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6. Alternativ

Jättesten

Vägar
Jättestensgatan är lite använd jämfört med vad den är dimensione-
rad för. Husen längs den har ingångar från gården och gårdarna är 
bilfria. Det finns dock garage i bottenvåningen på flerbostadshuset 
närmast den östra centrumbyggnaden. På motsatta sidan finns en 
garagelänga.

Gatan används som infartsväg till villa/radhusområdet, vilket man 
också når via Sunnerviksgatan. Om man nu inte ville bygga tätare 
längs Jättestensgatan så kan man fråga sig varför man inte drog in 
torgtrafiken från Långströmsgatan på en väg där parkeringen ligger. 
Jättestensgatan upplevs som onödigt bred med sina 9 meter och med 
trottoar på båda sidorna. 

Som det ser ut idag verkar det vara viktigt att kunna stanna till vid 
torget med bil. Det står alltid flera bilar parkerade längs båda sidorna 
av gatan, ett bekvämt stopp för att köpa det nödvändigaste på väg till 
och från jobbet. 

Med de nya bostäderna öster om Långströmsgatan måste vägarna 
(framförallt GC-vägarna) till torget göras tydligare. Särskilt den längs 
parkeringen bakom den östra centrumbyggnaden eftersom den leder 
från det nyplanerade området direkt till torget. På denna gångbana 
finns farthinder etc. idag, som inte fyller någon funktion eftersom 
folk bara tar sig förbi bredvid asfalten och förstör gräset. Dessutom 
stoppar den cykeltrafiken vilket är onödigt då denna bör uppmuntras 
i dessa tider av accelererande miljötänkande.

Grönområden
Centrumbyggnaderna på Jättestensgatan ligger omgärdat av en hel del 

grönytor. Den största är den som ligger på Jättestensgatans västra sida. 
Den är i detaljplanen från 1945 utmärkt som allmän platsmark.
I detta grönområde ligger, uppe på berget, Jättestenen; som gett om-
rådet dess namn. I södra delen av detta grönområde finns lekplatsen 
och bollplanen. På berget i parken finns ett järnåldersgravfält samt 
arkeologiskt intressanta skålgropar på ett antal stenblock (registrerade 
fornlämningar). (Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 2006) Genom 
grönområdet går en gångbana som gent tar en från Baltzersgatan 
till villa/radhusområdet. Ganska många människor rör sig här, mest 
bara längs gångbanan men på sommaren ligger här emellanåt folk 
och solar.

Lekplatsen används ibland av dagmammor och dagbarn och som 
mötesplats av ungdomar, men oftast är den tom. Ändå känns den 
som en liten oas i området – en allmänning där barnen kan leka mer 
kreativt utan att allt är för ordnat.

Grönområdet går runt väster om centrumbyggnaden, tar en paus där 
vägen kommer och fortsätter sedan en bit bort längs södra sidan av 
Sunnerviksgatan. Den gör ett uppehåll för flerbostadshusen, men tar 
vid igen på andra sidan Långströmsgatan. Det är ett viktigt grönstråk 
som bör sparas. 
Grönområdet där det går längs Jättestensgatan däremot borde man 
kunna ta lite av. Dock växer här, en bit in från vägen, en rad med stora 
vackra lindar samt en alm och en magnifik hästkastanj. Dessa skulle 
det vara trevligt att behålla.
Om det är möjligt så borde Jättestenen göras mer tydlig nere ifrån 
torget, idag syns den knappt alls.

Byggnader
Flerbostadshusområdet och villa/radhusområdet känns ”färdiga”, för 
att de ska behålla sina tidstypiska kvaliteter så bör de lämnas som de 
är. Däremot finns det en del förtätningsmöjligheter i området mellan 
dessa.



�0

Analys av förslag 

På de följande sidorna presenterar jag tre förslag på kompletterande 
byggnader samt alternativa vägdragningar. Därefter kommer en analys 
av torgrummet följt av detaljerade förslag på torgutformning. Gemen-
samt för de tre alternativen är att parkeringar till nya bostäder får lösas 
längs gator och under mark.

Alternativ 1
I detta alternativet blir det ingen ny vägdragning. På den västra cen-
trumbyggnaden tas den gamla lastbryggan bort och byggnaden byggs 
om så att den bildar ett hörn mot torget. Mitt emot denna byggnaden 
kommer ett nytt flerbostadshus som blir en fond på Jättestensgatan 
och hjälper till att sluta torgrummet, dessutom leder det  blicken mot 
radhus/villaområdet på ett annat sätt än vad som är fallet nu. Gara-
gelängan rivs och ersätts av en radhuslänga bestående av fyra radhus. 
med trädgård västerut mot berget. Söder om radhuslängan föreslår jag 
en byggnad i liknande stil, med egna ingångar. Till dessa radhus hör 
ingen trädgård. För att ta vara på solen och västerläget kan en större 
indragen balkong finnas på den övre våningen.

Jättestensgatan har smalnats av två meter och i samtliga alternativ är 
körbanan nu sju meter bred, det gör att radhuslängorna kan placeras  
längre från berget och inga större ingrepp i naturen behöver därför 
göras.

Parken lämnas helt i detta förslaget, men en upprustning av lekplatsen 
är att rekommendera. Det behövs också bättre belysning, idag finns 
där bara en fungerande lampa.

Om man river garagelängan så kan man placera ett flerbostadshus här 
och då lägga det närmare gatan. Smalnar man dessutom av Jättestens-
gatan så kan man lägga ytterligare flerbostadshus i linje med detta. Då 
utnyttjas Jättestensgatan och torget bättre samtidigt som grönområdet 
till största delen förblir orört. Parkeringsytor för nya boende måste 
också lösas, längs vägen eller i husens källare till exempel.
Man måste också studera ljusförhållandena för de befintliga husen 
om nya byggs.

På parkeringsplatsen bakom centrumbyggnaden i nordöst kan förtät-
ning med bostäder också göras. Dock måste parkeringsmöjligheterna 
lösas även här. Bygger man här så kommer affärens baksida att få fler 
ögon på sig och inte upplevas som lika mörk och otrygg.

Förtätningsmöjligheter finns också längs gatan upp mot Sunnerviksga-
tan, på samma sida som tandläkarens mottagning. Även väster om de 
tomma lokalerna i centrumbyggnaden närmast villa/radhusområdet 
skulle en byggnad få plats.

Nya hus

Torgyta
se sid 68-73
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Nya hus

Torgyta
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Alternativ 2
I detta förslaget förlängs Korsklevegatan österut längs med den stora 
parkeringsplatsen ut till Långströmsgatan och skapar på så sätt en till 
infart till torget. Det gör torget mer lättillgängligt och det blir samtidigt 
synligare från Långströmsgatan, det blir också lättare för boende i det 
nya området att ta sig hit. Den nya gatan blir på mark där det redan 
är mestadels asfalt. Två nya flerbostadshus ramar in den nya gatan in 
mot torget. Dessa  husen hjälper till att förstärka torgrummet åt öster. 
De nya flerbostadshusen blir fyra våningar som de befintliga.

En till skillnad i det här alternativet är bebyggelse i parken. För att 
kunna behålla lindarna så har jag föreslagit fyra stycken parhus eller 
mindre lägenhetshus i parken. Dessa ger lite mer liv längs den södra 
delen av Jättestensgatan, men lämnar samtidigt mycket av naturen 
orörd. Den lilla fotbollsplanen försvinner och den norra gångvägen 
till parken flyttas söderut. Mellan huset i sydväst och den befintliga 
villan vid Baltzersgatan lämnas ett släpp med en gångväg.
Jättesten är ett ljust och luftigt område idag och det känns viktigt 
att det får förbli det. Nya hus får inte byggas så att de tar sol från 
de befintliga. Husen i parken tycker jag är ett bra sätt att förtäta och 
samtidigt bevara luftigheten.

Nya hus

Torgyta
se sid 68-73
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Alternativ 3
Även i detta alternativet föreslår jag en förlängning på Korsklevegatan, 
men här går den istället längs den södra delen av parkeringsplatsen. 
Vägsträckan blir längre här och anslutningen till Långströmsgatan 
hamnar på ett lite sämre ställe. Fördelen är att de nya byggnaderna 
längs denna gatan kan bli större och hamnar på längre avstånd från 
befintliga hus.
Ombyggnaden av det befintliga västra centrumhuset blir en högre 
byggnad, förslagsvis 5-6 våningar, med hiss som kan ge ett äldreboende 
med nära till service.

Parken exploateras lite hårdare med två nya flerbostadshus som gör 
Jättestensgatan mer till en huvudgata. De nya husen i parken kan  vara 
trevåningshus för att släppa fram mer ljus till befintliga byggnader. 
Fem av de sju lindarna tas bort.
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Nya hus

Torgyta
se sid 68-73
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Torgrum
Det finns olika sätt att dela in torgytan på, här har jag tagit 
med två olika. Antingen ser man ytan mellan centrumbygg-
naderna och den plan som ligger strax norr om som en stor 
yta med samma dignitet och betydelse. Alternativt ser man 
ytan mellan byggnaderna som det viktigaste torgrummet 
och ytan norr om har då lite underordnad betydelse. För att 
stärka torgets rumslighet så är det viktigt att skapa väggar 
och gränser även runt den norra torgytan.�00 m�0 m
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Befintlig parkeringsplats

Torgutformning
Något måste göras åt markbeläggningen på torget, liksom på hela 
Jättestensgatan består den av sprucken och gropig asfalt.
En markbeläggning som skiljer sig från gatan i övrigt skulle mer mar-
kera platsen som torg, det skulle se trevligare ut och samtidigt hålla 
nere bilarnas hastighet. (Hög hastighet är dock inget problem idag) 
Skyltningen på torget är nu lite spretig, det skulle bli snyggare om man 
kunde få butikernas skyltning, reklam etc. att bli mer enhetlig.

Även marknivån är ett problem, den måste lösas på ett snyggare och 
mer handikappvänligt sätt.
Fler sittplatser skulle troligen bidra till att fler folk uppehåller sig på 
torget. Pizzerians uteservering består av tre bord som oftast är fullsatta, 
särskilt vid fint väder.
Annars sitter folk på räcken, murkanter och i trapporna. Bänkarna i 
solen inne på gårdarna utnyttjas flitigt.

Butikernas entréer ligger två meter över gatan, det skapar problem med 
tillgängligheten. Det finns flera olika sätt att lösa problemen det skapar, 
t.ex. kan man på olika sätt höja upp hela ytan mellan centrumbyggna-
derna, antingen hela vägen upp eller bara höja marken en meter. Jag 
tycker dock att de olika nivåerna skapar spänning och har istället valt 
att leka med höjdskillnaden och bevara dem. Framförallt har jag valt att 
arbeta med trappor på olika sätt, det är det mest klassiska sättet att ta 
sig upp från en nivå till en annan. Det finns många exempel på kända 
trappor och trappor som blir populära sittplatser om de har rätt läge, 
i Sverige framförallt de trappor som är vända mot solen. I Göteborg 
är Lejontrappan i Brunnsparken ett sådant exempel. 

Jag redovisar tre sätt att hantera höjdskillnaderna samt öka tillgäng-
ligheten.

Trappor i solen blir ofta populära sittplatser. Här från Retiro-parken i Madrid.
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Böjda trappor och terrassering vid skaterinken i Västra Hamnen, Malmö

Alternativ 1
Det här förslaget har två halvcirkelformade ytor som går ut från res-
pektive centrumbyggnad. De rundade formerna har jag plockat upp 
från flerbostadshusens innergårdar där lekplatserna och fontänen är 
cirkelformade. I mitten på varje leder en trappa upp till en platå utanför 
butikerna. Trappan har tio steg som vardera är 15 cm höga och 30 cm 
djupa, dessa mått gör trappan lätt att gå i. Precis ovanför trappan är 
platån bredare än den är längs rampen. På vardera sidan om trappan 
är marken terrasserad till fyra steg med lämplig sitthöjd, här ca 38 cm. 
Det ger fina solplatser särskilt på den östra sidan. Två stycken två meter 
breda ramper leder upp till platån, en från söder och en från norr på 
varje halvcirkel. Ramperna har lutningen 1:13 och har ett vilplan, som 
är 2 x 2 m, på mitten. Starten av ramperna är bredare än resten för att 
se välkomnande ut. I och med att ramperna kantas av terrasseringen 
så blir kanterna aldrig så höga att räcken behövs.
Det är en typ av markbeläggning uppe på platån och en annan på den 
stora torgytan i marknivå där bilarna kör. På det sättet märker man 
tydligt när man kör in på torgområdet.
Bilar kan fortfarande stanna till längs ”vägen” fast enbart på de bre-
dare ställena. 

I den östra byggnaden sker i- och urlastning av varor på baksidan av 
huset så transporter till och från butikerna där berörs inte av den nya 
utformningen. I den västra byggnaden blir det lättare att nå butikerna 
då man via ramperna nu kommer direkt in i lokalen utan irriterande 
trappsteg. 

                                 13             3           2        2, 5    9                      1,5     2          3                      11

Sektion A-A        
Skala 1:200
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Ramp genom trappor utanför Kulturhuset på 
Dunkersplats i Helsingborg

Pioneer Courthouse Square i Portland, Oregon, USA

Alternativ 2
Här är ytorna framför byggnaderna istället fyrkantiga, och även den 
stora torgytan är fyrkantig och lite mindre än i alternativ 1. Här lig-
ger fokus mer på platsen mellan centrumbyggnaderna Trappor med 
steghöjd 15 cm och stegdjup 30 cm tar en upp till en tre meter bred 
platå framför butikerna. En två meter bred ramp med lutningen 1:20 
går snett genom trapporna upp till platån. (se inspirationsbilderna) 
Inte heller i detta alternativ behövs räcke längs ramperna då trappan 
planar ut lutningen.
Utanför caféet och pizzerian finns plats för uteservering i trevligt 
söder- respektive västerläge. Detta ger större utrymme för möten och 
folkliv, som jag tog upp på sid 15.
Det är en typ av markbeläggning uppe på platåerna och en typ i mark-
nivå också i detta alternativ.

I detta förslag kan man som rörelsehindrad eller med barnvagn bara 
ta sig upp till platåerna från ett håll, men väl uppe kan man utan 
nivåskillnad ta sig direkt in i alla butiker. I nuläget kan man på den 
västra sidan nå ända fram till husfasaden men för att ta sig in genom 
dörrarna måste man gå upp fyra trappsteg. På den östra sidan är det 
svårt i nuläget att ta sig upp mer än från ett håll då övriga två ramper 
har en kraftig lutning.

Transporter till den västra byggnaden kan nå butikerna via rampen. 
Lastbilars bakgavel kan i regel lyftas till en höjd på 1,35 m. Görs staketet 
öppningsbart så kan man genom att göra en lätt lutning på platån få in 
tyngre varor på detta sätt. Lastbilen får då ställas längs med platån.

                                 13               6            2                       7                 1,5    2,6    0,9     3         11

Sektion B-B        
Skala 1:200
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Terassering utanför Carrée d´Arts i Nimes i Frankrike 
ger trevliga sittmöjligheter i skuggan. 

Liknande terassering, som i den i Frankrike t.v, fast här i 
Västra hamnen, Malmö

Alternativ 3
Detta förslag har också fyrkantiga ytor framför respektive centrum-
byggnad. Den större torgytan är kantig, men större än i alternativ två 
och skapar på så vis ett större torgrum. Här är rampen på mitten av 
de fyrkantiga ytorna framför byggnaderna. Rampens lutning är 1:13, 
den är 1,5 meter bred och har vilplan som är 1,5 x 3 m. Trappor med 
steghöjd 15 cm och stegdjup 30 cm, precis som i övriga alternativ, tar 
en de två metrarna upp till platåerna. Här kan man komma upp till 
butikerna med trappor även från två av kortsidorna. Terrassering för 
sittplatser finns mellan trappavsnitten, steghöjden som i alternativ 1 
ca 38 cm. Platån utanför butikerna är bredare i detta alternativ, fem 
meter. Det finns plats för uteservering för caféet och pizzerian i än-
darna på platåerna.
Markbeläggningen är samma som i de andra förslagen med en variant 
på platåerna och en i marknivå.

Varutransporter löses på samma sätt som i alternativ 2.

                                 13     5                     3                           7      1,5   1,5             5         11

Sektion C-C        
Skala 1:200
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7. Planförslag

Motivering till mitt val
De två alternativen som jag visar till höger är de som bäst tar tillvara 
på och uppfyller de slutsatser som mina analyser lett fram till. En 
ny väg ut till Långströmsgatan från torget ökar tillgängligheten i lite 
större skala. Förtätningen här är i harmoni med befintlig bebyggelse. 
Det tillkommer byggnader, men utan att de tränger sig på för området 
är fortfarande luftigt och grönt. Den mörka lekparken i södra änden 
av Jättestensgatan blir livligare och Jättestensgatan får mer karaktären 
av en huvudgata i området. Att det kommer fler bostäder kan också 
skapa ökad tillgänglighet då folk som idag upplever platsen som öde 
och otrygg, i och med mitt förslag, vågar sig ut.

När det gäller val av utformningen på själva torgytan är detta alterna-
tivet det med störst tillgänglighet i lite mindre skala. Ramperna som 
från båda håll leder en upp till affärer och butiker gör att man alltid 
kan ta sig fram närmsta vägen utan tröttande extra sträckor.

Biltrafiken som är viktig för det här torget hindras inte, man kan fort-
farande stanna till här på väg till eller från något. Samtidigt uppmuntras 
den inte att öka utan torget är till för alla trafikanter att dela på.

Alt 2. Kompletterande byggnader och ny vägdragning.

Alt 1. Torgutformning. 

Torget sett från söder
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Gestaltning

Markbeläggning
När man kör in på torgytan tar asfalten slut, stenläggning visar att man 
lämnat gatan och är på ett torg. Den markeringen visar också att här 
samsas alla trafikanter och hänsyn ska visas.

Jag föreslår en typ av markbeläggning på de halvcirkelformade ytorna 
framför byggnaderna och en annan på den stora torgytan i marknivå. 
En färgskillnad är bra, bl.a. för personer med svag syn, och för att 
markera olika ytors användning. T.ex. grå natursten- eller betongplat-
tor på de upphöjda ytorna och en natursten- eller betongplatta som 
går åt det röda hållet på den stora torgytan.

Grå stenplattor som kan passa på de upphöjda ytorna framför butikerna

Röda stenplattor som kan passa på den stora torgytan i marknivå
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Belysning
Lyktstolparna som finns på och kring torget blir kvar frånsett en som 
hamnar i vägen för den nya trappan på torgets västra sida. Stolparna 
är i en stil som passar bra ihop med torget i övrigt och dom är bara 
på en sida av vägen vilket gör att man inte upplever det som en belyst 
väg som bara går rakt igenom platsen. 
Som tillkommande belysning föreslås armaturer i sidorna på terras-
seringen, som lyser upp trapporna. Med dessa lampor är det viktigt 
att de placeras och riktas så att de lyser upp trappstegen utan att för-
villa ögat så att man kan snubbla. Pollare med lampor placeras längs 
trapprundlarna på båda sidor (se sid. 78).  

Torget sett från sydväst. Ungefärlig placering av belysning.

Torget sett från norr. 

Förslag på infälld armatur, i rostfritt stål med säkerhetsglas, till 
belysning av trappan. Armaturen kommer från tyska BEGA. 
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Pollare
Pollarna finns i första hand för att markera var trappan börjar och visa 
att här ska man inte som bilist parkera på ett sätt som hindrar gående 
att komma fram till och uppför trappan.
I det här förslaget föreslås en pollare som även är en belysningsar-
matur.

Östra byggnaden sedd från sydväst, här ser man pollarnas placering

Östra byggnaden sedd från väster.

Pollararmatur, modellen DI från Veksø. Varmförzinkat stålrör 
med innerrör av opalvit slagfast polykarbonat. Designad av arki-
tekten Niels Jørgen Pedersen.
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Staket/räcke
På kortsidorna av de upphöjda rundlarna och en bit fram mot trap-
porna måste det vara staket eftersom höjdskillnaden där blir såpass 
stor. Jag föreslår ett nätt staket som går i samma stil som pollare och 
belysningsarmaturer till trapporna.

Innanför staketen finns plats för uteservering och staketets utformning 
gör att man lätt kan se igenom det och se vad som händer på torget 
medan man äter eller dricker kaffe.

Smäckert staket/räcke från JK rostfritt räcke. Modell Gråbo 7.

Torget sett från norr
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Uteservering - café och pizzeria
Det blir utrymme för uteservering för både konditoriet och pizzerian 
i detta förslag. Pizzerian har nu tre bord ute under sommarhalvåret 
medan marken utanför konditoriet lutar så mycket att det är svårt att 
ha några utemöbler här. 
Med den nya plana ytan som jag föreslår får de en helt annan möjlighet 
till uteservering. Eftersom ytan är upphöjd får man god uppsikt över 
torget. En utökad caféverksamhet skulle också ge torget mer av vad 
det saknar idag, nämligen något som håller kvar människor. Det skulle 
bli en mötesplats som Jürgen Habermas (se sid. 29) säger är så viktigt 
för en offentlig plats.
Torget är inte stort och det krävs heller inget märkvärdigt för att det 
ska se inbjudande ut. Se t.ex. uteserveringen vid Steinbrenner & Ny-
berg på fotot till höger.

Inspirationsbild från Steinbrenner & Nyberg på Östra Larmgatan i Göteborg

Uteservering pizzeria

Uteservering café
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Torget sett från öster



�� Torget sett från norr
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Slutsats/slutord
Läget betyder mycket. Precis som då torg och handelsplatser uppkom 
förr så fungerar de torg bäst som ligger längs stråk. De mest attraktiva 
platserna för verksamheter är de längs större vägar och i naturliga 
knutpunkter. Tex airport cities uppkommer ju på detta sätt.

När en väg dras om drabbar det hela platsen, exempel på detta är Kvil-
letorget då bron och leden som gick över älven i anslutning till torget 
flyttades österut i och med att Göta älvbron byggdes 1939.

En plats måste också vara attraktiv estetiskt sett och verksamheterna 
på platsen lätta att se och komma åt. En plats med bra läge kanske 
används även om den ser sliten och nedgången ut, men en vacker 
plats på fel ställe kan bli helt övergiven. En kombination av ett bra 
läge och vacker funktionell gestaltning är det bästa för att skapa en 
attraktiv plats.

8. Avslutning
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