dBA
ljudnivå i 

dBA dygn

Maxnivå i 
dBA från 

spårväg
10 57,8 60,5
15 55,8 51,2 52,2 80
20 50,7 56,2 78
25 51,0 76

51,7 71
70
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       Låg bullerskärm

Alt 2 b.  Buss och spårväg tillsammans på egen banvall mellan hus och väg och 
med en låg bullerskärm på ca 0,5 meters höjd 4 meter från spårmitt. 

Avstånd från 
spårvägsmitt spårväg i 

dBA

Ekvnivå från 

dBA

Total ekvnivå 
i dBA dygn

Maxnivå i 
dBA från 

spårväg
10 55,0 59,2 82
15 52,0 51,0 52,2 56,5 77
20 50,7
25 71

52,1 70
50,5 68

66

En jämförelse mellan de olika alternativen ses här nedan, värdena avser ekvivalentnivå 

Alt 1a Alt 1b Alt 2a Alt 2b
Ekv nivå 56,6 55,1 56,2
Max nivå 78 78

ligger lite lägre framförallt med maxnivåerna, vilket beror på den dämpning som en låg 




