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Förord och tack
Detta är det avslutande projektet vid programmet Fysisk planering,   
270 högskolepoäng,  på Blekinge tekniska Högskola i Karlskrona. 
Arbetet spänner över 30 hp och har genomförts i Göteborg under 
2007.

Stort tack vill jag säga till min huvudhandledare Katinka Schartau. 
Biträdande handledare har varit Thomas Hellqvist.

Ett stort tack även till er alla på SWECO FFNS Arkitekter AB i Göte-
borg, där jag haft praktik samtidigt som jag skrivit mitt examensarbete, 
för tips, råd och uppmuntran.

Tack till Mir Azimzadeh på Kulturvård, Göteborgs Universitet, som 
så vänligt hjälpt och guidat mig i space-syntax världen.

Tack också till Anna-Johanna Klasander och Sophia Älfvåg på stads-
byggnadskontoret i Göteborg för sakkunskap och förmedling av 
viktiga kontakter.
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Sammanfattning
Jag har studerat en liten torgbildning på Hisingen, Göteborg, i området 
Jättesten. Platsen är intressant då den har många besökare trots att den 
ligger vid sidan av de större stråken. Platsen har en del gestaltningspro-
blem och stora nivåskillnader, som gör den svår och otillgänglig. 

Intresset för torg och offentliga rum är större än någonsin och välge-
staltade gemensamma platser har anlagts i nya bostadsområden såsom 
Norra Älvstranden i Göteborg, Hammarby sjöstad i Stockholm och 
Västra hamnen i Malmö. 
Men vad händer med förortstorgen från efterkrigstiden? Hur används 
40-, 50- och 60-talets torg idag? I mitt examensarbete har jag också 
studerat olika torgstrukturer från olika epoker under 1900-talet då 
byggnadsidealen skilt sig åt. Jag har studerat olika torg på Hisingen, 
alla inom några kilometer från området Jättesten. Vissa av dem har ett 
rikt folkliv medan andra ligger öde. Jag har försökt se var skillnaderna 
ligger och sett att mycket har med läget att göra.
Tillgängligheten är jätteviktig för en handelsplats, ett offentligt rum. 
Med space-syntaxanalyser och sekvensanalyser har jag tittat närmare 
på tillgänglighet och rörelser. Jag har analyserat själv och utifrån böcker 
vad som krävs för att ett torg ska fungera, vad som räknas som torg 
och vad själva ordet betyder. 

Med stöd av de analyser jag gjort har jag kommit med ett gestalt-
ningsförslag där jag visar hur man kan bevara höjdskillnaderna och 
förvandla dem till en tillgång samtidigt som det blir lättare för alla, 
men framförallt rörelsehindrade, att nå butikerna. Jag har även visat 
nya vägdragningar som kan öka tillgängligheten.
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Del 1
Inledning och förutsättningar



� Torget sett från berget i Jättestensparken
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Mål
Målet med mitt examensarbete är att komma med förslag till hur 
torget på Jättestensgatan kan bli en mer attraktiv och befolkad plats 
samt öka tillgängligheten, både till torget och på torget. Jag vill att 
torget ska binda samman de två områdestyper som finns i Jättesten, 
småhus/radhusbebyggelse och flervånings hyreshus. Idag ligger torget 
ensamt som en ö mittemellan dessa. 
En förtätning av området skulle öka tryggheten då fler personer kom-
mer att röra sig i området och fler fönster kommer att vätta mot gatan 
och torget, det kommer dessutom att skapa ett större underlag för 
butikerna. En förtätning ger också fler människor chansen att bo i ett 
centrumnära område med ett väl utvecklat kollektivtrafiknät. 

Bakgrund
Jag bor själv i Jättestens egnahemsområde sedan drygt två år. Varje dag 
passerar jag Jättestensgatan på min väg in till centrala Göteborg.
En renovering av lamellhusen och gårdarna på Jättestensgatan slutför-
des för ett respektive två år sedan och det har varit väldigt intressant 
att följa arbetet, tyvärr fortsatte man inte och förnyade torget som 
ligger i anslutning till husen vilket jag tycker är beklagligt. 
Jag hyr huset jag bor i av en kvinna och för henne är det viktigt att det 
fanns ett torg med närbutik i närheten av huset. Jag vet att flera med 
henne ser torgets service som en extra kvalitet i området.

Problemformulering
Torget har en del tydliga problem, det är nedgånget med bland annat 
sprucken asfalt och tomma lokaler. Det har heller inga avgränsningar, 
ingen rumslighet, utan upplevs mer som änden på en alltför väl tilltagen 
gata. Ett gestaltningsproblem är torgets nivåskillnader. Dessa splittrar 
torgets två sidor samtidigt som det gör det otillgängligt för äldre och 

folk med rörelsehinder. Den sluttande marken gör dessutom platsen 
farligt hal på vintern.

Avgränsningar
Platsen som jag valt att studera i mitt examensarbete ligger i stadsdelen 
Biskopsgården, i området Jättesten, på Hisingen i Göteborg. 
Det är i första hand torgbildningen i norra änden av Jättestensgatan 
som jag behandlar, men arbetet omfattar också Jättestensgatan, en park 
väster om gatan och en parkeringsplats. För att kunna se kopplingar 
till torget så studeras även omgivande områden.

Kapitel 2, Förutsättningar, och kapitel 6 och 7, Alternativ och Plan-
förslag, rör bara centrumbyggnaderna och platsen på Jättestensgatan.  
Kapitel 3 - 5 behandlar torg mer allmänt. 

Angreppssätt
För att få inspiration och kunskap har jag studerat andra torg i Göte-
borg från 1900-talet, framförallt runt 1950. Jag vill veta vad de har för 
tidstypiska kvaliteter och vad det är som gör att vissa torg fortfarande 
är attraktiva platser medan det går sämre för andra. 
Jag tycker att det är viktigt att ”mitt” torg behåller sin karaktär, men 
samtidigt måste det fortsätta att fungera efter dagens behov och krav. 
Det är viktigt att offentliga rum är lättillgängliga därför har jag analyse-
rat tillgängligheten med metoderna space syntax och sekvensanalys.

För att förstärka torget som plats kommer jag också att titta på när-
området, såsom Jättestensgatan och parkeringsplatsen bakom torget. 
Jag vill studera effekten av en förtätning här och hur detta kommer 
att påverka torget.  
Det finns behov av större lägenheter i Jättesten, ett mellansteg mellan 
en tvårums lägenhet och ett eget hus. Fler familjer kan då flytta in och 
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fler barn kan använda gårdar och lekplatser. Det måste också finnas 
bostäder anpassade för de äldre som tycker att det egna huset börjar 
bli för stort men som inte vill lämna ”sitt” område. Flerbostadshusen 
som står här har t.ex. inte hiss.
Torget är tämligen välbesökt idag, men med en tydligare gestaltning 
och större tillgänglighet tror jag torget kan leva upp till begreppet 
torg/offentligt rum.

Förtydligande
Centrumbildningen på Jättestensgatan kallas egentligen inte för torg, 
själva platsen har inget eget namn. För att underlätta läsningen har jag 
ändå i detta arbetet valt att kalla denna norra del av Jättestensgatan 
för Jättestenstorget. 

Planområdet

Göteborg

Hisingen

Mölndal

Kungälv

Partille

Mölnlycke

Backa

Jättesten

2 km

N
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Göteborgs bildande
Flera stadsbildningar föregick Göteborg i Götaälvdalen – Lödöse, Nylöse 
och Älvsborgsstaden, invid fästningen gamla Älvsborg.
År 1602 byggdes en befäst stad på Hisingen, mitt emot Gamla Älvsborg. 
Staden brukar kallas Färjenäs eller Karl IX:s Göteborg. 
På en plankarta kan man se att det var en rutnätsstad som hade en stads-
mur och bastioner enligt holländsk modell. (Andersson, Bramstång & 
Nilsson Schönborg, 2003, s23)

Staden blev kortlivad, den var placerad alltför nära den dåvarande 
danska gränsen och danskarna, som upplevde den som ett hot, brände 
ner staden år 1611. De intog då också Älvsborg.
Idag finner man en golfanläggning och parkering där staden en gång 
fanns.
Dagens Göteborg anlades 1621. Från början bodde man i den befästa 
delen innanför vallgraven, men staden expanderade och både på fast-
landet och på Hisingen började man fylla ut vassområden för att få 
mer land att nyttja.

Hisingen 
Hisingen har i Göteborg länge setts som ”fel” sida av Göta Älv. Det 
här var den smutsiga sidan där varven och jordbruken låg, här bodde 
arbetarna. På Hisingen ligger många samhällen och byar, många med 
äldre historia än staden Göteborg. Då VolvoCity kom på 60-talet så 
var det högstatus att bo i Torslanda och nu i och med gentrifieringen 
och nybyggnaden av Norra älvstranden och även Amhult i Torslanda 
så har Hisingens status höjts igen.

Det finns spännande förtätningsplaner för bl a Frihamnen och Ringön. 
Planer finns också på att flytta eller däcka över järnvägen till Ytter-
hamnarna för att kunna bygga närmare spåret.
En upprustning av Backaplan diskuteras och man vill skapa en ”fler-
funktionsplats” med bl.a. handel och bostäder.

På Hisingen har man idag nära till det mesta, nära till stadens centrum 
och samtidigt till landsbygden. Nära till arbetsplatser då många före-
tag ligger här, mest känt är förstås Volvo, men Göteborgs Hamn AB 
är också en stor arbetsgivare och hamnen är Skandinaviens största 
handelshamn. Hisingen har sedan några år tillbaka Göteborgs andra 
IKEA. Här finns också Göteborgs City Airport, med ökande antal 
flygrutter till Europa med lågprisflyget Ryan Air.
Här finns möjligheter till friluftsliv med promenadvägar i Hisings- 
parken, Slättadamm och på Ramberget med Keillers park. Nybyggd 
galoppbana finns och i anslutning till den planeras hästsportarena 
och speedwaybana. Hisingen är en av Sveriges hästtätaste platser med 
många privatstall, privat ridklubb samt ridskolor. Även flera fotbolls-
klubbar, som BK Häcken, finns samt Hisingens cykelklubb som varje 
år arrangerar motionsloppet Hisingen runt. 
På Hisingen ligger också en av Nordens största småbåtshamnar, Björ-
landa kile, med en fantastisk övärld att upptäcka utanför kustlinjen.

Det är bland annat detta som gör Hisingen så intressant. Det är här 
saker händer!

Jättestensområdet

Läge
Jättestensområdet ligger på Hisingen i Göteborg i gränslandet mellan 
stadsdelarna Biskopsgården och Lundby, ca sex kilometer från Göte-
borgs centrum. (Fyra kilometer fågelvägen)
Längs södra delen av området passerar Hjalmar Brantingsgatan som 
går mellan Göta Älv bron och Biskopsgården, i öster kantas det av 
Långströmsgatan som i norr mynnar ut i Björlandavägen.
Till fots är det ca 20 minuters promenad ner till det populära Norra 
Älvstranden och Eriksbergs bockkran.
Torget på Jättestensgatan ligger ca. 500 meter från Eketrägatans buss- 
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och spårvagnshållplats, där tre spårvagnslinjer och ett flertal bussar 
stannar.
Torget ligger mellan ett nyrenoverat flerbostadshusområde och ett 
egnahemområde med radhus och småhus, men det känns inte som det 
hör till något av dom. Båda områdena vänder ryggen mot torget.

Historia/byggnadsår
Området väster om Jättestensgatan detaljplanerades 1945. Till större 
delen är det allmän platsmark, men i det norra hörnet planerades för 
en centrumbyggnad. Flerbostadshusområdet öster om gatan fanns 
med i en stadsplan från 1952. I denna plan planerades en utvidgning 
av det befintliga butikscentret vid Jättestensgatan. I det nya centret 
ville man inrymma samlingslokaler samt värmecentral och tvättstuga 
för hyreshusområdet. Då planerades också för Jättestensskolan och 
daghemmet. Planer för Biskopsgården fanns redan då. Kollektivtrafi-
ken skulle bli snabb och bekväm med utbyggnad av spårväg i Hjalmar 
Brantingsgatan, en norr – söder förbindelse var också tilltänkt och 
skulle koppla samman spårvägen med den önskade tunneln mellan 
Stigberget och Lindholmen.

Planer
Området Jättesten ingår, som en av 15 platser, i ett program för Bi-
skopsgården som Göteborgs stadsbyggnadskontor har gjort. Man har 
tittat på områden i stadsdelen Biskopsgården där man kan tänka sig att 
förstärka stadsstrukturen genom ett tillägg av bland annat bostäder.
På gräsplanen på motsatta sidan av Långströmsgatan har en detaljplan 
för bostäder nyligen antagits och man har under sommaren börjat 
bygga. Detta kommer att öka kundunderlaget till butikerna på torget 
och gör det ännu viktigare att det fungerar. Ingen egen service planeras 
till det nya området. Det tillför också en ny del till projektet, nämligen 
det att studera gång- och cykeltrafiken men även biltrafiken, till och 
från torget från detta nya område.

Torget på Jättestensgatan

Struktur
Jättestensgatans torg är ett parallellhustorg, dvs att torget ligger mellan 
två parallella huskroppar. Torget är byggt mer i 40-tals än 50-tals stil, 
då det har en biltrafikerad gata som går rakt igenom. Torget är inte 
stängt i något hörn så rummet som bildas är brett vilket medför att 
man bara upplever en svag känsla av rumslighet mellan byggnaderna. 
På östra sidan går det en trappa upp till huset och framför detta bildas 
en plats med en bänk och en häck.
Till fots rör man sig på trottoarerna längs båda sidorna av vägen, de 
flesta på den västra sidan då trottoaren är bredare här. 

Användare
Många stannar till vid torget och det är ofta fullt med bilar längs båda 
vägkanterna. Många tar sig också till torget till fots och det är ett 
populärt promenadstråk för hundägare. Torget används i stort sett 
bara av de boende i närområdet, men kaféet och pizzerian har lite fler 
besökare bl.a. av folk som tillfälligt jobbar i Jättesten.

Verksamheter
På torget finns det på den östra sidan mataffär, pizzeria och tygaffär 
med en samlingslokal ovanpå samt tandläkare. På andra sidan finns 
konditori, video- och godisbutik och frisör och det avslutas mot norr 
av tomma lokaler med bostäder ovanpå.
Torget är idag ganska välbesökt och där finns det som man behöver 
på ett torg av den här storleken och butikerna som finns har legat här 
ett tag och skaffat sig en kundkrets.
Samlingslokalen ovanpå mataffären är uthyrd som replokal.
Det vore bra för torget om man kunde få uthyrt de tomma loka-
lerna. 
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Serviceverksamheter i närheten
Mycket av den service som saknas på Jättestensgatan finns inom en 
kilometers avstånd t.ex: 
Bibliotek på Vårväderstorget
Apotek, bank, bibliotek och ATG-ombud på Kyrkbytorget
Coop extra, Burger King samt Systembolag i Eriksbergs köpcentrum 
Willys, Coop samt post- och paketutlämnng på Wieselgrensplatsen
Pressbyrån på Eketrägatans busshållplats

Platsen
Trots att platsen har potential för det så är det inte särskilt trivsamt 
eller gästvänligt. Marken runt husen har satt sig och bildar svackor. 
Husen var redan från början upphöjda från gatan. På den västra sidan 
sluttar marken från huset ner till vägen och blir riskabel att gå på när 
det är halt ute. På den östra sidan leder asfalterade trappor från husen 
ner till vägen. Det är varken handikappanpassat eller lättframkomligt 
för de äldre besökarna. 
Bortsett från en bänk utanför affären (ovanför alla trappor) och en 
vid dörren till tandläkaren så är de enda sittplatserna pizzerians ute-
servering på sommarhalvåret.
Flerbostadshusen har mest lägenheter om 1-2 rum. Där finns inga 
hissar men några lägenheter ligger i markplan och har egen ingång.
Trots storleken på lägenheterna ser Bostads AB Poseidon ett genera-
tionsskifte och hoppas på fler barnfamiljer. Flerbostadshusen ligger 
så att de bildar tre större gårdar som alla har nya lekplatser.

Ägandestruktur och skötsel
Bostads AB Poseidon äger fastigheterna med flerbostadshusen samt  
de båda fastigheterna med centrumbyggnaderna. Kommunen äger 
gator och grönområden runt Jättestensgatan och ansvarar också för 
skötseln av dessa. Gällande parkeringen öster om Jättestensgatan är 
ägoförhållandena oklara, i fastighetssökprogrammet på Göteborgs 
stadsbyggnadskontor står det att inga ägandeuppgifter finns.

Den sluttande trottoaren är hal på vintern

Trapporna till butiken
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Planritning över Jättesten

Eketrägatans
busshållplats

Centrumbyggnad från 1954

Nya bostäder byggs

Kyrkbyn

Jättestensskolan - ”Skola i 
funktionalistisk stil” byggd 
1957, ritad av S Brolid och 
J Wallinder. Med i beva-
ringsprogram från 1987.
(Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse s 365)

Egnahemsområde från 
sent 40-tal

Jättestenen

Flerbostadshus från 50-talet

Centrumbyggnad från 1947

Villaområde

N
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Tandläkare

Pizzeria Palermo

Tygaffär Miatex

Livsmedelsbutik 
Din butik

Replokal

Garage

Konditori 
Nordgården

Frisör 
Jätteklippet

Videouthyrning

Tomma lokaler

Jättestensgatan

Korsklevegatan Parkeringsplats

N
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Den gamla lastbryggan till en av de tomma lokalerna. Här brukar samlas skräp, även i 

trappan som syns i vänsterkanten.

Trappan upp till gamla portugisiska föreningen. Lappad asfalt och mycket ogräs.

Entrén till en av de tomma lokalerna. Ett träd täcker trappan upp till dörren.

Klotter på glaset till samma tomma lokal som på bilden ovan.
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Sprucken asfalt på Jättestensgatan.

Lekplatsen i södra änden av Jättestensgatan.Parkeringsplatsen bakom  den östra centrumbyggnaden, mot Långströmsgatan.

Trappan upp till affären. Klotter och tomma planschhållare.
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Baksidan av affärshuset. Lastplats och parkering.

Jättestensgatan sedd norrut från slutet på garagelängan.

Trygghet
På dagen rör det sig mycket folk på Jättestensgatan, men på natten är 
det tomt. Från lägenheterna på övervåningen i den västra centrum-
byggnaden har de boende viss uppsikt över torget.

På Bo Bra i Biskopsgårdens trygghetsvandring 13 november, 2006, kom 
en rad synpunkter upp gällande området runt torget på Jättestensgatan. 
Mycket rörde belysning, bl.a. upplevdes garagelängan på Jättestens-
gatan som mörk, tråkig och dyster. Även platsen bakom affärshuset 
mot parkeringen upplevdes som mörk. Lekplatsen i södra änden av 
Jättestensgatan är också dåligt belyst och känns otrygg.
Det kom upp klagomål på markbeläggningen på och runt gatan. 
Asfalten är sprucken och vid regn bildas stora pölar i groparna och 
svackorna. Att asfalten lutar från husen ner mot vägen gör det svårt 
att ta sig fram med tex rullator. Dessutom blir det lätt halt vid regn 
och snö.

Det har begåtts rån mot både mataffären på torget och mot godisaf-
fären.

Jättestensgatan sedd söderut från garagelängan mot lindträden.
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Sektion B-B
Skala �:�00

Sektioner
Här visas två sektioner över hur torget ser ut idag. Den första är från 
mitten av torget och den andra från södra delen. Det som skiljer sek-
tionerna nedan åt är att den ena skär den östra delen genom muren och 
den andra genom trappan. 

                  � m      � m    � m        � m
Sektion A-A
Skala �:�00
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