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1.

Ny offentlig plats

Bebyggelse inom området

2.

Halvoffentlig plats med parkering

Befintlig bebyggelse utanför området

3.

Stenlagd kaj 15 m

Halvprivat upphöjd gård

4.

Park/parkeringsstråk

Park

5.

”Diagonalen”

Gång- och cykelytor

6.

Gågata/handelsstråk

Trädäck

7.

Trädplanterad parkeringsplats

Vatten

8.

Masthuggstorget

9.

Gräs-/sedumbeväxt spårvagnszon

10.

Flytande bassäng/ isbana

11.

Nedsänkt däck

12.

Järntorget
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Plankarta i skala 1:4000 som gestaltar den föreslagna utemiljön.
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Utemiljö
Offentliga platser
De offentliga utemiljöerna i området består främst av
gaturummen, kajernas, torgplatserna och parkerna.
Gaturummen ska utformas så att gång- och cykeltrafik
gynnas, främst i nordsydlig riktning. Där dessa stråk
mynnar föreslås små offentliga platser på kajen. Längs
Första Långgatan görs en trädplanering på båda sidor av
spårområdet och marken mellan spåren planteras med
gräs eller sedum, för att ge området en grönare karaktär.
Den nya Allégatan ges också en grön karaktär och mellan
de olika parkeringsytorna kan dagvattenhantering ske i
dammar eller kanaler. Markmaterialet är förslagsvis grus,
dels för att ge zonen en mjukare karaktär, dels för att
markera att zonen är ett lågfartsområde. Att ej hårdlägga
marken är också en fördel vid dagvatteninfiltration.
På de bilpassager som passerar parkzonen föreslås
markbeläggningen bestå av gatsten eller liknande för att
särskilja gårdsgatan från resterande trafikrum. På vissa
passager leder förslagsvis också upphöjda vattenkanaler
för att markera områdets vikt som vistelsezon. Mellan
dessa släpp bildas små kvarter av parkytor som kan
utformas på varierande vis, med planteringar, mindre
paviljonger eller vattendammar.

till denna plats planeras Kringens spårvagnar stanna,
vilket ökar potentialen för att detta kommer att bli en
livlig och attraktiv plats.
Runt Amerikahuset föreslås en ny park. Det breda
diagonalstråket leder sedan grönskan in till kajen (se s 55).
Från kajen i sin tur dras vattnet in mot grönskan genom
grunda kanaler. Där dessa möts bildas en lugn plats där
en vacker damm föreslås som kantas av ett trädäck med
uteservering. Samma kanalprincip kan markera gågatan
från Masthuggskajen till vattnet, som en gångzon.
Samtidigt ökar känslan av havets närvaro inne vid torget.
Kanalerna inne i området ska dessutom påminna om
de flikiga hamnar som på 1800-talet gick in ända till
Första Långgatan. Där gågatan möter vattnet föreslås
en inbuktning av älven. Här kan en uppblåsbar pool
placeras sommartid, med rent vatten, som går att bada
i. I anslutning till denna ”badplats” föreslås ett nedsänkt
trädäck där olika mobila småbyggnader (barer, kiosker,
ateljéer) kan placeras och där marken kan fyllas med
sand eller gräs, efter behov. Här kan Beach-volleyball

turneringar utspela sig med publiken sittandes på det
stora trappdäck som föreslås från Stenas utstickande
plats, öster om däcket, samtidigt som stadens invånare
solbadar vid älven. Vintertid kan ytan spolas och vips
finns det en isrink!
Kajer
Områdets raka kajlinje har bevarats i stor utsträckning.
Längs i öst är kajen hög och stenlagd för att kunna ta
emot större båtar som t ex kryssningsfartyg (se s 56). Här
ligger också den stora P-Arken som påminner om kajens
forna användning. Vid Stenas förtöjningsplats, som
sticker ut från den i övrigt raka kajen, har en ny offentlig
plats bildas. Denna kompletteras längre västerut med en
liknande utstickande plats som avslutar diagonalstråket.
Mellan dessa torg är kajen breddad och träskodd med ett
nedsänkt träparti (se s 56), likt kajen i Eriksberg (se B33).
Öster om denna plats fortsätter den mer stadsmässiga,
stenlagda kajen (se s 57). Denna kan förslagsvis utformas
likt kajen på Sickla Kaj, med ett nedsänkt parti där
småbåtar kan lägga till (se B34).
B33

B34

Vid Älv-Snabbens hållplats bildas en ny plats där
människor strömmar fram och tillbaka för att byta
färdmedel från buss, spårvagn och färja (se s 54). Mellan
denna plats och Järntorget bildas också ett nytt torg,
framför den föreslagna högskolebyggnaden. I anslutning
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Illustration över trafikplatsen vid Götatunnelns nya upp- och nerfart
samt den nya platsen vid Älv-Snabbens hållplats.
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Illustration av Diagonalstråkets och gågatans mynning vid älven,
Andrégatans nya utformning, samt det nedsänkta däcket med bl a
bassäng och ”sandstrand”.
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15 m

Sektion AA i skala 1:500 över den smala och stenlagda kajen längst i öst

15 m

4

2

Sektion BB i skala 1:500 över mittpartiets bredare kajparti med ett nedsänkt träparti med mindre flyttbara byggnader.
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Perspektiv över strandpromenaden längs älven.
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husens gatuplan
husens övre plan
halvprivat
halvoffentligt
offentligt

v
v
v

bostadsentré
verksamhetsentré
nerfart till garage

Plankarta i skala 1:1000 över utemiljöns utformning, byggnadernas entréer samt gränserna mellan privat och offentligt, där husens bottenvåning utgör den privata zonen.
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Gränser
Att förtydliga gränserna mellan privat och offentligt är
något som är betydelsefullt för hur ett område kommer
att upplevas och användas. För flytande gränser kan
innebära en känsla av osäkerhet, både för besökare och
för boende, då det blir otydligt var det är tillåtet att gå och
var den privata zonen börjar. För att förtydliga gränserna
mellan privat och offentligt har kvarterna höjts upp en
halv våning. Upphöjningen nyttjas under mark till parkering för de boende. Mot de offentliga rummen föreslås
en halvprivat zon i form av trappor ner mot kaj eller gata,
samt en halv offentlig zon som bildas mellan de lite oregelbundet placerade husen. Trappstegen kan användas
som sittplats med utblick över älven. Dessutom kan en
mur på den upphöjda gården fungera som ett skydd på
ryggsidan av kajen, där bänkar kan placeras, likt i Eriksberg (se B35).
Gårdar
Eftersom det finns brist på grönområden i stadsdelen
föreslås gårdarna innehålla mycket grönska. De
upphöjda gårdarna kan förslagsvis utformas med ett
stenlagt parti vid trappzonen och sedan gröna partier i
form av planteringar eller små uteplatser. Inspiration har
här hämtats från Bo01, där många gårdar är utformade på
ett varierande vis, med mycket grönska (se B36).

bostad

Skillnaden mellan privat och offentligt tydliggörs mot gatan en fasad.
Husets bottenvånging innehåller bostäder mot gården, garage under
gården, samt verksamheter mot gatan. Verksamhetslokalens takhöjd
är så hög att en bostad kan placeras på den halvt upphöjda gården,
med samma taknivå som lokalen.

Gata

verksamhet
garage
Gård

Kaj
Gård

Skillnaden mellan privat och offentligt tydliggörs mot kajens med en
halvt upphöjd gård, där husets bottenvånging innehåller bostäder
mot gården, garage under gården, samt verksamheter mot kajen.
Verksamhetslokalens takhöjd är också här så hög att en bostad kan
placeras på den halvt upphöjda gården, med samma taknivå som
lokalen.

B35

B36
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