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sammanfattning
Hammarkullen tillkom under slutet av 1960- talet och 
början av 1970. Området har formats av den tidens 
ideal med breda vägar och uppdelade funktioner. I 
Hammarkullen har få förändringar och förbättringar 
gjorts sedan det blev till. 

Genom att studera området, hur det ser ut idag, kval-
iteter och brister, samt genom analyser har jag valt 
att främst fokuserat  mitt arbete på:

• komplettering av bebyggelse
• utveckling av den yttre miljön
• utveckling av torget

Huvuddelen i mitt examensarbete ligger i planförs-
laget. Där ges förslag på lösningar som kan öka Ham-
markullens attraktion.

Ett antal mindre delar inom Hammarkullen pekas ut 
som lämpliga till komplettering av bebyggelse. Kop-
plingar mellan olika områden förstärks bland annat 
genom breddade broar och en mer kontinuelig be-
byggelse.  

Vägnätet ses över och en ny entré till området for-
mas. Genom den nya entrén skapas en siktlinje från 
infarten till torget vilket underlättar orienterbarheten. 

Tidigare breda vägar minskas ned och parkering tillåts 
längs med dem. Flertalet parkeringsytor används vid 
bostadsutbyggnaden. 

Genom fler bostäder ökar även undelaget för service 
och handel vid torget. Därmed kan fasader öppnas 
och fler butiker startas. Detta leder till ett mer levande 
folkliv och skapar mötesplatser. För att underlätta yt-
teligare   vänds stationens entré ut mot torget samt 
plats skapas för ett expanderat bibliotek. 

Utan förändrändring kan utvecklingen i Hammarkul-
len lätt stagnera eller gå bakåt.Det gäller att fånga 
upp de positiva sidorna  som finns i området samt 
addera några väl valda åtgärder för att skapa en 
mer levande stadsdel. 
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inledning



Bakgrund
Hammarkullen är en stadsdel belägen cirka 10 
kilometer nordost om centrala Göteborg. Här bor 
7 687 invånare, (år 2004). Det område som mitt 
examensarbete behandlar är de mest centrala 
delarna i primärområdet Hammarkullen. 

Områdena i nordöstra Göteborg har idag börjat 
ses över för upprustning och miljöförbättringar. 
En strukturstudie, Från Lärje till Bergum, är fram-
tagen av Stadsbyggnadskontoret vid Göteborgs 
Stad, 2006. I den finns övergripande riktlinjer 
över utbyggnad och stadsutveckling. Fokus lig-
ger på en utbyggnad av Angered centrum och 
Hjällbo centrum, men även utbyggnadsområden 
för Hammarkullen pekas ut. Vad som framgår i 
strukturstudien är önskemål om både komplette-
ring och förtätning av stadsdelen samt planer på 
småhusbebyggelse i ytterkanterna av området. 
En mer djupgående analys över just Hammar-
kullen finns dock inte.

Problem
Få insatser har gjorts sedan området byggdes 
för att underhålla och förbättra den fysiska mil-
jön. Som en komplettering till Kommunens pla-
ner har jag försökt ta ett helhetsgrepp över Ham-
markullen och arbetat från de mest centrala de-
larna och utåt. 

Det jag kommer fokusera mitt arbete på är 
främst:

• Komplettering av bebyggelse
• Utveckling av den yttre miljön 
• Utveckling av torget

Dessa tre punkter sitter samman genom flertalet 
beröringspunkter och är beroende av varandra 
för att kunna utvecklas. 

Genom att komplettera med bostäder och verk-
samheter inom de redan bebyggda delarna 
hoppas jag kunna skapa ett bättre underlag för 
service och handel i området, vilken i dag är ef-
tersatt. Jag vill även skapa bättre möjligheter för 
rumsbildningar och uppdelning i olika offentliga 
och privata sfärer. För att skapa en attraktiv miljö 
att bo i för befintliga invånare och kommande 
hammarkullebor behövs levande och fungeran-
de service i området samt en trevlig och inspire-
rande miljö att bo i. 

För att uppmuntra till en varierad befolknings-
sammansättning bör olika bostadsformer erbju-
das vad gäller upplåtelseform och lägenhets-
sammansättning. 
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Fasaderna i den befintliga byggnadsparken är 
till stor del slitna och smutsiga. Allmänt bör ut-
omhusmiljön förbättras och förstärkas i sitt ut-
tryck. Torget som central punkt, i anslutning till 
spårvagnshållplatsen, bör utvecklas då det idag 
känns öde med delvis slutna fasader som inram-
ning. Servicen måste förbättras för att torget ska 
kunna leva upp. 

En viktig del i arbetet är att anpassa sig till de 
naturliga omgivningar som finns, eftersom Ham-
markullen är lokaliserat i bergig terräng med 
mycket grönska runtom och i området. Genom 
att undersöka vilka grönområden som används 
till vad och om något område är mer uppskattat 
än andra kan vissa grönområden förstärkas i ka-
raktär medan andra grönområden kan bebyggas 
och utvecklas i annan riktning. 

Vägarna är byggda för en större mängd bilar än 
vad som idag finns i området. Detta märks även 
i parkeringsytor som är beräknade efter ett långt 
högre bilinnehav än vad som idag är fallet. 

När Hammarkullen angörs, vare sig det är med 
bil eller via kollektivtrafik, finns ingen självklar 
och välkomnande ingång. Bilangöringen sker via 
en rondell i ytterkanten av området och spårvag-
nen anländer under jord. Vid ankomst med bil får 
man leta sin väg fram för att nå torget. Hammar-
kullen bör därmed utveckla tydliga entréer.

Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att genom ett 
planförslag föreslå åtgärder i den fysiska miljön 
som visar på utvecklings- och förändringsmöj-
ligheter vad gäller utomhus- och boendemiljön 
i Hammarkullen. Jag kommer i mitt arbete utgå 
från de tillgångar och kvaliteter som finns i om-
rådet, både som den unika plats Hammarkullen 
är och som representant för miljonprogrammet. 
Genom föreslagna åtgärder hoppas jag kunna 
öka underlaget för service i området och därmed 
få en mer livfull centrumhandel och ett levande 
stadsdelstorg. 

Jag kommer att utgå från rådande förutsättningar 
utan att stå med ena foten i tanken om att miljon-
programsområden är fula och måste ändra sitt 
estetiska uttryck. Därför vill jag ge förslag på för-
bättringar som kan accentuera kvaliteter i sam-
klang med ett modernistiskt uttryck. 

Till grund i mitt arbete har jag strukturstudien 
som stadsbyggnadskontoret i Göteborg har ta-
git fram. Mitt examensarbete kommer till stor 
del utgå från de allmänna önskemål som finns i 
denna gällande den riktning man ser Lärjedalen 
utvecklas i. I detaljfrågor och slutsatser har jag 
valt att fokusera på en utveckling som stödjer en 
komplettering inom området. 

Mitt examensarbete riktar sig inte till den som vill 
söka historisk kunskap om varken Hammarkul-
len eller miljonprogram utan tar sin början i hur 
området ser ut i dag. Min ambition med detta är 
att inte fastna i vad som har hänt och vilka pro-
blem som funnits tidigare, utan att med öppna 
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ögon försöka blicka framåt. En kort historisk till-
bakablick har jag dock valt att inkludera. 

Upplägg och metod
Efter en sammanfattning av historiska händelser 
med fokus på bebyggelse och utomhusmiljön 
fortsätter jag beskriva hur Hammarkullen ser ut 
i dagsläget. Där inkluderar jag en inventering av 
byggnader och utomhusmiljön samt en genom-
gång över de olika delområdena redovisas. Här 
beskrivs även utredningar som finns över områ-
det. 

Analysdelen som följer bearbetar de fakta som 
framkommit i tidigare kapitel. Jag inkluderar även 
Kevin Lynchs analysmetod, där jag identifierat 
stråk, barriärer, landmärken, noder/målpunkter 
och distrikt. Genom att intervjua boende och 
besökare i Hammarkullen har jag tagit jag fram 
mentala kartor över området. Tillsammans med 
kompletterande frågor har jag kunnat översätta 
de svar jag fått till en sammanslagen analyskarta 
som pekar på landmärken, barriärer, stråk, no-
der och distrikt. Vilka underlättar i planering och 
förståelse av Hammarkullen.

Slutligen redovisar jag planförslaget som jag valt 
att dela in i tre etapper. Här förklaras mina förslag 
på en övergripande samt mer detaljerad nivå. 
Där jag återigen fokuserar på Komplettering av 
bebyggelse, Utveckling av den yttre miljön samt 
Utveckling av torget. 

Avgränsning
Området Hammarkullen som jag valt att be-
handla i mitt arbete är en sammanslagning av 

åtta basområden och inte det egentliga primär-
området Hammarkullen. Anledningen till detta är 
att jag velat se närmare på den sammanhållna 
bebyggelsen i de mest centrala delarna av Ham-
markullen. Jag kommer i mitt arbete att relatera 
till sammanslagning av basområden, vilka jag 
valt att arbeta med, som Hammarkullen. Då jag 
nämner hela primärområdet Hammarkullen är 
detta angivet. 

I mitt arbete har jag i rollen som studerande av 
Fysisk Planering analyserat och utvecklat Ham-
markullen ur ett planeringsperspektiv. Aspekter 
som hade varit önskvärda att ta med i arbetet är 
infallsvinklar ur ett sociala, ekonomiska samt en 
djupare nivå av medborgardeltagande. Detta har 
inte inom avgränsningarna för ämne och tid varit 
möjligt utan jag har fokuserat på att göra ett så 
gott arbete som möjligt under rådande förutsätt-
ningar. 
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historia



Citat ur Lennart Zintchenkos skrift Hammarkul-
len som offentlig bild:

Det hela började sommaren 
1962. Då presenterade politiker 
och stadsplanerare visionerna 
för utbyggnaden i det dåva-
rande landsbygdsområdet 
Angered. Ett flertal moderna 
bostadsområden skulle byggas 
och Hammarkullen var ett av 
dem. Men inte nog med det, 
man skulle också bygga upp en 
helt ny och fungerande stad. 
Arbetsplatser, affärer, vårdin-
rättningar och kulturinstitutioner 
skulle finnas i det framtida stads-
området. Det hela skulle dimen-
sioneras för en befolkning på 
300 000 invånare, och det vid en 
tidpunkt då Göteborg bebod-
des av ungefär 400 000 perso-
ner. Avsikten var att i nordöstra 
Göteborg anlägga ett cityan-
nex, som till sin utformning skulle 
kunna liknas vid en helt ny stad 
bredvid den gamla (Zintchenko 
1997, ss. 1-2).

Det behövdes fler och modernare bostäder i Gö-
teborg och Hammarkullen, med dess nästintill 
obebyggda mark, var en av platserna i Angered 
som man valde att exploatera. Tanken var att 
hela området Angered skulle bli ett nytt självför-
sörjande centrum med verksamheter och ser-
vice. 1968 började Hammarkullen byggas och 

området stod färdigt 1973. Då hade man även 
dragit fram spårvagnen. Dock fanns ingen ser-
vice att tillgå i området. 

Utvecklingen gick inte som planerat. Industrins 
tillväxt och följande inflyttning till Göteborg blev 
lägre än vad som förväntats. Detta ledde till att 
färre flyttade till staden och Hammarkullen, vilket 
i sin tur slutade i ett lägenhetsöverskott i början 
av 1970- talet. 1972 bodde cirka 7000 människor 
i Hammarkullen. Antalet sjönk något under det 
kommande året, till 6900 personer, för att sedan 
ligga på en relativt stabil nivå till slutet av 70- ta-
let. 

Hammarkullen hade redan innan området bör-
jade byggas fått utstå hård kritik i medierna och i 
debatter angående den stora skalan och plane-
ring som man ansåg inte ta hänsyn till männis-
kan. Även ungdomsbrottslighet har varit ett om-
debatterat problem (Zintchenko 1993, s.62-65) 

Andra negativa skeden som satt Hammarkullen 
på kartan är bland annat den så kallade Göta 
Finans skandalen. Där bostäderna på Bredfjälls-
gatan köptes av ett företag i Stockholm som såg 
det som ett sätt att tjäna stora pengar genom att 
låna miljoner med byggnaderna som pant. Inga 
resurser lades på underhåll och förvaltning av 
byggnaderna. 

När Hammarkullen planerades fanns ambitionen 
från arkitekter att skapa mer estetiska element. 
Arkitekt Stig Henrik Lundgren som har projekte-
rat åttavåningshusen på Bredfjällsgatan berät-
tar: 
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Förslag till stadsplan 
i Hammarkullen av 
stadsbyggnadskon-
toret, Göteborg. 
1966

Markeringarna visar 
delar av planen som 
inte överensstäm-
mer med dagens.



Vi arbetade fram ett kraftigt 
markerat storskaligt rutnät eller 
rastersystem för husens fasa-
der som skulle ta bort fönstrens 
gluggverkan. Vi arbetade med 
reliefverkan i fasadelementen, 
försänkningar under fönstren. 
Vi arbetade med färgsättning 
på fönsteromfattningar och på 
husens socklar (Jenssen 1974, s. 
111).

Detta ansåg dock byggherrarna vara för dyrt. 
Därmed fick alla försök till karaktär av husen ra-
tionaliseras bort för att så snabbt och billigt som 
möjligt färdigställa byggnaderna. Även utomhus-
miljöerna blev åsidosatta på grund av de eko-
nomiska aspekterna och behovet av att snabb 
produktion. 

Tidigare förändringsarbeten
En del förändringar har genomförts sedan om-
rådet byggdes. Många har varit mindre ”förskö-
ningsprojekt” på initiativ från bostadsbolaget där 
bland annat entréer byggts till med tak, bostäder 
kompletterats med balkonger samt en extra vå-
ning adderats till åttavåningshusen på Bredfjälls-
gatan. 

Ett fåtal mer genomgripande förändringsarbeten 
har skett genom kommunalt initiativ, däribland 
tillbyggnad av småhus, ny idrottshall och en upp-
rustning av torget. 

Torget upprustat
Området kring centrum byggdes om och rusta-
des upp vid samma tidpunkt som Hammarkul-
letorgets ena byggnad demolerades. Planen syf-
tade till att bygga om centrumhuset och anlägga 
parkering för verksamheterna i anslutning till tor-
get. Centrumhuset byggdes om så att det vet-
ter mot torget och inte bort ifrån det som tidigare 
varit fallet. Byggnaden förkortades i söder och 
byggdes ut i vinkel mot torget. Torgytan mellan 
stationshuset och centrumhuset ansåg man fick 
en öppnare och trivsammare karaktär.

Idrottshall
En ny idrottshall finns placerad vid Hammarkul-
leskolan.

Ny skola
En ny skola håller på att byggas öster om San-
deslättskroken. Skolan är planerad att invigas år 
2006.

Rivning av höghus – 
parhusbebyggelse
En av huslängorna på Hammarkulletorget, inne-
hållande 176 lägenheter, revs i slutet av 90- talet 
för att kunna ersättas av 10 parhus i två våningar. 
Bakgrund till detta var att det inom Hammarkulle-
torget funnits många outhyrda lägenheter. Sam-
tidigt som beslut om demolering av bostadshuset 
kom beslöts även att en satsning på Hammarkul-
len skulle ske.
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Parhusbebyggelse vid Hammarkulletorget


