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Hammarkullens placering
Hammarkullen är placerad som en ö i Lärjeda-
lens grönska, i kraftig terräng högt uppe på en 
kulle. Från delar av Hammarkullen kan man se 
ända in till de centrala delarna av Göteborg.

Med spårvagnen tar det 14 minuter från Ham-
markullen till centralstationen. Det är kortare tid 
än vad det tar att åka från många andra mer 
centralt belägna delar, som Marklandsgatan i 
Högsbo eller Chapmans torg i Majorna, till cen-
tralstationen.
 
Via gång- och cykelförbindelsen är det en trafik-
separerad väg på cirka 9 km till de centrala de-
larna av Göteborg. Vägnätet för bil är väl utbyggt 
med vägar i rymliga bredder. 

Hammarkullen ligger endast ett fåtal minuter, 
med spårvagn, från Angered Centrum, där ett 
stort utbud av butiker finns samt teater, sjukvård, 
försäkringskassa och polis. Även till Angered 
centrum finns väl utbyggd gång- och cykelväg. 

Strax söder om Hammarkullen ligger Hjällbo, 
som kan komma att bli centrum två i Angered, 
enligt stadsbyggandskontorets planer. I Hjällbo 
centrum finns idag bland annat apotek, diverse 
butiker, bank och post. 

Längsta avstånd från torget till yttersta byggna-
den i Hammarkullen är 1000 meter. Den mest 
koncentrerade bebyggelsen ligger dock inom 
500 meter från torget. 
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Bebyggelsestruktur/Arkitektur
Av alla stadsdelar i Angered är Hammarkullen 
det område som har störst andel småhus. I yt-
terkanterna av Hammarkullen finner man en 
mängd olika utföranden på radhusområden och 
friliggande villor. 

De miljöförbättringar som utförts av bostadsbo-
lagen, i och med accentueringen av entréer, har 
fyllt sitt syfte genom att man lättare kan identifie-
ra var ingångarna finns, samt brutit upp de långa 
perspektiven av raka byggnadskroppar. Till en-
tréernas tillbyggnad har även ytterligare takut-
satser adderats. Positivt med tillbyggnaderna är 
den spontana tillväxt av butiksverksamhet som 
uppkommit sedan skalan blivit mindre och mer 
intima rum har skapats. Bredfjällsgatan visar ex-
empel på detta. De uteplatser som tillkommit i 
samband med taktillsatserna har möjliggjort mer 
privata uteplatser att ta plats. 

Idag finns ett behov av 1500 fler bostäder i Lärje-
dalen. Tidigare har Hammarkullen haft en period 
där lägenhetsuthyrning varit svår och lägenhe-
ter stått tomma. Idag är detta inte fallet. Enligt 
Bostadsbolaget och mina egna intervjuer vill 
många av de boende bo kvar i Hammarkullen. 
Lägenhetsmässigt finns idag störst andel tvåor 
och treor i området. En önskan om större, men 
dock billiga, lägenheter har framförts till hyres-
bolagen. 
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Delområden
Hammarkullen består av ett antal mindre områ-
den: Sandeslätt, Gropens gård, Hammarkulletor-
get, Bredfjällsgatan, Hammarkroken, Hammar-
höjden, Västerslänt och Storås. Dessa områden 
har olika karaktär och kan uppfattas som olika 
öar varav alla tillsammans bildar Hammarkullen. 
De olika områdena representerar olika bygg-
nadstyper; villor, radhus och tre till nio våningars 
flerbostadshus.

Statistik framtagen av Göteborgs stadskansli 
(2003-2004) visar att flerbostadshus med 2 - 3 
rum och kök dominerar bostadsbeståndet samt 
att 83 % av bostäderna tillkom 1961-1970.

Siffrorna som visas nedan är samtliga lägenhe-
ter i småhus och flerbostadshus fördelade på de 
olika områdena i Hammarkullen.

Storås   116 
Hammarkroken  145
Sandeslättskroken 109
Sandeslätt  507
Västerslänt  163
Bredfjällsgatan  837
Gropens gård  204 
Hammarkulletorget 710 
Sammanlagt:         2791

Nedan följer en sammanfattning av de olika 
delområdena i Hammarkullen, vilken inkluderar 
bebyggelsestruktur, tillkomstår och arkitekt eller 
byggherre i den mån sådana uppgifter finns att 
finna.
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Hammarhöjden
Radhusområde i olika mindre områdes-
uppdelningar. Branddammsbacken, 
med infart från norr, byggdes 1972 av 
GAKO, i form av atriumhus i sluttning. 

145 hushåll finns i hela området, främst 5 
rum och kök eller större. 

Storås
Storås är ett villaområde med inslag av 
radhusbebyggelse. Villorna finns från 
olika tidsepoker och Storås är det enda 
av basområdena som har bebyggelse 
från tidigare än 1940- tal. Det stora fler-
talet av byggnaderna är dock byggda 
1971-1980. 

116 hushåll finns i området, främst 4 rum 
och kök. 



Sandeslätt
Byggt 1968-70 av Bostadsbolaget, arki-
tekt Stig Hansson, Walter Kiessling

Trevånings tegelbyggnader med sa-
deltak, 507 hushåll där 3 rum och kök 
är den vanligaste bostadsstorleken. 

Sandeslättskroken
Byggt 1973 av Bostadsbolaget, arkitekt 
Stig Hansson

Två spiralformade radhuslängor skapar 
en inre gård. Utåt finns balkong längs 
med huskroppen. Byggnaderna är suter-
ränghus med ingången på den övre del 
som vetter mot gården. 

507 hushåll finns i området, främst 5 rum 
och kök eller större. 



Västerslänt
Byggt 1969 av Skånska Cementgjuteriet 
vars arkitektkontor har ritat husen. 

Vita radhus med plats för bilen vid entrén 
under en utskjutande övervåning. Husen 
följer terrängen och har både uteplats 
och atrium. Det finns även friliggande 
villor i Västerslänt. 

163 hushåll finns i området, vanligaste 
bostadsstorlek är 5 rum och kök eller 
större. 

Bredfjällsgatan
Byggt 1968 – 69 av privata byggherrar, 
arkitekt Stig Henrik Lundgren. Upprustat 
1981-83 genom Sweco FFNS.

8 till 9- våningshus i betongelement. 

837 hushåll finns i området, främst två 
till tre rum och kök



Gropens gård
Byggt 1968 av privata byggherrar, arki-
tekt Stig Henrik Lundgren.

3 vånings hyreshus. 204 hushåll finns i om-
rådet. Vanligaste lägenhetsstorlek 3 rum 
och kök.

Hammarkulletorget
Byggt 1968-70 av Bostadsbolaget, arki-
tekt White. Rivning och nybyggda radhus 
1997, arkitekt Erseus Frenning Sjögren. 

Elementhus i åtta våningar placerade 
mellan bergspartier och bevarad natur. 
Gaveln mot torget är utsmyckad med 
konst. Genom torget längst med ett av 
skivhusen sträcker sig en butiksgata som 
slutar vid badet.

710 hushåll finns i området. Vanligaste 
lägenhetsstorlek är 2 - 3 rum och kök. 



Upplåtelseformer och ägande 
Statistik över Ägarkategorier, framtagen av Gö-
teborg Stad 2006, visar att Hammarkullen har 
främst hyreslägenheter centralt i området. 

Hyresvärd för Hammarkulletorget, Sandeslätt 
och Bredfjällsgatan 36-66 är Bostadsbolaget. 
Newsec är fastighetsförvaltare i området och an-
svarar för resterande del av Bredfjällsgatan och 
Gropens gård. Newsec återfinns i kartan till hö-
ger under rubriken ”övrig ägare”. 

Vid en intervju, 13:e oktober 2006, med Bo-
stadsbolagets förvaltningssamordnare Magnus 
Stålhammar, berättade han att Bostadsbolaget 
har 1347 lägenheter i området, varav två- och 
trerums lägenheter finns till störst antal. De har i 
dagsläget inga lediga lägenheter i området. Ge-
nom undersökningar bland de boende gällande 
bland annat trivsel, skötsel av lägenheterna och 
trygghet har Hammarkullen placerat sig högt, på 
fjärde plats, jämfört med liknande undersökning-
ar gjorda i Göteborg av flertalet bostadsbolag. 

Parametrar som enligt den senast gjorda under-
sökningen, 2006, har fått låga siffror är ”torgets 
utbud av offentlig service”, ”livsmedelsbutikerna 
totalt sett”, och ”övrigt serviceutbud”. Dessa har 
fått ett värde under 50 på en skala från 1-100 
när hyresgästerna fått betygsätta. De högsta 
noteringarna, över 80, har ”kommunikationer”, 
”bemötande vid felanmälan” och ”hyresvärd 
informerar om hus och område” fått. Andra in-
tressanta iakttagelser som jag kan avläsa är att 
skillnaden i trygghet och säkerhet dagtid, 75, 
mot kvällstid, 54. Vid bedömning av ”läget” och 

”lägenheten” finner man resultaten 71 respektive 
72. ”Hur nära perfekt boende har du” betygsätter 
de boende till 59.
 
Jag finner den fjärdeplats i ”trivselundersök-
ningstoppen” och resultaten överlag i undersök-
ningen vara en indikation på att befolkningen i 
Hammarkullen trivs i sitt boende och område. De 
punkter som drar ned helhetsbetyget är framför 
allt centrumfunktionerna och en viss otrygghet 
kvällstid i området.

Befolkning
Jämförelseindex ställt mot Göteborgs genomsnitt 
100, visar att det i Hammarkullen finns nästan 
sju gånger fler socialbidragsfamiljer samt 70 % 
mer arbetslösa. 57 % av invånarna i Hammarkul-
len går under kategorin ”svenska och utländska 
medborgare födda i utlandet” med jämförelsein-
dex 326. 

Invånarna domineras av gruppen 25-44 år, 29 %, 
samt 45-64 år, 20 %. Därefter kommer åldersin-
tervallen 19 – 24 år som utgör 10 % av invånar-
antalet (Stadsdelsnämnden Lärjedalen hemsida, 
statistik, 2005). 

Hammarkullekarnevalen
Hammarkullekarnevalen är en tillställning i Ham-
markullen som varje år har en publik på cirka 40 
000 personer. Den har genomförts i stort sett 
varje år sedan dess tillkomst 1974. Till en början 
var karnevalen ett ungdomsprojekt, men i och 
med inflyttningen av latinamerikaner började 
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även de sätta sin prägel på tillställningen med 
dans och dräkter. 

Gilbert Ohlson, ordförande i Ham-Sam och kas-
sör i karnevalskommittén uttalade sig i Lokal-
Pressen:

Karnevalen är bra. Vi hammarkul-
lebor älskar karnevalen. Den bety-
der att vi får chansen att visa upp 
vad vi kan. Ofta känner vi att vår 
stadsdel framställs negativt i mass-
media. Vi vill ha revansch och visa 
att vi duger (Ohlson 2006, s. 2).

Arbetsplatser och service
Arbetsplatser i området finns på de servicestäl-
len Hammarkullen har att erbjuda. Utanför de 
centrala delarna av Hammarkullen finns indu-
striområden, bland annat Storås industriområde 
i öster och viss verkstadsverksamhet norr om 
området.

Handel och andra verksamheter
Butiker finns i två delar av Hammarkullen, dels 
runt torget men även längs med Bredfjällsga-
tan. Vid torget finner man en dagligvarubutik, en 
frukthandlare, en frisör, två snabbmatställen och 
en kiosk där man även kan uträtta postärenden. 
Där finns även bibliotek, bad och folkets hus. 
Längst med Bredfjällsgatan finns bland annat en 
elektronikbutik, fruktbutik och videouthyrning.

Skolor och förskolor 
Det finns två stycken skolor med årskurs F-9, 
Nytorpsskolan och Hammarkullsskolan, samt 
en skola, Bredfjällsskolan, med årskurs F-6. Till-
sammans går cirka 1000 elever i de tre skolorna. 
I Hammarkullen finns även tio stycken förskolor 
spridda över hela området. 

Vårdinrättningar
I Lärjedalen finns två äldreboenden, ett av dessa 
ligger i Hammarkullen, Hammarhus. Dagcen-
tralen Hammarträffen i Hammarhus entréplan 
har olika program och en mängd aktiviteter och 
underhållning för pensionärer i hela stadsdelen. 
Verksamheten är belägen vid Hammarkulletor-
gets handelsgata och äldreboendet upptar 7 vå-
ningar av byggnaden. 
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Natur- och rekreationsområden
Grönområden runtom Hammarkullen
Hammarkullen ligger omsluten av grönområden. 
Lärjeån och dess dalgång passerar öster och sö-
der om området. Ån har flora och fauna av riks-
intresse. 

Grönområden i hammarkullen 
Den grönska som finns i området är av varie-
rande slag, från öppna ytor till skogsdungar. På 
många ställen är naturen lätt okontrollerad och 
utgör där sly och buskage. Många av grönområ-
dena är av samma slag; okontrollerad skog och 
buskage mellan byggnader. Kartan till vänster vi-
sar en förenklad uppdelning mellan de befintliga 
grönområdena i Hammarkullen. ”Gårdsmark, 
gräs” karakteriseras av att de oftast är större an-
lagda ytor inom ett bostadsområde. Mellanrum 
finner man ofta starkt kuperade och snåriga. 
Främst runtom Hammarkullen finns större partier 
av vildvuxen skog. 

Odlingslotter
I området runt Bredfjällsgatan finns möjlighet att 
ha en egen odlingslott på gården. Dessa ligger 
placerade intill parkområden. 

Lekplatser/bollplaner
Det finns många anlagda lekplatser och ytor för 
bollspel i Hammarkullen. Kartan bredvid visar 
lekytorna uppdelade mellan anlagd lekplats, yta 
för lek i samband med skola/förskola/daghem 
samt ytor för bollspel av olika slag. 

Torget
Torget är den plats flest människor dagligen pas-
serar. Handel, spårvagn och offentlig service 
finns där. 
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Trafik 
Vägnät
I Hammarkullen är vägnätet planerat efter 
SCAFT-principen med separering av olika trafik-
slag. Matargator leder runt de olika områdena. 
Lokalvägnätet består i regel av säckgator. 

Vägnätet som finns i Hammarkullen är konstru-
erat för att kunna rymma stora mängder trafik. 
Trafikseparering mellan gång- och cykelvägar 
och bilvägarna genom olika vägbanor samt i oli-
ka nivåer resulterar i att trafikslagen inte möts. 
Den stora skalan uppmuntrar till högre hastighe-
ter än önskvärt i närhet till bostadsområden. 

Huvudentrén till Hammarkullen är placerad i en 
rondell varefter man får leta sig fram till torget 
genom en inte helt självklar väg och riktning. Två 
ytterligare entréer till området finns, vid Gropens

gård samt vid Bredfjällsgatan. Inne i den mest 
centrala delen av Hammarkullen finns ingen till-
gänglighet för motortrafik. 

Kollektivtrafik 
Hammarkullen ligger 14 minuter från Centralsta-
tionen med spårvagn och trafikeras av tre linjer, 
4, 8 och 9. Spårvagnshållplatsen ligger i berget 
på en lägre nivå än resten av Hammarkullen. En 
rulltrappa kopplar samman hållplatsen med tor-
get. 

Busslinje 72, 74 och 79, trafikerar Hammarkul-
lens väg och Storås industriområde. Slutdestina-
tioner är Angered, Bergsjön och Redbergsplat-
sen. Till Angered tar det 3-5 minuter med buss. 

GC-vägar
Övergripande gång- och cykelbanor finns se-
parerade från biltrafik. De är väl utbyggda och 
leder genom gröna områden där de oskyddade 
trafikanterna kan färdas utan att behöva korsa 
en bilväg. Två gångbroar finns i området. De un-
derlättar för gångarna genom att plana ut höjd-
skillnader och därmed förkorta vägen hem, samt 
separerar gång och cykeltrafikanter från biltrafi-
ken. 

Förbindelserna norr och söderut till andra stads-
delar är goda via gång- och cykelbanor och även 
där separerade från biltrafik. Söderut finns för-
bindelse hela vägen in till centrala Göteborg, till 
största del via friliggande gång- och cykelbana.

  


entré till torget med bil
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Parkering
För att kunna bedöma om dagens antal parke-
ringsplatser överensstämmer med bilinnehav 
och behov har jag tittat närmare på ”Parkerings-
normer för Göteborg 1996”, vilken är framtagen 
av stadsbyggnadskontoret i Göteborg för att 
kunna ge riktlinjer vid planering. De gäller som 
lokala anvisningar till PBL:s bestämmelser. 

I rapporten har statistik analyserats för att få 
fram en norm över parkeringsbehov i dag och 
i framtiden. De konstaterar att biltätheten är hö-
gre i ytterområdena än i den centrala delen av 
staden, undantaget den nordöstra delen, där 
Hammarkullen ingår. I denna del har till och med 
biltätheten minskat.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de 
boendes parkeringsbehov helt ska uppfyllas, 
därmed behövs 1 parkeringsplats till 1 bil. I rap-
porten står:

Den som stadigvarande disponerar 
bil (egen, lånad eller hyrd) skall 
ha tillgång till en parkeringsplats 
belägen på ett rimligt avstånd från 
bostaden (Göteborg Stad 1996, 
s. 20)

Gångavståndet till parkeringsplatsen bör inte 
vara längre än 300 meter. Det ska även finnas 
besöksplatser att tillgå vid bostadsbebyggelse. 
Finns en god kollektivtrafikförsörjning kan kravet 
på besöksplatser reduceras till viss del. 

Genom statistiska uppgifter om antalet 
privatregistrerade personbilar i trafik samt 

20% tillägg för tjänste- och leasingbilar etc. 
kan bilplatsbehovet räknas ut. Även ett tillägg 
angående förväntad biltillväxt bör inkluderas 
i beräkningarna. Till detta adderar man även 
besöksplatser, 0,1 bilplats/lägenhet. 

Siffrorna visar ej yrkesmässigt innehav av 
personbil för fysisk person enligt fordonsregistret 
2005.12.31. 

Storås      137
Hammarkroken    163
Sandeslättskroken    90
Sandeslätt     183
Västerslänt     197
Bredfjällsgatan    174
Gropens gård    61
Hammarkulletorget    232
Sammanlagt:    1237

Utöver dessa siffror kan även bilinnehav i 
personligt företag räknas in, därmed blir den 
sammanlagda siffran 1371 personbilar, 134 fler 
bilar. 

En jämförelse med antalet lägenheter i områdena 
visar att det genomsnittliga bilinnehavet, utslaget 
på alla basområden, ligger på 0,44 bilar per 
lägenhet. 
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Hammarkulletorget
parkering ca 550 platser
bilinnehav: 0,33
behov boendeparkering: 232

Bredfjällsgatan
parkering ca 350 platser
bilinnehav: 0,21
behov boendeparkering: 174

Gropens gård
parkering ca 175 platser
bilinnehav: 0,30
behov boendeparkering: 61

Sandeslätt
parkering ca 200 platser
bilinnehav: 0,82
behov: 183

Västerslänt
parkering ca 200
bilinnehav: 1,20
behov: 197

Sandeslättskroken
parkering ca 100
bilinnehav: 0,82
behov: 90

Hammarkroken
parkering ca 180
bilinnehav: 1,12
behov: 163

Storås
parkering ca: 140
bilinnehav: 1,18
behov: 137



Bilinnehav uppdelat på de olika basområdena är 
följande:

Storås      1,1
Hammarkroken    1,12
Sandeslättskroken    0,82
Sandeslätt     0,36
Västerslänt     1,20
Bredfjällsgatan    0,21
Gropens gård    0,30
Hammarkulletorget     0,33
Genomsnitt:      0,44

Parkeringstillgången i Storås, Hammarkroken 
och Västerslänt överensstämmer med bilinne-
hav. 

Genom en uppskattning av parkeringsplatser 
har jag konstaterat att det i basområdet Ham-
markulletorget finns strax över 400 parkerings-
platser för boende, samt ytterligare 125 platser 
vid torget. Bredfjällsgatan har uppskattningsvis 
över 300 platser tillgängliga f basområdena. 
Sandeslätt cirka 225 stycken och Gropens gård 
har cirka 150 stycken parkeringsplatser. 

Kommunala utredningar för området 
Nya planer för Angered
Den gällande plan som finns över Angered, där 
Hammarkullen är inkluderad, är Översiktsplanen 
från 1995, Nya planer för Angered. I den föreslås 
ett handlingsprogram som bland annat säger att 
man under 90-talet ska göra en samordnad sats-
ning på Angered. Problem man finner i de olika 
områdena i Angered är att bostadsbeståndet har 

nått en ålder på cirka 20 år och är i behov av 
upprustning. Segregationstendenser, där ohäl-
sotalet, arbetslösheten och andelen invandrare 
är högre än i andra delar av Göteborg bör mot-
arbetas. I rapporten eftersträvas en stadsmäs-
sighet i områdena och en större variation i bo-
endemöjligheter genom att fler småhus och låga 
flerfamiljshus byggs. 

Noteras bör att när denna rapport genomfördes 
var andelen tomma lägenheter stor i området. 
Idag finns inga lediga lägenheter. 

Sammantaget blir målet för den fysiska plane-
ringen, enligt översiktsplanen, att binda sam-
man de utspridda bostadsområdena, Hjällbo, 
Hammarkullen, Eriksbo och Linnarhult. Integrera 
bostäder med arbetsplatser och service. Öka 
variationen i bostadsutbudet. Härtill kommer att 
arbeta med förbättringar av miljön i de befintliga 
bostadsområdena. En mer stadsmässig bebyg-
gelse med livfullare och attraktivare bostadsmiljö 
eftersträvas. Steget mellan hyreslägenhet och 
småhus behöver kompletteras med mellanfor-
mer av boende för att underlätta en komplett bo-
endekarriär i området. Detta hoppas man ökar 
kvarboendet och stabiliteten i området. 

De områden i Hammarkullen som pekas ut som 
lämpliga för byggnation av nya bostadsområden 
är väster om västerslänt och söder om Hammar-
kullen. 

• Väster om västerslänt:
I sluttningen mellan Hjällbovägen 
och småhusområdet Västerslänt. 
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bostäder såväl i storlek som i upplåtelseform.

I strukturstudien förordas att tyngre verksam-
heter och verksamheter som är beroende av 
täta transporter förläggs vid de genomgående 
lederna. Andra verksamheter ser man gärna 
placerade i anslutning till bostäder för att kunna 
uppnå en blandstad.

Strukturstudien ska ses och användas som ett 
komplement och en uppdatering av de mål och 
slutsatser som finns i ”nya planer för Angered”, 
står skrivet i inledningen till studien. 

Strukturstudien utgår från Göteborg stads vi-
sioner presenterade i Budget 2005, där det 
övergripande målet är att stärka utvecklingen i 
Angered och Göteborg som helhet. 

Tre områden har identifierats som de viktigaste 
att utveckla:

• Bebyggelse (bostäder och verksamheter) 
 Förslag till lämplig lokalisering av ca   
 1500 nya bostäder
 Skapa handelsplatser och nyetableringar  
 av företag

• Grönt 
 Förslag till hur det i området kan skapas  
 trygga, attraktiva grönområden i 
 samklang med bebyggelse och    
 trafikrörelser. 

• Trafik
Tryggare, mer upplevelserika rörelser  

Ca 75 radhus i etager.

• Trafik Söder om Hammarkullen:
Mellan östra Hammarkullen och Eriksbo kan tre 
mindre småhusområden byggas.

 1 Området sydost om Hammarkroken:
65 bostäder i parhus och radhus. 

 2 Öster om daghemmet i Östra   
 Hammarkullen: 

Ca 40 bostäder i parhus och radhus 
och ett 15-tal villor. 

De ovan nämnda områden är rubricerade 
”lämpliga områden”, under rubriken ”möjliga 
områden” finns det tredje området söder om 
Hammarkullen.

 3 Söder om Hammarkullen, i anslutning  
 till Sandeslätt:

20 parhus 

Strukturstudie: Från Lärje till Bergum
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har tagit 
fram en strukturstudie Från Lärje till Bergum 
(2006). I den beskrivs ambitionen att förtäta be-
byggelsen först inom bostadsområdena i väster, 
vilket inkluderar Hammarkullen. Vidare vill man 
koppla samman de närliggande förortsområ-
dena, Hammarkullen, Hjällbo, Eriksbo och Lin-
narhult och även förbättra förbindelsen söderut 
mot den centrala staden. Vad gäller grönom-
råden vill man förstärka deras funktioner och 
relation till omgivningen. Vidare står i studien att 
det finns önskemål om ett mer varierat utbud av 
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och öka orienterbarheten i samklang  
med bebyggelse och det gröna. 

I hela det studerade området finns 
önskemål om ett mer varierat utbud 
av bostäder såväl i storlek som i upplå-
telseform. Nya bostäder ger möjlighe-
ter till ökat kvarboende, ofta i form av 
boendekarriär inom den egna stads-
delen, och en ökande befolkning ger 
i sin tur ett förstärkt underlag för handel 
och service (Göteborg Stad 2005, s. 2)

I studien beskrivs även en önskan om att skapa 
en god framtida grönstruktur och vikten av att 
skapa en struktur med variation av grönytor och 
platser som uppfyller olika krav för olika typer av 
aktivitet. Naturen som ligger nära eller i anslutning 
till bostäderna är inte alltid tillvaratagen på ett 
tillfredsställande sätt utan är på flertalet ställen 
endast överblivna ytor, vilka skulle kunna förädlas 
till parker. 

I studien poängteras ett antal förslag som ska 
komplettera tidigare förslag från ”Nya planer för 
Angered”, däribland följande:

 • Bebyggelsen ska förtätas först inom 
bostadsområdena.

 • De olika stadsdelarna ska på sikt kopplas 
samman. Tillkommande bebyggelse 
placeras för att underlätta denna 
utveckling. 

 • Grönområden ska utvecklas med olika 
funktioner. 

 • Gatuhierarkin bör tydliggöras. 
 • Angränsande stadsdelar bör   
 knytas ihop med centrala staden. 

 • Bidra till ett varierat utbud av bostäder 
och verksamheter

 • I första hand förtätning i 
bostadsområdena. 

 • Undersöka möjligheten att smalna    
 av gator och minska parkeringsytor så  
 att mer byggbar mark kan skapas utefter  
 leder, gator osv. 

 • I ett längre tidsperspektiv ska de olika 
områdena byggas ihop till en del av staden 
med tillgång till bra service och natur. 

Vidare konstateras i studien att tydliga entréer 
till områdena saknas och att det finns brister 
i kopplingarna mellan områdena och med 
avgränsande stadsdelar och centrala staden. 
Den stora skalan gör det svårt att orientera sig 
i miljön. Uppdelningen är inte heller uppdelad i 
privata, halvprivata eller offentliga rum. Slutligen 
uppmanas nya områden planeras så att man kan 
köra genom stadsdelarna i stället för runt dem. 

De senaste åren har utvecklingen vänt från 
att tidigare varit ett lågt exploateringstryck i 
den västra delen av Göteborg planeras ny 
många nya bostäder i Angered. Gårdsten har 
fått ett ansiktslyft och Storås ängar är nästan 
färdigbyggt.
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Offentliga platser - privata platser
I Hammarkullen dominerar de offentliga rummen. 
Byggnaderna, främst i de mer centrala delarna 
av Hammarkullen, övergår direkt från privat 
till offentlig miljö när man kliver ur dem utan 
övergång i halvprivat eller halvoffentlig sfär. Sett 
till t.ex. Oscar Newmans tankar om ett område 
kring bostaden, som de boende kan kontrollera 
för att kunna känna sig trygga, är detta raka 
motsatsen. 

Uppdelningen av offentligt, halvoffentligt, 
halvprivat och privat har jag baserat på 

Sören Olssons definitioner (Olsson 
1998). 

Offentligt rum är ett rum som alla 
kan använda och vistas i utan att det 
krävs en motprestation, exempelvis 
inhandlande. 
Halvoffentligt rum är tillgängligt 
för alla under vissa restriktioner. 
Ofta måste man betala för sig, 
exempelvis på café, restaurang 
och biograf. Det kan även vara 
en ägare som bestämmer över 
rummet och kan välja att 
utestänga människor eller 
stänga rummet under vissa 
tider på dygnet, exempelvis 
köpcentrum och gallerier. 
Halvprivat rum är till 
för en grupp människor 
och besökare till dem. 
Exempelvis trapphus eller 
gård.
I det privata rummet 
bestämmer den enskilda 
personen eller familjen. 
Tillgängligheten är 
mycket begränsad.
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