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Planområdet
Gustav Adolfs torg

Översiktskarta: Planområdets läge

KVALITETSPROGRAM
SYFTE

 Att sammanställa en övergripande kvalitetsnivå för den
planerade utvecklingen av bebyggelsen och de offentliga
rummen i Rambergsvallsområdet.

 Att skapa en gemensam
helhetsbild av kvalitetsmålen för
de parter som är delaktiga i utvecklingen och byggnationen i
planområdet.
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 Att möjliggöra för allmänheten, grannar, verksamhetsutövare, myndigheter med flera
att ta del av framtagna kvalitetsmål.

EN NY STADSDEL I RAMBERGSSTADEN
Rambergsvalls-

EN STADSDEL FÖR ALLA - MED NÄRHET TILL ALLT
Den aktuella detaljplanen är det första steget i att omvandla området kring Rambergsvallen till en modern stadsdel för olika målgrupper. Med blandade upplåtelseformer och med varierande lägenhetsstorlekar skapas förutsättningar för en god livsmiljö för barn, unga, gamla, familjer, par
och singlar. Hyresrätter i små storlekar
skapar förutsättningar för ungdomars första boende, bostadsrätter för den som
hellre vill äga sitt boende, Trygghetsboende ger en tillgänglig boendemiljö och möjliggör kvarboende i stadsdelen. Förskolan,
i direkt anslutning till odling och parkmiljöer, gör området attraktivt för barnfamiljer.
AKTIV LIVSSTIL
Rambergsvallen har direkt tillgång till ett
unikt utbud av aktiviteter. Närheten till inomhus- och utomhusbad, ishall, fotbollsarena, konstgräsplaner och ett aktivitetsstråk med olika utomhusaktiviteter skiljer
stadsdelen från andra stadsdelar. I omedelbar närhet finns även Keillers park,
Flunsåsparken och Lundbys koloniträdgårdar. Allt detta ger möjligheter till ett aktivt och hälsosamt vardagsliv för människor i alla åldrar.

SMART VARDAG
Närheten till allt i kombination med god
kollektivtrafik och trygga gång- och cykelbanor är viktiga förutsättningar för ett
hållbart samhälle. Kort och tät kollektivtrafik i kombination med det breda utbudet av service och verksamheter inom en
liten radie ger fantastiska förutsättningar
för en smidig och smart vardag för alla.
Förskola, idrotts- och parkytor finns på
4

området, lokala restauranger i närområdet,
handel för vardagliga behov och vård på
Wieselgrensplatsen, saluhall i Kvillebäcken och storhandel på Backaplan några
minuter bort. Med spårvagn eller buss tar
det tio minuter till Brunnsparken och centrala Göteborg

SMART MOBILITET

GRÖN STADSDEL

KVARTERSSTRUKTUR

De nya kvarteren ligger i direkt anslutning
till spårvagns- och busshållplatsen vid
Rambergsvallen. Hjalmar Brantingsgatan
och Inlandsgatan är en del av Göteborgs
stomcykelnät. I direkt anslutning ligger också Wieselgrensplatsens, Kvillebäckens och
Backaplans serviceutbud.
Planens aktivitetsstråk leder vidare till Keillers park och Flunsåsstråket. Att ha så
många olika typer av målpunkter inom gångoch cykelavstånd är unikt även för centrala
Göteborg och det öppnar upp för alternativa
sätt att tänka mobilitet och minska behovet
av bilägande och utrymme för parkering.

Med Lundby koloniträdgårdar, förskolegården, aktivitetsstråket, Lundbybadet,
Keillers park och Flunsåsparken har man
tillgång till berikande park- och naturmiljöer i och i direkt anslutning till stadsdelen.
Den identiteten tas med in i kvarteren,
gårdarna blir en grön oas för de boende,
balkongerna kan förberedas för odling,
växthus och blomlådor kan placeras på
gårdar och terrasser.
Förskolegården fungerar som en liten
park för omgivande kvarter de tider på
dygnet då förskolan är stängd.

Den första etappen i en långsiktig stadsutveckling behöver vara flexibel för att kunna
utvecklas och förändras över en längre tid.
En tät kvartersstruktur samlar flöden och
skapar tydliga gränser mellan det offentliga
och det privata rummet. Det möjliggör på
längre sikt, när stadsdelen byggts ut i sin helhet och när omkringliggande bostadsområden förtätas, utrymme för innehållsrika och
levande gaturum.

Befintligt grönområde vid Lundbybadet.

Befintligt kolonilottsområde.
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Tunnelpassage mot hållplats Rambergsvallen vid in-

FRAMTIDA UTBYGGNAD
Detaljplanearbetet är en första etapp i en
större utbyggnad där Rambergsvallsområdet och Centrala Hisingen förtätas i anslutning till den tidigare utbyggnaden av Kvillebäcken och Sannegårdshamnen.
Det återstår många frågor kring hur helheten i Rambergsvallsområdet ska utvecklas
på längre sikt, både med den nya fotbollsarenan och den långsiktiga utvecklingen av bl.a. Lundbybadet och Rambergsrinken. Då den första etappen ska
samspela med och komplettera senare
etapper har den studerats mot bakgrund
av visionsbilder för hela området.

En väl genomförd utbyggnad av alla planprogrammets etapper ger ett ökat underlag för service på centrala Hisingen och
kan generera investeringar i och förtätning
av de omgivande bostadsområdena. Hjalmar Brantingsgatan blir det samlande
stadsrummet för hela centrala Hisingen utformad som en trädplanterad stadsgata.
Därför är det viktigt att redan i en första
etapp inte låsa sig vid kortsiktiga lösningar
som minskar de möjligheterna. En ny stadsdel med bostäder mm i det som idag till stora delar är ett obefolkat ger en ökad trygghet runt Rambergsvallens hållplats och i
hela närområdet.

Förtätningen av centrala Hisingen bidrar till
att sammankoppla området kring Wielselgrensplatsen med Centrum. Ett ökat utbud
av bostäder ger större möjligheter till boende
över generationerna och en ökad integration.
I kommunens ”Strategi för utbyggnadplaneringen” är Wieselgrensområdet utpekat
som ett kraftsamlingsområde och prioriterat utbyggnadsområde inom mellanstaden. Längs Hjalmar Brantingsstråket från
Backaplan och mot Biskopsgården planeras på sikt för exploatering som innebär en
ökad stadsmässighet varav denna planen
utgör en viktig del.

Utredning för trafik och
bostäder/verksamhet
Arena

Bostäder och idrott

Planprogrammets etapper för Rambergsvallsområdet.

Framtida Rambergsvallsområdet ?, idéskiss, White Arkitekter, 2013.
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ÖKAD TRYGGHET MED NY BEBYGGELSE
Idag upplevs Rambergsvallsområdet som
obefolkat och otryggt. Speciellt utpekade
otrygga platser är spårvagnshållplatsen,
gångtunneln och gångstråket mot Lantmannagatan.

ett ökat flöde av människor och ett befolkat
offentligt rum stora delar av dygnet. Tryggheten förbättras även genom det planerade
övergångstället vid Hjalmar Brantingsgatan
samt rivning av gångtunneln.

Den nya bebyggelsen med entréer utmed
stråk och gator kommer att ge en större grad
av social kontroll både dag- och nattetid.
Omvandlingen av det otrygga gång- och cykelstråket till ett attraktivt aktivitetsstråk ger

Planens kvartersstruktur ger tydliga offentliga stråk. Här samsas bilar, cyklister och
gående. Tillsammans med gatuparkeringen
ger detta mer befolkade gator och ökad social kontroll.

.

Befintlig tunnelpassage till hållplats Rambergsvallen

Föreslaget aktivitetsstråk
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Entréerna ligger i fasadliv utan prång och
hörn och gårdarna är gemensamma för de
boende.
Med trygghetsboende och förskola i området
och med underlag för viss service mot Hjalmar Brantingsgatan finns en närvaro dygnet
runt.
Belysning av stråk och entréer kvälls- och
nattetid utformas för att ge en god överblick och undvika bländning.

TRAFIK
Den tillkommande bebyggelsen försörjs av
fyra infarter. Från Hjalmar Brantingsgatan i
norr finns två anslutningar och två infarter
föreslås vid Lantmannagatan, varav en är
den befintliga infarten till området. En ny in/utfart till Volvos parkering erhålls genom att
samutnyttja en av in-/utfarterna från Hjalmar
Brantingsgatan
Kvartersstrukturen ska fördela trafiken jämnt
och en framtida omgestaltning av Hjalmar
Brantingsgatan kommer troligen att möjliggöra in- och utfarter från alla tre gatorna i
norr. Lantmannagatan, som idag är enkelriktad förbi planområdet och koloniträdgårdarna, bör av samma anledning dubbelriktas
och mata båda gatorna söderifrån.

Eftersom det är möjligt att angöra på alla
gatorna inom planområdet kan parkering
och infarter till parkeringsgarage fördelas på
alla lokalgatorna.
Lokalgatorna runt kvarteren kommer att få
en utformning som liknar gångfartsgator,
men med längsgående boendeparkering.
Korsningarna ska ha karaktären av platsbildningar med trädplantering och viss möblering.

kvartersmark

allmän plats

kvartersmark

Stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret
utreder nya gestaltningsidéer för Hjalmar
Brantingsgatan. Huvudidén är att minska
antalet körfält till ett i varje riktning och komplettera med bebyggelse utefter och i anslutning till gatan.
kvartersmark allmän plats kvartersmark

allmän plats
Föreslagen trafikstruktur

kvartersmark

Principsektion huvudgata
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kvartersmark

allmän plats

Principsektioner lokalgator

Referensbild: offentligt rum/lokalgata

Referensbild: offentligt rum/lokalgata

Referensbild: offentligt rum/lokalgata

Referensbild: offentligt rum/lokalgta
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PARKERING
Vid planering av antalet parkeringsplatser
för Rambergsvallsområdet tas avstamp i
visionen om en trygg, aktiv och hållbar
boendemiljö. Genom att söka inspiration i
goda exempel på hållbara parkeringslösningar redan på planeringsstadiet ges de
boende förutsättningar att minimera behovet av att investera i egen bil.
Rambergsvallsområdets citynära läge, dess
goda närservice, en väl fungerande kollektivtrafik samt trygga gång- och cykelbanor
är viktiga förutsättningar för ett minskat bilåkande. Boendestrukturens sammansättning med blandade upplåtelseformer såsom trygghetsboende, mindre hyresrätter

Markparkering.

och bostadsrätter, samt profileringen mot
ett aktivt liv gör att många boende väljer
bort den egna bilen om förutsättningar ges.
I Rambergsvallsområdet kan de boende
samutnyttja en bilpool som ger möjlighet
att klara veckans inköp eller helgens utflykt utan egen bil. Generöst med cykelparkering och en cykelpool inom respektive
gård och samverkan med kollektivtrafiken
för ett utökat nyttjande minskar behovet av
parkeringsplatser. Med bakgrund av detta
föreslås ett p-tal på 0,3-0,4 platser/lgh. Se
vidare utredningen: ”Mobilitetslösningar
för boende i Rambergsstaden – en stadsdel utan behov av bil”

Parkeringsgarage.

10

CYKELPARKERING
Cykelparkeringarna prioriteras med bra
och trygga platser i källare eller på de gemensamma gårdarna. En cykelpool blir en
service för de boende som samtidigt ger
tillfälle för de som saknar egen cykel att
prova på och kanske upptäcka fördelar med
att lämna bilen.
Cykelparkering kommer även behövas i
anslutningar till Lundbybadet, aktivitetsstråket, Rambergsvallens hållplats samt vid
hämntning/lämning vid förskola.

Allmänna cykelparkeringar.

OFFENTLIGA RUM
Målsättningen är att skapa offentliga rum som
är trygga och inbjudande. I det offentliga
rummet ska det finnas möjlighet att både enkelt kunna passera dagligen för gående och
cyklister lika väl som platsen ska inbjuda t i l l
lek och sociala möten för boende. Genom
att skapa en miljö som främjar liv och rörelse kommer hela Rambergsvallsområdets
värde öka både som ett tryggt och attraktivt
område att bo och vistas i.
Offentliga platser inom planområdet
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SOCIALA MÖTEN OCH MÖJLIGHETER
Det finns idag etablerade verksamheter i
direkt anslutning till området på Lantmannagatan och på Mötesplatsen som
genom den tillkommande bebyggelsen får
ett utökat kundunderlag. Planen ger också
möjlighet för centrumverksamheter i alla
de nya husens bottenvåningar. I områdets
nordöstra hörn måste bottenvåningarna
innehålla lokaler för centrumverksamheter.

Ett aktivt och hållbart liv ska prägla utformningen av de nya kvarteren. Gårdarna nyttjas gemensamt av de boende som sin egna
gröna oas. Gemensamma växthus, grillplatser, mindre lekytor mm kan ge de boende
möjligheter till trivsamt umgänge och spontana aktiviteter.

Verksamheter.

Gårdar.
12

Både aktivitetsstråket och förskolegården
blir mötesplatser för barn i olika åldrar,
med eller utan föräldrar. I direkt anslutning
till de nya kvarteren ligger etablerade mötesplatser som Lundbybadet, Rambergsrinken och Rambergsvallen. De smala gatorna och de gemensamma gårdarna ger
många tillfällen till spontana möten mellan
grannar.

Offentliga mötesplatser.

AKTIVITETSSTRÅKET
Det breda och idag otrygga gång- och cykelstråket mellan Hjalmar Brantingsgatan och Lantmannagatan byggs om och utvecklas till ett aktivitetsstråk vilket bidrar till att befolka platsen och
göra hela stråket tryggare.
I aktivitetsstråket ska det finnas ytor för olika
aktiviteter, sporter och lek. Parallellt med stråket
ligger en gångfartsgata för angöring till bostadskvarteren och Lundbybadet.
Förutom de fasta idrottsanläggningarna är det
viktigt att ge möjlighet till mer spontana aktiviteter. Här kan det rymmas ett flertal olika typer
”hängplatser” för bl. a. ungdomar där man kan
träffas, vistas, sitta och titta på folk och göra aktiviteter som inte kostar pengar.

Aktivitetsstråket.

Referensbild: aktivitetsstråk, Köln, X-Move
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Ishall
Rambergsvallen
Lundbybadet

Referensbild: aktivitetsstråk, parkour, X-Move

Referensbild: aktivitetsstråk, Rosens Röda Matta, Rosengård, Malmö
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Aktivitetsstråket

gångyta

kvartersmark

parkering

köryta+ cykel

aktivitetsstråk

allmän plats

dagvattendike

Typsektion för föreslaget aktivitetsstråk
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Referensbilder byggnader

BEBYGGELSE
BYGGNADER
Med utbyggnaden av Kvillebäcken och Norra Älvstranden har området runt Rambergsvallen utvecklats till ett mer centralt
stadsdelsområde. Det öppnar för en högre
exploatering och en annan struktur, relativt
den i omkringliggande stadsdelar. Slutna
kvarter, tydligt offentliga stråk och gårdar
som upplevs som avskilda fungerar som
en inre kvalitet i en omgivning med stora
trafik- och parkeringsytor. Den nya strukturen kan efterhand vidareföras i den fortsatta utbyggnaden österut (och eventuellt
västerut). Det är en naturlig utveckling att
en ny tid innebär en ny skala och den situationen kan till exempel jämföras med tidigare utbyggnad av Linné relativt HagaMasthugget.

Stadsdelarna på centrala Hisingen upplevs
idag som öppna och gröna men också som
osammanhängande med barriärer i form av
trafikleder och överblivna, oanvändbara
ytor, otydliga offentliga stråk och en bebyggelse som saknar en stark samman-hållen
karaktär. Den nya bebyggelsen ska understödja gator och stråk som kopplar samman
olika målpunkter på ett tydligt och tryggt
sätt. Det är viktigt att den visuellt framstår
som en väl sammanhållen enhet på samma
sätt som äldre kvarter och stadsdelar i Göteborg och som någonting som kan bygga
en identitet för centrala Hisingen som en del
av centrala Göteborg.
Kvarterens höjder anpassas till de omgivande stadsrummen. Hjalmar Brantingsgatan, Lundby koloniområde och Aktivi17

tetsstråket med Lundbybadet har stora dimensioner och långa avstånd till det som påverkas
av den nya bebyggelsen. Bebyggelsen söder
om Lantmannagatan har en hög sockel och fyra
våningar upp till nock, ligger i en öppen parkliknade miljö och i rätt väderstreck med avseende
på skugga. Det är därför lämpligt med en generell höjd på sex våningar mot Aktivitetsstråket, Lantmannagatan. Mot Hjalmar Brantingsgatan fungerar en bebyggelse som har åtta våningar bra med gaturummet.
Mot de smala gatorna mellan kvarteren kan
det vara lämpligt att ge utrymme för lägre delar
eller ursparningar/öppningar. Detta ger sol till
gårdarna och gatorna och öppnar upp för utsikt från lägenheterna eller en känsla av grönska från gårdarna när man rör sig på gatan.

BYGGNADSELEMENT
Entréer riktas mot gatan för att erhålla
befolkade stråk och därigenom skapa
trygghet. Entréerna kan med fördel vara
genomgående.
Första våningen är upphöjd över gatan.
Detta för att förhindra insyn och för att inte
känslomässigt privatisera det offentliga
rummet som gatan ska vara. Samtidigt
kan eventuella parkeringsgarage få en
kortare nedkörningsramp. Om bostadens
golv ligger ca 0,9m över gatans nivå och
har fönster med normal bröstning förhindras insyn från passerande på gatan.
Ut mot de omgivande stadsrummen håller
den nya bebyggelsen en enhetlig höjd i
varje kvarter. Höjderna trappas ned från ,
åtta våningar i norr till sex våningar i söder. Mot de smala gatorna kan höjderna
variera.

Balkonger förutsätts i första hand placeras
mot söder och väster. Det innebär att de
mer offentliga stråken, Hjalmar Brantingsgatan och aktivitetsstråket inte påverkas av
de privata rum balkongerna utgör. Enstaka
balkonger och franska balkonger bör trots
det placeras även mot aktivitetsstråket
både som ett gestaltningselement och en
extra kvalitet.

De nya kvarteren bör ansluta till den omgivande bebyggelsens ljusa färgton men kontrastera den omfattande användningen av
plåt och skivmaterial på Lundbybadet,
Rambergsvallen och äldre tilläggsisolerade
bostadshus.

För att dämpa buller och minska ljudreflexioner över till motstående sida ska fasaderna mot Hjalmar Brantingsgatan utföras med
”tunga” material och med en ojämn absorberande yta.
De fyra kvarteren koordineras med avseende på sockel- takfots- och taknockshöjder även om trappningar av volymer kan
förekomma in mot de smalare gatorna.

Sektion öster till väster

Sektion norr till söder
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Referensbilder: innergårdar
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BELYSNING
Mörka platser påverkar känslan av otrygghet. Genom att inte bara belysa stråk och
gator utan även fasader och omgivningar,
skapas trygga och överblickbara miljöer
som inbjuder till vistelse och aktiviteter.
Med rätt ljussättning förstärks siktlinjer och
både bländning och mörka hål elimineras.
I mörker tappar vi också ofta känslan för
platsens skala, men med ljussättning som
markerar platsens avgränsningar kan vi
läsa av dess storlek.

Gatubelysning

Ljuskälla och armaturtyp bör väljas så att
det stämmer överens med den befintliga
gatubelysningen i området. Detta för att få
en enhetlig och sammanhängande ljusbild
som håller ihop Rambergsvallsområdet.
Välbelysta stråk kan öka folkhälsan eftersom det uppmuntrar till vardagsmotion och
därmed ökar livskvalitén.
Fyra grundprinciper för belysning.
• Mastbelysning
Används för att belysa platser, större
vägar och torg. Ex. hållplatsen

Fasadbelysning

•

Gatubelysning
För gator och gång- och cykelbanor.

• Fasadbelysning
För mer intima miljöer och mindre
gator.
•

Effektbelysning
För utsmyckning och specialeffekter,
gärna i kombination med murar, bänkar
vegetation ex. aktivitetsstråket.

Effektbelysning
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DAGVATTEN
Dagvattnet från anlagda ytor ska fördröjas
och renas så nära källan som möjligt. Ungefär hälften av dagvattnet från planområdet
föreslås avledas till ett dike i aktivitetsstråket
och andra hälften till ett dagvattenmagasin
under parkeringsplatserna.
Dagvattnet inom planområdet ska hanteras som en ekologisk dagvattenhantering.
Med detta menas i första hand:

•

Att behålla vattnet i marken och i närområdet, så att den lokala hydrologin
förändras så lite som möjligt. I princip
innebär detta att man strävar efter att
behålla den naturliga avrinningen från
området genom att utjämna och fördröja
den ökade avrinningen som uppstår i
samband med exploateringen inom
området.

•

Att om möjligt utnyttja den naturliga reningsförmågan hos vegetation och sediment för att erhålla ett renare dagvatten.

•

Att olika typer av öppen avledning av
dagvatten bör utnyttjas i första hand.

Referensbild: ekologisk dagvattendike, Vauban, Freiburg.
Foto: Jessica Borniger

Referensbild: dagvattenhantering i kombination med grönstråk, Landstadt, Gatow, Berlin.
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