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Användning
Kartan över användning ska mer ses som en konceptkarta än en plan
som bestämmer exakt var varje funktion placeras.
Tanken med blandstad är att integrera funktioner till så stor del som
möjligt dels för att åtminstone några har nära till jobbet men också för
att skapa liv och rörelse under större delen av dygnet. Idealet är en
optimal blandning med alla funktioner i samma byggnader. Detta är
knappast möjligt då olika funktioner har olika krav och önskemål.
Målsättningen är att integrera så mycket som möjligt men så smart som
möjligt. Integrationen sker både på byggnadsnivå och på kvartersnivå.
Tanken är att integreringen i sig har större fördelar än de enskilda
funktionerna var för sig. Det handlar alltså om att kompromissa. På
vissa ställen kan det vara värt att placera bostäder i bullerutsatta eller
områden med risk för farligt gods för att vinna andra fördelar. Ett
exempel på detta är för att skapa livaktiga stråk så är det värt att
placera bostäder på Slakthusgatan.
Tanken är att bygga blandstad där det finns bäst förutsättningar och
utnyttjar andra kvaliteter som grönska och bättre solförhållanden där
förutsättningar för blandstad inte är lika gynnsamma. Högst grad av
blandstad skapas där det finns bäst förutsättningar för handeln d.v.s.
där genomströmning av människor är störst. Därför utnyttjas områdena
vid av och påfarterna till motorvägen samt Gamlestadstorget till
centrumpunkter. Tanken är att utveckla tre centrumpunkter. Dessa
centrumpunkter har stor blandning av funktioner.
Bostäder placeras i de minst bullerstörda områdena men också i
centrumpunkterna samt i stråken mellan dessa för att ge mer liv och
rörelse även kvällstid vid dessa. Kontor, verksamheter och handel är
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mindre känsliga för buller och risker med farligt gods. De används
som bullervallar mot bostäderna.
Det är svårt att styra över handeln och kontor däremot är det lättare
med den offentliga servicen. Den läggs längs med kajstråket mellan
porten och småbåtshamnen för att förstärka stråket.
Byggnadsstrukturen är utformad efter principen är att varje byggnad
har en tyst sida. Byggnaden används som en bullervall. För att skapa
en mer stadsmässig karaktär sluter byggnaderna mot gatan. Mot
älven ges vissa öppningar för utsikt men tanken är att även skapa ett
gaturum längs med kajen. Vid parkområdet norrut längs med älven
är strukturen mer upplöst. Där tas park och natur samt
solförhållanden till vara. Längst norrut avslutas området med en
högre byggnad. Tillsammans med höjden österut så bildar den en
entré till området.
För att skapa större grad av blandstad är en hög befolkningstäthet en
förutsättning. Det ökar serviceunderlaget och folklivet. En hög
befolkningstäthet kräver idag med allt större boendeyta ännu högre
bebyggelsetäthet. Men bebyggelsetätheten får inte vara så stor så att
byggnaderna blir så höga att de förlorar kontakten med gatulivet.
Byggnadshöjderna ligger på ungefär samma höjd som i Göteborgs
innerstad med cirka 5 våningar med några högre
byggnader.
I så stor utsträckning som möjligt är funktionerna också integrerade
på byggnadsnivå. Eftersom handel, kontor och offentlig service har
störst behov av kontakt med gatan så placeras de i bottenvåningen
medan bostäder ligger högre upp. Består byggnaden av endast
handel och kontor så placeras handel i gatuplanet ( se 3d bild).
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Förbindelser
Biltrafik
Anslutningarna från genomfartsvägarna sker vid centrumpunkterna.
Utifrån dessa går sedan en huvudgata längs med älven. Vägen
fortsätter norrut mot ett verksamhetsområde och söderut mot
Gullbergsvass. Väster från den norra avfarten går Slakthusgatan mot
Gamlestadstorget. Vägen längs med älven har alltså liknade sträckning
som dagens gata med skillnaden att den är mer indragen mot älven
vilket gör det möjligt med byggnader på båda sidor. Slakthusgatan har
samma sträckning som idag men med en mer stadsmässig utformning.
Parkering sker på länkarna i lokalnätet, på lokalgatorna samt på
enstaka platser på gårdsgatorna och i parkeringshus vid
småbåtshamnen. För att täcka hela parkeringsbehovet placeras även
parkeringsgarage under innegårdarna.
Gång och cykeltrafik
Gång och cykelstråken görs för att koppla ihop Marieholm med övriga
områden. För att bättre koppla ihop Gamlestaden går ett stråk i norr
från höghuset mot Nylöse kyrka. På liknande sätt hänger Marieholm
ihop mot Olsbergen genom gång och cykelbana längst i söder. Det
finns gång och cykelbanor på alla gator utom på genomfartsvägen. Vid
vissa parker kan det räcka med gångväg för att skapa en intimare
känsla. Gång och cykeltrafiken är extra viktig mellan
centrumpunkterna eftersom de utgör målpunkter. De är även
kollektivtrafikknutpunkter, framförallt Gamlestadstorget, vilket gör det
ännu viktigare att kunna ta sig dit till fots eller med cykel.
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På gårdsgatorna ges cyklister och fotgängare företräde men det finns
plats för inlastning av varor samt enstaka parkeringsplatser för
handikappade och för korttidsparkering.
Kollektivtrafik
Busstrafiken går genom hela huvudgatan och vid Slakthusgatan.
Busshållplatserna ligger vid centrumpunkterna och i anslutningar till
gång och cykelvägar. Gamlestadstorget har idag spårvagnstrafik och
busstrafik men kompletteras nu även med en pendeltågstation.

perspektiv slakhusgatan
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Centrumpunkter
Inledning
Centrumpunkterna har högst grad av blandstad. Bostäder, offentlig
service, handel och kontor integreras. Det är viktigt med boende i dessa
områden för att de inte ska vara öde kvällstid. Nackdelen med
störningar i form av buller mm kompenseras med större närhet till
service. Handeln ligger vid dessa delar eftersom det rör sig flest
människor här vilket ger kunder.
Vid torgen eller centrumpunkterna är det viktigt med en balans mellan
en öppen och sluten bebyggelsestruktur. Bebyggelsen sluter mot
störningar och skapar rum samtidigt som den öppen i reklamsyfte.
Hushöjden är sju våningar vid centrumpunkterna mot omgivande
bebyggelsen på fem våningar. Detta ger högre täthet men det signalerar
också att det händer något vid dessa punkter. De tre centrumpunkterna
har olika karaktärer för att fylla olika behov. Gemensam är att viss
parkering tillåts utan att den får dominera, viss grönska men hårdgjord
mark, omsorgsfullt utformade platser för möten. Med de omgivande
störningarna är det viktigt att platserna innehåller lugna platser.
Småbåtshamnen
En befintlig docka utnyttjas till småbåtshamnen. Småbåtshamnen med
dess aktiviteter bidrar till liv och rörelse främst sommartid. För bästa
möjliga solförhållanden och utsikt mot älven ligger själva torgytan norr
om småbåtshamnen. Det kan vara tänkbart med uteserveringar samt en
flexibel yta för tillfälliga aktiviteter i området.
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Porten
Platsen är mer en förlängning av Slakthusgatan än en egen plats.
Platsen utgör en port från Gamlestaden mot Göta älv. Två högre
byggnader placeras ut mot älven för att förstärka uttrycket av en
port. Byggnaderna samt utvidgningen av kajen gör dels att det
händer något extra vid platsen men också att det finns möjligheter att
gå ut mer mot älven för att få bättre utsikt. En trappa ner mot vattnet
ökar vattenkontakten. Mötet med grönskan i norr utgör en stor
tillgång dels för att viss grönska kan dras in mot torget men också för
att grönskan ger utrymme för aktiviteter i direkt anslutning till torget.
Gamlestadens torg
Gamlestaden torg är mer ett torg man passerar till spårvagnen eller
bussen även om det är viktigt med lugna platser för möten.
Gamlestadens torg består av flera stråk och platser. Gamlestadens
torg är ett bra exempel på en kombination av öppet och slutet.
Öppenheten ger möjligheter till stråk och reklamläge medan
slutenheten behövs för att skapa platser. Stråken i öst västlig riktning
är en fortsättning på stråket från småbåtshamnen som går vidare mot
Gamlestaden. Det går även ett stråk från Gamlestadens fabriker mot
Slakthusgatan. En större trafikanläggning i flera plan upptog tidigare
en stor del av ytan. Denna har ersatt med en mer stadsmässig
gatustruktur vilket gör det möjligt att knyta an platsen bättre mot
Gamlestaden. En väg går igenom torget vilket gör det möjligt för
viss biltrafik men där går ingen genomfartstrafik. Gatan är en viktig
bussgata. Gamlestadens torg består av två platser. Platsen i väster har
en mer privat karaktär. Mer en plats för de som bor och arbetar i
området även om det passera någon till buss och spårvagn. Platsen i
öster har mer av en klassisk torgstruktur.
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Stråk mellan centrumpunkter
Inledning
Tanken är att skapa så stor grad av blandstad som möjligt där det finns
förutsättningar. Därför är det viktigt att stråken mellan
centrumpunkterna görs så attraktiva som möjligt. Detta är extra viktigt
för cykel och fotgängare medan biltrafikanter har lättare att ta sig fram.
För att få människor från bl. a. Gamlestaden att ta sig ut till älven krävs
att stråken känns trygga och attraktiva. Detta görs genom att
byggnaderna längs med gatan innehåller så många funktioner som
möjligt. Längs med Slakthusgatan placeras även bostäder medan det
mellan Småbåtshamnen och Gammelstadstorg knappast är möjligt
p.g.a. alla störningar. Bebyggelsetätheten vid stråken är hög.
Bebyggelsen sluter också mot gatan för att bilda ett tydligt gaturum. En
trädallé ger guidning om att gatan är betydelsefull. Det för också in en
del grönska i området.
Gamlestadens torg - Porten (Slakthusgatan)
Slakthusgatan utformas som en stadsgata. Gatan behöver en bredd på
7m för att lastbilar ska kunna mötas. Gatan är tydligt uppdelad i olika
zoner. Zoner för gång och cykeltrafikanter på båda sidor. Trädallén tar
ner skalan på gaturummet. Den ger också utrymme för en
möbleringszon med bänkar och gatubelysning. Tillgängligheten även
med bil är viktig men den får inte dominera därför ges möjligheter för
parkering på en sida av vägen. Entrén mot Slakthusområdet utgör idag
redan en mindre plats. Denna förstärks genom en öppning på andra
sidan vilket förbättrar förutsättningarna för att korsa Slakthusgatan i
nord sydlig riktning. Gatan har stor blandning av funktioner och har
bostäder i så många hus som möjligt. Precis mot motorvägen gör dock
buller och risken med farligt gods att kontor är mer lämpligt.
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Porten - Småbåtshamnen
Stråket mellan Porten och Småbåtshamnen är egentligen uppdelat i
två stråk, ett längs med kajen och ett längs med gatan. Stråket längs
med gatan är något genare. Medan kajstråket är lugnare. Något man
väljer vid en promenad. Mot motorvägen är det endast att möjligt att
placera handel och kontor, därför är det extra viktigt att det även
ligger bostäder på andra sidan. För att förstärka stråket vore det en
stor fördel med en offentlig verksamhet som t ex en högskola eller
någon annan form av skola. Det skapar en målpunkt och sätter
området på kartan.
Småbåtshamnen –Gamlestadens torg
Stråket mellan Småbåtshamnen och Gamlestadens torg har stora
förutsättningar för att bli huvudstråket vad det gäller gång och
cykeltrafik för de boende i Gamlestaden på väg in mot Göteborgs
centrum. Men stråket är också det mest problematiska. Motorväg och
järnvägsspår ger stora restriktioner av bebyggelsen. Det gör att det
endast är möjligt att lägga handel i stråket. Vid stråket läggs också
fryshuset som tvingats flytta p.g.a. Triangelspåret men som är viktigt
för Slakthusområdet. I bottenvåningen mot stråket ligger handel för
en mer publik funktion. Säveån grävs ur mot stråket för att öka
vattenkontakten. Gatan är en körbar gång och cykelväg som kantas
av en trädallé.
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Beskrivning av delområden
Kajpromenaden södra delen
Kajpromenaden har en extra dragningskraft med sin utsikt över älven
framförallt längst i söder. Där området avslutas med en högre byggnad.
Vid vissa platser är det möjligt med kontor och handel. Det finns
förutsättningar för en restaurang med utsikt över älven. För övrigt
domineras denna dela av bostäder eftersom detta område har minst
störningar och har fin utsikt över älven.
Verksamhetsområden
Slakthusområdet och verksamhetsområdet i söder sparas.
Slakthusområdet användning behålls. Områdena lämnas som de är och
får utvecklas i sin egen takt. Det är tänkbart att det sker en
gentrifikation på sikt när markpriserna går upp. Det finns en flexibilitet
i att låta området utvecklas långsammare än de övriga.
Slakthusområdet är kulturhistoriskt intressant och bevaras i ursprunglig
form med ett tillägg längs med Slakthusgatan för att förstärka det
gaturummet.
Norra delen
Den norra delen ligger något isolerad. Här utnyttjas fördelarna med
park och närheten till älven, därför läggs mestadels bostäder och kontor
i denna del. Det blir ett boende mer i naturmiljö än stadsmiljö. Den
högre byggnaden längst i norr kan möjligen innehålla någon handel i
bottenvåningen. Byggnaden bildar tillsammans med berget i öster en
port mot området. Området får med en högre byggnad ett tydligt
avslut. Strukturen i den norra delen är öppnare och mindre stadsmässig
istället tas bättre solförhållanden och utsikt mot älven tillvara.
Kontorsbyggnaderna fungerar som bullervallar. De har vissa glapp
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med glasade skärmar mot motorvägen. Detta ger dels variation i en
lång fasad men även utblickar från motorvägen mot området.
Kilen
Kilen har ett problematiskt läge. Området saknar fördelarna med den
direkta närheten till älven. De ligger något för isolerat för att vara
attraktiva för handeln. Närheten till Slakthusgatan och förbindelse
norrut gör att området får bättre förbindelser. Det är viktigt med
bostäder i detta område för att göra stråket norrut tryggare. Detta
innebär också att dessa bostäder borde bli något billigare än de vid
älven. Nackdelen kan vara svårigheterna att överhuvudtaget
exploatera detta område. Men det är ändå viktigt att utnyttja även
detta område för att utnyttja markresuserna så mycket som möjligt
men också för att öka tätheten och därmed serviceunderlaget.
Området används idag av Göteborgs energi. Det går en
högspänningsledning till en transformatorstation i området. En
förutsättning för att området kan exploateras är att kraftledningen
grävs ner och att transformatorstationen flyttas norrut. Strukturen i
kilen är utformad efter ett slutet gaturum mot Slakthusgatan. I väster
bevaras den museala järnvägsverksamheten.
Partihallsområdet
Eftersom Partihallsområdet delvis bildar en egen del är det viktigt
med flera funktioner. Eventuellt kan handeln utvecklas tillsammans
med Partihallsverksamheten. I Partihallsområdet är
bebyggelsestrukturen utformad för att skapa en gård men det är
utsikten mot älven som fått styra. Området tål en hög byggnadshöjd
då det ligger i ett storskaligt område. Med en högre byggnad
utnyttjar man även utsikten bättre. En tänkbar höjd är 8 våningar.
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Gårdsstruktur mot älven
Idén med gårdsstrukturen är att skapa ett halvoffentligt rum. Gården
består två mindre gårdsrum som tillsammans bildar ett större rum. För
att skapa en mer privat känsla måste insynen minska och ofta sker det
på bekostnad av solförhållanden. Byggnaderna utformas med en lägre
byggnad mot älven för bättre utsikt. Denna del är extra viktig då den
utgör en gräns mellan det offentliga kajstråket och det halvoffentliga
gårdsrummet. Här skapas platser för att kunna titta på älven och
förbipasserande. Närmast älven har längorna en mer transparent del
med balkonger och större glaspartier, för att förbättra
utsiktsförhållandena.
Vinklingen på husen ger bättre utsikt och skapar olika gårdsrum. Inne
på gården tas skalan ner och insynen minskas genom, grönska t ex
pergola eller träd och höjdskillnader. Det finns även en större plats för
lek och andra aktiviteter som t ex en gårdsfest.
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1 perspektiv över gårdsrummet
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Utbyggnadsordning
Inledning
Jag har gjort två alternativ på utbyggnadsordningar. I det första
alternativet anges vad som vore det optimala för att skapa blandstad
medan det andra alternativet mer utgår mer från marknadens krav.
Marknadsalternativet bygger inte på sammanhängande stråk som i
blandstadsalternativet.
Blandstadsalternativet
1. Som en första utbyggnad skapas tre centrumpunkter. En vid
Gammelstadstorget som redan är en kollektivknutpunkt, en vid
förlängningen av Slakthusgatan och ytterligare en ny centrumpunkt vid
hamnbassängen. Dessa punkter har förutsättningar för handel eftersom
det finns goda kommunikationer för biltrafiken samt för gång och
cykeltrafikanter. Området längst söderut längs med kajen ligger
närmast centrum och har dessutom det bästa läget mot älven därför
exploateras detta i första skedet.
2 Det norra området har en del förorenad mark mot älven. Det ligger
också längst ifrån centrum. Men det har en viktig funktion i bättre
kopplingar med Gamlestaden och med natur och sportområden.
Området vid älven är attraktivt men för att öka tätheten och
genomströmningar är det viktigt att all mark utnyttjas på något sätt.
Därför är området mellan väg45 och spår också viktig.
3. Det här området kan byggas ut som 3:e etappen. Området kopplas
ihop med Olsbergen i öster. Det ligger väldigt utsatt för buller men det
ligger också fint vid Säveån och med utsikt mot Göta älv. Det följer det
övriga konceptet med livaktiga stråk. Gång och cykelväg mot
Olsbergen är en förutsättning för att området ska bebyggas.
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verksamhetsområden
Tanken är att dessa områden lämnas som det är och får utvecklas i
sin egen takt. Det är tänkbart att det sker en gentrifikation på sikt när
markpriserna går upp. Det finns en flexibilitet i att låta områdena
utvecklas långsammare än de övriga.
Marknadsalternativet
1.I marknadsalternativet byggs område ett ut först eftersom det
ligger mest skyddat och har bäst utsiktsförhållanden. Det finns
dessutom redan en infrastruktur i området. Området ligger också
närmast centrum.
2. Som en andra del byggs område två mot älven ut. Området har
föroreningar och kostnaderna att sanering avgör när det exploateras.
Även Gamlestadens torg är med sina goda förbindelser intressant att
exploatera.
3. Som en tredje del byggs övriga område. Det är inte säkert att dessa
kommer att exploateras överhuvudtaget. Området längst i söder har
bäst utsiktsförhållanden men ligger något isolerat.
Verksamhetsområden. Verksamhetsområdena kommer eventuellt att
gentrifieras. Området i söder kan byggas ut i samband med den
första utbyggnaden.
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Hela planområdet
Total areal

893519 m 2

Bebyggd areal

162218 m 2

Bruttoareal

759240 m 2

Exploateringstal

0,85 %

Andel bebyggd mark

0,18 %

mototvägsareal

Planområdet utan
motorväg
Areal

712010 m

Exploateringstal

1,07 %

Andel bebyggd mark

0,23 %

2

Exploateringstalet definieras enlig Johan Rådberg ( s 15 1996)
genom förhållandet mellan sammanlagd våningsyta och total
markareal. Den sammanlagda våningsytan betecknas bruttoareal.
Eftersom så stor yta utgörs av motorväg genom området så har jag
även räknat på exploateringstal och andel bebyggd mark utan den.
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Tätheten liknar de som Johan Rådberg ( s 73 1996) benämner som
postmoderna reformkvarter. Ett exempel på ett sådant område är
Skarpnäck i Stockholm med ett exploateringstal på 1,2% och andel
bebyggd mark på 23%. Tätheten är endast hälften av stenstadskvarter
som t. ex Östermalm med ett exploateringstal på 2,4% och bebyggd
mark på 54% (Rådberg s 73 1996)

Planområdet

Diagram över svenska stadstyper ( Rådberg 1996 s 148)
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