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1 bakgrund

LUNDBY
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ERIKSBERG

SANNEGÅRDEN

LINDHOLMEN

LINNÉSTADEN

Processen

Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplanen för Sannegården Centrum. Programmet förtydligar
detaljplanens intentioner och utgör underlag för kommande projekterings- och granskningsinsatser.
Gestaltningsprogrammet har utarbetats av Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB i samarbete
med Stadsbyggnadskontoret (SBK), Norra Älvstranden Utveckling AB (NUAB), JM AB samt Riksbyggen
ekonomiska förening. Programmet redovisar av parterna överenskommen gemensam ambitionsnivå inför
genomförandet.
Utbyggnaden kring Sannegårdshamnen startade redan hösten 1989 då Byggnadsnämnden (BN) gav
Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ramar inför fortsatt skissarbete på Norra Älvstranden. Som
ett led i arbetet utvecklades ett kvalitetsprogram för Sannegården och Eriksberg. Enligt programmet som
antogs av BN 1990 ska tydligt avskiljbara delar utvecklas kring Sannegårdens hamnbassäng, nämligen
Östra respektive Västra Sannegården samt Centrum Sannegården (numera Sannegården Centrum). Varje
del utformas enligt sina särskilda förutsättningar och platsens särdrag - stadsdelar med egen identitet
kring en helhet runt hamnbassängen.


Genom NUAB:s, vilket numera är ett dotterbolag till Älvstranden Utveckling, omfattande mark ägande
inom området har bolaget tagit på sig ett större ansvar för genomförandet. Etapputbyggnaden sker i
konsortieform där den senaste västra delen nu håller på att avslutas. För det nu aktuella Sannegården
Centrum bjöds våren 2007 tre arkitektkontor in för att ge sin syn på gestaltningen utifrån ett delvis givet
program. Det rekommenderade förslaget från Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer AB ligger nu till
grund för detaljplanen för området.
Området kommer att innehålla cirka 300 bostäder med varierad upplåtelseform samt cirka 12000 m²
verksamhetsyta för handel och vård. Framtida byggherrar i Sannegården Centrum blir Riksbyggen
ekonomiska förening, JM AB, samt NUAB. Respektive intressent kommer framledes att anlita egna
arkitekter för sina fastigheter, medan NUAB ansvarar för projekteringen och anläggning av all infrastruktur,
där. Parker, gator och kajer kommer att utgöra allmän platsmark vilken sedan överförs på kommunen för
fortsatt drift och skötsel. Området utbyggs i etapper där den första är planerad att påbörjas 2009.

Ritad av A Lindgren 1815

Området igår och idag

Sannegårdshamnen fick sin signifikativa svängda form redan under 1900-talets första decennium. Då
byggdes de av sten skodda kajerna. Tidigare fanns här en naturlig vik där Lindholmskanalen mynnade i
dess botten och där Slottsbergets bebyggelse, tillsammans med det ännu idag obebyggda Sörhallsberget,
formade utloppet mot älvfåran. Före hamnetableringen användes området företrädesvis till jordbruk. Efter
utbyggnaden blev lastning och lossning framför allt av kol, koks och salt dominerande.

Vy över hamnbassängen



Skola mot Stenbocksgatan

Idag är den aktuella inre delen huvudsakligen hårdgjord (asfalterad)
och områdets verksamheter är under avveckling. Mot Stenbocksgatan Herrgårdsparken
och Herrgårdsparken i östra delen finns även en provisorisk byggnad
för boende. En gata passerar i södra delen (Ceresgatan) och hamnbassängen saknar här en mer precis
form genom avsaknaden av en kajlinje. Mot väster gränsar området till det storskaliga trafikområdet vid
Cronackersgatan och Eriksbergsmotet. Också mot norr dominerar trafikinslaget genom spårområdet mot
de yttre hamnarna och själva Lundbyleden direkt bortom.
Områdets största kvaliteter återfinns öster- och söderut. Herrgårdsparkens måttliga höjd och rikliga
grönska utgör i sig ett vackert inslag i miljön och blickfånget mot hamnbassängens bågform med älven
och staden i fonden får betraktas som unikt. Sett från älvsidan framträder naturligen samma svängda form
men här blir även Rambergets silhuett särskilt påtaglig.
Angränsande bebyggelse att ta hänsyn till utgörs förutom av skolan vid Herrgårdsparken främst av
kvartersbebyggelsen söder om Skonaren Ingos gata samt den utmed Miraállen. Föreslagen ny bebyggelse
påverkar ej de äldre delarna av Lindholmen (riksintresse).

Västra Sannegården och Ramberget

Östra Sannegården mot Miraallén
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1.
CERESGATAN

3.
MIRAALLÈN

2.

1. VÄSTRA SANNEGÅRDEN
2. ÖSTRA SANNEGÅRDEN
3. LINDHOLMEN
4. HERRGÅRDSPARKEN
5. LUNDBY
PLANOMRÅDET
Sannegårdshamnen skala 1:5000
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2 plan- och gestaltningsidé
Sommarstadens centrum

Sannegården Centrum avslutar hamnbassängen och sammanfogar Västra respektive Östra
Sannegårdshamnens kvartersbebyggelse. Den etablerade tanken om ”Sommarstaden” ges en
avslutande form med Rambergets silhuett i fonden. Ett centrum med hållplats för kollektivtrafiken, varierat
bostadsutbud samt lokaler för service och handel gestaltas och byggs upp. Sommarstaden har tidigare
definierats som ”en stadsdel man gärna stannar kvar i även på sommaren”, därför föreslås att hjärtat i
centrumet (Strandparken) blir en grön plats som avslutar hamnbassängens krökta form tillsammans med
kajernas promenader norrut. Mot hamnbassängen anläggs generösa bryggor och duschar för solbadare.
I anslutning till en hållplats för kollektivtrafik förläggs en butiksbyggnad med en livsmedelsbutik och
några få mindre butiker. I de andra planerade byggnaderna finns mindre lokaler för närhandel, kafé eller
restaurang.

Västra kajpromenaden

Västra kajpromenaden

Tack vare handelsområdet i norr med stora tillhörande parkeringsmöjligheter och den planerade
vårdcentralen i Centrumhuset kommer utbyggnaden av Sannegården Centrum även att fungera för ett
större omland. Därmed tillgängliggörs den vackra älvstrandsmiljön för en bredare allmänhet. En framtida
broförbindelse över Lundby-leden mot Lundby och Herkulesgatan kan ytterligare förstärka kontakten inåt
mot övriga Hisingen.
Sannegården Centrum förenar även andra delar. Med båt eller buss (spårvagn) kan man nå Lundbystrand,
Lindholmen, Backaplan och Eriksbergsområdet samt Södra Älvstranden och centrum. I närområdet finns
Herrgårdsparken, de äldre delarna av Lindholmen med Slottsberget, Västra respektive Östra Sannegården
samt Eriksbergs Köpcentrum i kvarteret Fogsvansen.

Planområdet sett från Ramberget
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Perspektiv över planerad bebyggelse i Sannegården Centrum

Lägenheterna har utblick ut över hamnbassängen
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Gestaltning

Tidigare utgångspunkter för den klassiska kvartersstaden fullföljs med tydliga gränser mellan offentliga
och privata rum, möjlighet till blandning av verksamheter samt mångfald. Att utnyttja platsens kvalitet med
kontakten till Sannegårdshamnens vattenyta har varit viktig liksom att mot norr skapa ett nytt och attraktivt
möte med den nya bebyggelsen. Hamnbassängens avslut mot norr erbjuder även enastående möjligheter
för ett vackert offentligt rum med optimala solförhållanden, attraktiva utblickar och central placering.
Sannegården Centrum är tänkt att fungera som en sammanhållen arkitektonisk helhet vilken avslutar
och knyter ihop Sannegårdshamnens två sidor. Hamnrummets avslutning norrut föreslås därav få en
förhållandevis lugn och sammanhållen utformning så att vattenytans krökta form, liksom Rambergets
högresta silhuett, framhävs mest möjligt. Den företrädesvis ljusa bebyggelsen på östra respektive
västra sidan kan även med fördel brytas av en mustigare/mörkare färgskala. Vita kulörer bör undvikas
på större sammanhängande ytor. Framför allt gäller detta Loggiahusen, Centrumhuset och delar av
Punkthuset. Även materialmässigt bör den tillkommande bebyggelsen avvika och utgöra en egen entitet.
Olika typer av sten i kombination med skivor i varierande färgtoner och material bör utgöra stommen ur
gestaltningssynpunkt.
Som följd av Sannegårdshamnens svagt böjda form och relativa längd kan hamnrummet sägas bottna i de
fem Solhusen, vilka i sin tur står fram emot den enhetliga fond som Loggiahusen utgör. En sammanhållen
gestaltning av Solhusen sinsemellan och Loggiahusen likaså är eftersträvad. Ur denna helhet, i västra
kajpromenadens fond, bryter sig ett högre hus ut som en slags accent på platsen och som ett visuellt
igenkännbart tecken i det omgivande stads- och trafiklandskapet. Byggnaden (Punkthuset) skall även
fungera som riktmärke i kajens förlängning mot Rambergets höjder i norr och Lindholmens bebyggelse i
öst.

Solhusen - Avslutning av hamnrummet

Loggiahusen - Enhetlig fond

Punkthuset - Accent

Bebyggelsen i Sannegården Centrum är något högre än i övriga Sannegården och påminner därmed om
Eriksbergsområdet. Höjden varierar generellt mellan fem och sju våningar. Gårdar håller dock normalstora
mått och tillåter riklig grönska och stora ytor för lek och umgänge likt i övriga stadsdelen. Under den
större gården finns ett sammanhängande garage uppdelat på flera huvudmän. De något upphöjda
bostadsgårdarna bildar halvprivata rum. De blir länkar mellan offentliga och privata rum.
Platser och gator har i Sannegården Centrum en mer urban (innerstadsliknande) karaktär med endast ett
fåtal traditionella bilgator och desto fler gångfartsgator, kajpromenader samt renodlade stråk för cykel
och buss/spårvagn. Också Strandparken ingår i detta och kan sägas vara en blandning mellan park och
torg/stråk. Grönskan består till mindre del av normalstora träd och till större delen av naturligt lågväxande
vegetation med anknytning till företeelsen strand/strandvik. Kollektivtrafikens stråk över platsen utformas
som ett ”snitt” vilket skär tvärs igenom det böljande parklandskapet.
Kajpromenaden längs Östra Sannegården fortsätter i en svängd form utefter Strandparken och de fem
Solhusen. Den möter sedan den västra kajpromenaden som fortsätter norrut och avslutas i butikstorget
med Ramberget i fonden.
Lokaler för handel och service är företrädesvis förlagda utmed västra kajpromenadens förlängning i
Centrumhuset samt till själva butiksbyggnaden längs Conackersgatan.
P.g.a. säkerhetsaspekter kring tågtransporter i områdets norra del har bostäderna endast placerats söder
om en nytillkommen gata. Norr om denna gata återfinns endast handel och service. Den till säkerheten
relaterade gränsen har beaktats i planutformningen men upplevelsen av ett sammanhängande kontinuerligt
stadsrum skall inte omintetgöras av detta faktum. Största möjliga rumsliga integration mellan handel och
bostäder har därför eftersträvats. Utformningen av bebyggelsen har vidare tagit hänsyn till en möjlig
förbindelse över spår och led i områdets nordöstra del.
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Tillgänglighet och trygghet

Området inordnar sig i allt väsentligt i befintlig kaj- och gatustruktur. Den centrala nerven utgörs av den
befintliga Ceresgatan, vilken frigörs från biltrafik till förmån för kollektivtrafik och gående/cyklande, samt
av västra kajens förlängning norrut vilken utformas som en trädplanterad gångfartsgata. Sannegården
Centrum angörs lätt med kollektiva transportmedel (buss/båt) liksom med cykel längs befintligt överordnat
system. Gående i närområdet kan nå bostäder och handel på bilfria stråk. Bilar angör norrifrån längs
Cronackersgatan (och Lundbyleden) och fördelas sedan antingen direkt till handelsområdets parkering
eller ner längs Stenbocksgatan och Miraallén, samt längs den nyanlagda alléplanterade gatan omedelbart
norr om Loggiahusen. För cyklande anordnas ett större antal cykelparkeringar inom området med
särskild tyngdpunkt i anslutning till handel och park/bryggor. Även bostadskvarteren blir välförsedda med
uppställningsplatser för cyklar.
Ur gestaltningssynpunkt bör gator och platser göras särskilt attraktiva för gående och personer som
önskar uppehålla sig i området. Vindskyddande planteringar anordnas och utkragande byggnadsvolymer
(Centrumhuset och Solhusen) eller tak (Butiksbyggnaden) skall ge skydd mot regn och stark sol. Ur
tillgänglighetssynpunkt för personer med nedsatt rörelseförmåga eller personer med andra typer av
handikapp innebär områdets plana och bilfria karaktär en fördel.
Idag kan området ur trygghetssynpunkt anses som mindre bra då det på ett olyckligt sätt bryter de
kontinuerliga stadsrummen på ömse sidor. Förverkligandet av Sannegården Centrum förbättrar väsentligt
denna situation. Den sammankopplande platsen i hamnbassängens norra del (Strandparken) får en
24/24 användning. Utblickar ges från bostäderna mot kollektivtrafikens hållplats och handelsytan i norr.
Trygghetsaspekterna skall följas upp i detaljplaneringen av gator och torg/parker, särskilt med avseende
på belysning.

Utkragande byggnadsvolymer eller tak
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Situationsplan
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3a byggnadsutformning
Områdets byggnader

Planområdet är begränsat till sin storlek och det förefaller inte meningsfullt att indela detsamma i mindre
delområden. Nedan ges därför en beskrivning av de olika byggnader / byggnadstyper som innefattas i
planen och gestaltningsprogrammet. I tur och ordning redogörs för; Solhusen, Loggiahusen, Punkthuset,
Centrumhuset, Västra Lotten samt Butiksbyggnaden.

Solhusen och Loggiahusen
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Loggiahusen - Sektion

Solhusen - Sektion
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Solhusen

De fem fristående byggnaderna bildar en arkitektonisk helhet i sig och i nära samspel med bakomliggande
Loggiahus. Solhusen utgör fondperspektivet i hamnrummet. Även om deras utformning kan vara
delvis individuell bör de ha ett starkt gemensamt uttryck, inte minst gäller att det femte huset (söder
om Ceresgatan) skall ingå i den samlade ensemblen. Varje enskilt Solhus är i sin gestaltning möjligt att
läsa som två sammansatta kroppar, en högre och rektangulärt reguljär samt en lägre ”omfamnande” och
mer frisläppt volym. De lägre delarna hålls ljusa, och tar därmed med sig en karaktärslikhet med övriga
Sannegårdsbebyggelsen, men avviker i material. De högre delarna har mustigare toner och ansluter till
Loggiahusen bakom. Även här gäller att ett materialval görs vilket inte dominerar kring hamnbassängen i
övrigt.
Mot söder kännetecknas husen av att balkonger täcker hela gavlarna och att dessa inramas, uppåt, nedåt
och i sidled av det fasadmaterial som valts för den högre volymen. Det är starka kulörer på balkongerna, där
den dominerade kulören gul från Östra och Västa Sannegården bör undvikas. Mot gården bör burspråks
djup ej överstiga 0,9 m. Takfall skall vara låglutande (cirka 1:10).
Bostadsentréer till husen får placeras enbart mot gård.

MATERIAL 1/KULÖR 1

Solhusen från sydväst

Referensbild - Solhusen
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MATERIAL 2/KULÖR 2

Solhusen från nordost

Referensbild - Solhusen

Referensbild - Solhusen
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Loggiahusen

De i vinkel placerade Loggiahusen utgör fond för hela Sannegårdshamnen i dess möte med Rambergets
vackra silhuett i bakgrunden. Taklinjen mot himlen bör därför hållas lugn och hel. Vinkelns högre mittparti
skall i kulör och material avstämmas mot Solhusens högre volymer. I övrigt bör de lägre partierna
(4  respektive 5 våningar) hållas ljusa och materialmässigt samordnas med Solhusens lågdelar, mot gata
samt mot gård. Benämningen Loggiahus refererar främst till vinkelns högre delar och som namnet anger
skall ”loggior” anordnas längs hela byggnadernas längd. En loggia-balkong skall inte understiga 0,8 meter.
Önskas större balkongdjup lokalt skall detta anordnas inåt så att loggians framkant blir utan språng. I de
lägre delarna i vinkeln (5 våningar) skall enskilda och åtskilda balkonger utföras. Det är starka kulörer på
balkongerna, där den dominerade kulören gul från Östra och Västa Sannegården bör undvikas.
Mot gata tillåts i de första 4 respektive 5 våningarna att entrévindfång och burspråk byggs ut till
fastighetsgränsen (1,5 meter). I högdelarna kan mot gata endast balkonger byggas. Takfall skall vara
låglutande (cirka 1:10).
Skärmen i vinkeln mellan två av loggiahusen (för att hindra ljud och vind) gestaltas med ett spaljéverk där
lamellerna är i sten (betong, natursten eller skärmtegel).
Entréer till husen skall placeras mot gata och utföras såsom genomgående mot gård. Tillgängligheten till
Solhusen skall garanteras via entréerna i Loggiahusen.

MATERIAL 1/KULÖR 1
Loggiahusen från väster

Referensbild - Loggiahusen
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MATERIAL 1/KULÖR 1

Referensbild - Loggiahusen

MATERIAL 2/KULÖR 2

Referensbild - Loggiahusen

MATER

Loggiahusen från nordost

Loggiahusen från nordväst

Gården mellan Solhusen och Loggiahusen

Gården kan indelas i flera delar och enskilda gårdar kan utformas, men en sammanhållen utformning är
att föredra. Gården är upphöjd ca en meter från gatan, och skall utformas så att en distinktion mellan
privata och offentliga ytor skapas. Från kajpromenaden leder smala trappor upp. Från omgivande gator
nås gårdarna och solhusens entréer via genomgående trapphus, med raka siktlinjer genom. Bostädernas
bottenvåning ansluter till gårdens nivå.
Siktlinjer mellan solhusen ut mot vattnet tas tillvara och gårdarna
mellan hålls så öppna som möjligt. Mellan solhusen anordnas enkla
gräsytor. Trädgrupper och vegetation placeras på skuggsidan av
solhusen. Vegetation i dessa lägen hjälper till att rumsligt indela
gården och olika karaktärer kan utformas. Mellan träden ges också
plats för funktioner som cykelställ etc.
Genom gården löper en mjukt formad gångyta som också fungerar
för aktivitet och spontana möten. Gångytan väver ihop de mindre
rummen samtidigt som olika karaktärer kan skapas utmed den med
hjälp av växt- och ytskiktsval. Mellan gångytan och uteplatser, som
får anordnas i husens bottenplan, kan avgränsningen ske med en
tydligt formad häck. Om byggda avskärmningar används utformas
de i samklang med husens fasader.
Tekniska förutsättningar för utformningen av gården med träd,
planteringar och ytskikt av plattor skall ges.

Referensbild - Skärm i skärmtegel
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Punkthuset
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Punkthuset - Sektion

Denna högre byggnad sticker i sin gestaltning avsiktligt ur den helhet som övriga hus formar. I stället knyter
den an till västra sidans gråsvarta punkthus och till östra sidans rödfärgade mittaccent. Byggnaden består
av två slanka skivor vilka avser förstärka hamnbassängens och kajens riktning mellan älv och berg. Likaså
signalerar Punkthuset Sannegården Centrum mot trafiklandskapet. Skivorna kan med fördel ha olika kulör
och / eller mörkhetsgrad. Inga hisstorn eller fläktrum får sticka upp ovan skivornas tak. Långsidan mot
väster och östra skivans södra gavel skall vara försedda med kontinuerliga balkonger. Mot öster tillåts ett
par större burspråk / balkonger att hänga ut cirka fyra meter. Inga pelare får anordnas under dessa. Takfall
skall vara låglutande (cirka 1:10).
Entréer skall ordnas från nedre gata i öster. Mot angöring i väster får utrymningsdörr anordnas. I bottenvåning
finns möjlighet att anordna en vackert belägen restaurang med tillhörande uteservering i öster och söder.
Garageplatser som uppfyller husets parkeringsbehov finns i intilliggande kvarter.

Referensbild - Punkthuset
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Referensbild - Punkthuset

Punkthuset från sydost

MATERIAL 1/KULÖR 1

MATERIAL 2/KULÖR 2

Punkthuset från väster
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Centrumhuset - Sektion

Byggnaden skall ges en lugn och tillbakahållen gestalt, såväl till volym som till kulör / material. Mot öster
skall en två våningar hög arkad skapas för att på så sätt åstadkomma en väderskyddad plats i centrumet.
Arkaden skall vara fri från pelare och kan med fördel ges en varm och ombonad karaktär. Från arkaden
finns entréer till en planerad vårdcentral och två mindre lokaler, för kompletterande service vilka tydligt
bör annonsera sig mot besökarna. Den avskurna gaveln mot norr kan ges en mot övriga byggnaden
avvikande utformning, till exempel genom annorlunda textur eller materialval. Här kan samordning ske
med byggnaden på Västra Lotten. Särskilda specialbostäder finns förlagda på en indragen översta våning.
Utanför dessa kan terrass anordnas.
Byggnaden skall angöras från gata i öster. Endast ambulanstransporter får ske från entré mot väster.
Under huset finns garage.

Kompletteras med bild

Referensbild - Centrumhuset
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Västra Lotten
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Västra Lotten - Sektion

Byggnaden återfinns omedelbart norr om Skonaren Ingos gata på en långsträckt smal tomt. Byggnaden
kan med fördel innehålla lägenheter av mindre storlek lämpade för ungdomar och yngre människor. Den
gentemot övrig bebyggelse avvikande formen på tomten kan ur utformningssynpunkt motivera en egen
och specifik karaktär, de begränsande måtten kan exempelvis kompenseras av en lätthet i gestalt. Mot
söder anordnas upplyfta förträdgårdar bakom lägre murar. Mot norr får loftgång byggas. I det fall så sker
skall denna förses med vinddämpande rasterverk. Speciell hänsyn vid gestaltningen skall ägnas den norra
fasaden då denna vetter mot det storskaliga trafiklandskapet vid Lundbyleden. Den avskurna gaveln i
väster kan med fördel samordnas med motsvarande i Centrumhuset.
Angöring med bil skall ske från befintlig gata i söder, dit husets entréer vetter. Sekundära entréer kan
även placeras mot övriga väderstreck. Lägenhetsstorlekarna gör att behovet av bilplatser är begränsat
och har där för kunnat anordnas på mark. Tillsammans med dessa finns även cykeluppställning. Denna
del skall omgärdas av mur eller motsvarande. I östra gaveln finns en lokal placerad med möjlighet till
framförliggande serveringsterrass.

Referensbild - Västra Lotten

Referensbild - Västra Lotten

Referensbild - Västra Lotten

23

Butiksbyggnaden

Området avslutas i norr med en större byggnadskropp för livsmedel och detaljhandel. Tillsammans med
intilliggande parkering finns här en risk att skalan drastiskt ökar och därmed bryter den eftersträvade
skalan i området. Butiksbyggnaden blir det första man möter från det överordnade gatusystemet i norr och
väster. Samtidigt som gestaltningen av denna volym bör vara skarpskuren och ren skall den även framträda
inbjudande och vänlig. Det är av stor vikt att mindre skalelement åstadkoms i detaljeringen av byggnaden
runt dess alla sidor. Mot ytan för inlastning skall ett ur estetisk synpunkt och av säkerhet motiverat skydd
uppföras. Detta bör vara genomsiktligt och utformat så att växtlighet kan klättra på dess sidor.

GÅENDE
BUTIKSBYGGNADEN

+12,700
LASTGÅRD

+11,600

CA 7000
VÄXTZON
STÖDMUR MED GENOMSIKTLIGT
RÄCKE FÖR KLÄNGVÄXTER

Butiksbyggnaden/lastgård - Sektion
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Butiksbyggnaden - Sektion

Mot entréer i nordväst skall ett högre tak uppföras som skydd mot väder och vind. Konstruktionen
bör vara lätt och delvis transparent. Byggnadens tak bör ha en enhetlig fallriktning mot nordväst och
omhändertagandet av de emellanåt stora vattenmängderna kan med fördel ges en spännande gestaltning
på sin väg från tak till mark. Vattenfördröjande beläggning av taket kan vara motiverad.
Byggnadens fasader skall mot alla sidor utom entréer vara enhetligt utformade i material och kulör vilka
står i överensstämmelse med de intilliggande Loggiahusen. Fasaden mot parkeringen kan dock med
fördel ha en egen och avvikande karaktär. All skyltning skall placeras på vägg. Skyltar eller andra volymer
får inte förekomma som uppstickande på tak. Eventuella kylaggregat kan placeras på försänkta terrasser i
taket. Personal- och kontorsdelar kan med fördel tillåtas variera den annars relativt slutna volymen.
Plats för reklampelare på mark finns vid byggnadens nordöstra spets.

Referensbild - Butiksbyggnaden

Referensbild - Butiksbyggnaden

Referensbild - Butiksbyggnaden
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3b gator
Cronackersgatan samt del av Polstjärnegatan utgör huvudmatning (huvudgata) till området. Dessa utförs
lika befintlig sträckning av Cronackersgatan. En ny rondell anläggs väster om handelsytan. Stenbocksgatan
(lokalgata 1) och en ny gata (lokalgata 2) norr om Loggiahusen utgör inre gator i området där utformning
och materialval följer upp motsvarande i existerande gator såsom Miraallén och Skonarens Ingos gata.
I förlängningen av stråket från västra sidan av hamnbassängen tillskapas en gångfartsgata (lokalgata 3)
med enhetlig beläggning och yta för gående, cyklande och bilister. I sistnämnda tas till viss del material
och form upp från kajen söder om Ceresgatan. Gator skall i möjligaste mån förses med trädplantering, i
rad eller i grupp.
Ceresgatan blir ett stråk för kollektivtrafiken och kommer inledningsvis att vara asfaltbelagd för busstrafik.
När denna korsar strandparken får stråket en specifik sektion där denna ”skär” sig igenom ett konstruerat
parklandskap. De lägre kanter (stödmurar) som då uppstår är av betong liksom de smala fotgängarstråken
vilka löper parallellt med bussens färdriktning.
Då ej bebyggd kvartersmark möter gata eller allmän platsmark i övrigt skall beläggning av denna till form
och material sammanfalla med den för gata, torg, etc.

Parkering väster om Miraallén

KAJ

GATA
PARKERING
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Lokalgata gata 1
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Lokalgata gata 2
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Lokalgata gata 3
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3c kaj, park, torg
Kajer och bryggor

Kajernas omfattning och utsträckning i området skall endast ses som en förlängning och avslutning av de
redan genomförda promenaderna i Västra respektive Östra Sannegården. Markbeläggningen på dessa
kajer skall ansluta till befintliga. Kajkonstruktionen kan dock vara annorlunda här längst in i viken och
snarare tillgodose folks behov av att närma sig själva vattenytan. Bryggområdet mellan östra och västra
sidan skall särskilt beakta den tendens till nedsmutsning av vattenytan som lätt uppstår längst in i en vik.
Det är av största vikt att vattenytan i Sannegården ger ett visuellt rent och fräscht intryck.

Kompletteras med bild

Idébild strandparken från västra kajen

Sektion genom Strandparken skala 1:300
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Strandparken

Parken är till utformning och funktion en blandning mellan park och torg/stråk. Den avgränsas mot
omgivande hus och vattenområde med hårdgjorda ytor med skilda karaktärer. I väster finns gångfartsgatan
i västra kajens förlängning, i nordöst återfinns en gångväg mot Solhusen och söderut mot hamnbassängen
en stensatt yta för lek och promenad med inslag av träbryggor. En lägre mur i natursten/platsgjuten
betong följer östra kajens riktning tills den möter gångfartsgatan. Kollektivtrafikens stråk delar parken i
två delar, en större och mjukare del samt en mindre och robustare. Sannegårdens ursprung som en vik
i älven följs upp i gestaltningen genom att lågväxande havsrelaterad vegetation används i kombination
med enstaka stamträd. Inslag av vatten kan bli aktuellt. Mot hamnbassängen finns formationer i sten
och/eller trä vilka sträcker sig ner mot och kanske ner i vattnet. Fontäner eller duschar placeras här för
sommarens solbadare. I parken och längs stråken i öst-västlig riktning skall all belysning vara låg (pollare)
eller lågt hängande (cirka 3,5 meter) armaturer från stolpar placerade i parkens perimeter. Ett större antal
permanenta sittplatser skall finnas i anslutning till parken.

Planutsnitt - Butikstorget och parkering skala 1:300

Butikstorget

Något torg i gängse mening finns inte i området utan här avses främst den större yta som avsatts framför
Butikbyggnadens entréer samt den framförliggande parkeringsytan. Byggnaden för handel skall ingå som
en integrerad del av bebyggelsen i Sannegården Centrum varför markbeläggningen vid platsen för entréer
skall överensstämma med stråket vid butikerna i Centrumhuset. Även ett inslag av träd bör förekomma.
Parkeringsområdet beläggs med asfalt vilket bryts av med parallella stråk för träd och vatteninfiltration.
I hela eller delar av entréplatsen skall tak anordnas vilket utformas så att viss ljusmängd tränger igenom.
Antalet pelare för takets konstruktiva bärning bör minimeras. Vid in- och utfarter anordnas lägre murar i sten.
Belysning skall utformas med armaturer på låga stolpar (cirka 3,5 meter) och finnas jämt fördelade över
öppna ytor. Vid entréer och under tak kan belysningen finnas integrerad med byggnad. Av trygghetsskäl
skall sistnämnda belysning vara tänd även nattetid då platsen kommer att ingå i vad människor uppfattar
som allmän platsmark. Parkeringsytan kan dock vara nedsläckt. Ett större antal permanenta sittplatser
skall finnas inom området.
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4 belysning och konstnärlig utsmyckning
Belysning

Armaturer inom området skall vara lågt placerade och bestå av endast ett begränsat antal till form och
fabrikat. Samordning skall ske med typer av armatur från Östra respektive Västra Sannegården. Där så
medges bör armaturer placeras på eller tätt inpå fasader så att byggnaders väggar belyses då detta starkt
påverkar rummets läsbarhet nattetid. Ett vackrare och tryggare stadsrum uppnås på så vis. Före slutlig
placering skall dock samordning ske med byggnaders planer (bostäder) så att störande nattljus undviks
inomhus. I vissa delar av området ställs särskilda krav vilket framgår av kapitlen ovan.

Konstnärlig utsmyckning

Konstnärlig gestaltning bör ingå i utformningen av Strandparken och vid Butiksbyggnadens möte med
bostadsbebyggelsen. Längs kajer och promenader bör den, i likhet med Sannegården i övrigt, undvikas.
Särskild konstnärlig utsmyckning bör förekomma i anslutning till respektive byggnad och gestaltas som
en integrerad del av densamma.

5 lokaler

Lokaler i planerad bebyggelse

I planen anges var lokaler för handel och verksamheter skall finnas. De skall utformas med förhöjd takhöjd
och vara rikligt försedda med glas mot omgivande stråk och platser. I samtliga fall finns plats att utanför
lokalen/byggnaden anordna servering eller liknande. Det är av stor vikt att alla aktiviteter inomhus kan
ha en förlängning även utomhus när väderleken tillåter. Vid placering av belysningsarmaturer bör denna
aspekt särskilt beaktas. Samtliga lokaler skall planeras så att de så lätt som möjligt kan nås av personer
med nedsatt rörelseförmåga eller annat funktionshinder.
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6 exempelsamling material
Kompletteras.
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7 övrigt
Dagvatten
Kompletteras

Teknik
Kompletteras
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