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Jag har i mitt planförslag försökt se på Hammar-
kullen från en övergripande nivå där jag planerat 
för utveckling i hela området, samtidigt som jag 
gått på djupet och utreder, för områdets utveck-
ling, avgörande punkter. Däribland torget, entré-
er och kompletterande bebyggelse. 

Jag har lokaliserat ett antal platser passande för 
komplettering av bebyggelse och utvecklat den 
yttre miljön där de olika delområdena får starkare 
kopplingar till varandra, vilket även inkluderat en 
möjlighet för torget att utvecklas till ett köpcen-
trum med starkare identitet och dragningskraft. 

Inte bara kompletterande bebyggelse med det 
större kundunderlag som det medför är viktigt 
utan även att locka till sig de i nuläget boende 
som idag väljer att ta bilen till Hjällbo eller Ang-
ered för mindre inköp. Kopplingarna mellan yt-
terområde och centrum ska kännas självklara 
och okomplicerade. Detta kan underlättas ge-
nom klara siktlinjer och trevliga stråk att röra sig 
över. 

Tre etapper
Området kommer att utvecklas i tre steg. Den 
negativa utveckling Hammarkullens centrum i 
dagsläget befinner sig i behöver brytas. Torget 
känns idag öde och få butiker finns, vilket leder 
till att färre väljer att göra sina inköp där, kundun-
derlaget minskar, färre butiker kan klara sig eko-
nomiskt, vilket i sin tur leder till att underlaget blir 
ännu sämre och så vidare. För att bryta denna 
trend behöver något förändras. 

Med en ny entré höjs torgets status och det blir 
mer lättillgängligt. Vid själva torget öppnas fasa-
der upp och estetiska förändringar ger platsen 
ett lyft. Med ny spårvagnsstation anländer boen-
de och besökare till mitten av torget och skapar 
därmed det liv som kan väcka platsen. Samtidigt 
kompletteras med bebyggelse för att öka kund-
underlaget. 

Genom att steg ett är genomfört och torget sak-
ta börjar vakna till liv ökar attraktionskraften för 
Hammarkullen. Därmed finns utrymme och ef-
terfrågan efter fler bostäder i området. På detta 
sätt kan Hammarkullens utveckling fortsätta och 
den tidigare situation området befann sig i ersät-
tas av en uppåtgående trend. 

De tre faserna av utveckling hjälper även till att 
utveckla området på ett varsamt sätt där platsen 
och de boende hinner anpassa sig till föränd-
ringarna. Man kan även under tiden göra korri-
geringar och anpassningar beroende på hur ut-
vecklingen kan komma att se ut. Exempelvis kan 
parkeringsbehov och parkeringsplatser korrige-
ras vid en eventuell förändring av bilinnehav. 

Sammanfattningsvis presenteras de tre olika 
stegen nedan. 

Steg1
Det första steget som jag beräknat till 1-5 år, 
innefattar en bebyggelse från torget ned mot den 
gamla infartsvägen. Därmed bildas ett stråk av 
parhusbebyggelse från torget till villorna i Storås. 
Från Gropens gård fortsätter trevånings flerbo-
stadshus ned mot Hammarkullevägen. 
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I det första steget flyttas även huvudentrén från 
tidigare läge till ett mer centralt och lättorienter-
bart läge. 

Steg ett inkluderar även en upprustning av tor-
get, estetiskt och praktiskt. 

Steg 2
Etapp två, 5- 15 år, sker västerut.
Torget får i andra steget ytterligare inramning, till 
väster, av bebyggelse där bottenvåningen kan 
fungera som butik- och verksamhetsyta. Den 
tidigare parkeringsytan vid Bredfjällsgatan be-
byggs med tre till fyra våningars flerbostadshus 
delvis i suterräng mot en höjd. Här kompletteras 
även med stadsvillor i två våningar.

Gång och cykelbron breddas och höjs i status 
mot Västerslänt. Skogspartiet rensas på sly och 
buskage för att underlätta siktlinjer och koppling-
ar mellan Västerslänt och de mer centrala de-
larna av Hammarkullen. 

Steg 3
År 15-25. I det tredje steget byggs ytterligare ett 
parkeringsdäck om, strax norr om Sandeslätt. 
Längs med den avsmalnade tidigare infartsle-
den placeras punkthusbebyggelse som korre-
sponderar till närliggande lamellhus i höjdskala. 
Gång- och cykelbron österut mot Hammarhöjden 
breddas och förbättras. 

100 500 meter

1

3
2

64



Komplettering av bebyggelse
Det jag tänkt på vid kompletteringen är att för-
söka bibehålla det modernistiska uttryck som till 
stor del finns idag i området. Därför har jag valt 
att inte förändra och omforma den befintliga be-
byggelsen mer än genom rengöring och förbätt-
ring av fasader. Jag vill dock skapa mer intima 
rum och en godare fördelning av offentliga och 
privata rum. Genom mitt planförslag har jag där-
för brutit upp viss bebyggelsestruktur i förmån för 
en mer varierad stadsbild.

Genom att komplettera bebyggelsen i Hammar-
kullen med fokus på att skapa en tätare mer ur-
ban struktur kan underlaget för service i området 
förbättras. Kompletteras bebyggelsen i områdets 
utkanter leder detta endast till ett större beroende 
av bil där man fall väljer att göra sina inköp och 
nyttja service i andra stadsdelar. Kopplingarna 

bör leda invånarna in emot centrum av Ham-
markullen och inte göra så att de kan smyga in 
bakvägen. 

Sammanlagt skapas ca 600 nya lägenheter i 
Hammarkullen i och med mitt förslag. Olika bo-
stadsformer har applicerats på de nyplanerade 
områdena, vad gäller upplåtelseform och lägen-
hetssammansättning. Det i dagsläget vanligaste 
lägenhetsutförandet av tvåor och treor komplet-
teras med större lägenheter för stora familjer 
samt mindre lägenheter för enpersonshushåll. 
För att kunna göra boendekarriär inom området 
utökas antalet parhus i olika former samt stads-
villor. 
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Den gröna axeln (se karta nedan) följer bebyg-
gelsen från torget genom parhusbebyggelse 
som möter villabebyggelsen i Storås. Den be-
fintliga parhusbebyggelsen kompletteras med 
ytterligare fyra tvåvånings parhus och fem styck-
en parhus placeras mot den gamla infarten vid 
Storås. De planerade parhusen kommer kunna 
korrespondera med de redan befintliga parhus 
som finns på Hammarkulletorget. Utökandet av 
parhus skapar en starkare identitet för den min-
dre bebyggelsen och leder till att de kan stå upp 
mot dess mer storskaliga grannar.

Gropens gård kompletteras med ytterligare tre-
våningshus som placeras i anslutning till den 

befintliga bebyggelsen. Längs med Hammarkul-
legatan kommer bebyggelsen placeras närmare 
vägen för att skapa ett intimare gaturum och ta 
ned benägenheten att köra fort. 

Majoriteten av alla skolor och förskolor är inhysta 
i som det känns provisoriska byggnader. Det jag 
tycker skulle vara väldigt intressant är om dessa 
verksamheter kunde samarbeta med områdets 
uttryck och möjligtvis inlemmas i ursprungliga 
byggnader samt placeras i bottenvåningen på 
nya byggnader. Därför får förskolan vid Gropens 
gård nya lokaler i bottenplan på de planerade 
flerbostadshusen.

Den blå axeln är fortsättningen på torget som 
kompletteras med inramning av ytan även till 
väster. Vid torget tillkommer bebyggelse i form 
av fyravånings bostadshus med plats för verk-
samheter i bottenplan. Detta ger en bättre inram-
ning åt torget och fortsätter även det befintliga 
handelsstråk som finns från torget till Bredfjälls-
gatan. 

Eftersom antalet parkeringsplatser som finns i 
området är mer än tillräckligt bör parkeringshus 
och parkeringsplatser minskas och omarrange-
ras. Stora ytor av endast biluppställning kan med 
fördel förläggas till parkering längs med vägarna 
vars bredd tillåter detta utan större ingrepp. I 
etapp två byggs parkeringsyta över med bostä-
der i suterräng mot berget där ingång kan ske 
både från två våningar upp, från berget, och även 
från markplan. Även i denna del av Hammarkul-
len inhyses en befintlig förskola i bostadsbebyg-
gelsen som även här utgörs av flerbostadshus, i 
tre våningar. 

100 500 meter
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Inspiration från Norra Älvstranden. Likheter finns mel-
lan dagens formspråk och Hammarkullens



Längst den lila axeln placeras parhus med ute-
plats på parkeringshuset. Bottenvåningen kom-
mer dock fortfarande fungera som parkering. 
Byggnaderna placeras i söderläge. 

I och med att vägen har smalnats av finns ut-
rymme till bebyggelse längst med den tidigare 
infarten. Här planeras för bebyggelse överens-
stämmande med den befintliga i skala men i mer 
varierad form. Punkthus i sex våningar, alla med 
balkonger som vetter åt syd till sydost. 

De ytor som tas i anspråk för nybyggnation har 
tidigare fungerat som parkering, bollplan eller öp-
pen yta. För att motivera en bebyggelse på des-
sa ytor finns en utarbetad plan om hur funktio-
nerna kan omordnas för att inte viktiga kvaliteter 
i området ska gå förlorade. Genom att samordna 
lekytor i området till ett mindre i antal angjorda 
ytor kan barn i olika områden träffas och umgås. 
Eftersom det inte finns någon biltrafik inne i om-
rådena är det lätt för barn att fritt röra sig mellan 
olika bostadsområden. För sportverksamheter 
hänvisas till fotbollsplanen vid idrottsanläggning-
en samt mindre planer runt om i Hammarkullen. 

Parkeringsyta finns det idag ett överskott av i 
Hammarkullen. Då bilinnehavet ligger på 0,44 i 
genomsnitt och 425 parkeringsplatser för många 
i dagsläget kan konstateras att stora ytor står 
tomma. Det tillskott av lägenheter som mitt för-
slag för med sig resulterar i att ett antal parke-
ringsplatser återigen kommer att behövas. Ge-
nom att utöka de underjordiska parkeringsgara-
gen i väster samt de i öster planerade garagen 
i samband med punkthusbebyggelsen, även här 

under mark, med ljusinsläpp och god tillgänglig-
het till byggnaderna för att inte osäkerhetskäns-
lor ska uppkomma, kan behovet av parkerings-
platser tillgodoses. 

På följande uppslag följer en mer detaljerad re-
dovisning av de olika utbyggnadsområden som 
finns i mina planer.  
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Parhusbebyggelse - 
Hammarkulletorget
Parhusbebyggelse placeras på ett stråk från 
Hammmarkulletorgets befintliga bebyggelse till 
Storås villaområde. Därmed skapas en samman-
hållande bebyggelse av lägre byggnader som 
bättre klarar av den volymmässiga konkurrensen 
från sina många våningar högre grannar.  

22 nya bostäder tillkommer. Ytmässigt är de ny-
planerade parhusen samma skala som de be-
fintliga, 170 kvm. 

Parkering sker vid parhusområdets befintliga 
parkeringsplatser som utökas till ytan, samt på 
nyanlagda parkeringsplatser vid vägen. 

Befintliga parhus är bostadsrätter vilket även 
kommer att appliceras på de nya bostäderna. 

sett från torget mot Storås befintliga parhus
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Fortsättning på Gropens gård
Trevånings flerbostadshus korresponderar med 
Gropens gård. Byggnaderna placeras i söder 
längs vägen för att skapa ett tydligare gaturum. 
Samtidigt minskas bredden på Hammarkulle-
gatan genom att parkeringsplatser placeras ut 
längs vägens ena sida. Parkering för bilar finns 
då att tillgå på befintlig parkeringsyta norr om 
Gropens gård. 

Området kommer tillhandahålla ca 160 nya hy-
reslägenheter. Uppdelade med fokus på en 
blandning av lägenhetsstorlekar. Byggnadernas 
placering skapar mindre rum och gårdar mellan 
husen. 









  

  

sett från Gropens gård Hammarkullegatan

trevåningshus i vinkel
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Bostäder och handelsmöjligheter vid 
torget
Byggnaderna fungerar rumsbildande år torget 
och kopplar samman Hammarkulletorget med 
Bredfjällsgatan. 

Fyravåningars flerbostadshus med plats för han-
del eller annan verksamhet i bottenvåningen. 
Gårdsyta skapas mot baksidan av byggnaderna. 
Studentlägenheter kan vara passande för dessa 
då läget är i direkt anslutning till kollektivtrafik 
och mindre sämre tillgänglighet för bilparkering 
finns. 

Ca 80 lägenheter tillförs genom förslaget. 


 




vy från Bredfjällsgatan mot torget
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förskola i bv.

parkering längs 
med vägen

parkering under mark utökas

parkering under mark utökas



Överbyggnad av parkering
Den tidigare parkeringen bebyggs med flerbo-
stadshus i tre våningar samt suterrängbyggna-
der som klättrar upp mot berget. På kullen pla-
ceras fem stycken tvåvånings småhus med plats 
för två lägenheter vardera.  

Sammanlagt skapas ca 150 nya bostäder i om-
rådet. Förskoleverksamhet placeras i bottenvå-
ningen i en av de nedre byggnaderna. 

Genom att utöka parkeringsplatser under mark 
från 200 till 300 platser kan parkeringsbehovet i 
området täckas. 

Vägen smalnas av genom att parkeringsplatser 
placeras längs med vägen. 
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vy från infarten i väster mellan husen 



sektionerna visar nuvarande parkering och berg i 
jämförelse med den planerade platsen med suter-
rängbyggnader mot berget och stadsvillor. 
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bostäder placerade i kraftig terräng, Godhemsberget



100 meter



Parhusområde
På det befintliga parkeringshuset placeras par-
husbebyggelse. Parkering kommer fortfarande 
finnas kvar våningen under. Uppgången från par-
keringen syns på planen som de mindre gröna 
kvadraterna norr om parhusen. Parhusen kom-
mer med sitt söderläge och upphöjda position få 
ett attraktivt läge. 

14 nya bostäder i hyresrätt skapas genom parhu-
sen. Storleksmässigt påminner de om de redan 
befintliga parhusen i Hammarkullen men utseen-
demässigt får de gärna ha ett annat uttryck. 





inspiration från Norra Älvstranden parhusen på parkeringshuset
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punkthusen bredvid Hammarkulletorgets långa lamellhus vy från Storås mot punkthusen



  






Punkthus
Tio stycken punkthus placeras längs med den 
avsmalnade infartsleden. De sex våningarna 
återfinns på det långa lamellhuset i väster i dess 
lägsta delar. 

Genom förslaget tillförs ca 180 lägenheter till 
Hammarkullen genom punkthusen. Parkering till 
dessa bostäder kommer att finnas till största del 
under mark, genom ljusa och lättillgängliga in-
gångar från bostad till parkering. 

inspiration från Norra Älvstranden 
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Utveckling av den yttre miljön 
Samtidigt med att den första etappen av bebyg-
gelse startar skapas även en ny entré till Ham-
markullen. Genom att flytta huvudentrén till Gro-
pens gård kan en mer orienterbar väg till Ham-
markullen skapas.

Med siktlinje ända från infarten till torgets konst-
prydda fasad ger detta god orientering och en 
naturlig entré till området. 

Idag finns infarten till Gropens gård där den nya 
entrén planeras, samt en gång- och cykelväg 
med koppling in till torget. Gång- och cykelba-
nan kommer i planförslaget att gå längst med 
den nya infarten. 

Genom att entrén flyttas kommer flödet till torget 
att förändras. Då närmaste parkeringsplats blir 
den norr om torget kommer entrén till centrum 
framförallt ske därifrån. Antalet parkeingsplatser  
norr om torget ökas genom planförslaget och 
den befintliga parkerinsytan vänds för att utfart 
och infart ska ske ovanifrån. Detta leder till att 
en välkomnande torgyta skapas vid infarten med 
den breddade trappan. 

Gågatan kommer att befolkas av fler människor 
vilket i sin tur kommer att underlätta för butiker att 
placeras i detta läge. Den tidigare parkeringsytan 
närmare torget kommer även att finnas kvar.

De överdimensionerade vägar som idag finns 
i området leder till en förvirring i vägstrukturen. 
Den befintliga infarten samt infarten i väst kom-
mer därför smalnas av och ge plats för parkering vy från nya infarten
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100 500 meter

längs med vägarna. Detta för att undvika stora 
ytor av endast parkeringsplatser. Platser som 
därmed kan användas i bebyggelsekomplette-
ringen. Genom att tillåta parkering längst med 
vägarna tas även den stora skalan ned och has-
tigheterna kan sänkas. 

Dagslägets överskott på parkeringsplatser äts 
upp av den ökning av bostäder som tillkommer 
i området. Ca 600 nya bostäder, 9 km från cen-
trala Göteborg, behöver enligt riktlinjerna strax 
över 600 parkeringsplatser. Med tiden kan även 
bilinnehavet öka bland  de boende med idagslä-
get lågt bilinnehav. Det är dock viktigt att skilja 

på Hammarkullen som har en mer urban struk-
tur med stor närhet till kollektivtrafik och ett vil-
laområde där enda valmöjligheten är just bilen. 
Därmed räknar jag med att man i Hammarkullen 
även i framtiden kommer ha ett relativt lågt bilin-
nehav. 

Den nya infarten tillåter en större flexibilitet. Där-
med kan en busslinje enklare trafikera Hammar-
kullen med dess närområde, då speciellt gran-
nområden som inte kan nås via spårvagnstrafi-
ken. Kartan till vänster visar möjlig sträckning för 
ny busslinje genom Hammarkullen.
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Hammarkullegatan

Hammarkullens väg

Sektionenerna visar exempel på gaturum 
som minskas genom planförslaget. 

De stora ytorna mellan byggnad och väg 
fylls upp vilket skapar mindre rum. 
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Fasader
Fasadernas grå betong som genom åren har bli-
vit smutsig och börjat rinna bör rustas upp. Ge-
nom färgläggning kan man även bryta upp husen 
i längdperspektiv och skapa ett mer harmoniskt 
område där den smutsgrå skalan kan bytas ut. 

Önskvärt vore även om entréer och balkonger 
kunde ersättas med mer tidsenliga objekt som 
då kan gå mer i samklang med det modernis-
tiska uttrycket byggnaderna har.

Kopplingar
Hammarkullen känns uppdelat i ett antal mindre 
områden. Kopplingar finns mellan områdena ge-
nom gångvägar men sikt och framkomlighet hin-
dras ofta av buskage och snårskog. Den snåriga 
grönskan kommer att tas bort för att skapa sikt-
linjer och kopplingar mellan bebyggelsen.

Gång- och cykelbron som kopplar samman Väs-
terslänt med övriga Hammarkullen breddas. 
Detta för att få bort ”spång känslan” och för att 
underlätta samspelet mellan de olika områdena. 
Detta gäller även den gångbro som finns i öster 
som kopplar samman Hammarkulletorget med 
Hammarhöjden. 

Jag tror att den mer kreativa leken kan utföras 
likväl i en skogsdunge som en anlagd lekplats. 
Båda bör finnas att välja på men det stora antal 
av anlagda lekytor bör utan större problem kun-
na minskas ned till ett fåtal mer kvalitativa ytor, 
som då kan agera mötesplats för de unga i Ham-
markullen och även underlätta för möten mellan 
boende i de olika delområdena. 

Fasad till bostäder på 
Godhemsberget, Göte-
borg. 

Räfflingen i fasaden gör 
att skarvar i element-
byggnationen försvinner 

100 meter
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100 500 meter

sly rensas bort för att skapa siktlin-
jer och en visuell koppling mellan 
delområdena 

gång- och cykelbron breddas för att 
bättre koppla samman Västerslänt 
med centrala Hammarkullen

gång- och cykelbron breddas för att 
bättre koppla samman Hammarkro-
ken med centrala Hammarkullen

nya entré ger en direkt koppling till torget bebyggelsen skapar kontinuitet och 
ett sammanhang mellan Storås och 
närliggande områden











  

Offentliga - privata platser
Genom planförslaget skapas en större variation 
mellan offentliga och privata platser. De mest 
centrala delarna i Hammarkullen var tidigare till 
största delen offentliga men i mitt förslag skapas 
privata gårdar och halvprivata platser i koppling 
till bostäderna. I och med ökningen av handels-
platser och service i området kan även en ökning 
av halvoffentligt rum ske. 
  
Även om inga konkreta försök görs för att variera 
de befintliga byggnaders övergångar från privat 
till offentlig sfär påverkas de av de rumsskapan-
de tilläggen genom att ytorna mellan byggnade-
ran fylls upp och tomrum försvinner. 

Rumsskapande 
Genom placering av nya byggnader i de cen-
trala delarna av Hammarkullen bildas nya rum. 
Bostäder som placeras längs med vägen skapar 
skalmässigt mindre rum. I de nyplanerade bo-
stadsområdena skapas även nya rum i form av 
gårdar. 

Torget kommer genom planförslaget inte endast 
vara en yta utan fungera mer som ett rum där 
den nya bebyggelsen skapar avgränsningar och 
väggar. Detta skapar en mer varierad miljö och 
även en större känsla av trygghet. 
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Blandad bebyggelse
Jag vill genom mitt planförslag, som jag tidigare 
nämnt, hålla fast vid befintligt formspråk. Dock 
får gärna skala och uttryck varieras för att skapa 
en mer spännande och mångfasetterad stads-
del. Högt kan placeras bredvid lågt och mörk fa-
sad bredvid ljus. 

De byggnader som i dagsläget uppfattas som 
storskaliga och oändliga i perspektiv kan med 
rätt kompletteringar i området förändras i uttryck. 
Formspråket som är rakt och enkelt är inte helt 
olikt det formspråk man idag återfinner i de ny-
byggda delarna av till exempel Norra Älvstran-
den. Det är dock gömt bakom slitna och smut-
siga fasader. Genom en upprustning av dessa 
kan byggnaderna kännas moderna och fräscha.

Genom planen skapas möjligheter att inom Ham-
markullen hitta ett boende som passar genom 
olika skeden i livet samt möjligheter till bostäder 
med olika utförande i ett centralt läge med närhet 
till kollektivtrafik. 

bostäder på Norra Älvstranden i varierande höjd 
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Utveckling av torget
Torget som ett rum
Torget uppenbarar sig idag som en platt yta bred-
vid ytterligare platt yta. Det finns få väggar som 
ramar in platsen, därför flyter den ut och känns 
odefinierad. Idag är den mest använda funktio-
nen vid torget spårvagnen. Entrén till denna krä-
ver inte ett besök mer än i ytterkanten av torget. 
Därmed uppstår inget naturligt flöde av männis-
kor och därmed inte heller möten och folkliv. 

Genom att öppna upp fasader och förstärka re-
dan befintliga verksamheters närvaro vid torget 
kan platsen bli mer levande och tilldragande. 
Förhoppningsvis kan den ökade bebyggelsen 
leda till större service och handelsbehov och 
därmed skapa det underlag som behövs för att 
fler butiker och caféer ska kunna öppna. 

Bebyggelsen som kompletteras i anslutning till 
torget kommer att hjälpa till att rama in platsen 
bättre, skapa ett mer intimt rum och en plats att 
vilja stanna på. En ytterligare våning på centrum-
huset kan även hjälpa till att jämna ut skalan mot 
den höga byggnad bredvid. Vid ett ökat behov 
av service kan denna våning inhysa blandade 
verksamheter där till exempel biblioteket kan få 
större lokaler.

Byggnaden som löper längs ”torggatan” har mes-
tadels slutna fasader mot gatan och byggnaden 
med butiker är även den fattig på intryck. Genom 
att öppna upp fasaderna och förstärka existeran-
de verksamheters närvaro vid torget kan mer liv 
skapas vilket i sin tur genererar än mer liv. 

Spårvagnshållplatsen är i dagsläget den största 
målpunkten i Hammarkullen. Det centrala läge 
stationen har är en stor fördel då man anländer 
mitt i Hammarkullen snabbt kan orientera sig. En-
trén till denna leder dock inte in mot torget utan i 
riktning mot Bredfjällsgatan. Genom att flytta en-
trén med utgång mot torget skulle strömmen av 
människor mer naturligt befolka torget. Stationen 
som landmärke skulle även kunna utvecklas så 
att den rent formmässigt stack ut från omgivning-
en. Att det är en tunnelbanestation och inte en 
vanlig spårvagnsstation är en spännande detalj 
som inte borde döljas utan uppmärksammas. 

Genom att komplettera bebyggelsen i Hammar-
kullen med fokus på att skapa en tätare mer ur-
ban struktur kan underlaget för service i området 
förbättras. Kompletteras bebyggelsen i områdets 
utkanter leder detta till ett större beroende av bil 
där man i så fall väljer att göra sina inköp och 
nyttja servicen i andra stadsdelar. Kopplingarna 
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ett torg skapas i norr vid infarten där 
även trappan breddas. 
kopplingar mellan husen förstärks 
genom öppna fasader och ett ökat 
folkliv. 
stationens utgång placeras mot 
torgytan som pryds med sittplatser, 
vattenspeglar uteservering. 

bibliotek

station

öppnade fasader mot gångstråket

entré

entré

ytterligare
inramning
av torget

torget



bör leda invånarna in emot centrum av Hammar-
kullen, inte göra så att de kan smyga in bakvä-
gen.

Då bebyggelsen runtom torget förtätas mister 
området gemensamma utrymmen till viss mån. 
Torget kommer därmed fylla en större funktion 
som offentlig mötesplats än tidigare. För att för-
bättra trivsel och attraktionskraft på torget tas fler 
element in, vatten, ljus och en känsla för detaljer 
kommer att hjälpas åt. 

I och med den inramning av torget som mitt för-
slag förespråkar kan ett handels- och service-
stråk i längden utvecklas som knyter samman 

alla i dagsläget verksamma butiker, från torget 
till Bredfjällsgatan. Genom kompletterande be-
byggelse lämnas nedervåningen öppen för verk-
samheter vilket skapar liv i markplan. Detta bör 
ske som ett andra steg när torget med dess han-
del och service har utvecklats. 

stråk, i och runtom torget 



Idea Store
Den nuvarande centrumbyggnaden i en våning 
som ligger centralt på torget kan utvecklas till en 
central och tilldragande mötesplats för boende 
men också tillresta. Med inspiration av Idea Sto-
re i östra London kan ett multifunktionellt biblio-
tek formas. Tanken är att det ska vara ett friare 
sätt att besöka bibliotek där böcker, cd och dvd 
går att låna. Här kan finnas studielokaler, datorer 
med uppkoppling och bild och textbehandlings-
program, studieplatser, plats för utställningar, 
kafé, butik samt utbildad personal. Det som yt-
terligare skiljer sig från ett ”vanligt” bibliotek är 
att här kan kaffet tas med bland böckerna, det är 
tillåtet att prata i mobiltelefon osv. 

Idén bakom idea store finns förklarad på hemsi-
dan www.ideastore.co.uk:

An Idea Store is an ideal place to 
browse and borrow books, read 
a newspaper or magazine, learn 
new skills, surf the net or to relax 
and meet friends over a coffee in a 
fun and stimulating environment.

These buildings are more than just 
a library or a place of learning. As 
well as the traditional library service, 
much valued by residents, they offer 
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a wide range of adult education 
classes, along with career support, 
training, a creche, meeting areas, 
cafes and arts and leisure pursuits.

I Londons Tower Hamlet där den första Idea 
Store öppnade 2002 har konceptet blivit en stor 
succé och besökandesiffrorna har gått från 250-
300 personer per dag till 1000 personer i genom-
snitt. Även om antalet besökande inte är jämför-
bart med Hammarkullen finns ändå idéer och 
koncept att inspireras av. Likheter mellan Tower 
Hamlet och Hammarkullen finns. Befolknings-
sammansättningen med stor del utlandsfödda i 
första eller andra generationen överensstämmer 
i de olika områdena samt en trängd ekonomisk 
situation. Även i stadsmiljön kan likheter upp-
täckas då östra London har stor del av 60- tals 
bebyggelse i betongkomplex. 

Konsekvenser av planförslag 
Jag försöker genom mitt planförslag ge mer liv åt 
en stadsdel som enligt mig är i behov av utveck-
ling och förändring. Om Hammarkullen lämnas 
orört kommer den negativa situation området 
befinner sig i fortsätta och försämras. Därför ser 
jag att en positiv utvecking av Hammarkullen är 
oundviklig.

Mitt planförslag skiljer sig från den riktning Gö-
teborgs kommun har valt. Det kan dels förkla-
ras med att kommunen ser till de behov och den 
efterfrågan som i dagsläget finns, där just små-
husbebyggelse efterfrågas. Jag har dock kunnat 
gå på djupet i analyser vilket resulterat i att jag 
fokuserat på de centrala delarna av Hammarkul-
len. Jag tror att det är här de största förändring-
arna kan göras för att få en hållbar och långsiktig 
förbättring av Hammarkullen. Jag adderar även 
andra aspekter än rent bebyggelsemässiga i mitt 
resonemang, där jag hoppas på en utveckling av 
hela stadsdelen med torget som central plats 
och fokuspunkt.

Genom mitt planförslag försvinner vissa, i dagslä-
get, öppna ytor eller platser för spel och lek. Som 
jag tidigare varit inne på anser jag att en ökad 
samhörighet mellan olika områden i Hammarkul-
len endast är till fördel. Idag är områet uppdelat i 
olika mindre områden. I och med att vissa funk-
tioner centreras till ett mindre antal platser kan 
dessa bli givna mötesplatser där alla i området 
träffas. Samtidigt finns ett antal områden för tex 
bollspel att tillgå i Hammarkullen förutom de som 
går förlorade.
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Den parkeringsyta som bebyggs omplaceras i 
andra mindre yteskrävande formationer. Place-
ring av garage under mark kan dock ställa frågor 
om osäkerhet och otrygghet. Genom att planera 
för ljusinsläpp och genomtänkt planlösning kan 
dessa aspekter elimineras. Den befintliga par-
keringen under mark på Bredfjällsgatan har vid 
mina besök i Hammarkullen varit väl använd av 
de boende medan den över mark till stor del stått 
tom. Därmed kan konstateras att inte alltid en 
parkering över mark är att föredra för en under. 
Genom att placera parkeringar på detta vis spa-
ras även givetvis yta in i stadsdelen där trevliga 
rum kan skapas för de boende. I Hammarkullen 
finns alltid en närhet till kollektivtrafiken. Genom  
planförslaget förbättras även denna ytterligare. 
Möjligheten att kunna snabbt och enkelt kunna 
använda sig av kollektivtrafik leder till att jag an-
ser att behov av parkeringsplatser kan regleras 
till en lägre nivå än i andra områden på samma 
avstånd från centrala Göteborg.

Den befintliga bebyggelsen förändras i mitt för-
slag endast genom renovering och restaurering 
och inte genom tillbyggnad och ombyggnad som 
skett i liknande områden som Tensta och Gårds-
ten. Jag ser inte bebyggelsen i sig vara ett pro-
blem mer än där den är sliten och förstörd. Jag 
har velat spara på den funktionalistiska bebyg-
gelsen och inte föreslå förändringar bara ”för att 
jag kan”. 

Viktigt i utvecklingen av Hammarkullen har varit 
att skapa en attraktiv plats där människor väl-
jer att bosätta sig. Därför måste en fungerande 

service finnas i området, naturliga mötesplatser 
samt en målpunkt som lockar. Det är detta jag vill 
planera en möjlighet för. Genom placering av bo-
städer i centrala lägen med stort utbud av både 
lägenhetstyper och sammansättningar kan om-
rådet stå på egna ben och blir då mer intressant 
för handlare och kommersiella krafter att satsas 
på. 
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