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Hammarkullen i Nordost
Hammarkullens placering som en förort med bra 
förbindelser till större marknader och mer befolk-
ningstäta områden gör att området idag håller på 
att utvecklas i riktningen mot att vara till endast 
för boende. Det är enkelt att välja annan plats att 
göra sina inköp på eller nyttja samhällsservice. 

Med det väl utbyggda vägnätet och den frekvent 
trafikerade kollektivtrafiken är det sällan längre 
än 15-20 minuter från centrala Göteborg och 
endast ett fåtal minuter från Angered Centrum. 
Hjällbo står enligt Kommunens planer som an-
dra stadsdel att utveckla ett levande centrum, 
därmed tillkommer ytterligare en konkurrent till 
Hammarkullen inom kort avstånd. 

Programområdets karaktärsdrag 
Hammarkullen är ett område tillkommet på 60- 
och 70- talet i funktionalismens förtecken. Man 
kan välja att se på området som ett miljonpro-
gramsområde med ensidig bebyggelse i stor 
skala eller så väljer man att se på området för 
vad det idag är och hur det har utvecklats sedan 
det byggdes. Skillnaden som jag ser det är att 
antingen lägga området i en förutbestämd mall 
där man redan från första början har förutfat-
tade meningar om allt från bebyggelsen till de 
människor som befolkar området. Eller så väljer 
man att se på området som ett unikt objekt med 
speciella förutsättningar som endast finnas i just 
Hammarkullen. Det är den senare inställningen 
som jag har försökt applicera på området när jag 
arbetat med det. 

Hammarkullen ligger placerad som en ö i grön-
skan och naturen i nordöstra Göteborg. Berg 
skapar barriärer som gör det svårt att röra sig 
utanför området. Detta skulle kunna leda till att 
en starkare identitet kan skapas jämfört med 
områden som tenderar att flyta ut med otydliga 
gränser. Hammarkullen känns dock uppdelat i 
ett antal mindre områden. Kopplingar finns mel-
lan områdena genom gångvägar men sikt och 
framkomlighet hindras ofta av buskage och snår-
skog samt terrängen. Dessa delområden, och då 
främst de som ligger i ytterkanterna rör sig mer ut 
från Hammarkullen än in mot dess kärna. Där är 
även bilinnehavet större och bilvägarna är drag-
na så att man lätt kan angöra sitt bostadsom-
råde utan att behöva åka igenom Hammarkullen. 
Människor kan därmed bo i Hammarkullen utan 
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tvättstugor och samlingslokaler i befintlig kompletteringsbebyggelse



att för den skull vara delaktig i områdets folkliv. 

I Hammarkullen finns allt idag för ett klart syfte. 
Vägarna är till för att köra bil på, lekplatserna 
är till för lek, handelsgatan ska man handla på. 
Det är inte bara funktionsseparerat utan även 
ytterst rationellt planerat. 

Tidigare miljöförbättringsåtgärder
Bra exempel på hur man försökt bortse från plat-
sens unika utformning och genom detta visat li-
ten respekt för just den stil som finns i området 
är den senare tids ”miljöförbättringar” i området 
utförda av bostadsbolagen i området. Kinainspi-
rerade takavsatser och entréer har adderats till 
den funktionalistiska utformningen, utan hänsyn 
till tidigare formspråk. Samt den kompletterande 
bebyggelse av tvättstugor och gemensamhets-
lokaler i traditionell ”röda stugan med vita knu-
tar”- utförande. Intentionerna med detta har varit 
goda i en förhoppning att mjuka upp området, 
göra det mer ombonat och ta ned skalan, men 
för mig andas ”förbättringarna” en förakt till mil-
jön och bebyggelsen som finns. 

Accentueringen av entréer har dock fyllt sitt syfte 
genom att man lättare kan identifiera var ingång-
arna är, samt brutit upp de långa perspektiven 
av raka byggnadskroppar. Den ”eklektiska” stil 
som blivit resultatet är dock, enligt mig, obalan-
serad och påklistrat. Till entréernas tillbyggnad 
har även ytterligare takutsatser adderats vilka 
gör att byggnaderna känns tungt fastklistrade vid 
marken. Bottenvåningarna har även genom att 
ljusinsläppet reducerats blivit mörka och undan-
skymda. Positivt med tillbyggnaderna är dock 

den spontana tillväxt av butiksverksamhet som 
har möjliggjorts genom att skalan blivit mindre 
och mer intima rum har skapats. Bredfjällsgatan 
visar exempel på detta. Balkongerna som adde-
rats tillhör även de kategorin ”förbättringar” som 
rent praktiskt skapat goda lösningar men där det 
estetiska uttrycket fått ge vika. 

Bebyggelsen
Av PBL 3 kap. 1-2 § framgår att byggnader skall 
placeras och utformas på ett sätt som är lämp-
ligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden 
och till natur och kulturvärdena på platsen. 

Byggnaderna skall ha en yttre form och färg som 
är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna 
som sådana och som ger en god helhetsver-
kan.

Idag finns ett behov av 1500 fler bostäder i Lär-
jedalen. Tidigare har Hammarkullen haft en pe-
riod där lägenhetsuthyrning varit svår och lägen-
heter stått tomma. Idag är detta inte fallet. Enligt 
Bostadsbolaget vill många av de boende bo kvar 
i området, och flyttar från lägenhet till radhus till 
villa, inom Hammarkullen. Lägenhetsmässigt 
finns störst andel tvåor och treor i området. Ett 
önskan om större, men dock billiga, lägenheter 
har framförts till hyresbolagen. Det hus i Ham-
markullen som framförallt innehöll stora lägenhe-
ter revs på 1990- talet och ersattes med parhus. 

Bebyggelsemönster
I områdena runt Hammarkullens torg står de 
storskaliga byggnaderna glest med stora skogs-
partier emellan. Utåt kanterna av området är be-
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Offentligt - Privat
Hammarkullen har, som andra områden byggda 
under modernismen, en planering baserad på 
tillvaratagandet av grönska, ljus och luft. Rums-
lighet har bytts ut mot öppenhet. Runtom husen 
har öppna ytor skapats istället för gårdar. Längst 
med vägarna har byggnaderna placerats en bit 
ifrån vilket även där motverkat skapandet av 
rumslighet.

Behovet av olika slags rum i ett område finns 
många tankar och teorier om. I och med att Ham-
markullen är ett funktionalistiskt planerat område 
finns en mängd öppna ytor och offentliga platser. 
Detta till skillnad från äldre bebyggelse som ofta 
har klart avgränsande rum uppdelade i offentli-
ga, halvoffentliga, halvprivata och privata platser. 
Oldenburg har poängterat den lokala platsens 
betydelse för tillhörighet, trygghet och identitet 
(Oldenburg 1988, ss. 203-229). Finns  inte des-
sa platser, som i förortens bebyggelse försvinner 
även de positiva sidoeffekterna anser han.

Det jag vill uppnå med att planera för mindre 
platsbildningar är att försöka skapa mötesplatser 
och en känsla av halvprivata utrymmen.

Undersökningar visar på att nedsmutsning, för-
störelse och kriminalitet samspelar med husens 
storlek och brist på avgränsningar (Coleman 
1990, ss. 1-5). Även om detta påstående kan 
behöva nyanseras och inkludera andra faktorer 
som befolkningssammansättning, fattigdom och 
arbetslöshet finns ändå poänger i resonemang-
et. Det modernistiska uttryck man finner i Ham-
markullen underlättar inte för möten.

byggelsen mindre i skala och grönområden åter-
finns i större utsträckning som gårdsmark.

Arkitekturen
Fasadernas grå betong har genom åren blivit 
smutsig och börjat rinna och bör därför rustas 
upp. Genom färgläggning kan man även bryta 
upp husen i längdperspektivet och skapa ett mer 
harmoniskt område där den smutsgrå skalan kan 
bytas ut. Byggnadernas fasader, frånsett färgen, 
har ett stilrent uttryck. De långa perspektiven 
som främst Hammarkulltorgets byggnad i öster 
är fascinerande och exempel på modernismens 
uttryck.

Grönstruktur
I Hammarkullen finns en stor del grönska. Många 
grönområden är skogsliknande partier utslängda 
mellan husen eller skogbeklädda bergsknallar. 
Det finns även många gräsbeklädda mellanrum 
som inte direkt används till annat än transport-
sträckor. Det är viktigt att bevara grönområden 
i området eftersom det är en enorm kvalitet, att 
kunna bo i en urban miljö med naturen bokstavli-
gen inpå husknuten. Dock finns många grönom-
råden som utgörs av sly och buskage. Många av 
de grönområden som finns idag har inga klara 
identiteter utan smälter samman till likadana 
grönområden där ingen står ut från mängden. 
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naturen finns nära bebyggelsen i Hammarkullen 



Vägsstrukturen inom området är storskalig och över-
demensionerad. Bilden visar infarten till Hammarkul-
letorget via Hammarkullens väg och Hammarkulle-
gatan



Trafik
Strukturen 
Trafiksituationen i Hammarkullen är baserat på 
trafikseparering och överdimensionerade vägar. 
Blandningen av en raksträcka av 12 meter bred 
väg och en hastighet på 30 km i timmen gör tra-
fiknätet förvirrande. Bilfritt inne i området är dock 
en av de stora kvaliteterna i Hammarkullen och 
går hand i hand med närheten till naturen och 
stora inslag av grönska. 

Entréer till området
Entrén till Hammarkullen är oklar och det kan 
vara svårt att orientera sig, även om man lyckas 
komma in rätt väg till en början. För den som be-
söker området för första gången är det förvirran-
de att både centrum och ett stort bostadsområde 
går under benämningen Hammarkulletorget. 

Parkeringsytor
Idag finns fler parkeringsplatser än vad det finns 
bilar i Hammarkullen. Grundat på Göteborgs all-
männa riktlinjer om att en bil kräver en parke-
ringsplats kan slutsatsen dras att ca 425 platser 
skulle kunna tas bort om man ser till hur dagens 
situation ser ut. 

Gångbroarna
I Hammarkullen spelar gångbroarna en stor roll i 
att underlätta för fotgängarna genom att plana ut 
höjdskillnader och därmed förkorta vägen. Dock 
finns en känsla av underordnande till bilvägarna 
genom den smala bredd broarna har samt dess 
lätt provisoriska konstruktion. 

Funktioner
Både den offentliga och kommersiella servicen 
skulle behöva förbättras i området. Genom ökat 
befolkningsunderlag finns en möjlighet att fler 
vågar öppna butiker eller serviceinrättningar vid 
torget samt att de skulle få det ekonomiska un-
derlag de behöver. Fungerande service behövs 
för att kunna skapa mötesplatser och starkare 
målpunkter samt ge en trevnad till Hammarkul-
len av att det är en levande stadsdel och inte 
endast en sovstad. 

Torget
Torget är i dagsläget ingen exakt plats utan flyter i 
sina kanter ut och ihop med närliggande ytor och 
bebyggelse. Byggnaden som löper längs torgga-
tan har mestadels slutna fasader mot gatan och 
butiksbyggnaden är även den fattig på intryck. 
I ändarna av gatan finner man spårvagnshåll-
platsen och badet. Hållplatsen är en målpunkt 
för många men badet är ingen attraktion som de 
flesta besöker dagligen, därmed har torggatan 
ingen egentlig funktion som handelsgata efter-
som varken handel eller skyltfönster finns som 
kan skapa ett intresse av att ta den vägen. 

Handelshuset mitt på torget känns litet i jämfö-
relse med byggnaderna som omfamnar det. Med 
sin en våning är det stor skillnad till närmaste 
byggnads åtta våningar. 

55



Kevin Lynchs analysmetod
Den analysmetod jag har valt att använda är 
Kevin Lynchs analys av mentala kartor (Lynch 
1960, ss. 46-83). Detta för att identifiera stråk, 
noder, barriärer, landmärken och områden i 
Hammarkullen. För att göra denna analys har 
jag tagit hjälp av befolkningen i Hammarkullen. 
Detta genom att kontakta föreningar verksamma 
i Hammarkullen. Genom att låta medverkande 
svara på ett antal frågor muntligt och med skis-
ser beskriva har jag kunnat identifiera det Lynch 
har valt att benämna stråk, noder, barriärer, land-
märken och områden. 

Jag har i skissframtagandet bett intervjuperso-
nerna beskriva vägen från deras hem till torget, 
som om de gjorde det för en främling som ald-
rig tidigare besökt området. De uppmanades att 
rita in byggnader och liknande som skulle kunna 
göra det lättare att hitta. Jag har valt att göra en 
något komprimerad undersökning, jämfört med 
vad Lynch utarbetat, dels på grund av begräns-
ning i tid från min sida som detta arbete utgör 
men även för att underlätta för mina intervjuper-
soner. 

Målet med analysmetoden har jag nått när jag 
sedan sammanställt vad mina intervjupersoner 
svarat och skissat. Därmed har jag fått en god 
bild över hur Hammarkullen fungerar i mer inof-
ficiella sammanhang. 

De jag pratat med har varit en blandning av män 
och kvinnor i ungefärliga åldrar från 18 till 70 år, 
både med svensk och invandrarbakgrund. Jag 
har lyckats samtala med boende från alla områ-

den förutom Gropens gård.

Nedan följer en förklaring av begreppen:

• Stråk
Stråk är kanaler människor rör sig längst 
med. De kan utgöras av till exempel gator, 
trottoarer, kanaler eller järnvägar. Stråken 
ses som det dominerande elementet. Det är 
utifrån stråken som resterande elementen 
är disponerade. I Hammarkullen är det mest 
iögonfallande stråket

• Barriärer
Barriärer är linjära element som inte uppfattas 
som stråk. De kan utgöra gränser mellan 
olika områden men även fysiska hinder som 
är mer eller mindre ogenomträngliga. 

• Områden 
Områden är delar av staden som besökaren 
känner att de stiger in i. Ett del som har en 
egen karaktär.

• Noder
Noder är strategiska punkter som man åker 
till eller ifrån. En knytpunkt där olika vägar 
möts, exempelvis en kollektivtrafikknutpunkt. 
Noden kan även uppstå där människor 
träffas och något händer. De sitter ofta ihop 
med begreppet stråk, eftersom noder ofta 
uppstår i sammanstrålningar av stråk. Även 
till områden finns en koppling eftersom noder 
ofta utgör kärnan i ett område. 
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• Landmärken
Ett landmärke står gärna ut från sin omgivning. 
Det kan vara ett objekt synligt från långt 
avstånd eller detaljer i den urbana miljön. 
De avslöjar platsens speciella karaktär och 
identitet.

Kartan visar dessa element applicerade på 
Hammarkullen utifrån analyser jag gjort på de 
mentala kartor som ritats av de intervjuade samt 
iakttagelser av området gjorda av mig själv. Jag 
har även valt att placera ut en markör för mötes-
platser majoriteten av de intervjuade uppgett. 

kade den funktionalistiska bebyggelsen uppfat-
tas som identitetslös och ritades på teckningarna 
endast som fyrkanter, medan till exempel parhu-
sen, nybyggda, blev mer detaljrikt avritade. 

Vägarna spelar en stor roll för orienterbarheten, 
hur de ser ut, vändplatser, parkeringar och så vi-
dare. 

Intervju/samtal med boende
Vid intervjutillfället fördes även en dialog runt 
boendet, utomhusmiljön och förväntningar inför 
framtiden i Hammarkullen. 

Gemensamt för alla intervjuade är att de trivs i 
sitt boende, både i sina bostäder och i Hammar-
kullen. Det enda som verkar störa är vissa trygg-
hetsrelaterade frågor där de äldre intervjuade till 
viss del undvek att gå till torget på kvällarna. Tor-
get användes annars i stort sett varje dag i olika 
ärenden av de boende som inte hade tillgång 
till bil. Störst bilinnehav verkade de som bodde 
längst från torget ha och de rörde sig även i min-
dre utsträckning mot torget. 

När jag bad dem nämna något dåligt med Ham-
markullen var det många som pekade på Bred-
fjällsgatan. Byggnaderna, skötseln och i viss 
mån de boende verkade ligga på minussidan. En 
kvinna ansåg att alla byggnaderna borde rivas. 
Positivt med att bo i Hammarkullen var bland an-
nat närheten till naturen och ren lufta samt de 
goda kommunikationerna. Även lägenheternas 
standard ansågs vara god. Flera av de yngre in-
tervjuade berättade att de kunde tänka sig att bo 
kvar i området även i framtiden. 

Deras skisser vittnar om en ganska ensidig miljö 
där få element står ut. När jag frågade dem om 
något i den fysiska miljön var specifikt för Ham-
markullen var det ingen som har något direkt 
svar. En svarade Bredfjällsgatan. 

Målpunkt och landmärke i området är torget. 
Även ”regnbågen”, entrén till Sandeslätt, är ett 
landmärke som är lättidentifierat. För övrigt ver-

”regnbågen”
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mentala kartor över Hammarkullen 


