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Denna bilaga redovisar de sex genomförda fallstudierna 
som tillhör uppsatsen Förnyelse i fysisk miljö – utveckling av 
storskaliga miljonprogramsområden.

Fyra områden i Göteborg har analyserats, dessa områden 
är Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo och Östra Bergsjön. I 
Norrköping har områdena Ringdansen och Porten besökts. De 
områden som behandlas i fallstudierna har genomgått olika slags 
fysiska förändringar. En majoritet av de besökta områdena är 
uppmärksammade för sina förnyelsearbeten. Samtliga områden 
är storskaliga och består till största delen av flerbostadshus med 
minst tre våningar.
 
Fallstudierna har varit den huvudsakliga metoden för att komma 
fram till en problembeskrivning som senare lett fram till konkreta 
förbättringsåtgärder. Utifrån analyserna av fallstudierna har 
slutsatser angående styrkor och svagheter i områdena dragits. 
En sammanfattning av analyserna och föreslag på åtgärder 
presenteras i huvuddokumentet. 

Två analysmetoder har använts i fallstudierna. Den första är en 
visuell metod baserad på Kevin Lynchs teorier angående olika 
element för stadsbyggande. Den andra analysmetoden består 
av en SWOT-analys som klart och tydligt presenterar områdets 
inneboende styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Vid besök i 
områdena har även en utförlig fotodokumentation genomförts. 
Analyserna av de olika miljonprogramsområdena har visat på 
tydliga likheter gällande problem och möjligheter. Fallstudierna 
har varit en viktig del för att uppfylla uppsatsens syfte, att 
presentera en generell åtgärdslista. En identifiering av generella 
problem på plats ute i områdena har varit avgörande för att 
kunna presentera åtgärder till förbättringar i dessa områden.

Vi vill tacka de berörda bostadsbolagen som har varit behjälpliga 
under arbetet med fallstudierna. 

Kalle Gustafsson, Kalmar 2010-02-26 
Linda Almljung Törngren, Kalmar 2010-02-26 
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Innehållsförteckning



Visuell analys – metod utarbetad av Kevin Lynch

En av de två analysmetoder vi använt oss av i fallstudierna är en 
analysmetod utarbetad av den amerikanske stadsplaneraren och 
författaren Kevin Lynch. Analysen kommer i denna rapport att 
kallas för Lynch-analys.

Analysmetoden utarbetades i slutet av 1950-talet av Lynch 
för att på ett enkelt sätt studera stadens form och funktion. 
Analysen tillsammans med fältstudier från tre amerikanska 
städer presenterades i boken The image of the city, publicerad 
1960. Analysmetoden har sedan den presenterats påverkat flera 
genrationer av planerare och har fortfarande stor aktualitet 
(Jivén, 2003, s.128).

Analysen, som är helt visuell, syftar bland annat till att på ett 
snabbt sätt definiera ett antal element som återfinns i en stad 
eller ett bestämt område. Lynch arbetade för att utveckla en 
teori som skulle utvärdera de element som tillsammans skapar 
staden.  Lynch vill på detta sätt hitta ett användbart system för 
undersökning som kunde tjänstgöra som en analysmetod på en 
övergripande nivå. För att kunna analysera staden definierade 
och utformade han fem stycken element som kan återfinnas 
i den fysiska miljön. Han strävade efter att förstå hur de olika 
elementen som tillsammans bygger upp en stad eller ett område 
kan ställas samman till ett mönster. 

Analysen fokuserar på hur vi människor orienterar oss i den 
fysiska miljön. Har människor en inbyggd mental karta över 
ett område? Och hur påverkar de element som finns i staden 
denna mentala karta? Kevin Lynch hade ett mycket nära 
samarbete med konstnären György Kepes som främst arbetade 

med bild- och volymuppbyggnad. Kepes arbete byggde helt på 
gestaltfysikens grupperingslagar och Lynch inspirerades starkt av 
Kepes. Upplevde människor staden på samma sätt som när man 
upplever visuella intryck av ett konstverk? Påverkad av Kepes 
utarbetade Lynch sin analysmetod med utgångspunkt från en 
av Kepes förutsättningar. Kepes förutsättning innebär att staden 
ses som ett visuellt fält där människan läser den fysiska miljön 
i en serie bilder och memorerar sin omgivning. Detta för att 
senare kunna orientera sig i staden. Utgångspunkten var alltså 
människans behov av att uppleva, analysera, tolka och främst 
orientera sig i den omgivande miljön. Lynch bygger sin analys på 
hypotesen att fem, av honom definierade, element skulle ha stor 
betydelse för människan när man rör sig i en fysisk miljö (Jivén, 
2003, s131).

Ett områdes form, innehåll och samband analyseras med hjälp 
av de fem olika elementen som består utav stråk, gränser, 
knutpunkter, landmärken och områden. De olika delarna studeras 
främst med utgångspunkt från att de relaterar till varandra och 
på detta sätt förstärker varandra. Enligt Lynch så är människans 
förmåga att urskilja och definiera de olika elementen lika mycket 
beroende av den omgivande miljön som elementen själva (Lynch, 
1960, s.8).

Genom att definiera de fem olika elementen och tolka dessa 
utifrån tio olika formkvalitéer som ska härledas genom 
gestaltningslagarna kan en strukturerad och detaljerad bild 
av en stad eller ett område byggas upp och tolkas. Dessa 
formkvalitéer kan exempelvis bestå av begrepp som rörelse- och 
riktningsverkan, klarhet och seriella samband (Jivén, 2003, s.136). 
I våra fallstudier begränsar vi Lynchs analys till att studera de 
fem elementen och dess relation till varandra. Här följer en kort 
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genomgång av de fem olika elementen.

Lynch-analyserna i denna rapport har begränsats till kärnan 
i Lynchs analys, nämligen en identifiering av de fem olika 
elementen. Det är viktigt att poängtera att den typen av analys 
vi utfört är begränsad på det sätt att analysen har gjorts under 
en relativt kort tid. För att skapa sig en bättre förståelse för 
områdena hade mer ingående studier behövt utföras. Analyserna 
tjänar dock sitt syfte, att identifiera de fem elementen som 
bygger upp staden.

1. Stråk

De vägar och leder som människor rör sig utefter och på detta 
sätt binder samman andra element i staden betecknas av 
Lynch som stråk. När människor rör sig utmed stråken upplever 
de omgivande platser, områden och landmärken. Stråk ses 
framförallt som ett positivt inslag i stadsmiljön. Det kan vara 
viktigt att ha stråk som kan sammanfoga delar av staden till en 
integrerad och sammanhållen stadsdel. Ett stråk kan utgöras av 
en väg eller trafikled men lika ofta som en väg är ett stråk är den 
istället en gräns eller en barriär genom den avgränsande effekten 
som exempelvis en bred och starkt trafikerad väg kan utgöra. 
Ett exempel på ett stråk kan vara en populär gågata i stadens 
centrum.

I fallet med våra fallstudier har vi valt att definiera ett stråk 
som en i huvudsak positiv företeelse. De stråk vi har hittat och 
redovisat har främst utgjorts av passager där människor upplever 
att de naturligt kan röra sig. Längs stråken rör sig människor 
obehindrat och här känns det tryggt och säkert att röra sig.

2. Gränser eller barriärer

En gräns eller barriär kan definieras som de linjära figurer som 
ses i en stad och inte klassas som stråk. En barriär kan exempelvis 
utgöras av ett skogsbryn eller ett järnvägsspår. Gränser brukar 
ofta utmärkas av att de är relativt svåra att passera och detta 
leder till att stadens olika delar tappar kontakten med varandra. I 
ett större perspektiv kan en väg fungera som ett sätt att väva ihop 
t.ex. stadsdelar med varandra. Men i det mindre perspektivet så 
upplevs ofta vägar som en tydlig uppdelare snarare än ett sätt att 
binda ihop ett område. 

Barriärer behöver inte vara fysiska, det kan även existera mentala 
och visuella barriärer. Områden eller parkeringar som upplevs 
otrygga och osäkra kan ses som en mental eller visuell barriär. I 
detta fall kan ett mindre område, till exempel en dåligt upplyst 
park, fungera som en mental barriär som differentierar och 
skapar en dåligt sammanbunden stad.

I vår analys tolkas barriärerna som i huvudsak negativa element. 
Det är dock viktigt att poängtera att för att kunna klassificeras 
som en barriär bör det finnas något på andra sidan barriären som 
är attraktivt. En väg kan i sig själv vara en barriär, men finns ingen 
vilja att röra sig över vägen upplevs inte barriäreffekten som ett 
reellt problem.

3. Knutpunkter

Element nummer tre utgörs av de knutpunkter som består av 
strategiska mötesplatser. Ofta fungerar knutpunkterna som 
noder vid möten mellan olika stråk. Exempel på områden som 
kan vara knutpunkter är tågstationer, köpcentrum och centrala 
torg. Knutpunkterna är ofta tydligt förankrade i en stad och är 
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ett element som det går att orienterar sig efter. När människor 
bestämmer en plats i staden för att möta varandra vid väljer de 
ofta en knutpunkt. Detta eftersom att de flesta knutpunkter är väl 
kända och allmänheten vet var de befinner sig geografiskt. Enligt 
Lynch så kan knutpunktens namn ha betydelse för tydligheten 
med platsen. Ett namn underlättar för människor att diskutera 
och kommunicera om platsen och det ökar orienteringsförmågan 
i staden.

I våra analyser har vi definierat knutpunkter som naturliga 
mötesplatser.

4. Landmärken

Landmärken utmärker sig som element genom att nästan 
helt utgöras av ett visuellt uttryck. Landmärken utgörs ofta av 
högt byggda byggnader. Landmärkena utgör en referenspunkt 
som människor förhåller sig till när de rör sig på stråk, mellan 
knutpunkter och över barriärer. 

Ett landmärke står ofta i stark kontrast till den omgivande miljön. 
Ett femton våningar högt hus är inget landmärke om det står 
placerat på Manhattan i New York men är det placerat i en 
medelstor svensk stad är det med största sannolikhet ett tydligt 
landmärke. Ett landmärke kan också utgöras av ett föremål eller 
en byggnad som representerar en stad, ett land eller ett område.

I vår analys har vi definierat ett landmärke som någonting som 
sticker ut från den omgivande bebyggelsen eller är representativt 
för området.

5. Distrikt eller områden

Ett område eller distrikt är en del av den analyserande ytan. 
Området har en sammanhållen karaktär över en utbredd yta. 
Området kan vara både fysiskt och mentalt i sin utbredning. Ett 
område behöver inte inneha en speciell eller stark karaktär för 
att betecknas som ett område. Det faktum att det skiljer sig på 
ett påtagligt sätt från omgivande områden definierar det som ett 
eget område i sig. Att definiera områden kan i mångt och mycket 
bestämmas av skalan man analyserar i. Om en hel stad analyseras 
så kan områden utgöras av stadsdelar men i mindre områden kan 
kvarter utgöra ett eget område.

I vår analys har vi identifierat mindre delområden inom de 
analyserade boastadsområdena. Vi har definierat ett område som 
mindre husgrupper med en snarlik uppbyggnad och arkitektur. 
Avstånd och barriärer, både fysiska och mentala, kan underlätta 
att dela upp ett område i mindre enheter (Lynch, 1960, s.47-48).

SWOT- analys

En SWOT-analys går ut på ett identifiera styrkor, svagheter, hot 
och möjligheter. Förkortningen SWOT står för engelskans termer: 
Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Analysen 
syftar till att organisationen, både internt och externt, ska bli 
mer systematisk i sitt granskande av omgivningen (Boverket, 
2006, s.44). SWOT-analysen innebär att styrkor och svagheter 
ska analyseras och förstås samt att möjligheter och hot ska 
identifieras. Styrkor och svagheter finns inom företaget och 
dess produkter (Westwood, 2006, s.27). Möjligheter och hot 
ses i konkurrerande organisationer, globala trender och andra 
miljöfaktorer (Charney, 2005, s.154). Dessa faktorer har företaget 
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inte någon kontroll över (Westwood, 2006, s.27). De starka 
sidorna ska utnyttjas, svagheterna övervinnas, hot upptäckas och 
förbyggas samt att möjligheterna ska utnyttjas . Detta är en av de 
viktigaste delarna i planeringsprocessen (Westwood, 2006, s.27). 

Genom SWOT-analysen ställs frågor som leder till att det går att 
avgöra om en plan kan uppfyllas och vilka begränsningar denna 
medför. Antalet SWOT-analyser som behöver utföras beror på 
planens omfattning (Westwood, 2006, s.28). Först ska en SWOT 
på företaget och dess organisation utföras. Sedan bör samma 
sak göras för de största konkurrenterna för aktuella produkter, 
på geografiska områden och marknadssegment som omfattas av 
planen.

Ofta visas analysen i en matris bestående av fyra rutor, avbilden 
ger en överblick av de viktigaste faktorerna. Boverket (2006, 
s.44) beskriver analysens för- och nackdelar. Analysen är enkel 
att använda och ger struktur samt låser inte användaren vid 
specifika variabler. Dess nackdel är att användaren måste klara av 
att identifiera viktiga variabler i omgivningen och organisationen. 
Boverket (2006,s.44) påpekar också att det kan vara viktigt 
att skilja fakta från önskade förhållande, speciellt i en politisk 
organisation. Möjligheterna kan ytterligare kategoriseras med 
hänsyn till deras attraktivitet och sannolikhet för framgång. 
Hoten betraktas med sannolikhet för att de ska inträffa och efter 
hur pass allvarliga de är. 

Inom fysisk planering utförs SWOT-analyser på geografiska 
områden. Styrkor och svagheter har i detta arbete använts för 
att analysera det egna bostadsområdet. Möjligheter och hot har 
använts för att analysera områdets tänkbara utveckling. Inom 
fysisk planering brukar ingen ytterligare kategorisering med 
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hänsyn till sannolikhet och attraktivitet göras. I denna rapport 
kommer inte heller någon ytterligare kategorisering att ske. 

Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot

Styrkorna som identifierats har använts för att utnyttja 
möjligheterna. När svagheterna identifierats har hot mot 
områdets utveckling uppdagats. Sättet att redovisa SWOT-
analysen på, en matris bestående av fyra rutor, ger en tydlig och 
lättläst överblick. Överblicken visar de viktigaste faktorerna i 
analyserna. 

Vi använder SWOT-analysen för att den är enkel att genomföra, 
ger struktur och är överskådlig.  Detta är bra då vi har jämfört 
de olika områdena i fallstudierna med varandra. En annan fördel 
är att det inte finns några specifika variabler som begränsar 
analysen, det finns inte bestämda termer för vad som är styrkor, 
svagheter, hot och möjligheter. Användaren av analysen har 
därför öppet spelrum att tolka vad som är styrkor, svagheter, 
hot och möjligheter själv. Detta är bra då varje område är unikt 
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och det som är en styrka för ett område kan vara en svaghet i ett 
annat område. Analysens nackdel är att användaren måste klara 
av att identifiera viktiga variabler i området och dess utveckling. 
Detta har vi inte sett som något problem. Som sistaårselever på 
programmet för fysisk planering innehar tillräckligt med kunskap 
för att genomföra en eller flera SWOT-analyser.

SWOT-analyserna har framförallt identifierat generella problem 
i storskaliga miljonprogramsområden. De fyra faktorerna har 
gett oss en bild av bostadsområdena och dess utveckling, dess 
problem och möjligheter. 



Bostadsområdet Gårdsten ligger i de norra delarna av Göteborg, 
cirka 13 kilometer från stadens centrum. Området ligger 
placerat vid Göta Älvdalen längs med E45:an och det tar cirka 
20 minuter att ta sig från Göteborgs centrala delar till Gårdsten. 
Området tillhör stadsdelsförvaltningen Gunnared, som är 
en av 20 förvaltningar i Göteborg stad (Göteborgs stad, 
2010, Stadsdelsnämnder). Gårdsten började byggas 1969 och 
stod till stor del klart år 1972 (Göteborgs stad, 2009, Historia). 
I bostadsområdet, som är uppdelat i östra, västra och norra 
Gårdsten, bor idag cirka 7800 personer fördelat på drygt 3000 
lägenheter. 83 % av invånarna i Gårdsten är av utländskt ursprung 
(Gårdstensbostäder, Samhällsbygget Gårdsten).

I Gårdsten finns idag en rad verksamheter. Här finns bland annat 
en bensinstation, ett gym, café, pizzeria, en livsmedelsbutik, 
frisör med mera. Här finns även ett park-, rekreations- och 
fritidsområde kallat ”Dalen” som bland annat inrymmer fotbolls- 
och tennisplaner. Denna park binder samman östra och västra 
Gårdsten. 

I området finns idag 3 stycken skolor, lågstadieskolan 
Långmosseskolan, mellanstadie- och högstadieskolan 
Gårdstenskolan och den fristående grundskolan Römosseskolan 

1. Gårdsten

Utblick över terrasshusen i Östra Gårdsten som blivit 
en symbol för den stora omdaningen som skett under 
2000-talet. I förgrunden syns dalgången, där förkola 
och skola är placerade.

Solhusen i Gårdsten har växthus i bottenvåningarna. 
Fasaderna har utanpåliggande och inglasade 
balkonger. Solpaneler finns monterade på taken.

Byggår: 1969-1972
Arkitekter: White Arkitekter: Rune Falk, Gunnar Werner 
Antal lägenheter: cirka 3065 bostäder
Läge: Cirka 13 km norr om Göteborg
Förvaltare: Göteborgs stad. Största bostadsföretag är 
kommunalägda Gårdstensbostäder AB
Kollektivtrafik: Buss
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som undervisar 1:a till 9:e klass. Det finns i dagsläget ingen 
gymnasieskola i Gårdsten.

Området har genomlevt de problem som många 
miljonprogramsområden har genomgått. Exempelvis så stod 

under 90-talet tidvis uppemot 40 procent av lägenheterna tomma 
(Vårt Göteborg, 2007, Gårdsten firar tio år av förvandling).

Gårdsten har blivit ett av de mest kända 
miljonprogramsområdena under senare år. Främst på grund av 
de omfattande rivningarna och renovering av husfasader som 
genomförts. Dessa åtgärder har blivit mycket uppmärksammade 
och prisbelönta, bland annat med stora samhällsbyggarpriset 
2006 (Samhällsbyggarpriset, Östra Gårdsten fick stora 
samhällsbyggarpriset 2006).

Det var 1997 som bostadsbolaget Gårdstensbostäder bildades, 
med uppdrag att göra något radikalt åt den slitna och 
problemtyngda stadsdelen (Vårt Göteborg, 2007, Gårdsten 
firar tio år av förvandling). Många flerfamiljshus har rustats 
upp eller förnyats. Dock är ”förortskaraktären” fortfarande 
tydlig. Bebyggelsen har en stark uppdelning i bostads- och 
verksamhetsområden med mellanliggande stora obearbetade 
ytor. I områdets närhet finns mycket natur med många sjöar och 
rika tillfällen till rekreation och friluftsliv (Göteborgs stad, 2009, 
Historia).

Det dominerande bostadsbolaget i Gårdsten, Gårdstensbostäder 
AB, ingår i Förvaltnings AB Framtiden som är helägt av Göteborgs 
Stad. Gårdstensbostäder äger cirka 2800 lägenheter i Gårdsten. 
Just nu byggs området ”Kryddhyllan” i de västra delarna av 
Gårdsten. Denna småhusbebyggelse är ett samarbete mellan HSB, 
Riksbyggen och Egnahemsbolaget.
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Här visas några av husen i Västra Gårdsten. Västra 
Gårdsten består av trevåningshus och de ombyggda 
solhusen i sex våningar.

Perspektiv över Västra Gårdsten.
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1.1 Förändringar 
Gårdsten har de senaste åren genomgått en oerhört stor 
förändring och har också blivit ett av de mest kända exemplen 
i Sverige på omvandling av miljonprogramsområden. Gårdsten 
har blivit belönade med ett stort antal priser för omvandlingen 
bland annat stora samhällsbyggarpriset år 2006, utdelat av 
SABO. Samhällsbyggarpriset fick man för ”förvandlingen av Östra 
Gårdsten från en grå förslummande och försummande förort till 
en aktiv och levande stadsdel.” 

Man har även vunnit en utnämning i ”Årets byggen 2005” och 
blivit nominerade till Sustainable City Award 2007. Arbetet med 
solhusens förändring har även vunnit ”World habitat Award 
2005” (Gårdstensbostäder, Pressmeddelande & bilder).

Åtgärderna har bland annat inneburit att alla fasader i Östra 
Gårdsten har blivit ommålade i ljusa kulörer. De två gator, 
Salviagatan och Muskotgatan stod helt klara för inflyttning 
år 2004 respektive 2005. I husen I Östra Gårdsten finns 
individuell mätning av både värme och vatten. Sen några år 
tillbaka har bostadsgästerna även möjlighet att följa sin egen 
energiförbrukning via internet (Gårdstensbostäder, Östra 
Gårdsten).

I Östra Gårdsten har två av de stora höghusen trappats av genom 
att flertalet lägenheter har rivit och därmed har två stycken 
”terrasshus” skapats och blivit en symbol och ett landmärke 
för omdaningen i Gårdsten. Det är Liljewalls arkitekter och 
QPG arkitektkontor som har legat bakom omdaningen i Östra 
Gårdsten.

Växthus i Solhusen, Västra Gårdsten. Förändrade 
utseendet på huset och gav möjlighet för 
odlingsaktiviteter.

Gavel på ett av solhusen som saknar växthus. Här syns 
dock tydligt de utanpåliggande balkongerna och de 
lutande solpanelerna på taket.
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Gårdsten har också blivit uppmärksammat för sina ”solhus” 
som tillsammans med de lägre trevåningshusen bildar gårdarna 
i Västra Gårdsten. De första solhusen stod klara år 2000 och de 
har bland annat solfångare på taken och gemensamma växthus 
i bottenplanet. Solhusen är ombyggda hus som har anpassats 
med syfte att bli mer energieffektiva med enkla lösningar. 
De utanpåliggande balkongerna har glasats in och en utförlig 
tilläggsisolation genomfördes också vid omdaningen av husen. 
Drivkraften som har förändrat Gårdsten har påverkats starkt av 
tankar kring ett ekologiskt hållbart samhälle, dessa tankar växte 
fram i början av 2000-talet och är fortfarande aktuella. Solhusen 
har delfinansierats genom pengar från ett EU-projekt som har 
fokuserat på ekologiska lösningar (Gårdstensbostäder, Västra 
Gårdsten).

Även trevåningshusen i Västra Gårdsten har blivit uppfräschade 
genom att nya mer färgglada kulörer har målats på de två översta 
våningarna. Det är Christer Nordströms arkitektkontor som har 
varit ansvariga för omdaningen av Västra Gårdsten.

Norra Gårdsten är den del i området som har genomgått minst 
förändringar hittills. Dock så har ett förändringsarbete precis 
inletts. Ommålning av fasader och byte av balkongfronter är 
några av de åtgärder som ska utföras.

Dalen, rekreationsområdet i mitten av Gårdsten har också 
genomgått förändringar under de senaste åren. Dalen har 
nu återfått sin ursprungliga funktion som idrotts-, fritids och 
mötesplats för traktens ungdomar (Gårdstensbostäder, 2003, 
Gårdstensbostäder 2007).

I Östra Gårdsten skapades två terrasshus genom 
rivning av ett antal lägenheter. Även balkonger och 
burspråk har till kommit vid ombyggnaden.

Additionsbyggnader i form av förskoleverksamheter på 
innergårdarna i Östra Gårdsten. Byggnaderna delar av 
gårdsrummet i flera mindre enheter.



      1�Ortofoto: © Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2008/1932.
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1.2 Områdesbeskrivning
Gårdsten består av tre olika områden. Västra, Östra och Norra 
Gårdsten. Bilvägarna omsluter bostadsområdet och trafiken inom 
området är starkt begränsad. Husen är placerade på höjderna 
som omsluter Gårdstensdalen. I dalen, som binder ihop de olika 
områdena är de tre skolkomplexen placerade.  De många antal 
förskolor som finns är i huvudsak placerade i östra och västra 
Gårdsten. Dalen är ett större rekreations- och parkområde med 
tennisbanor, minigolfbanor och stora gräsytor.

Västra Gårdsten

Den västra delen består av i huvudsak två olika hustyper. 
Trevåningshus och sexvånings hus bildar slutna gårdar. 
Trevåningshusen ligger i huvudsak i nord-sydlig riktning och 
sexvåningshusen ligger i öst-västlig riktning. Taken är i huvudsak 
platta, dolda, tak. 

Gårdarna som bildas av de rätvinkliga husen är rektangulära och 
relativt väl definierade som rum. De onödigt stora asfaltsytor som 
finns på gårdarna bidrar ändå till att miljön upplevs som relativt 
avskalad. På varje gårdsbildning finns en lekplats med bänkar, 
bord och papperskorg. Vid varje entré till trevåningshusen finns 
cykelförråd och en bänk. Belysning på gårdarna finns i form av 
lyktstolpar. Både barr- och lövträd finns relativt rikligt planterad 
på innergårdarna. Enstaka större krukor finns också utplacerade. 
Varje gård har ett större konstverk utplacerat. Även husens 
fasader är rikligt utsmyckade.

Trevåningshusen har väl tilltagna uteplatser i marknivå. Övriga 
våningsplan har balkong. Alla lägenheter i sexvåningshusen, som 

I Västra Gårdsten bildar solhusen och trevåningshusen 
ett kvadratiskt gårdsrum. Alla gårdar har lekplats, 
sittmöjligheter och ett större konstverk.

I Västra Gårdsten har fasaderna olika färger, förutom 
bottenvåningarna som har samma gråa kulör. De flesta 
lägenheterna i bottenvåningen har uteplats.
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är loftgångshus, har inglasade balkonger. I bottenvåningen på 
dessa hus inryms tvättstuga, miljörum, cykelförråd och i vissa 
fall växthus. De fyra nordligast placerade sexvåningshusen har 
solpaneler på fasad eller tak.

I mitten av området finns en liten torgbildning med diverse 
butiker och en pizzeria. I den här delen av området finns tre 
parkeringshus med två till tre våningar. Parkeringshusen är 
delvis insprängda under mark vilket gör att de inte framstår som 
dominerande.

Norra Gårdsten

Den norra delen består av lamellhus i tre till fyra våningar med 
balkonger i söderläge. Balkongerna är utformade av korrugerad 
plåt i tydliga kulörer. Ett sjuvåningshus i ytterkanten står som 
kontrast till de övriga husen i området. I dagsläget pågår en 
renovering av lamellhusen som alla ligger i öst-västlig riktning. 
Entréerna på husen är riktade mot varandra vilket gör att 
varannan gård blir entrégård respektive impedimentsyta med 
uteplatser. Ytorna mellan husen är begränsade och få aktiviteter 
är möjliga mellan husen. Taken är i huvudsak platta tak som är 
synliga bara genom en plåt. Husens fasader är inte utsmyckade 
men på många pelare finns utsmyckningar i form av figurer i 
betongen.

Soprum i avvikande postmodern arkitektur finns på de långsmala 
gårdarna. Husvolymerna i området är långa och bidrar till att inga 
tydliga gårdsrum bildas. Belysning på gårdarna finns i form av 
lyktstolpar.

Entréerna till husen är indragna i fasaden. Garagelängor omringar 
bostadshusen i den norra delen av Gårdsten. I centrum av 

Husen i Norra Gårdsten är de som genomgått minst 
förändringar. De ursprungliga fasaderna i brun sjösten 
finns kvar.

Några av husen i Norra Gårdsten har nyligen ge-
nomgått en förnyelse, fasaderna har målats och 
balkongfronterna har bytts ut.
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området finns mer öppna ytor, mindre affärsverksamhetslokaler, 
lekplats och en basketbollplan.

Östra Gårdsten

Det östra området är utsträckt i nord-sydlig riktning och utgörs 
av sju stycken åttavåningshus och nio stycken trevåningshus 
som ligger parallellt med varandra och bildar en långsmal gård. 
Gården delas in i flera mindre enheter genom att nya mindre 
byggnadsvolymer som innehåller förskolor har adderats. I 
anslutning till förskolorna finns det ett antal lekplatser. På 
gårdarna finns planterade träd, sopsorteringsstationer, belysning 
i form av lyktstolpar och ingång till tvättstugor i markplan. 
Möblering och utsmyckning är av ett modernare snitt i jämförelse 
med de övriga områdena. 

Två av åttavåningshusen är avtrappade åt söder och har därmed 
omformats till terrasshus. åttavåningshusen har ett begränsat 
antal balkonger, men också ett antal burspråk. Entréerna är tydligt 
markerade och påverkar tydligt husens skala. Avtrappningen 
av höghusen bidrar till att minska den monotona känslan. 
Trevåningshusen påminner i skala om de trevåningshus som 
finns i den västra delen men saknar balkonger, däremot finns 
uteplatser i markplan. 

I mitten av området återfinns en större centrumbyggnad som 
innehåller livsmedelbutik, restaurang, tandläkare, modebutik 
med mera. Detta kan räknas som hela Gårdsstens centrum där 
mest människor samlas för att handla och socialisera. I anslutning 
till centrumet finns busshållplats. I söder av den östra delen 
återfinns nybyggda parhus i en betydligt mindre skala än övrig 
bebyggelse i Gårdsten.

I Östra Gårdsten har radikala förändringar gjorts i form 
av fasadmålning, tillbyggnad av balkonger och entréer.

Den lägre bebyggelsen i Östra Gårdsten har inte 
förändrats i samma utsträckning som den högre 
bebyggelsen. Husen har samma färgsättning, men har 
förgårdsmark inramat av röda trästaket.
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Bebyggelsemönster

Till Gårdsten går det att definiera två större entréer som utgörs 
av de två centrumbildningarna i området. Centrumbildningarna 
är Kaneltorget i väst och Gårdstens centrum i öst. Spårvagnslinjen 
sträcker sig inte fram till Gårdsten utan buss går antingen direkt 
till Göteborgs centrum eller så tar man bussen till Angereds 
centrum för vidare transport med spårvagnen. De tre områden 
skiljer sig relativt mycket från varandra. Det tre olika områden 
skiljs åt från varandra genom ett stort rekreationsområde 
kallat Dalen. I Dalen finns flera skolor och förskolor placerade. 
Här finns också park och rekreationsyta, många lekplatser, en 
basketplan, minigolf, och en tennisplan. I Gårdstens omgivning 
finns mestadels skog men även ett par grusplaner. Bebyggelsen 
är inte särskilt tätt placerad. Främst eftersom att husen skiljs 
från varandra genom det stora rekreationsområdet placerat 
mitt i Gårdsten. Men där bebyggelsen finns är huskropparna 
inte överdriver glest placerade. Istället är byggnationerna 
i de flesta fall mer tätbebyggda än i de flesta andra 
miljonprogramsområden.

Trafik, parkering och grönstruktur
 
Trafiken inom Gårdsten är starkt begränsad. I princip förekommer 
ingen biltrafik inom området, endast servicebilar. Bussar 
och bilar trafikerar den omgivande matargatan men denna 
trafik upplevs inte som särskilt påtaglig. Likt många andra 
miljonprogramsområden är störningar från trafiken ett högst 
begränsat bekymmer.

Från Gårdstensvägen går matargator med parkeringsytor framför 

Till vänster ett parkeringshus i västra Gårdsten, till 
höger det stora rekreationsområdet ”Dalen” som 
återfinns i centrum av Gårdsten.

husen. Väl inne i området syns inga bilar eller parkeringar. I 
östra delen finns utöver markparkering, fyra parkeringshus 
är sammanbyggda med åttavåningshusen.  Det finns ett stort 
antal parkeringslängor i norra delen. I västra delen finns två 
parkeringshus, men dessa är insprängda i berget. 

I Gårdsten finns en starkt kuperad terräng. Husen är 
generellt sått placerade på höjderna kring en större dalgång. 
Husen omsluter dalen där viss bebyggelse, främst i form av 
undervisningsbyggnader, har placerats. Inget vatten är synligt 
i närmiljön. Skog runtomkring bebyggelsen är kvarlämnad. 
Dalgången innehåller dels kvarlämnad vegetation men också 
vissa planteringar. På vissa gårdar är flera större träd planterade, 
både löv- och barrträd. På många ställen är berg synligt, bland 
annat på vissa gårdar.
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Fasader

Fasaderna har ett rutmönster som de fått i och med det 
byggnadssätt som använts. I de flesta fallen gäller det monterade 
betongelement. De flesta taken är platta och syns inte, solhusen 
har fått ett mer markant tak som lutar mer. På dessa tak är också 
solfångare monterade. De främsta fasadmaterialen som använts 
är betong och sjösten. Terrasshusen har fått nyare inslag med 
burspråk i plåt och balkonger med modernare stålfronter. I norra 
området finns balkongerna i en för huset egen färg, alla fronter 
är av korrugerad plåt. I västra området är balkongerna indragna 
och har obehandlade fronter i betongmaterial. Solhusen i samma 
område har inglasade balkonger i söder och loftgångar på norra 
sidan. En del fasader har målats om, en del har fått solpanel, 
en del burspråk och många inglasade balkonger. Fasaderna i 
öst är gråvita, i norr vita och bruna(sjösten) och i väst finns en 
mer blandad färgskala, där det ursprungligt gråvita har fått en 
addering av blått, organget, rött och grönt. Någon skadegörelse 
eller större problem med klotter är inte synligt.

Terrasshusen har tillbyggda glasentréer mot Gårdstensvägen. 
Övriga entréer i östra området skjuter ut från fasaden. I norra 
området är entréerna indragna från fasadlivet och annonseras 
endast mer stålutsmyckningar. I västra området skjuter 
trapphusets bottenvåning ut och en del har målats i en avvikande 
färg.

Typisk fasad på ett trevåningshus i Västra 
Gårdsten. Betongelementens skarvar är tydliga och 
karakteristiska för husen.

I och med den nya färgsättningen förändras 
upplevelsen av trevåningshusen mycket. Den 
avvikande färgen på bottenvåningen bidrar till att 
förändra skalan på husen.
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Fasad i sjöstensbetong i norra Gårdsten.

Monteringen av paraboler har lösts på ett snyggt sätt. 
Ett exempel på att övergripande lösningar kan fungera 
mycket bra.

Solhusens fasader utgörs av de nya inglasade 
balkongerna.

Efter ommålning till en ljus kulör och montering av 
balkonger har fasaden på höghusen i Östra Gårdsten 
förändrats radikalt men den ursprungliga arkitekturen 
är trots detta ändå tydlig.
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Gårdar

De olika gårdarna i Gårdsten skiljer sig mycket från varandra 
både i storlek och i karaktär. I Västra Gårdsten är gårdsrummen 
i huvudsak kvadratiska och väl definierade. Gårdarna bildas av 
trevåningshus och ”solhusen” som har sex våningar. Gårdarna 
innehåller buskage, träd, lekplaster och diverse konstverk. 
Uteplatser tillhörande bottenlägenheterna finns också på gården. 
De flesta entréer finns också på gården. I detta område upplevs 
inte några större ytor som oanvända eller övergivna. Tyvärr 
saknar vissa solhus den nedersta våningen vilket leder till ett 
blåsigare och sämre avgränsat gårdsrum. Ibland kan det också 
upplevas som att väl mycket asfaltsyta finns på gårdarna men det 
hindrar inte känslan av, totalt sätt, bra gårdar.

Norra Gårdsten har de sämst definierade gårdsrummen eftersom 
att husvolymerna här är parallellt placerade och gårdarna som 
bildas är oftast långsmala utrymmen mellan husen som mer 
upplevs som just ”utrymmen mellan husen” snarare än ett intimt 
gårdsrum.

Östra Gårdsten har med sitt speciella byggmönster som går i 
nord-sydlig riktning ett speciellt långsmalt gårdsrum. Under 
senare år har diverse komplementbyggnader, främst i form av 
förskolor och miljörum, använts till att dela av den stora gården. 
Detta har skapat en välkommen uppdelning av gården i mindre 
enheter. 

Totalt innehåller gårdarna många aktiviteter, främst lekplatser. Vid 
alla lekplatser finns bänkar. Mest bänkar och papperskorgar finns 
i västra området. På gårdarna finns enstaka lyktstolpar, på ett par 
ställe pollare med ljus. Entréerna har oftast en lampa på fasaden.

Gårdarna i Västra Gårdsten består till relativt stor del 
av asfaltsyta. Gårdarna har en god rumskänsla oh 
känns väl dimensionerade. Gårdarna är inte exakt 
likadant utformade vilket leder till att det är lite lättare 
att orientera sig i området.

På gårdarna återfinns ofta diverse konstverk.
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”Baksidan” till husen i Norra Gårdsten är ett område 
som upplevs som oanvänt och övergivet.

Med hjälp av nya byggnader har det stora 
gårdsrummet i Östra Gårdsten delats in i mindre delar 
som drastiskt minskat den upplevda skalan av gården.

Gårdarna i norra Gårdsten är inte lika bra utformade. 
Främst på grund av att huskropparna är parallella och 
gårdsrummet inte är tydligt definierade.

Även i Östra Gårdsten är huskropparna placerade 
parallella med varandra men här är husens entréer 
riktade mot gården och detta medverkar till att gården 
naturligt blir en rörelseplats.
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Stråk

I Gårdsten finns inget stråk som skiljer sig från något annat. 
De flesta rörelserna sker intill husens fasader och tvärs över 
gårdarna.

Gränser eller barriärer

Gårdstensvägen löper runt bebyggelsen i Gårdsten, det finns 
ingen annan bebyggelse i den direkta näromgivningen som 
förses med trafik genom dessa vägar. Det finns skog runtomkring 
Gårdsten och trafiken är ringa då ingen genomfartstrafik finns. 
Möjligtvid skulle dalen i mitten av Gårdsten kunna ses som en 
barriär, men det finns plana asfalterade vägar att ta sig ner i dalen 
eller runt dalen.

Knutpunkter

I Gårdsten finns två centrum, båda med regn och vindskyddade 
busshållplatser i närheten. Östra Gårdsten har den största 
knutpunkten, här finns en inomhusgalleria med diverse butiker 
av olika slag. I Västra Gårdsten finns Gårdstenbostäders kontor, 
restaurang och verksamheter.

Landmärken

De två avtrappningarna på bebyggelsen i Östra Gårdsten ger 
Gårdsten ett karakteristiskt utseende. Terrasshusen är ett 
kännetecken för Gårdsten, avtrappningarna syns på långt håll och 
utgör en tydlig del i Gårdstens silhuett. Även Solhusen i Västra 
Gårdsten är typiska för området, men dessa syns inte på håll 
såsom terrasshusen gör. 

Distrikt eller områden

Det finns fyra delområden i Gårdsten, dessa kännetecknas av sin 
typiska upprepning av bebyggelsesätt och utseende. Även dalen 
i mitten delar av områdena i tydliga enheter skilda från varandra. 
Områdena är Västra Gårdsten, Norra Gårdsten, Östra Gårdsten 
och villaområdet i sydöst.

1.3 Lynch-analys
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Styrkor

•	 Bilfria innergårdar.
•	 Gröna, kuperade, gårdar 
•	 Ingen genomfartstrafik
•	 Närhet till lekplatser och förskolor - barnvänligt.
•	 Vissa gårdar med hög rumskänsla.
•	 Närhet till stor park, Dalen.
•	 Kontemporärt uttryck i arkitekturen.
•	 Närhet till skog

Möjligheter

•	 Utveckla kollektivtrafiken.
•	 Stora outnyttjade ytor.
•	 Möjlighet till LOD.
•	 Utveckla galleria och hållplats.

  Svagheter

•	 Byggnadstyperna är uppdelade och avgränsade ifrån 
varandra.

•	 Bottenvåningarna vid solhusen inte igenbyggda.
•	 Oanvända gårdar i Norra Gårdsten.

 

Hot

•	 Bristande underhåll.
•	 Skadegörelse.

1.4 SWOT-analys
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Styrkor

Det stora rekreationsområdet ”Dalen” är en stor styrka och 
tillgång i Gårdsten. I övrigt är gårdsbildningarna i Östra och Västra 
delen av Gårdsten väl utformade. Att biltrafiken inte är störande 
och att gårdarna är bilfira och fylld med flera lekplatser är ett 
stort plus, speciellt för barnfamiljer. Närheten till naturen och 
den lyckade transformationen till ett modernt arkitektoniskt 
uttryck är också bidragande orsaker till att Gårdsten är ett 
miljonprogramsområde med stora kvalitéer.

Svagheter

Som de flesta andra områden år Gårdsten starkt uppdelat 
i flera olika delar som är dåligt integrerade med varandra. 
Vissa gårdsbildningar, framförallt i Norra Gårdsten har en dålig 
rumskänsla och upplevs som odefinierade och malplacerade. I 
Västra Gårdsten har vissa av de så kallade ”solhusen en öppen 
nedervåning vilket försämrar upplevelsen av gårdsrummet.

Möjligheter

På de stora ytor som återfinns, främst i de centrala delarna 
av Gårdsten, finns ytor som skulle kunna användas till lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). Den befintliga gallerian 
med tillhörande busshållplats skulle kunna utvecklas ytterligare. 
Eftersom att spårvagnsnätet inte innefattar Gårdsten är 
kollektivtrafiken något som behöver fungera bra.

Hot

Bristande underhåll som kan leda till att området förfaller samt 

skadegörelse kan påverka den estetiska miljön negativt.

1.5 Egna reflektioner 

Kalles reflektioner

En stor svaghet som Gårdsten lider av, tillsammans med andra 
förorter i Göteborgsområdet, är naturligtvis avståndet till stadens 
centrala delar. Gårdsten ligger ”utkastat” i storstadsområdets 
norra delar.

Gårdstens tre olika delar skiljer sig mycket åt intrycksmässigt. 
Västra Gårdsten, bestående av trevåningshus och de 
prisbelönta ”solhusen” har bra gårdsbildningar som inte känns 
överdimensionerade. De nya färger som använts på främst 
trevåningshusen fungerar mycket bra. Husen upplevs generellt 
som mycket fräscha, dock med undantag från mindre ytor 
såsom balkongfronter som åtminstone borde tvättas rent från 
algangrepp. Sådana detaljer kan medverka till att man upplever 
husen nedgångna. Solhusen har förändrats radikalt och blivit 
uppmärksammade. Jag tycker de passar bra in i området. Dock 
har vissa av husens bottenvåningar lämnats öppna vilket inte 
upplevs bra med tanke på att gårdskänslan på gårdarna minskar 
avsevärt. 

Norra Gårdsten har genomgått minst förändringar hittills 
och området är det som jag upplever som sämst i Gårdsten. 
Gårdsbildningarna är svaga med lamellhus placerade parallellt. 
Förhoppnings kan de pågående renoveringarna förbättra 
området.

Östra Gårdsten är det bästa exemplet, tillsammans 
med Ringdansen, på en lyckad metamorfos av ett 
miljonprogramsområde och dess arkitektoniska uttryck. I Östra 
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Gårdsten har ett modernt, fräscht och kontemporärt uttryck 
skapats baserat på den ursprungliga 1960-talsarkitekturen. 
Inslag i form av fönster, avtrappningar, balkonger med mera 
har medverkat till detta mycket lyckade resultat. Även om 
husen här har genomgått en stor förändring finns dock den 
ursprungliga strama känslan i arkitekturen som samspelar 
med de nya materialen. Det är även bra att placeringen av 
komplementbyggnaderna i form av förskolor har placerats så att 
den stora gårdsytan har delats av till mindre, mer intima, enheter.

Det stora rekreationsområde som finns i mitten av området är en 
stor kvalité men området gör samtidigt att Gårdsten inte känns 
som ett speciellt väl sammansatt bostadsområde utan istället en 
utspridd bebyggelse runt en grön sänka. Det är bra att området 
på senare år har börjat kompletterats med andra husformer i 
form av småhus och villor.

Lindas reflektioner

Gårdsten är känt för sin förnyelse och sitt ekologiska grepp. 
Terrasshusen synes på håll och solpanelerna ger Solhusen ett 
speciellt utseende. Ändå är jag förvånad över hur mycket som 
faktiskt behöver förändras fortfarande. Det största problemet 
med området är uppdelningen i olika enheter och att Gårdsten 
ligger utplacerat som en ö i landskapet. Precis som många andra 
miljonprogramsområden leder en matargata runt området och 
bebyggelsen omges av stora tomma gräsytor. I både Västra och 
Östra Gårdsten syns det att gårdar och bebyggelse förändrats 
under de senaste åren. Norra Gårdsten behöver förnyas och 
utvecklas.

I Västra Gårdsten är bebyggelsen i en bra skala och husen 
bildar väldefinierade gårdsrum. Husen har olika färger, 
vilket ger ett mer varierande intryck än vad som är vanligt i 
miljonprogramsområden. Det känns trevligt och ombonat att 

vistas inne på gårdarna, trots att marbeläggningen utgörs av 
endast asfalt. 

Östra Gårdsten har ett modernt utseende med inslag av stål och 
glas i balkonger och entréer. Bebyggelsen visar hur nya inslag 
kan samspela med den ursprungliga arkitekturen och skapa 
attraktivitet. De långsmala gårdarna har en bra skala. Detta tack 
vare den kompletterande envåningsbebyggelsen som delar av de 
långsmala rummen. 

I Norra Gårdsten finns de typiska för miljonprogramsområden, 
gårdar som består av gräsytor och har oklar användning och 
funktion. Bebyggelsen är sliten och fasaderna behöver förnyas.

Gårdstens har förändrats på ett positivt sätt, men behöver 
fortfarande förnyas. Naturen i omgivningen borde kunna nyttjas 
bättre.



Hammarkullen är ett bostadsområde och en stadsdel 
lokaliserad i Angered cirka 10 kilmeter norr om Göteborg. 
Med den snabbspårväg som trafikerar Hammarkullen tar det 
18 minuter att nå Göteborgs centralstation. Området tillhör 
stadsdelsförvaltningen Lärjedalen. I Hammarkullen bor idag 
cirka 8000 personer (Bostadsbolaget, 2007, Trivas). Av dessa 
människor, som härstammar från över 100 länder, har cirka 
74 % utländskt påbrå (Nytorpsskolan, 2004, Välkommen till 
Nytorpsskolan).

Hammarkullen byggdes mellan 1968 och 1970. Hammarkullen 
utgörs till största delen av höghus från slutet av 60-talet och 
början av 70-talet, men här finns också villor och radhus från 
senare tid (Göteborgs stad, 2009, Lärjedalens historia). En del 
rivningar och renoveringar genomfördes under 90-talets senare 
hälft i ett försök att bryta upp den storskaliga skalan.
 
I området finns 2 stycken grundskolor för årskurs 1 till 9, 
Hammarkullsskolan och Nytorpsskolan. Här finns också 
Röseredsskolan för elever upp till 5:e klass och Bredfjällsskolan 
som undervisar upp till 6:e klass. I området finns också bland 
annat ett bibliotek, ett badhus, ett gym, pizzeria, en idrottshall 
och en livsmedelsaffär. Det finns ingen gymnasieskola i 

2. Hammarkullen

Precis vid utgången till spårvagnen ligger 
Hammarkullens torg med diverse verksamheter.

Den stora skalan på huskropparna i Hammarkullen 
är något av det första man slås av när man besöker 
området.

Byggår: 1968-1970
Arkitekter: Stig Hansson och Walter Kiessling med flera
Antal lägenheter: 2236
Läge: Cirka 10kilometer norr om Göteborg
Förvaltare: Bostadsbolaget
Bebyggelse: Lamellhus, 1-9 våningar
Kollektivtrafik: Spårvagn och buss

       28
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Hammarkullen. Hammarkullens spårvagnsstation, placerad 
mitt i bostadsområdet, är Göteborgs enda station under 
marknivå. Invid Hammarkullens torg finns ett folkets hus och en 
barnavårdscentral. Hammarkullen ligger öster om Göta Älvdalen 
och de närliggande områdena är Hjällbo i söder, Linnarhult i öst 
och Angereds centrum i norr. Ett stort antal fotbollsplaner och 
stora skogsområden ligger i områdets omedelbara närhet.

Hammarkullen har varit ett område som har blivit mycket 
omskrivet, mest i negativa tongångar. Den Tv-serie från 1997 
som utspelade sig i Hammarkullen satte området på kartan. 
Hammarkullen blev genom den fiktiva serien ett ansikte för den 
negativa utveckling som många miljonprogramsområden hade 
genomgått. Som i de flesta miljonprogramsområden har 

Hammarkullen flera stora, bilfria, gröna gårdar.

Hammarkullens torg.



2.1 Förändringar

Hammarkullen har varit ett av de mest stigmatiserade områdena 
i Sverige som har blivit något av en symbol för det misslyckade 
integrationsarbetet i Sveriges miljonprogramsområden. Här har 
relativt små förändringar skett i jämförelse med de andra besökts 
områden i fallstudierna.

Den storskaliga bebyggelsen i Östra och Västra Hammarkullen har 
hittills stått relativt oförändrad till dags dato. I den östra delen 
har dock en extra våning adderats på vissa utvalda byggnader. 
Något som hjälpligt förbättrar den monotona miljön i området. 
I en ansträngning att försöka bryta den strikta och omänskliga 
skalan har även nya entréer i lantlig stil monterats på höghusen. 
Resultatet av detta har inte blivit positivt utan adderingen av 
entréerna har istället snarare tydliggjort de tidigare problemen. 
Vid en addering bör hänsyn tas till de ursprungliga idéerna 
istället för att försöka motverka den befintliga arkitekturstilen 
med en så stor kontrast. I den östra delen pågår nu en större 
förnyelse av fasaden på höghusen. Nya, vita plattor i ett 
väderbeständigt material monterass utanpå den tidigare fasaden 
av sjöstensbetong. Varje entré i området har också fått en 
uppfräschning genom ny färg, sittplats och belysning. Entréerna 
betonas mer i arkitekturen i motsats till den modernistiska tanken 
där entréerna var dolda i fasaden. Dessa förbättringar stämmer 
dock bättre rent visuellt än de lantliga entréer som tidigare 
monterats. Nu monteras även en del inglasade balkonger, något 
som ytterligare kommer att skapa variation i bebyggelsen.

Balkonger har redan monterats i Sandeslätt och detta har 
gett fasaden ett helt nytt intryck. Balkongerna har anpassats 
färgmässigt efter den röda tegelfasaden och stämmer bra ihop 
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I Sandeslätt har husen fått nya inglasade balkonger.

I Hammarkullens östra del har ett förnyelsearbete 
påbörjats. Entréer förnyas, balkonger adderas och 
fasadmaterial byts ut.
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med teglets tidlösa uttryck.

Sedan området uppfördes har en rad komplementbyggnader 
byggts, främst i form av förskolor. Dessa har ofta en något 
romantisk arkitekturstil. Träbyggnader i klara färger med vita 
knutar. Dessa arkitektoniska komplement samspelar dåligt 
med de mer strikta linjerna hos de modernistiska husen. På 
senare tid har en förskola i kontemporär stil uppförs i områdets 
nordöstra del. Denna typ av komplementbyggnader är mycket 
viktiga för det arkitektoniska uttrycket för ett område som 
Hammarkullen. Den byggnadsstil som tidigare använts för 
mindre adderingar i området har inte fungerat bra. Men med en 
modern och samstämmig arkitektur kan adderingarna faktiskt 
förbättra upplevelsen av ett område. Denna nybyggda förkola 
är ett exempel på detta.  En ny idrottshall av moderns snitt 
uppfördes också i områdets norra del under 2004. Ett modernt, 
stilistiskt arkitektoniskt uttryck stämmer bra överens med den 
modernistiska arkitekturen. 

Sammantaget så har Hammarkullens bebyggelse inte genomgått 
några större estetiska förändringar, men framtiden innebär med 
största säkerhet att betydande förändringar kommer att ske.

En del av höghusen i den västra delen av 
Hammarkullen har fått en extra våning på taket.

Höghusen har även fått nya entréer som i 
utformningen inte alls överensstämmer med den 
ursprungliga arkitekturen.
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2.2 Områdesbeskrivning
Hammarkullen består av ett antal områden av flerbostadshus, 
men upplåtelseformerna varierar. Områdena är Sandeslätt, 
Gropens gård, ett större storskaligt område i väst samt det sista 
området i öst som innehåller tre längor runt torget. Det finns 
ytterligare ett område öster om Hammarkullstorget, dessa har 
nyare och mindre flerbostadshus med carport.

Sandeslätt

Sandeslätt utgörs av röda tegelbyggnader i 3-4 våningar med 
nya plåtbalkonger i rött. Byggnaderna är placerade så att tre 
halvöppna gårdar tillsammans bildar ett större gemensamt rum. 
De halvöppna gårdarna kallas Lilla-, Mellan- och Storgården. 
Gårdarna är bergiga, har lekplatser, bänkar, papperskorgar och 
lyktstolpar längs gångstråket till entréerna. Husens entréer 
är indragna i fasaden och vända mot gårdsrummet, det finns 
öppningar i fasadernas bottenvåning. På andra sidan byggnaderna 
finns öppna parkeringsytor och garagelängor. Lägenheterna i 
bottenvåningarna har uteplats. Taket är svagt lutande i svart plåt.

Gropensgård

I Gropensgård återfinns sju lamellhus i 3 våningar, dessa är 
placerade så de bildar tre gårdsrum. Här återfinns indragna 
entréer och balkonger samt en del uteplatser. Taken här är svagt 
lutande.

Västra Hammarkullen

Stora hus i 8 till 9 våningar, en del balkonger och uteplatser. Nya 

I Sandeslätt bildas gårdar av trevåningshus i rött tegel. 
Entréerna är placerade mot gården.

Gropensgård består av trevåningshus i olika färger.
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entréer som skjuter ut från fasaden finns på alla byggnader. 
Entréerna har grönt tegel tak och målat trästaket. De nya 
entréerna kontrasterar starkt mot den ursprungliga arkitekturen. 
Underjordisk parkering finns i berget, uppgångar från dessa 
finns mellan gårdarna och entréerna. Taken är platta eller svagt 
lutande. Gårdarna har kompletterats med mindre byggnader 
innehållande t.ex. förskola och skola. Området har en mycket 
kuperad terräng och avhuggna bergväggar inne på gårdarna. Vissa 
hög hus har kompletterats med en extra påbyggd våning.

Östra Hammarkullen 

Östra Hammarkullen gränsar till Hammarkullstorget, där diverse 
centrumfunktioner finns samlade samt spårvagnsstationen. De 
tre byggnadslängorna är i 8 våningar och har gråa fasader. Två 
av husen har fått nya entréer med varierande färger, bänkar och 
nya balkonger i stål. Balkongerna har gröna stålfronter med gråa 
kanter.
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Ny fasad på ett av husen i Östra Hammarkullen, 
renoveringen pågår i dagsläget.

Den höga bebyggelsen i Östra Hammarkullen omringar 
ett större område bestående av skogsmark.
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Här är ett annat exempel på outnyttjade ytor i 
området.
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Bebyggelsemönster

Hammarkullstorget och dess spårvagnshållplats utgör en självklar 
entré till området. Här finns de publika funktionerna som affär, 
frisör, pizzeria med mera placerade. I centrum finns också kyrka, 
gym, bad, fritidsgård och idrottshall. Här finns ett stråk där 
människor rör sig och detta känns som en relativt levande plats. 
Skolor och förskolor är utplacerade på diverse platser inom och 
omkring området.

Hammarkullen är otroligt glest bebyggt. Stora ytor och stora 
skogsarealer är lämnade mellan husvolymerna. I Sandeslätt 
upplever man möjligtvis ett levande gårdsrum men i övrigt 
finns tyvärr här mycket oanvänd och död yta som i framtiden 
möjligtvis kan användas till mark för exploatering av bostäder. 
Hammarkullens innergårdar består av stora kvarlämnade 
skogspartier. Bebyggelsen är i de flesta fall monotona och höga, 
uppdelade, ineffektiva och omänskliga. I Hammarkullen upplever 
man de problem med modernismens tankar som redan när husen 
byggdes kunde konstateras. Viss skadegörelse och klotter finns i 
området även om utbredningen är relativt liten.

Trafik, parkering och grönstruktur
 
Trafiken inom området är mycket begränsad. I praktiken 
förekommer ingen omedelbar trafik inom området, med 
undantag för mindre trafik intill och omkring Hammarkullstorget. 
En spårvagnstation finns i anslutning till det centralt placerade 
torget. Bussar och bilar trafikerar vägar som omsluter 
området och trafiken är inte närvarande exempelvis på de 
stora innergårdarna. Vissa servicefordon trafikerar gårdar och 

Stora ytor i Hammarkullen är obebyggda. Området 
är oerhört glesbyggt och stora ytor är tillgängliga för 
förtätning av bebyggelsen, precis som i många andra 
miljonprogramsområden.

vägar inom området annars sker den modesta trafiken främst 
i anslutning till parkeringsplatserna, placerad i utkanten av 
området eller under mark i större parkeringsgarage. Trafiken 
är alltså inte alls påtaglig och buller- och säkerhetsproblem är 
minimala.

De stora parkeringsytor som finns är som sagt främst placerade 
i utkanten av bostadsområdet. Det finns också garagelängor och 
parkering i bergrum under mark.

Det finns stora vegetationsytor i Hammarkullen. Naturnatur, men 
ändå avhugget så det syns att naturen fått ge vika för husen.
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Rött tegel utgör fasadmaterial på alla hus i Sandeslätt.

De monterade balkongerna utgör numera en stor del 
av fasadens uttryck.

Fasader

De flesta husen i Hammarkullen har en tidstypisk fasad. I 
Sandeslätt består bebyggelsen av röda tegelbyggnader med nya 
plåtbalkonger i röd färg. Fasaden och balkongerna är i huvudsak i 
gott skick utan skador eller underhållsproblem. Entréerna är inte 
markerade utan består av en glugg in i fasaden. Taken är av en 
svagt lutande variant som inte dominerar husens uttryck.

Gropensgård har fasader av korrugerad plåt i glada och 
varma färger. Husens tak har en stark lutning för att vara i ett 
miljonprogramsområde. Taken är väl synliga och bidrar möjligtvis 
till att minska det visuella intrycket, husen kan upplevas som lite 
mindre med det lutande taket. Fasaderna i plåt är bra underhållna 
och känns fräscha.

I västra Hammarkullen dominerar hus uppförda av gråa 
betongelement. Detta mycket typiska fasadmaterial är på många 
ställen nedgånget och dåligt underhållet. Det växer alger på 
husen och husen känns smutsiga, inte rena och ljusa som tanken 
från början var. På många fasader saknas balkonger helt vilket 
medverkar till den maskinella och monotona känslan i intrycket 
av husen i stort. Tak är oftast inte synliga på dessa hus men på en 
del byggnader har en extra våning byggt ovanpå husen. Husen är 
relativt oförändrade sedan byggnation, tyvärr drar dessa hus ner 
intrycket av Hammarkullen som bostadsområde relativt mycket.

Byggnaderna i Östra Hammarkullen påminner i mångt och mycket 
om husen i Västra delen i fråga om volym och byggnadsmönster. 
Fasaderna utgörs här dock främst av betongelement med sjösten. 
I dagsläget pågår en omfattande renovering av fasaderna i detta 
område.
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Även på husen i Västra delen av Hammarkullen finns 
balkonger men här påverkar de inte fasaden i lika stor 
utsträckning. Fasadmaterialet är oförändrat sedan 
husen uppfördes.

Fasaden är på många ställen dåligt underhållen 
vilket leder till ett ovårdat uttryck. Detta påverkar 
upplevelsen av området negativt.

Fasad på hus nära Hammarkullens torg. 
Fasadutsmyckning i metall.

Fasad på hus i Östra Hammarkullen, nya inglasade 
balkonger monterade.



Gårdar

Husen är i huvudsak placerade i räta vinklar vilket bildar 
kvadratisk och rektangulära gårdar men eftersom att gårdarna 
är otroligt stora och knappt går att överblicka bildas aldrig 
en känsla av att befinna sig på en gård. I Sandeslätt är dock 
husvolymerna placerade så att gårdarna är något bättre 
definierade även om gårdsutrymmet fortfarande är stort. På de 
flesta gårdar finns det dock mycket gott om diverse lekplatser, 
bänkar och papperskorgar. En hel del vegetation har lämnats 
kvar i Hammarkullen när man planerade området. Tyvärr 
upplevs den vegetation som återfinns här just som ”kvarglömd 
skog” eftersom att denna vegetation inte tillför något extra till 
området. Hammarkullen i är redan lokaliserat precis intill ett 
större skogsområde. Att då återfinna exakt samma kvalité, fast i 
betydligt mindre skala på sin innergård är inget plus utan snarare 
en outnyttjad yta som man kan använda på ett mycket bättre sätt. 
Detta är ett återkommande problem i miljonprogramsområden.

De flest uteplatser som återfinns i anslutning till lägenheter i 
bottenplanet är dåligt skötta och detta medverkar till att dra ner 
intrycket av gårdarnas utseende.

De problem som finns med gårdsrummen i Hammarkullen har 
inte att göra med saknade funktioner utan är istället i huvudsak 
ett skalproblem. Det finns mycket stora ytor att förtäta området 
och det skulle också medverka till att skapa en mer intim och 
attraktiv utemiljö.

      ��

Gård i Sandeslätt. En stor del av den ursprungliga 
vegetationen är kvarlämnad.

Som i resten av området är lekplatser vanliga.
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En styrka som Hammarkullen innehar är att stora delar 
av den ursprungliga vegetationen är kvarlämnad.

Lekplats i Östra Hammarkullen.

Stor och generös gård i Västra Hammarkullen.

I Gropensgård finns stora grönytor.
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Stråk

Från Hammarkullskolan och kyrkan i norr går ett stråk förbi torget, 
biblioteket och spårvagnsstationen ner till Sandeslättsgatan. 
Detta stråk används mycket och har många målpunkter längs sin 
sträckning.

Gränser eller barriärer

I Hammarkullen finns två barriärer, en består av 
Hammarkullegatan och den andra består av höjdskillnaden vid 
torget. Idag finns en tunnel under Hammarkullegatan och en 
lång trappa ner för berget vid torget. Dessa är inte attraktiva eller 
upplysta i dagsläget.

Knutpunkter

Den största knutpunkten i Hammarkullen är Hammarkulletorget. 
Vid torget finns parkering, livsmedelsbutik, bibliotek, 
medborgarkontor, spårvagnstation med mera. Hammarkullens 
livfullaste stråk löper längs torget. Norr om torget ligger den 
mindre knutpunkten där det finns parkeringar, simhall, skola, 
kyrka och vägar som löper samman.

Landmärken

Det finns inget tydligt landmärke i Hammarkullen. Det närmaste 
är stationshuset för spårvagnen eller torget som alla boende 
känner till, men dessa platser syns inte på håll och hjälper inte 
besökare att orientera sig.

Distrikt eller områden

Det finns fem olika områden inom Hammarkullen. I söder finns 
Sandeslätt och i norr Gropensgård. Sedan finns det ett område 
väster om torget och ett öster om torget, i uppsatsen kallar 
vi dessa för Västra Hammarkullen och Östra Hammarkullen. 
Det femte området är det nyaste tillskottet och ligger vid 
Hammarkullegatan, nordost om torget, mellan Gropensgård och 
bebyggelsen i Östra Hammarkullen.

2.3 Lynch-analys
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Styrkor

•	 Bilfria innergårdar.
•	 Gröna, kuperade, gårdar .
•	 Ingen genomfartstrafik. 
•	 Närhet till lekplatser och förskolor - barnvänligt.
•	 Spårvägshållplats centralt placerad.
•	 Ett levande torg. 
•	 Bra rumsbildning på gårdarna i Sandeslätt.
•	 Inslag av flerbostadshus i en mindre storlek.
•	 Närhet till skog.

Möjligheter

•	 Utveckla busstrafik.
•	 Stora outnyttjade ytor.
•	 Möjlighet till LOD.
•	 Utveckla centrumhandeln.
•	 Torget innehar utvecklingsmöjligheter.

  Svagheter

•	 Byggnadstyperna är uppdelade och avgränsade ifrån 
varandra.

•	 Monotont intryck.
•	 Miljöer inte anpassade till en levande miljö.
•	 Stora höjdskillnader .
•	 Nedgånget .

 

Hot

•	 Bristande underhåll.
•	 Skadegörelser och klotter.

2.4 SWOT-analys



Styrkor

Hammarkullen innehåller stora, kuperade, bilfria innergårdar 
som innehåller flera aktiviteter såsom lekplatser och 
förskolor. Spårvagnshållplatsen är centralt placerade och i 
nära kontakt med den största mötesplatsen - Hammarkullens 
torg. Gårdsbildningarna i delområdet Sandeslätt har höga 
kvalitéer. Närheten till den omgivande naturen och inslaget av 
flerbostadshus i mindre skala är något som förbättrar intrycket av 
Hammarkullen.

Svagheter

Som många av de analyserande områdena är Hammarkullen 
indelat i olika delområden och är väldigt glest bebyggt. Miljöerna 
är på vissa ställen väldigt storskaligas, monotona och dåligt 
anpassade till en social miljö. Vissa delar av Hammarkullen är 
också relativt nedgånget och viss skadegörelse finns också här.

Möjligheter

Området innehåller, på grund av de glest 
placerandehuskropparna, stora ytor som kan användas till 
förtätning, omhändertagande av dagvatten och diverse 
aktiviteter. Torget med dess omgivande centrumhandel kan 
utvecklas och kanske kan biltrafik underlätta för verksamheterna 
runt torget.

Hot

Bristande underhåll som kan leda till att området förfaller samt 
skadegörelse kan påverka den estetiska miljön negativt.
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2.5 Egna reflektioner
Kalles reflektioner

Det första som möter en i Hammarkullen när man kommer upp 
från spårvagnshållplatsen är Hammarkulletorget. Detta är en 
oerhörd möjlighet för området. Tyvärr är torget relativtöde och 
saknar något av en naturlig puls. Jag känner att på ett sådant här 
tog skulle det inte skada att tillåta biltrafik för att kunna skapa 
ett sorts naturligt flöde av människor. Även om det oftast är 
en styrka att områden är bilfria kan det även medverka till att 
bostadsområdet upplevs som händelsefattigt. Att tillåta biltrafik 
på vissa utvalda platser, exempelvis i anslutning till ett centralt 
placerat torg som Hammkulletorget skulle kunna vitalisera vissa 
miljonprogramsområden. Närheten till spårvagnshållplatsen och 
den nybyggda idrottshallen är en del av de kvalitéer som finns i 
Hammarkullen.

Hammarkullen är oerhört glest bebyggt och vissa av 
byggnadsvolymerna är oerhört storskaliga. Exempelvis upplevs 
de gråa 9-våningshusen som oerhört storskaliga där de ligger 
på rad för att ytterligare markera den monotona känslan. 
Kontrasten mot den lägre bebyggda Sandeslätt som ligger intill är 
slående. Här återfinns en mycket högre grad av samspel mellan 
huskroppar och attraktivt gårdsrum, något som nästan helt 
saknas i Hammarkullens mest storskaliga boendemiljöer. 

Även om området inte är utsatt för någon tydlig skadegörelse 
och nedklottring inte heller verkar vara ett större problem 
upplevs ändå Hammarkullen ändå som det mest nedgångna 
området av de besökta områdena. Det beror möjligtvis på att det 
i Hammarkullen finns ett stort antal hus som inte har genomgått 



renovering eller rengöring av fasaderna vilket leder till att slitet 
intryck.

En del gårdsbildningar är bra med de större gårdarna innehåller 
en vegetation som inte har någon större kvalité. Den vegetation 
som återfinns här upplevs som kvarlämnad skog utan någon 
större kvalité.

I dagsläget pågår renovering av bland annat fasader på husen vid 
Hammarkulletorget. Dessa renoveringar verkar ge fasaden ett 
nytt och mer kontemporärt uttryck vilket jag ser positivt på.

Lindas reflektioner

I Hammarkullen finns hus och miljöer i dåligt skick som bidrar 
till ett inte allt för positivt helhetsintryck. I Hammarkullen finns 
dem gråa och höga byggnaderna som miljonprogrammet sätts 
samman med. En huslänga har påbörjat en förnyelse i form av 
utanpåliggande och inglasade balkonger. Balkongerna sätts ut två 
och två på olika avstånd från varandra, detta levandegör både 
fasaden och miljön. Dem komplementbyggnader och entréer som 
finns i framför allt Västra Hammarkullen försämrar miljön snarare 
än förbättrar. Tyvärr har komplementbyggnader inte anpassat 
till den befintliga bebyggelsens arkitekturstil. Utan småskalig 
träbebyggelse med snickarglädje har tänkts komplettera den 
storskaliga bebyggelsen med raka linjer.

I nordvästra Hammarkullen finns ett område av baksida karaktär. 
Där kan en förbättrad fysisk miljö bidra till attraktivitet. Det finns 
olika offentliga funktioner, men miljön runtomkring är under all 
kritik.

Spårvägsförbindelsen in till centrala Göteborg är en 
tillgång i Hammarkullen. Även torget och de service- och 
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centrumfunktioner som finns runtomkring är tilltalande i Hammarkullen. 
Torget borde vara områdets hjärta och skulle kunna utvecklas med mer 
funktioner och en förbättrad miljö. Mer liv och rörelse skulle förbättra 
torget. Öster om torget finns en stor bergsknalle som också borde kunna 
nyttjas bättre. Det borde gå att röra sig lättare genom naturen på berget. En 
naturupplevelse mitt i bostadsområdet är en tillgång, men då måste vägar 
och stigar mellan torget och husen i Östra Hammarkullen förbättras.

Delområdet Sandeslätt känns trevligare och se ut att vara i bättre skick än 
övrig bebyggelse. Bebyggelsen är som mest fyra våningar hög och terrängen 
är kuperad. Den kuperade terrängen gör så att de tre större gårdarna delas 
in i mindre enheter på ett naturligt sätt.



På 1960-talet expanderade Göteborg åt nordost och då var 
Hjällbo tillsammans med Bergsjön de första områden som 
bebyggdes. Bostadsbristen var omfattande vid denna tid 
och tillgänglig och billig mark fanns i norr (Palmblad, 2003, 
s.4). Hjällbo ligger i sydvästra hörnet och är ett av sju olika 
bostadsområden i stadsdelen Lärjedalen. Lärjedalen är till största 
delen täckt av skog. De skogsbeklädda platåerna norr och söder 
om dalgången syns tydligt. Det bor cirka 7 000 invånare i Hjällbo.  
I området finns en 7,5 kilometer lång naturstig och ett flertal 
promenadslingor och cykelleder.  Lantbruk och gårdar som förr 
fanns i Hjällbo har gett namn åt gator och vägar(Göteborgs Stad, 
2009, Lärjedalens historia).

Det är cirka 9 kilometer till centrala Göteborg, med 
kollektivtrafiken tar det cirka 15minuter. Det går spårvagn och 
buss via Hjällbo till och från Angered och österut på Gråbovägen 
samt till Östra sjukhuset. Hjällbo ligger endast två stop bort från 
Göteborgs centrum med spårvagn. 

Bebyggelsen i Hjällbo består till 90 % av flerbostadshus, 
resterande är småhus. Den största delen av bostäderna ägs och 

3. Hjällbo

Hjällbo torg fungerar som den naturliga mötesplatsen 
i Hjällbo. Runt torget finns en kyrka tillsammans med 
diverse verksamheter och butiker. I anslutning till 
torget ligger även spårvagnshållplatsen.

Hjällbo ligger i anslutning till ett större skogsområde 
som innehåller ett naturreservat. Integrationen med 
den omgivande naturen är dock ofta bristfällig.

Byggår: 1966-69
Arkitekter: Arne Nygård och White Arkitektkontor AB
Antal lägenheter: cirka 2600 bostäder
Läge: Cirka 9 kilometer norr om centrala Göteborg
Förvaltare: AB HjällboBostaden
Bebyggelse: Punkthus, skivhus och lamellhus, 3-7 våningar 
samt småhus
Kollektivtrafik: Spårvagn och buss
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förvaltas av allmännyttan, AB Hjällbobostaden. Bebyggelsen kom 
till 1966 och består av punkthus och skivhus i sju våningar samt 
lamellhus i tre våningar. Arkitekter är Arne Nygård och White 
Arkitektkontor AB. Det finns fem olika delområden i Hjällbo: 
Bergsgårdsgärdet, Bondegärdet, Hjällbo Lillgata, Sandspåret och 
Skolspåret. Det finns också en del kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader i Hjällbo såsom Hjällbo gård, Domarringen samt 
gravfältet i Dockered (Göteborgs stad stadsbyggnadskontoret , 
2008, s.26).

Hjällbo centrum är ett större stadsdelscentrum för Hjällbo och 
Eriksbo, som ligger i Lärjedalen. I centrum finns livsmedelsbutik, 
post, bank, vårdcentral, mödravårdscentral, tandvård, apotek och 
viss kommunal service. Livsmedelsbutiken försöker satsa på ett 
efterfrågeanpassat sortiment, men har inte en tillfredsställande 
omsättning (Göteborgs stad stadsbyggnadskontoret, 2008, s.19).
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Husen i formpressad betong ger området Skolspåret en 
stark karaktär. Vissa verksamheter återfinns i husens 
bottenvåning. Unika konstinstallationer binder ihop 
huskropparna.

På vissa ställen i Hjällbo återfinns ny gårdsmöblering, 
här ett exempel från Skolspåret.



3.1 Förändringar

Många av husen i Hjällbo har rustats upp och målats om både 
utvändigt och invändigt. Bostadsföretaget och stadsdelsnämnden 
har genomfört omfattande förnyelse- och upprustningsarbeten 
i Hjällbo (Göteborgs stad stadsbyggnadskontoret, 2008, s.15). 
De ursprungliga husen har genomgått många renoveringar och 
ombyggnader. 

Sandspåret och Bergsgårdsgärdet byggdes varsamt om under 
1990-talet. Dessa ombyggnader behandlade låga hyreshus 
med bra lägenheter och goda utemiljöer (Göteborgs stad 
stadsbyggnadskontoret, 2008, s.26). Ombyggnaden utfördes på 
grund av energiskäl, husen tilläggsisolerades och gavs mindre 
fönster. Det har visat sig att ombyggnaden inte var hållbar, 
fuktskador och sprängningar av tegelfasaderna har förekommit. 
I skrivande stund läggs plastplattor på fasaderna i söder och 
fasaderna ska målas om i enhetliga färger. De ”laxrosa” husen 
vid torget slammades och målades om 2003-2004, balkongerna 
glasades in.

Bondegärdet och Hjällbo Lillgata renoverades 2003 respektive 
2004. Renoveringen behandlade inglasning av balkonger, 
uterum och ny färgsättning av fasader. Detta har i hög grad 
bidragit till att höja områdets attraktivitet (Göteborgs stad 
stadsbyggnadskontoret, 2008, s.27). 

Under 2008 startade en renovering av samtliga badrum i 
Skolspårsområdet, i samband med detta påbörjades också en 
upprustning av utemiljöerna. Husen består av formpressade 
betongelement. Mycket på husen är originalskick, dock har 
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Renovering av fasader i Sandspåret.

Gårdarna i Bergsgårdsgärdet har blivit upprustade. 
Bland annat har en del träd tagits bort för att skapa en 
ljusare och tryggare miljö. Husen har fått ny färg och 
inglasade balkonger.
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lufttrummor och tak målats om på 1980-talet. Länsstyrelsen har 
föreslagit att Skolspåret ska byggnadsminnesförklaras. Husen i 
Skolspåret har många unika detaljer skapade av arkitekten Arne 
Nygård (AB Hjällbobostaden, Skolspåret).

Hjällbo centrum byggdes 1969, av White Arkitektkontor AB, och 
byggdes om 2001, av Liljewall Arkitekter AB.  Ombyggnationen 
gav Hjällbo centrum ett helt nytt utseende (Hjällbo centrum). 
Nya inslag blev en påbyggd huvudbyggnad i glas, saluhall på 
torget, nya butiksytor, ombyggd hållplats för kollektivtrafiken 
och en ny, mer trafiksäker rondell. Upprustningen av Hjällbo 
centrum genomfördes i samråd med de boende. Butikerna i 
höghusens bottenvåningar och klockan på torget är resultatet 
av boendesamverkan. Den lokala servicen i Hjällbo centrum 
behöver fortfarande stödjas och utvecklas (Göteborgs stad 
stadsbyggnadskontoret, 2008, s.19). En ombyggnad påbörjades 
2009, av Hjällbobostäder tillsammans med en landskapsarkitekt, 
och ska vara klar 2010. Torget ska bli stenlagt, ett konstverk, 
sittplatser och två stora stenlagda schackspel ska tillföras.

I dagsläget genomgår torget i Hjällbo en mindre 
upprustning. Fler sittplatser och stora schackspel är 
några av de komponenter som ska tillkomma.

De laxrosa höghusen, som är samma typ av hus som 
återfinns i Hammarkullen, har blivit något av en 
symbol för Hjällbo. Husen har fått inglasade balkonger 
och en slammad och målad fasad.
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3.2 Områdesbeskrivning 

Hjällbo består av fem stycken mindre flerbostadshusområden. 
Bebyggelsen ligger samlad runt ett centrum och torg i närheten 
av en spårvagnsstation. Runt torget finns en kyrka, pizzeria, 
butiker och annan service. 

Bergsgårdsgärdet

Bergsgårdsgärdet består av nio låghuslängor i rött tegel och 
tre sjuvåningshus vid torget. Höghusen har nyrenoverade och 
persikofärgade fasader vid Hjällbo Centrum. Bergsgårdsgärdet 
är det område som ligger närmast spårvagnen och torget. Alla 
lägenheter har balkong (många är inglasade) eller uteplats. På 
gårdarna finns sopkärl för kompostering.

Skolspåret
 
I Skolspåret har de flesta lägenheter balkong. Bebyggelsen har 
tidstypiska material och färgsättning. Taken är inklädda med 
korrugerad färgad plåt. Skolspåret består av låghus i tre våningar 
samt skivhus och punkthus i sju våningar. Husen har flera olika 
detaljer, bland annat placerade på taken. Det finns mindre 
konstverk vid varje entré, snäckformade nedgångar till garagen 
och ett hundratalmeter långt skärmtak som skydd för gående 
på väg till torget. Mellan husen återfinns grönytor med lek- och 
grillplatser.

Trevåningshusen i Bergsgårdsgärdet.

Skolspåret med sina typiska hus med formpressade 
betongfasader och infälld balkonger.
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Sandspåret

I Sandspåret finns sex tegelhus i tre våningar. Lägenheterna 
har balkong eller uteplats. Husen vänder sig mot varandra, 
med entréerna mot en innergård. På så sätt är varannan gård 
en entrégård, med lekplats och planteringar, och varannan en 
bakgård, med uteplatser i bottenplan och öppna gräsytor. Det 
finns även kompostkärl på gårdarna. Väster om byggnaderna finns 
öppen parkering samt garagelängor närmast husen.

Bondegärdet
 
I Bondegärdet finns enbart trevåningshus. Husen bildar halvslutna 
gårdar som skapar definierade gårdsrum. Lägenheterna i 
bottenplanet har uteplatser med egen ingång. Bondegärdets 
bebyggelse har mer mänskligskala än övriga byggnadskluster i 
Hjällbo. Det finns dock gårdar av bakgårdskaraktär med enbart 
tomma gräsytor här också. Dessa gårdar har inga entréer eller 
uteplatser som vända mot sig utan utgör bara avstånd mellan 
bebyggelselängorna.

Hjällbo Lillgasta

På Hjällbo Lillgata finns höghus i sju våningar uppe på en höjd 
mot skogsbrynet i norr. Lägenheterna har inglasad balkong eller 
uteplats. Parkeringar finns i söder, det finns både en öppen 
parkeringsyta och parkeringar i berget. Huslängan i öst är 
inhägnat med stängsel, där finns företagsverksamhet.
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I Sandspåret har fasaderna delats in i olika färgfält. Alla 
hus i området består av fyra våningar placerade i syd-
östlig riktning.

Husen i Bondegärdet är de som har genomgått den 
största förändringen. Här har balkonger glasats in, 
fasaden målats om och gårdarna har genomgått en 
stor förändring.



      ��
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Bebyggelsemönster

Områdets viktigaste entré, spårvagnsstationen, ligger placerad 
i en sänka mellan områdets bostadskluster. För att ta sig till och 
från stationen finns trappor upp till en bro som binder samman 
östra och västra Hjällbo med varandra. Stationen ligger dock 
nära centrum och torget. De flesta byggnaderna i Hjällbo består 
av längor placerade parallellt med varandra. De flesta ligger i 
öst-västlig sträckning, men några byggnader ligger i nord-sydlig 
sträckning. Det finns också bebyggelse placerad så att den bildar 
mer slutna gårdsrum. 

Trafik, parkering och grönstruktur 

I Hjällbo finns en mycket begränsad biltrafik, trafiken består 
av diverse servicefordon. De boende parkerar i utkanten av 
bebyggelsen. Öppna markparkeringar dominerar i Hjällbo. Det 
finns också ett stort parkeringsgarage öster om Bergsgårdsgärdet. 
Intill bostäderna i Bondegärdet finns även en del garagelängor. 
Den vegetation som finns består främst utav av öppna gräsytor 
och enstaka träd. Terrängen är starkt kuperad vid spårvägen och 
Hjällbogatan samt Hjällbo Lillgata. Spårvägen och Hjällbogatan 
ligger under bebyggelsens marknivå och bebyggelsen på Hjällbo 
Lillgata har högre marknivå än övrig bebyggelse. Sydväst om 
flerbostadshusen finns skola och förskola, här börjar också den 
omgivande skogen.

De flesta husen i Hjällbo är utplacerade parallellt 
med varandra vilket gör att många gårdar är dåligt 
definierade. Här hjälper ett parkeringsgarage till att 
definiera gården lite bättre.

Parkeringsdäck placerat i utkanten av området. I 
det här fallet är parkeringsdäcket placerat som en 
skyddande barriär mot bil och spårtrafik, något som är 
vanligt i miljonprogramsområden.
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Fasaderna i området Sandspåret har blivit skadade 
sedan renoveringarna under 1990-talet. 

I dagsläget renoveras vissa fasader i Sandspåret. 
Utanpå den befintliga tegelfasaden läggs plattor 
i platsmaterial, fasaden kommer att behålla den 
befintliga färgskalan.

Fasader

Inom Hjällbos bostadsområden är fasaderna likadana med 
undantag från Bergsgårdsgärdet. I Bergsgårdsgärdet finns två 
olika fasadutformningar. Den ena fasadutformningen består av 
rött tegel i trevåningar och den andra av laxrosa putsfasader i sju 
våningar. Putsen har applicerat utanpå den ursprungliga fasaden 
av betongelement. Sjuvåningshusen ligger närmast torget.
Husen som ligger i Skolspåret har karakteristiska sten- och 
betongelementskivor med runda tryckmönster. Tacknock, 
fläkttrummor och balkongräcken har avvikande färg i blått, 
rött eller grönt. I Sandspåret har fasaderna förändrats kraftigt. 
Husens ursprungliga tegelfasader har målats i olika färger så att 
fasaden delas upp i mindre enheter. Färgsättningen förkortar 
det horisontella perspektivet genom uppdelningen av enheter, 
trapphus, i olika färger. Färgsättningen avviker dock inte mycket 
från den ursprungliga röda tegelfärgen. Bondegärdets fasader 
är nyrenoverade med bottenvåningarna färgsatta i varma färger, 
de översta våningarna har gråfärgade betongelement. De stora 
inglasade balkongerna dominerar fasaderna och ger karaktär åt 
husen. Fasaderna på Hjällbo Lillgata domineras starkt av de röda 
bottenvåningarna och de postmodernistiska balkongerna.
Alla Hjällbos byggnader har indragna entréer.  I vissa enstaka fall 
har entréerna markerats med mindre skärmtak eller avvikande 
färgsättning, men generellt sätt är entréerna mycket anonyma 

och intetsägande. En del entréer har belysning, men inte alla.



     �6

Formpressad betong med sjösten, i Skolspåret.

Hjällbo Lillgata. Husens fasader har blivit ommålade, 
nya fönster har också monterats. Detta hus innehåller 
även kontor och diverse verksamheter.

I Bondegärdet har fasaderna slammats och målats i 
ljusa färger. Bottenvåningen har fått en kontrastfärg 
och inglasade balkonger har monterats.

Bergsgårdsgärdet. Fyravåningshusen har en röd 
tegelfasad med halvt infällda balkonger.



Gårdar 

De dominerande gårdarna består av långsmala utrymmen mellan 
parallella bebyggelselängor. Bondegärdet har de tydligaste 
definierade gårdsrummen. I Hjällbo finns diverse lekplatser 
och idrottsfaciliteter, främst i närheten av skolor och förskolor. 
Möbleringen i Hjällbo varierar med bebyggelseområdena. På 
många ställen finns modern offentlig möblering utplacerad, 
men på vissa gårdar finns äldre möblering kvar. Den äldre 
möbleringen är hårt sliten och en del av den helt nedgången. 
Belysningsarmaturerna varierar i Hjällbos olika områden. De mer 
publika platserna, såsom torg och skolgårdar är väl belysta.
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Sandspåret. Långsmala gårdar bildade av långa 
parallella huslängor. På gårdarna återfinns ofta 
lekplatser och sopsorteringsstationer.

Sandspåret, på husens ”baksida” där det saknas 
uteplatser uppstår en död yta som inte har en 
definierad funktion och ofta står oanvänd.
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Gårdarna i Bondegärdet är bra definierade och innehar 
en relativt bra rumskänsla. 

Gårdsutformningen i Bergsgårdsgärdet påminner 
mycket om det i Sandspåret. Husens utformning bidrar 
dock till att avgränsa gården på ett lite bättre sätt.

Gårdarna i Skolspåret är stora och gröna. Här finns 
mindre sittgrupper och flera lekplatser.

Hjällbo Lillgata. Gårdsrummet är inte stort i förhållande 
till hushöjden men gården upplevs ända inte som 
särskilt intim. Skog i norr och ett parkeringsdäck i söder 
bidrar till detta.
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Stråk

Det finns ett tydligt stråk i Hjällbo, detta leder från väster via 
centrum över väg och spår till Hjällboskolan. Det finns ytterligare 
en bro över spåret, men denna är smalare och har inte samma 
frekventa användning. 

Gränser eller barriärer

Den största barriären i Hjällbo är Hjällbovägen och spåret som 
delar området i två halvor. En annan barriär som finns består av 
höjdskillnaden i nordöst. I nordöst ligger Hjällbo Lillgata, det finns 
två vägar dit upp. Det finns en långa trappa i väst och en bilväg i 
öst.

Knutpunkter

Hjällbos huvudknutpunkt ligger vid centrum, där inomhusgalleria 
med butiker, restauranger och annan service finns. Vid centrum 
finns också Hjällbo kyrka och bron som leder över Hjällbovägen 
och spåret.

Landmärken

Det finns inget landmärke i Hjällbo, möjligtvis skulle de tre 
sjuvåningshusen i laxrosa kunna räknas som landmärke. Men 
dessa hus syns inte från hela Hjällbo utan endast från stråket förbi 
centrum.

Distrikt eller områden

I Hjällbo finns sju olika områden. I Skolspåret, Sandspåret, 
Bondegärdet och Hjällbo Lillgata bildar husens lika utformning 
och placering en helhet för området. Bergsgårdsgärdet uppfattas 

som två olika områdena. Trevåningshusen uppfattas som ett 
enhetligt område och de tre sjuvåningshusen uppfattas mer 
som enhetligt med centrumområdet. Centrumområdet bildar 
en egen helhet på grund av sin placering längs torget och 
centrumfunktionerna samt av husens olika arkitektur. Det sjunde 
området ligger söder om centrum och består av bebyggelse i en 
våning, där finns verksamheter i form av förskola, folktandvården 
och Lärjedalens vårdcentral. 

3.3 Lynch-analys
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Styrkor

•	 Bilfria och gröna innergårdar

•	 Konstinstallationer

•	 Central spårvagnshållplats

•	 Torget fungerar som mötesplats

•	 Barnvänligt, närhet till skola och förskola

Möjligheter

•	 Utveckla torget

•	 Utveckla närheten till skogen

  Svagheter

•	 Bostadsområdena är skilda från varandra

•	 Storskaliga byggnader och gårdar

•	 Spårvägen och Hjällbogatan delar området

•	 Kraftig terrängskillnad

•	 Bakgårdar med otydlig funktion

 

Hot

•	 Bristande underhåll

•	 Skadegörelser och klotter

•	 Ökad konkurrens från omgivande centrum

3.4 SWOT-analys



Styrkor

Hjällbos styrka är som i många andra miljonprogramsområden de 
gröna och bilfria innergårdarna. Det finns konstinstallationer som 
skapar en unik karaktär i Skolspåret. Spårvagnshållplats är centralt 
placerad i området. Hjällbo har ett torg som fungerar som social 
mötesplats. I Hjällbo finns det närhet till lekplatser och förskolor, 
det är barnvänligt.

Svagheter

De olika områdena i Hjällbo är uppdelade och dåligt 
sammankopplade med varandra. Byggnaderna är storskaliga och 
gårdsrummen är inte anpassade till en mänsklig skala. Spårvägen 
utgör en stor barriär och delar upp Hjällbo i två skilda halvor. 
Höjdskillnaden mellan de två områdena, Bondegärdet och Hjällbo 
Lillgata, i östra Hjällbo utgör också en barriär. En del gärdar i 
Hjällbo har bakgårdskaraktär med otydlig funktion.

Möjligheter

I Hjällbo finns ett levande torg, detta skulle kunna utvecklas som 
mötesplats och för handel. Närheten till skog kan utnyttjas bättre, 
här skulle en äventyrsbana kunna förläggas. Skyltning och tydliga 
stråk till- och genom skogen kan utvecklas.

Hot

Ett hot mot bebyggelsen i Hjällbo är bristande underhåll och 
renovering. Likaså klotter och skadegörelse som bidrar till en 
känsla av övergivenhet. Hjällbo centrum kan hotas av ökad 
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konkurrens från andra centrum i närheten.

3.5 Egna reflektioner

Kalles reflektioner

Intrycket av Hjällbo är splittrat. De olika delområdena inom 
Hjällbo har olika styrkor och svagheter. Torget, placerat centralt 
i Hjällbo, uppfattas som en oerhörd tillgång för området. Torget 
har, i motsats till många andra torg i miljonprogramsområden, 
en stark rumslig kvalité. De omgivande byggnaderna och folklivet 
skapar något av en stadskänsla. Med ytterligare förbättringar 
kan torget bli en mötesplats, kanske inte bara för boende i 
Hjällbo, utan för andra människor också. Redan idag finns här 
många verksamheter och det finns ytterligare möjligheter för 
etableringar.

Bondegärdet uppvisar bra gårdslösningar och även Skolspåret 
har en ganska bra gårdsbildning på vissa ställen. Dock uppvisar 
övriga områden en svag rumskänsla i på gårdarna. Ofta ligger 
lamellhusen placerade på rad och gårdarna ”försvinner ut i 
ingenting”. Att stänga gårdarna skulle kunna förbättra miljön i 
Hjällbo.

Det är tydligt att spårvagnshållplatsen är bra placerad i området 
men placeringen av spårvägen leder också till att hela Hjällbo är 
väldigt tydligt uppdelat. Den västra delen är helt skild från den 
östra av spårvägen.

Husen varierar i form av utseende, materialval och utformning. 
Men eftersom att de olika klustren med hus är tydligt uppdelade 



skapas ändå inte en känsla av variation. Den närhet till ett 
naturreservat som finns är något som bör utnyttjats bättre. Torget 
är i dagsläget Hjällbos största kvalité medans gårdsbildningarna 
på många ställen uppvisar bristande kvalitéer. 

Lindas reflektioner

Hjällbo hålls samman av bebyggelsen som består av 
flerbostadshus byggda under miljonprogrammet. Byggnaderna 
är typiska för sin tid och är i behov av att rustas upp eller byggas 
om, både med tanke på teknisk hållbarhet och på estetik.  Inom 
Hjällbo finns olika delområde som är skilda från varandra. 
Områdenas bebyggelse skiljer sig från varandra, men Hjällbo 
upplevs inte som ett varierat område. Detta på grund av att alla 
hus med samma utförande ligger bredvid varandra. Det finns två 
delområden, Bondegärdet och Sandspåret, som är mer anpassat 
för människan. Där är skalan mindre och balkonger med mera ger 
variation samt levandegör fasaderna. 

Hjällbos styrka är torget där bebyggelsen ligger placerad så 
att ett väl definierat rum bildas. Runt torget finns varierad 
bebyggelse som ger liv åt rummet. Hjällbos torg är en den 
största mötesplatsen i området, torget ligger i närheten av 
inomhusgallerian och trappan ner till spårvagnshållplatsen. 
På grund av spårvägen och Hjällbovägen delas Hjällbo i två 
tydliga halvor. Hjällbovägen och spåret har lägre marknivå 
än bebyggelsen. Samtidigt som spårvägen utgör en god 
kommunikation så försvårar höjdskillnaden för rörelsehindrade. I 
sydväst finns en tydlig områdesgräns bestående av Hjällbovägen 
och spåret.

     6�

Gårdarna är långsmala och många har endast gräsmattor. För att skapa 
en bättre rumskänsla och mer variation skulle bebyggelsen kunna delas 
upp mer vertikalt, den horisontella sträckningen måste brytas. Gårdarna 
skulle också kunna delas upp tydligare och ges variation i storlek genom 
komplementbyggnader på gårdarna eller tillbyggnad på befintliga hus. I 
Bondegärdet finns mer slutna och varierande gårdar.



 

Bergsjön är en stadsdel som fått sitt namn efter de berg och 
den sjö som bildades då inlandsisen drog sig tillbaka. Sjön 
bergsjön ligger söder om bebyggelsen i Östra Bergsjön. Redan 
på stenåldern fanns det människor i Bergsjön. Detta visar 
stenåldersgraven vid Siriusgatan, gravröset från bronsåldern vid 
sjön och ekstocken vid Gärdsmosseskolan.  Bergsjön ligger cirka 
8 kilometer från centrala Göteborg. På 1960-talet expanderade 
Göteborg åt nordost och då var Bergsjön tillsammans med Hjällbo 
de första områdena som bebyggdes. Bostadsbristen var vid 
denna tid var omfattande och marken i norr billig och tillgänglig 
(Palmblad, 2003, s.4). 

Den moderna bebyggelsen byggdes och planerades som ett 
renodlat bostadsområde. Stadsdelen har få arbetsplatser 
i förhållande till antalet invånare (Göteborgs stad 
stadsbyggnadskontoret, 2008, s.9). Det är mest hyreslägenheter 
i Bergsjön, men det finns även bostadsrätter, radhus och villor. 
Hyresrätterna ägs av både kommunala bolag och privata värdar, 
det finns också ett par bostadsrättsföreningar (Göteborgs stad, 
2009, Bergsjöns historia). 

4. Östra Bergsjön 

Den nyrenoverade centrumgallerian är en 
samlingspunkt i Östra Bergsjön. Gallerian innehåller 
bland annat mataffär, restaurang, bibliotek och 
klädaffär.

Det stora svängda huset i rött tegel dominerar Östra 
Bergsjön.

Byggår: 1965-1968
Arkitekter: Walter Kiessling, Stig Hansson, Sven Brolid och Bo 
Cederlöf
Antal lägenheter: 3419bostäder i hela Östra Bergsjön
Läge: Cirka 8 kilometer norr om centrala Göteborg 
Förvaltare: AB Västerstaden och Familjebostäder
Bebyggelse: Lamellhus, loftgångshus, punkthus i 3-9 våningar 
och radhus
Kollektivtrafik: Spårvagn och buss
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Runt hela Bergsjön går en ringled för motortrafik och genom 
den kuperade stadsdelen finns gång- och cykelvägar samt ett 
spårvagnsnät.  Det tar cirka 20 minuter att färdas med buss eller 
spårvagn från Bergsjön till Göteborgs centrum. Det finns två linjer 
med spårvagn och sex olika busslinjer, varav en av busslinjerna 
har två olika slingor genom området, övriga går till och från 
Bergsjön (Göteborgs stad, 2009, Kollektivtrafiken i Bergsjön). 
Spårvagnstrafiken delar dock stadsdelen på mitten, Östra och 
Västra Bergsjön finns på varsin sida spåret. Spårvagnen löper till 
stor del i tunnlar genom bergen. Bostadsområdena i Bergsjön 
omges av skog och är sammanbundna av gång- och cykelvägar. 
Av Göteborgs 21 stadsdelar är Bergsjön den med lägst antal 
privatbilsägare, därför är kollektivtrafiken extra viktig (Göteborgs 
stad stadsbyggnadskontoret, 2008, s.11).  

Sammanlagt finns det i Östra Bergsön cirka 3400bostäder 
(Göteborgs stad stadsbyggnadskontoret, 2008, s.12). De 
största fastighetsägarna är AB Västerstaden som innehar 
cirka 2300 lägenheter och Familjebostäder som innehar cirka 
1500lägenheter (Familjebostäder).

Palmblad (2003, ss.4-7) berättar om bebyggelsen i Bergsjön 
som kom till mellan åren 1965 och 1968. Walter Kiessling 
och Stig Hansson har ritat hela området vid Tellusgatan och 
Merkuriusgatan. Sven Brolid är arkitekten som ritade de 
fem punkthusen vid Rymdtorget, husen har q-märkts i den 
senaste detaljplanen för Bergsjön Centrum. Palmblad skriver 
att Punkthusen i åtta våningar nästan blivit en symbol för 
Bergsjön.  Fasaderna har ljusa cementskivor, istället för danska 
sjösten som användes flitigt under miljonprogrammet. Taket 
är kraftigt utskjutande och mest karakteristiska för husen är de 
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Nya balkonger monteras på de gula tegelhusen i den 
södra delen av Bergsjön.

De flest husen i området består av parallellt placerade 
lamellhus. De flest husen är uppförda med 3 till 5 
våningar.



emaljerade balkongerna i vitt med blå ringar på. Bo Cederlöf 
har ritat centrumhuset, kulturhuset och loftgångshuset. Även 
loftgångshuset har q-märkts i den senaste detaljplanen över 
centrum, huset anses som mycket ovanligt. 

Bergsjöns centrum finns vid Rymdtorget i Östra Bergsjön. Vid 
centrum finns en blandning av butiker och service, det finns allt 
från frisör och livsmedelsbutik till medborgarkontor och bibliotek.
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Östra bergsjön är väl försörja kollektivtrafikmässigt, 
bland annat i form av spårvagnarna. Dock ligger 
hållplatserna en bit ifrån centrumfunktionerna såsom 
gallerian och busshållplatsen.

Intill Komettorget finns det odlingsmöjligheter för de 
boende.



4.1 Förändringar

På 1980-talet stod många lägenheter tomma och detta ledde till 
att Göteborgshem genomförde en nedmontering av fyra våningar 
på Stjärnbildsgatan. De boende protesterade och tyckte att det 
var slöseri med rivning, men projektet genomfördes och blev 
känt utanför Sveriges gränser. Vid nedmonteringen omvandlades 
totalt 648 lägenheter i tio flerfamiljshus till 177 radhus och 
tre fyravåningshus med 166 lägenheter (Bostadsrättsförening 
Stjärnbildshus nr 1).

På 1990-talet fokuserades stadsdelen Bergsjön på ekologi och i 
många år fanns ett Agenda 21 kontor på plats i området. Under 
denna tid byggdes bland annat odlingslotter som fortfarande 
brukas av de boende (Göteborgs stad stadsbyggnadskontoret, 
2008, s.10). 

Göteborgs stad satsar idag på aktivitet vid de lokala torgen och 
att få fler bosatta, detta för att få en mer trivsam och levande 
lokalmiljö (Göteborgs stad, 2009, Bebyggelse i Bergsjön). 
Ett projekt för upprustning av bebyggelse och närmiljö med 
syfte att skapa trivsamma, trygga och levande områden att 
bo och verka i genomförs kontinuerligt i samverkan mellan 
stadsdelsförvaltning, bostadsbolag och boende (Göteborgs 
stad stadsbyggnadskontoret, 2008, s.8). Det finns planer på 
ombyggnad av Komettorget, men dessa har inte genomförts. 
Däremot har Komettorgets utemiljö och spårvagnsvändslinga 
förnyats. Odlingslotter har iordningställts där det tidigare låg en 
oanvänd fotbollsplan (Göteborgs stad stadsbyggnadskontoret, 
2008, s.26).
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Renovering pågår. Balkonger byts ut och diverse 
målningsarbeten utförs.

Stora delar av Östra Bergsjön genomgår just nu 
omfattande renoveringsarbeten. På detta hus 
monteras nya balkongfronter och den ursprungliga 
betongstenen målas svart.
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Under 2000-talet har Bergsjöns centrum ändrat utseende, 
förändringarna är utförda av arkitekt Losman Nädele (Bergsjön 
centrum). Centrumbyggnaden har fått en ny entré och en 
upprustad framsida med ny busshållplats (Göteborgs stad 
stadsbyggnadskontoret, 2008, s.26). I den första etappen fick 
centrumhusets butiksplan och dess omgivande markytor ett 
rejält ansiktslyft, både invändigt och utvändigt.  I den andra 
etappen genomfördes en renovering som gav nya lokaler för 
medborgarkontoret, biblioteket, mödra- och barnavårdscentraler, 
öppna förskolan samt för Familjebostäder. Syftet med 
förändringarna var att skapa en attraktiv, trevlig och trygg 
miljö för boende, besökare och för dem som bedriver handeln 
(Bergsjön centrum).

Västerstaden äger och förvaltar fem av husen vid Komettorget. 
Dessa håller på att förändras, förändringsarbetet består i att göra 
kvarteret runt torget mer attraktivt och tryggt. Västerstaden ska 
göra husen fräscha och moderna, men husen ska ändå behålla 
huvuddelen av sin tidstypiska karaktär (Jeppson, 2008, s.50). En 
omfattande renovering sker på ett av husen, detta hus har fått 
glasbalkonger och målats om delvis. Tanken är att huset ska vara 
lite lyxigare för att locka nya hyresgäster eller för de som vill göra 
en liten boendekarriär (Jeppson, 2008, s.51).

I de centrala delarna av Östra Bergsjön uppförs just nu 
en kyrka. Ett bevis på att stora ytor som kan användas 
till förtätning finns i Bergsjön.

Husen på Stjärnbildsgatan har sedan de uppfördes 
förändrats radikalt. Området monterades delvis ned för 
att omformas till ett radhusliknande bostadsområde.
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4.2 Områdesbeskrivning 

Östra Bergsjön omges av Bergsjövägen, spårvägen och 
skogspartiet mellan Västra och Östra Bergsjön. Östra Bergsjön 
har flerbostadshus av olika slag, de dominerande är lamellhus. 
Det finns även en stor del radhus i nordväst och punkthus 
vid Rymdtorget i mitten. Det finns två torg i Östra Bergsjön, 
Rymdtorget är det största, mest kommersiella och levande. 
Komettorget utgör entré vid en av de två spårvagnshållplatserna. 
Bebyggelsen kan delas in i fem delområden, dessa utgörs av 
bebyggelsen vid Komettorget, Rymdtorget, Tellusgatan och 
Stjärnbildsgatan.

Komettorget

Komettorget utgör slutstation och vändplats för spårvagnen. 
Torget saknar rumslighet och utgörs av en öppen hårdgjord 
yta intill en byggnad med servicebutik. Husen öster om 
Komettorget är i fyra till sju våningar, har gult tegel och gavlar 
av betongelement. Bebyggelsen har balkonger som är halvt 
indragna i fasaden samt ett fåtal uteplatser. Huskropparna är 
placerade i nordsydlig riktning och bildar långsmala gårdar som 
är svåra att överblicka. Gårdarna saknar rumsliga kvalitéer och 
upplevs som monotona och intetsägande. Gårdarna innehåller 
diverse möblering och mindre lekplatser. Parkering sker i stora 
parkeringsgarage i utkanten av området. I området finns stora 
öppna gräsytor som har oklar användning.  

Rymdtorget

Runt Bergsjöns kommersiella centrum Rymdtorget finns två 

Området omkring Komettorget består uteslutande 
av parallellt placerad lamellhus i gult tegel och 
betongelement.

Tack vare nyligen utförda renoveringar har husen fått 
ett fräschare och mer kontemporärt utseende.
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dominerande typer av bebyggelse. Söder om torget återfinns 
längor av tre- och fyravåningshus med röd fasad och stora 
balkonger. Huslängorna ligger parallellt i nordsydligriktning. 
Gårdarna som skapas mellan husen är välplanerade och 
överblickbara. Ny möbleringen på gårdarna och nya slingrande 
vägar skapar ett ombonat och levande gårdsrum. I området finns 
höjdskillnader som tillsammans med de högre träd som finns gör 
att området inte känns likformigt.

Norr om Rymdtorget finns fem punkthus i tiovåningar. Dessa 
ligger längs det gångstråk som löper förbi centrumbyggnaden. 
Punkthusen utmärker sig genom den originella 
balkongutsmyckningen som dominerar husen utseende. Mellan 
husen återfinns gårdar som inte fyller någon större funktion 
utöver att fungera som temporära parkeringslösningar för 
servicefordon. 

Tellusgatan

Husen vid Tellusgatan består uteslutande av rödfärgat tegel. 
En del gavlar är täckta med korrugerad orangefärgad plåt. 
Våningsantalet sträcker sig från fyra i väst till det böjda huset i öst 
med nio våningar. Parkering sker främst i ett större parkeringshus 
i öster om bebyggelsen. Huskropparna är placerads så att de 
tillsammans bildar en stor och bilfri innergård. Innergården 
har kraftigt kuperad terräng, stora öppna gräsytor men också 
skogsdungar. Två komplementbyggnader placerad på innergården 
innehåller förskoleverksamhet. Även om innergården är väldigt 
stor till ytan upplevs den inte som enformig, detta främst 
på grund av de stora höjdskillnaderna och de kvarlämnade 
skogsdungarna. Niovåningshusets böjda form medverkar också till 
att skapa ett spännande och intressant gårdsrum.

      �1

Hus intill Rymdtorget. Dess hus genomgår i dagsläget 
omfattande renoveringar. Området är relativt kuperat 
och bebyggelsen mer småskalig.

Punkthusen intill Rymdtorget med sina karaktäristiska 
balkongfronter.



Stjärnbildsgatan

Husen på Stjärnbildsgatan har genomgått en omvandling 
sedan de byggdes. I dagsläget består området främst av 
radhusbebyggelse i en till tre våningar med tillhörande trädgårdar. 
Bebyggelsen består av u-formade huskroppar som skapar 
bilfria, barnvänliga och gröna gårdar. På gårdarna finns ett antal 
lekplatser och sandlådor. Fasaderna är klädda med träpanel och 
liknar i mångt och mycket ett radhusområde byggt under 1980-
talet. Parkering sker i garagelängor placerad väster och norr om 
bebyggelsen. Genomfarttrafik finns varken i eller runt området.
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Husen vid Bergsjötorget består främst av hus i rött 
tegel i tre till  fyra våningar placerade runt en generös 
och kuperad innergård.

Stjärnbildsgatan har omvandlats från 
miljonprogramsområde till ett radhusområde i 2 till 5 
våningar.
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Bebyggelsemönster

Östra Bergsjön är uppdelad i mindre enheter med hus i 
samma utförande. I söder är husen placerade parallellt i 
nordsydligriktning och bildar på så sätt gårdsrum. I norr är 
tegelhusen vid Tellusgatan placerade runt en gemensam större 
gård. På stjärnbildsgatan är husen placerade så att mindre och 
mer slutna gårdar bildas.

Den tydligaste områdesentrén finns vid det ombyggda 
Rymdtorget. Från öst är Rymdtorget representativt med 
kartor, flaggstänger och centrumbyggnadens inbjudande 
entré och fasad. Där finns också parkeringar, busshållplatser, 
medborgarkontor, bibliotek och Familjebostäders kontor. 
Rymdtorget kan också angöras med spårvagn från väst. 
Spårvagnshållplatsen ligger bakom skolan på en höjd, detta 
på grund av tekniska skäl. Vid spårvagnshållplatsen finns ett 
färgglatt konstverk och en orienteringsskylt med kart över 
bostadsområdet. Spårvagnsresenärer kan gå av vid Bergsjöskolan 
eller vid Komettorget som är ändhållplatsen.  Vid Komettorget 
finns en korvkiosk och en parkering. Bredvid parkeringen finns 
odlingslotter som ser ut att brukas flitigt.

Trafik, parkering och grönstruktur 

Området är utifrån matat och har ingen genomfartstrafik. På 
innergårdarna finns begränsad trafik i form av servicefordon. 
Parkeringsplatser, och tre stora parkeringshus samt garagelängor 
finns i utkanten av de olika mindre bostadsområdena.

Det finns många höga träd i området, de flesta är lövträd. Många 
entréer omges av buskplanteringar. Östra Bergsjön omges av 

Husen i Bergsjön är på vissa ställen extremt gles 
placerade vilket leder till att stora ytor upplevs som 
överblivna och öde. Stora ytor för förtätning finns 
alltså här.

Den stora ytan grönytan norr om Rymdtorget upplevs 
inte öde, mycket på grund av att det här finns 
tydliga ytor gjorda för olika aktiviteter och en stor 
höjdskillnad.



      ��

Gult tegel och betongelement klädda i sten är typiska 
för bebyggelsen intill Komettorget.

Husets översta våning har klätts in med trä.  Boende 
på Stjärnbildgatan har egna små tomter som omges av 
trästaket.

skog, i söder finns sjön Bergsjön och i väster efter ett skogsparti 
finns bebyggelse i Västra Bergsjön.

Fasader

Husen vid Komettorget har gula tegelfasader med balkonger, 
entréer och gavlar i grå betongelement med sjösten. En del av 
entréerna är inbyggda, de flesta har en sidvägg och tak. Fönstren 
ramas in av röda plåtkarmar och husens tak är platta. I norra 
delen har några hus fått nya balkongfronter i glas med svarta 
plåträcken, även fönsterbandet i vertikalsträckning har målats 
svart. 

Söder om Rymdtorgets centrum finns byggnader med röda 
plåtfasader och gråa betonggavlar, plåtinklädnaden gjordes på 
1980-talet. Husen har bruna balkonger som i skrivande stund 
håller på att monoteras ner för att bytas ut. Husen har svarta 
valmat tak och indragna entréer där balkonger finns över 
entréerna. Punkthusen norr om centrum har ljusa fasader utav 
cementskivor, balkongerna är emaljerade i vitt med blå cirklar 
på. Plåttaken är platta men skjuter ut kraftigt över fasaderna. 
Entréerna är indragna och har lutande angöring. Entréerna har en 
portik med keramikplattor i blått och vitt samt butikslokaler med 
stora fönster. Fasaden åt norr har entréer i markplan.

Vid Tellusgatan finns fasader i rött tegel och balkonger av orange 
korrugerad plåt. En del gavlar är av korrugerad plåt i orangeröd 
färg. Alla hus har sadeltak och entréerna är indragna samt 
markerade med brandgult kakel på ena sidan. Entréerna är 
anonyma.

På Stjärnbildsgatan har husen en bottenvåning i rött tegel där 
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Fasad i rött tegel och gaveln täckt i orangefärgad plåt.

Röd fasad i plåt återfinns på husen söder om 
Rymdtorget.

uteplatser och utskjutande delar såsom burspråk är klädda 
i träpanel. Den översta våningen har endast träpanel, både 
liggande och stående panel förekommer. Den liggande panelen 
är vit och den stående är gul, blå eller grön. Sadel- och valmat tak 
förekommer, dessa har svarta tegelpannor. Samtliga entréer är i 
glas och skjuter ut från fasaden.

Punkthusen norr om Rymdtorget har en fasad 
bestående av beigefärgade skivor tillsammans med 
utmärkande balkongfronter som ger en stark karaktär.



Gårdar 

På gårdarna finns många lekplatser och stora gräsytor. Mellan 
Rymdtorget och Tellusgatan finns en inhägnad grusplan, en 
gräsplan och basketplan.  Vid Komettorget finns odlingslotter. 
Lekplatserna har sittmöjligheter i varierat utförande. Alla entréer 
har belysning, på gårdarna finns lycktstolpar. Ingen skadegörelse 
eller klotter gör sig gällande i området. Det händer och har 
gjorts många förändringar i Östra Bergsjön. En del byggnader 
ser värre ut än andra. Det syns att husen är byggda under 
miljonprogrammet, inget bostadshus är helt omgjort.

      ��

Odefinierade gårdsrum är vanligt i 
miljonprogramsområden. Här ett tydligt exempel från 
husen intill Komettorget i Bergsjön. Gårdsrummet 
ramas inte in av den glesa bebyggelsen. Gården 
”försvinner ut i ingenting”.

En gård med tydlig gårdskänsla. Man upplever att man 
befinner sig på en gård och inte bara ”utanför ett hus” 
som är en mycket vanlig känsla när man befinner sig i 
glest bebyggda områden.
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Här är ett mycket bra exempel på en gårdsbildning 
som inte inbjuder till att människor ska befinnas sig 
här. I bästa fall kan utrymmet mellan husen användas 
till parkering av servicefordon.

Innergårdarna på Stjärnbildsgatan är oftast lummiga 
och väldefinierade.

Tack vare att viss vegetation är kvarlämnad, flera 
aktivitetsytor är utplacerade och tack vare den starka 
kuperingen upplevs inte den mycket stora grönytan 
som överdimensionerad.

På den stora innergården norr om Rymdtorget finns 
stora träd bevarade.
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Stråk

Det finns ett tydligt stråk i Östra Bergsjön. Detta leder mellan 
spårvagnshållplatsen i norr vid Östra Bergsjöskolan till 
Rymdtorget med inomhusgalleri och parkering i söder.

Gränser eller barriärer

Det finns ingen tydlig barriär i Östra Bergsjön. Det som skulle 
kunna betecknas som en barriär är spårvägen mellan Östra 
Bergsjön och Västra Bergsjön. 

Knutpunkter

Det finn tre knutpunkter i Östra Bergsjön. Dessa är de två 
spårvagnshållplatserna, vid Komettorget och Östra Bergsjöskolan, 
samt Rymdtorget. Den vid Rymdtorget är störst, där finns 
restauranger, butiker och service.

Landmärken

Det finns inget tydligt landmärke för Östra Bergsjön.

Distrikt eller områden

Det finns fem sammanhängande områden. Dessa utgörs av 
bebyggelsen vid Stjärnbildsgatan, Bergsjötorget, Rymdtorget 
samt söder om Rymdtorget. Rymdtorget har inte hus i samma 
utförande, men hålls samman av stråket och markbeläggnigen i 
mitten.

4.3 Lynch-analys
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Styrkor

•	 Bilfria innergårdar.
•	 Gröna, kuperade, gårdar.
•	 Begränsad genomfartstrafik. 
•	 Närhet till lekplatser och förskolor - barnvänligt.
•	 God kollektivtrafik.
•	 Centrumbyggnaden med stort utbud.
•	 Varierad utformning på flerbostadshusen.  
•	 Närhet till naturen.

Möjligheter

•	 Stora ytor med möjlighet till utveckling.
•	 Möjlighet till LOD.
•	 Utveckla Komettorget.
•	 Utveckling av spårvagnshållplatser. 
•	 Utveckla friluftsliv och rekreationsområden.

  Svagheter

•	 Bostadsområden är uppdelade och avgränsade.
•	 Gårdsrum som ej är anpassade till en levande miljö.
•	 Stora odefinierade ytor.
•	 Dåligt integrerade spårvagnshållplatser.
•	 Få småhus.
•	 Inte smutståliga fasadmaterial.

 

Hot

•	 Bristande underhåll
•	 Skadegörelser

4.4 SWOT-analys



Styrkor

Östra Bergsjön innehåller många exempel på, gröna, bilfria 
innergårdar med varierande aktiviteter och lekplatser. Området 
upplevs som barnvänligt med begränsad genomfartstrafik 
och även en god kollektivtrafik i form av buss och 
spårvagnsförsörjning. Den nyrenoverade centrumbyggnaden med 
ett stort utbud av tjänster och verksamheter är en stor tillgång för 
området. Närheten till den omgivande naturen och det faktum 
att Östra Bergsjön innehåller en rad olika byggnadstyper är andra 
saker som påverkar upplevelsen av området i positiv riktning.

Svagheter

De olika delområdena i Östra Bergsjön är tydligt uppdelade 
och avskilda från varandra. Vissa gårdsrum uppvisar en dålig 
rumskänsla och i området finns också enormt stora odefinierade 
grönytor som bidrar till ett övergivet intryck. De befintliga 
spårvagnshållplatserna är dåligt anpassade geografiskt till den 
befintliga bebyggelsen. Att området innehåller en oerhört 
begränsad andel småhus och att vissa fasader ser dåligt 
underhållna ut drar ned intrycket av Östra Bergsjön.

Möjligheter

I och med att det i området återfinns enormt stora oexploaterade 
ytor är möjligheten till förtätning av bebyggelsen stor. Speciellt 
är området och bebyggelsen runt Komettorget speciellt lämplig 
för förtätning och området runt omkring torget kan utvecklas 
mycket. Spårvagnshållplatserna kan integreras bättre med den 
befintliga bebyggelsen. De stora rekreationsområdena som 
omringar Bergsjön kan utvecklas, framförallt är det kontakt med 
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bebyggelsen som behöver förbättras.

Hot

Bristande underhåll som kan leda till att området förfaller samt skadegörelse 
kan påverka den estetiska miljön negativt.

4.5 Egna reflektioner

Kalles reflektioner

Mitt första intryck av Östra Bergsjön var inte positivt. Området runt 
spårvagnshållplatsen intill Komettorget var, milt uttryckt, spartansk. Den 
här delen av Östra Bergsjön innehar det problem som är symptomatiskt 
för många miljonprogramsområden. Området är oerhört glesbyggt och 
består av stora grönytor som inte känns kvalitativa utan mer som överblivna 
ytor. Här pågår renovering av balkonger och mindre målningsarbeten som 
verkligen förbättrar husens utseende avsevärt. Gårdsrummen är dock dåligt 
definierade och känns öde, kalla och opersonliga. 

Upplevelsen av Östra Bergsjön blir dock bättre allt eftersom att vi rör 
oss norrut. Området omkring Rymdtorget är mer tätbebyggt och känns 
mer attraktivt med spårvagnshållplatsen något bättre integrerad. 
Centrumgallerian som bland annat innehåller bibliotek och restaurang 
känns som ett stort tillskott till stadsdelen. Dess moderna arkitektur och 
materialval samspelar bra med omgivande bebyggelse. Punkthusen med 
sina karakteristiska balkongfronter är kanske inte, estetiskt sätt, en personlig 
favorit men husen bidrar med en välkommen kontrast till de lamellhus som 
dominerar i Östra Bergsjön.

Den stora, generösa grönytan norr om centrumgallerian gillar jag skarpt. 
Denna yta lider inte av det problem som grönytorna i den södra delen 



lider av, det vill säga känslan av överbliven och övergiven yta. 
Den stora, svängda och mäktiga huskroppen på ena sidan av 
grönområdet bidrar till en mer blandad bebyggelse. 

Stjärnbildsgatan är det området som egentligen är mest 
intressant genom den stora förändring det genomgått sedan det 
uppfördes. Området känns i dagsläget dock inte det minste unikt. 
Området känns som ett typiskt svenskt slätstruket radhusområde. 

Om Östra Bergsjön skulle förtätas (plats finns definitivt) och 
spårvagnshållplatserna skulle vara mer integrerade med 
bebyggelsen skulle kvaliteten på boendekvalitet stiga avsevärt. 
Området har definitivt stora förutsättningar att kunna förbättras.

Lindas reflektioner

Det finns två torg i Östra Bergsjön, Komettorget och Rymdtorget.  
Rymdtorget berikar hela Östra Bergsjön med sin nyligen förnyade 
centrumbyggnad. Rymdtorget har service och aktiviteter som 
ger en levande miljö. Däremot Komettorget är tomt och öde. 
Bebyggelsen kring Komettorget är likartad och monotom med 
långsmala och standardiserade gårdar. Det finns också stora 
tomma gräsytor som inte används. Det finns dock ett hus som 
ser fräschare ut vid komettorget. Husets nya balkonger och 
ommålningen ger ett enormt lyft för estetiken.

Bebyggelsen söder om Rymdtorget håller på att förnyas. Gårdarna 
har redan påbörjats och dem som är klara har förbättrats 
avsevärt. Gårdarna har slingrande vägar och omslutande 
planteringar som ger ett spännande och halvprivat gårdsrum. 

Radhusen på Stjärnbildsgatan utgör ett bra komplement till 
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lägenheterna i Östra Bergsjön. Radhusen ser ut som typiska 
svenska radhus och det märks inte att radhusen är nedmonterade 
miljonprogramshus.

Bebyggelsen i Östra Bergsjön är varierad, men bebyggelsen vid 
Komettorget dominerar med sin likformighet. Punkthusen vid 
Rymdtorget bidrar med variation likaså de svängds tegelhus intill. 
Norr om Rymdtorget finns större gårdar, dessa är levande trots 
sin storlek. Terrängen är kuperad och bidrar till att gårdarna känns 
mer varierade och spännande.

Det finns två spårvagnshållplatser, dessa ligger vid Komettorget 
och vid Bergsjöskolan väster om bebyggelsen vid Rymdtorget. 
Miljön vid hållplatsen på Komettorget borde vara mer 
representativ och välkomna de boende. Hållplatsen uppe på 
höjden vid Bergsjöskolan har fontän och anslagstavla, men är på 
grund av sitt läge inte så tillgänglig. Trots spårvagnshållplatsernas 
oattraktiva utformning är kommunikationen en stor tillgång för 
Östra Bergsjön.



Porten är ett bostadsområde i Hageby som ligger cirka 2 
kilometer söder om Norrköpings centrum. I Portens omgivning 
finns Vrinneviskogen med motionsspår och strövområden. De 
boende i Porten har god tillgång till service och kommunikationer, 
bussarna går med täta intervaller.

Porten, som byggdes 1966, är ett elementhusområde som 
tidigare kallades för Hageby-Smedby (Hyresbostäder, Hageby, 
Ekoporten 1996). Trevåningshusens gavlar och balkongfronter 
har utsmyckats med ingjuten relief. Hyresbostäder Norrköping AB 
och Graflunds äger halva Porten var.

Det kretsloppsanpassade huset kallat Ekoporten finns i Portens 
sydöstra hörn. Huset renoverades på 1990-talet och blev då 
ett experimenthus för miljövänligt och resurssnålt boende. 
Ekoporten är byggt för att lära inför framtiden och är unikt i sitt 
slag.

I söder gränsar Porten till Hageby Centrum som byggdes på 
1960-talet, då var det nordens största inomhuscentrum. Nu på 
2000-talet är Hageby Centrum Norrköpings största köpcentrum 
och har över fyra miljoner besökare varje år. Porten och Hageby 

5. Porten

Entrén till kvarteret Porten.

Porten består främst av trevåningshus men här 
återfinns också två stycken höghus i områdets södra 
del.

Byggår: 1966
Arkitekter: 
Antal lägenheter: 
Läge: Cirka 2 kilometer söder om centrala Norrköping
Förvaltare: Hyresbostäder Norrköping AB och Graflunds 
Hus: Lamellhus och höghus, 3-12 våningar
Kollektivtrafik: Buss
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centrum har en välfungerande infrastruktur och är lättillgängligt 
för gående, cyklister, bussresenärer och bilister (Hageby Centrum, 
Om Hageby centrum). Hageby Centrum har en blandning av 
dagligvarubutiker och service i form av apotek, systembolag 
och bank. Allt från klädesbutiker och kiosker till skrädderi och 
McDonalds. 2007 påbörjades en ombyggnad av köpcentrumet. 
Då denna ombyggnad förväntas vara klar 2010, kommer 
köpcentrumet att vara Östergötlands största med över 100 
butiker (Hageby Centrum, om Hageby centrum).
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I kvarterets mitt återfinns en stor parkliknande grönyta 
som innehåller en rad olika konstverk.

I kvarteret finns huset ”Ekoporten” som har blivit ett 
exempel på hur det ekologiska byggandet kan se ut i 
framtiden.

Exempel på en adderad våning med balkonger och tak.



5.1 Förändringar

Ekoporten har vunnit pris för sin renovering med kretsloppstema. 
1996 vann Hyresbostäder i Norrköping AB SABO:s miljöpris med 
temat lokala kretslopp (SABO, Tidigare års vinnare). Företaget 
satsade på en miljöanpassad ombyggnad med flera lokala 
kretslopp i kvarteret, till exempel lokalt omhändertagande av 
urin och fekalier, bad-, disk- och tvättvatten samt dagvatten. 
Lokalomhändertagande av vatten innebär att företaget arbetat 
mycket med utemiljön för att skapa dagvatteninfiltration 
i marken med mera. I utemiljön har en bäck skapats samt 
odlingsmöjligheter både utomhus och inne i växthus. Det finns 
också en jordkällare på gården samt att hushållsavfall och fekalier 
komposteras till jordförbättringsmedel.

I dagsläget pågår en förlängning av Norrköpings spårvagnsnät. 
Detta kommer att bidra till en ännu bättre och snabbare kontakt 
med centrumkärnan.
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På vissa hus har en extra våning adderats för att minska 
monotonin i området.

Huset ”Ekoporten” har blivit en slags representant för 
det moderna ekologiska byggandet. Huset ägs i dag av 
Graflunds, tidigare ägde Hyresbostäder Norrköping AB 
även detta hus.
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5.2 Områdesbeskrivning 

Området består främst av trevåningshus i gult och rött tegel med 
undantag för två höghus och Ekoporten placerade i sydöstra 
hörnet av området. Lägenheterna i markplan har uteplatser och 
många lägenheter har balkonger.

Bebyggelsen är placerad runt en stor öppen parkyta med 
lekplatser, konstnärlig utsmyckning och diverse sittgrupper. 
Även mindre gårdsbildningar återfinns i området. På dessa finns 
lekplatser och bänkar, men ett begränsat antal träd. Parkering 
sker öppet och i parkeringshus i utkanten av området. En del 
parkeringar dominerar hela gårdar. Ingen biltrafik förekommer 
inom området.

Strax intill kvarteret Porten uppförs i dagsläget 
Östergötlands största köpcentrum - Hageby 
köpcentrum.

Områdeskarta över kvarteret Porten.
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Husen är klädda i tegel, två olika nyanser av rött 
används.
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Bebyggelsemönster

Bebyggelsen är placerad runt en stor öppen parkyta i mitten 
av bostadsområdet. Huskropparna i trevåningar bildar mindre 
fyrkantiga gårdar runt den större parken i mitten. I parkens södra 
del ligger det två höghusen placerade. Området har en entré 
för fotgängare och cyklister i söder. Entrén består av en portal 
med tillhörande orienteringsskylt. Bilister angör området utifrån, 
parkeringar finns i ytterkanten av bebyggelsen.

Trafik, parkering och grönstruktur 

Söderleden (riksväg 209) avgränsar Porten i norr och E22 i väst. 
Omkringliggande gator leder bilister till parkeringarna i områdets 
ytterkant. Inom Porten finns ingen trafik utöver de servicefordon 
som kör in på gårdarna. Det är säkert och barnvänligt i parken i 
Portens mitt. 

Parkeringarna i Porten är i huvudsak placerade i utkanten av 
bebyggelsen. Det är mest öppna markparkeringar, men det finns 
också parkeringsgarage. I väst finns två gårdarna som utgörs av 
enbart parkeringsplatser. På dessa gårdar dominerar asfalt och 
vegetationen är nästintill obefintlig. 

Parken i mitten har böljande terräng och en stor öppen gräsyta 
och träddungar med både barr- och lövträd. På de andra gårdarna 
finns enstaka träd och mindre trädgrupper.

I södra änden av den stora parken i mitten av Porten 
finns två höghus. Höghusen är typiska för den 
modernistiska tanken ”hus i park”.

En av de två mindre gårdarna i väst, gården utgörs 
enbart av parkering.
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Typisk stuckatur på trevåningshusen i kvarteret porten.

Ett av de två höghusen i Porten. Typisk fasad under 
miljonprogrammet, består av betongelement och har 
indragna balkonger.

Fasader

Fasaderna i Porten består av rött och gult tegel, husens gavlar har 
en utmärkande relief i betong. Gavlarna har olika pastellfärger. 
Balkongfronterna löper som vertikala band över fasaderna, 
en del balkongfronter är raka och en del är svängda. De flesta 
balkonger ser likadana ut, alla har betongsidor med relief och 
fronter i korrugerad plåt. Gavlarna och balkongernas sidor med 
sin speciella utformning sätter stark prägel på husens utseende. 
Även husens entréer är markerade med sidoskärmar i betong 
med relief. Entréerna är utskjutande och har belysning. Många 
entréer är upphöjda över marknivå och vid dessa entréer finns 
både trappa och ramp. På flera ställen återfinns cykelparkering i 
direktanslutning till entréerna.

Fasad i rött tegel och den tillagda våningen i 
metallfasad.



Gårdar 

På gårdarna finns lekplats, trädgrupper och öppna gräsytor. I 
parken finns konstverk utplacerade och en skylt som informera 
om dessa. I östra kanten av parken finns en förskola. I närhet 
till denna finns en större lekplats som har basketplan med 
platsbyggda läktare, grusplan, lekredskap och klätterställningar.  

Sittrupper finns utplacerade länga parkens utkant och på 
gårdarna runtomkring. Möblemangen är gamla och slitna, men 
den större lekplatsen i parken ser ny och spännande ut. Vid varje 
entré finns en väggarmatur och på gårdarna finns lyktstolpar. 
Skadegörelse och klotter är begränsat i Porten.  Miljön behöver 
förnyas och utvecklas så att den känns mer ombonad och 
attraktiv.
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Den enormt stora innergården dominerar intrycket av 
kvarteret Porten.

De sittgrupper som finns i kvarteret är ofta bristfälligt 
utformade.

I många miljonprogramsområden finns ett rikt utbud 
av olika sorters lekplatser, Porten är inget undantag.



    ��

Stråk

Det finns två tydliga stråk i Porten, båda leder mot Hageby 
Centrum. Det ena löper längs fasaderna vid områdets entré och 
det andra löper tvärsöver Ekoportens gård mellan höghusen och 
Hageby centrum.

Gränser eller barriärer

Lidaleden i söder utgör en barriär för boende i Porten, vägen har 
mycket trafik och delar av bostadsområdet från Hageby Centrum.

Knutpunkter

Det finns ingen knutpunkt i Porten, men i grannkvarteret finns 
desto fler kommunikationer, butiker och service. 

Landmärken

Det finns två höghus som syns klart och tydligt på håll, dessa är 
Portens landmärken.

Distrikt eller områden

Hela Porten kan ses som ett enhetligt område då nästintill alla hus 
har samma utseende.

5.3 Lynch-analys
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Styrkor

•	 Bilfria innergårdar.
•	 Stor central park.
•	 Närhet till lekplatser och förskolor - barnvänligt.
•	 Ekoporten.

Möjligheter

•	 Mer vegetation..
•	 Utveckla möblemang.
•	 Utveckla parken.
•	 Möjlighet till LOD
•	 Utnyttja det nybyggda köpcentrumet.

  Svagheter

•	 Gårdar som enbart utgörs av parkering.
•	 Dålig variation i bebyggelsen.

 

Hot

•	 Bristande underhåll.
•	 Skadegörelser och klotter.

5.4 SWOT-analys



Styrkor

Kvarteret Porten innehåller en stor bilfri innergård med parkänsla. 
I närhet till de boende finns stora grönområden, lekplatser och 
förskolor. ”Experimenthuset” Ekoporten har varit en föregångare 
inom det ekologiska husbyggandet i Sverige.

Svagheter

Bebyggelsen inom kvarteret är dåligt varierad i form av hustyper 
och våningsantal vilket leder till att området upplevs som 
monotont, ospännande och magert på intryck. Vissa gårdar 
domineras helt av bilparkeringar.

Möjligheter

Eftersom att vegetationen är relativt begränsad i området kan 
planteringar medverka till att göra området mer attraktivt. Även 
det begränsade möblemanget på gårdarna kan utvecklas. De 
stora ytor som återfinns främst på den generösa innergården kan 
användas till förtätning och lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD). Närhet till det nybyggda köpcentrumet kan också vara en 
närliggande kvalité att utnyttja.

Hot

Bristande underhåll som kan leda till att området förfaller samt 
skadegörelse kan påverka den estetiska miljön negativt.
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5.5 Egna reflektioner

Kalles reflektioner

Porten i Hageby söder om Norrköping är ett relativt homogent 
område. I princip består alla hus av trevåningsbyggnader med 
två stycken höghus i områdets södra del som sticker ut från 
mängden. Området lämnar inga större intryck. Det som känns 
speciellt med det här området är möjligen det väldigt stora 
grönområde som finns i mitten av kvarteret. Området är så 
omfattande att det i princip skulle kunna betecknas som en 
mindre park. Detta gör att kvarteret upplevs som något splittrat. 
Området har definitivt kvalitéer som parkområde betraktat 
men området är helt enkelt, enligt min mening, för stort. Att de 
sittgrupper som finns utplacerade i grönområdet dessutom är 
dåligt underhållna gör inte saken bättre. En rad olika konstverk 
finns utplacerade på gården som också har ett rikt utbud av olika 
aktiviteter och lekplatser.

Trevåningshusen har entréer och gavlar i betong som har en 
unik struktur. Detta gör att området särskiljer sig något från 
mängden av miljonprogramsområden. Området kan upplevas 
som monotont när de flest husen ser i princip likadana ut. Det 
enda som egentligen sticker ut är huset ”Ekoporten” som ligger 
i områdets utkant. Huset är byggt med många tekniker för att 
spara energi och har blivit något av ett exempel på hur framtidens 
hus kanske kommer att byggas.

Vissa gårdsbildningar som finns i området har en någorlunda bra 
gårdskänsla, tyvärr så innehåller en del av gårdsbildningarna i 
utkanten av området i princip bara bilparkeringar. Som i många 
områden finns det additionsbyggnader i kvarteret vars arkitektur 
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inte överensstämmer med övrig arkitektur i kvarteret.

Sammanfattningsvis är Porten ett ganska intetsägande och typiskt 
miljonprogramsområde med undantag för det oerhört stora 
parkområdet i mitten av kvarteret.

Lindas reflektioner

Porten har ett bra läge med cykelavstånd till Norrköpings centrum 
och närhet till service i stadsdelen Hageby. Det finns gott om 
bussar och i skrivande stund byggs spårvägen ut till Hageby. 
Servicen är mycket god, då bland annat grannkvarteret innehåller 
Östergötlands största köpcentrum, Hageby Centrum. Bebyggelsen 
är enhetlig i Porten, alla hus har samma material och utförande 
med undantag för tre hus (de två höghusen och Ekoporten). 
Höghusen ger orienteringshjälp och variation åt området. Trots 
att merparten av bebyggelsen ser likadan ut känns inte miljön 
monoton, kanske beror detta på att husen har en mindre skala.

Gårdarna i Porten är avgränsade, men en del utgörs endast 
av parkering. Parkeringarna känns som nödlösningar då dem 
är placerats i gårdsrummen. Den stora parken i mitten av 
bebyggelsen är en tillgång, men de små gårdarna behövs som 
mer privata platser. Parkeringen skulle behöva lösas på annat sätt. 
Parken i mitten skulle kunna få ett uppsving med flera mindre 
temaplatser såsom t.ex. en vattendel, en skateboardpark. 

Gården vid Ekoporten är väldigt fin och det märks att de boende 
är måna om sin miljö. Huset har ett helt annorlunda utseende 
jämfört med andra hus i Porten. Huset är ensamt i sitt slag, 
kanske skulle flera hus i liknande utförande vara något för Porten. 
Ekoporten är känt för sitt miljögrepp och skulle kunna ge hela 
Porten ett gott ryckte, men ett hus som förändrats är för lite. Ett 
helhetsgrepp är det som behövs för att få Porten att blomstra.  



Bostadsområdet Navestad, numera omdöpt till Ringdansen är 
lokaliserat drygt 4 kilometer sydost om Norrköpings centrum. 
Området började planeras i mitten på 60-talet då bostadsbristen 
i Norrköping var stor. Området stod färdigbyggt 1972 
(Hyresbostäder, 2002, Arkitektur gestaltning). Bebyggelsen består 
främst av två större ringformade husformationer innehållande 
flerbostadshus. Flerbostadshusen uppfördes av prefabricerade 
betongelement som tillverkades av en fabrik som till hälften 
ägdes av det kommunalägda bostadsbolaget, Hyresbostäder 
Norrköping AB. Det finns också omkringliggande atrium- och 
radhus. De ringformade husformationerna, som är av högbyggd 
och storskalig karaktär, är döpta till Guldringen och Silverringen 
(Hyresbostäder, Ringdansen). Mellan de två ringformationerna 
finns ett torg med en centrumgalleria.

 Navestad var fortsättningen på miljonprogrammet i Norrköping 
som hade inletts med byggnationer i Ljura och Hageby 
(Hyresbostäder, 2002, Historik och fakta om Ringdansen). I 
Guldringen finns ett stort antal skulpturer skapade av konstnären 
Einar Höste. Höste bidrog med det vinnande förslaget i en 
”miljötävling” för Ringdansen utlyst 1967. Dessa konstverk sätter 

6. Ringdansen

Konstinstallationer i Guldringen och Silverringen 
skänker Ringdansen en unik karaktär och särskiljer 
området från andra miljonprogramsområden.

De svängda husformerna i Ringdansen skapar en 
speciell känsla på gårdarna. 

Byggår: 1968-1972
Arkitekter: Erik Ahlin
Antal lägenheter: 900 stycken
Läge: Cirka 4 kilometer sydost om Norrköping
Förvaltare: Hyresbostäder Norrköping AB
Bebyggelse: Svängda bebyggelselängor, 2-6 våningar
Kollektivtrafik: Buss
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en stor prägel på området.

Området ligger Intill motorleden E22:an och det tar mindre än 
10 minuter att ta sig in till Norrköpings centrala delar med bil. En 
stadsbuss går från Norrköpings centrum till Navestad. I dagsläget 
planeras en förlängning av det befintliga spårvagnsnätet som 
innebär att Navestad inkluderas i spårvagnssystemet. Området 
ligger i utkanten av staden och har närhet till Vrinnevisskogen 
och Ensjön för motion, rekreation och badmöjligheter. Runt 
området finns också stora grönytor. Två fotbollsplaner och en 
större sporthall ligger också i närheten av området.

I Ringdansen finns bland annat en livsmedelsbutik, kiosk, 
postkontor, bageri, bibliotek och en restaurang. I Ringdansen 
finns ett friskvårdscenter, distriktssköterska och en 
barnavårdscentral. I och i närheten av området finns ett antal 
dagis, förskolor och låg-, mellan-, och högstadieskolor. Sedan 
1992 finns också en flyktingförläggning i området (Hyresbostäder, 
2002, Historik och fakta om Ringdansen).

Sedan områdets byggdes har ett antal projekt för att öka 
attraktiviteten genomförts. Detta har bland annat inneburit att 
hus har brutits upp i mindre enheter och att antalet lägenheter 
har minskat. Från början fanns här 1754 lägenheter för 5000 
personer (Hyresbostäder, 2002, Arkitektur gestaltning). I 
dagsläget finns här cirka 900 stycken lägenheter. Området har 
på senare tid omdanats med inriktning mot ett mer ekologiskt 
hållbart bostadsområde.
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Centrumgallerian binder ihop de två ringarna med 
varandra och fungerar som en naturlig mötesplats 
innehållande diverse butiker och verksamheter.

En av huskropparna i Ringdansen har lämnats relativt 
oförändrad. Det finns planer på att även detta hus ska 
genomgå en förändring då det i dagsläget är relativt 
nedgånget.
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6.1 Förändringar
Ringdansen har under de senaste åren blivit uppmärksammat 
för sina stora förändringar, främst med tanke på de 
energieffektiviserings- och ekologisatsningar som har 
genomförts. Under omvandlingen fick Navestad namnet 
Ringdansen. Strukturomvandlingsprojektet har varit ett av de 
mest utmärkande och uppmärksammade förändringsarbeten 
som genomförts i Sverige. Området har med de förändringar som 
genomförts omdanats till ett ekologiskt hållbart bostadsområde 
med en resurssnål hushållning av energi och återbruk av olika 
slag (Hyresbostäder, 2002, Historik och fakta om Ringdansen).

De investeringar som har gjorts under åren har i stor grad varit 
i behov av statligt stöd. Stora summor pengar har investerats 
i Ringdansen, fram tills idag har cirka 1,5 miljarder kronor 
investerats i områdets utveckling enligt Hyresbostäder i 
Norrköping1. Dessa pengar har finansierat det pilotprojekt som 
Ringdansen är tänkt att vara. De största investeringarna har skett 
mellan 1998 fram till år 2004. Omvandlingen av husen med bland 
annat rivningar och fasadmålningar genomfördes främst mellan 
2000 till år 2003.

En stor del av de investeringar som gjorts har utförts med tanke 
på att energieffektivisera och anpassa boendet till ett hållbart 
sådant. Men många förändringar har naturligtvis också påverkat 
den estetiska miljön. En genomgripande omvandling av hela 
området i form, färg och volym har genomförts. Byggnaderna 
har getts en individuell färgsättning och detaljutformning, med 
varierande markbehandling eller individuell förgårdsmark 

1 Peder Svedsten Kvartersvärd Hyresbostäder Norrköping AB, telefonsam den 4 
december 2009.

De flesta av husen i Ringdansen har genomgått en 
stor förändring med nya fasader, nya fönster och nya 
balkonger. 

Fasaderna har målats i varma färger som samspelar 
bra tillsammans med arkitekturen. 



kopplad till respektive marklägenhet. Arbetsplatser och skolor 
har inkluderats i området, flera segment av bebyggelseringarna 
består av skolor och förskolor. Den maximala byggnadshöjden 
har sänkts. Antalet lägenheter har minskats avsevärt från 
cirka 1600 ned till drygt 900 stycken och ett mer varierat 
lägenhetsutbud har skapas. Vad gäller husens fasader har 
nya pulpettak byggs, balkonger renoverats och byggts till. 
Balkongfronter har även bytts ut på flera hus. Målet för området 
har varit att skapa ett attraktivt område som är socialt, kulturellt, 
ekonomiskt och ekologiskt långsiktigt hållbart (Hyresbostäder, 
2002, Arkitektur gestaltning).

En annan förändring som har utförts är en bro som binder 
samman Silver- och Guldringen med varandra. Även marktrappor 
för tvärkommunikation har byggts där byggnader demonterats. 
Gårdarna mellan bebyggelsen ska ges en ny utformning med 
”gator” och ”torg”, gräsmattor och belysning. Marktrappor, 
planteringar och uppdelade volymer ska ge området en ny 
karaktär. Markhanteringen med murar och trappor avser att 
hålla ihop ringstrukturen, som är ett av områdets huvudsakliga 
kännetecken som behålls men ges nya förtecken.

De ursprungliga bebyggelseringarna har sparats, men de massiva 
huskropparna har brutits ner i mindre enheter. Nya siktlinjer 
har därför bildats i området. Dessa ska skapa en synbarhet 
till de gröna gårdarna i ringarnas mitt, samtidigt som den 
vackra omgivande naturen ska bli synlig (Hyresbostäder, 2002, 
Arkitektur gestaltning). Huvudarkitekt för de stora förändringarna 
har varit Anders Gunnedal arkitektkontor tillsammans med TP 
Group och GKAK Arkitektgrupp. Dessa förändringar har bland 
annat inneburit att Guldringen inom kvarteret Ringdansen 
belönades med Östergötlands arkitekturpris år 2003.

Skolor och förskolor har integrerats i de befintliga 
ringarna som utgör Ringdansen. Detta innebär att 
additionsbyggnader i avvikande arkitektonisk stil 
inte förekommer, något som annars är vanligt i 
miljonprogramsområden.

De flesta förändringar har gjorts med en tanke på 
miljön, detta har naturligtvis inneburit att områdets 
estetik har förändrats kraftigt.
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6.2 Områdesbeskrivning

Ringdansen består av två nästintill identiska ringformationer av 
flerbostadshus, sammankopplade med en centrumgalleria. De 
två ringarna är döpta till Guldringen och Silverringen. I de två 
ringformationerna finns stora konstinstallationer som samspelar 
med arkitekturen på husen och ger en stark identitet till området. 
Konsten bidrar till att skapa områdena en stark och unik karaktär. 
Konstinstallationerna skiljer sig lite åt mellan de två olika 
områdena men båda typerna av installation samspelar mycket 
bra med byggnadskropparna.

Ringarna består av två rader av hus, en inre och en yttre ring, 
som skapar en entrégård och en större gemensam innergård. 
Centrumgallerian binder ihop de två ringformationerna 
med hjälp av en gångbro. Gallerian innehåller bland annat 
restaurang, blomsterbutik, konditori, kiosk och kyrka. Mellan 
de två ringformationerna finns också en skola och mindre 
rekreationsytor.

Husens våningsantal varierar från två upp till 6 på vissa 
byggnader. Husens fasader är främst i putsmaterial och i 
huvudsak målade i olika varma färger. Balkonger finns på 
varje hus. Husen varierar i färg, våningsantal, och exempelvis 
entréutformning. Byggnadsvolymerna varierar också i längd 
och höjd. Ringarna är uppdelade i mindra husvolymer där 
avstånden mellan husen varierar. Detta skapar en levande miljö 
där monotoni inte dominerar, något som kan vara vanligt i andra 
miljonprogramområden

Uteplatser är placerade mot innergården eller på utsidan av 

De två ringarna som tillsammans bildar Ringdansen 
innehåller en rad verksamheter.

Konstinstallationer i Guldringen.
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ytterringen. Den inre linjen byggnader är till viss del förskjutna 
och detta bidrar också till att öka variationen.  Ytterlinjens 
byggnader följer den ursprungliga cirkelformen.

Innergården är bilfri och entrégårdarna är körbara men endast 
för service och uttryckningsfordon.
Parkering sker genom öppen markparkering runt om ytterringen 
och under husen, via infart i garageport i fasaden. Den öppna 
markparkeringen är relativt begränsad och parkeringsytorna 
upplevs därför inte som dominerande.

      104

Efter att sektioner av husringarna rivits har området 
öppnats upp och blivit ljusare och mer tillgängligt.

Tvättstugorna som är integrerade i husen innehåller 
tvättmaskiner med självdosering av tvättmedel. 
Miljöprofilen är hela tiden närvarande i Ringdansen.

De omgivande parkeringarna utnyttjas relativt väl 
trots att parkeringsgaragen är mer populära bland 
hyresgästerna. Antalet parkeringsplatser är, som i alla 
miljonprogramsområden, väl tilltagna.
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Bebyggelsemönster

Bebyggelsen är placerad i två parallellt löpande ringar i båge 
Guldringen och Silverringen. Det finns huvudsakligen bostäder 
i bebyggelseringarna, men på ett ställe i Guldringen respektive 
Silverringen finns förskola och andra verksamheter samlat. I 
bebyggelsen mellan Guld- och Silverringen finns centrumgallerian 
och Navestadsskolan.  Vid centrumgallerian finns busstation 
och i framtiden även en spårvagnsstation, spårvagnsnätet 
håller på att byggas ut i skrivande stund. Busshållplatsen med 
centrumgallerian i bakgrunden utgör entré till Ringdansen. 

Trafik, parkering och grönstruktur

Det finns ingen trafik på de gemensamma större innergårdarna. 
På de körbara entrégårdarna, mellan bebyggelseringarna, finns 
enstaka servicefordon. I områdenas ytterkant finns mindre ytor av 
öppen markparkering. De flesta parkeringarna finns under mark 
i parkeringsgarage. Parkeringsgaragens portar är väl integrerade 
i husens fasader. Parkeringarna upplevs inte som dominerande, 
eftersom de flesta parkerar under mark och inte syns. Runt 
Ringdansen finns skogs- och åkermark. Inom ringdansen är de två 
stora innergårdarna det grönaste, annars finns endast pyttesmå 
gräsplanteringar på entrégårdarna. Kring Navestadsskolan finns 
större gräsytor.

Den första gården, där husens entréer återfinns, 
inbjuder inte till aktiviteter då gårdsrummet är relativt 
smalt. Här förbinds skola och förskola med gångtunnel 
över gården.

Innergårdarna har en del kvarlämnade träd som bidrar 
till en omväxlande grönstruktur. Innergårdarna har 
en rad olika träd och buskar men upplevs ändå som 
öppna och ljusa.
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Fasader

Alla byggnader förutom en har putsfasader med varierande 
färgsättning i ljusa och varma färger. Den byggnad som inte har 
gjorts om till puts är kvar i ursprungligt skick, fasaden är skadad 
och smutsig. De flesta entréer är indragna, men markerade i 
fasaden med en avvikande färg. Det finns tyliga husnummer 
och belysning vid varje entré. Balkongerna som finns består av 
glas och stål, en del hat betongsidor. Många balkonger skiljs från 
varandra med en betongsida i mitten mellan balkongerna, men 
har sedan fri sikt åt var sitt håll. Uppe på ett par hus finns en 
påbyggd våning med större takterrasser. Några byggnader har 
också burspråk i grå plåt och glas. Det finns uteplatser in mot de 
större gårdarna i mitten av bebyggelseringarna, det finns också en 
del uteplatser på yttersidan mot parkeringarna.

Varierande byggnadshöjder, ett modernt fasaduttryck 
med fasader i omväxlande färger, men i en 
sammanhållen färgskala.

Husen har ett varierande arkitektoniskt språk samtidigt 
som de samspelar med varandra. De olika balkongerna 
passar med husens formspråk. De nya elementen ger 
Ringdansen ett modernt utseende.

Vissa hus har utrustats med en extra takvåning, något 
som skapar ytterligare variation mellan husen.



Gårdar

På entrégårdarna finns ingen aktivitet förutom några enstaka 
servicefordon.  I närheten av entréerna finns cyklarställ 
eller förråd. På entrégårdarna finns också miljöstationer 
och tvättstugor. På entrégårdarna finns der mycket speciella 
kännetecknet för Ringdansen. Det finns konstverk som samspelar 
med bebyggelsens skala och material. Konstverkan ger karaktär 
åt området samt ger en varierad miljö och en mindre skala. Den 
dominerande markbeläggningen på entrégårdarna är asfalt, men 
det finns många små gräsytor med kantsten. Det finns enstaka 
solitära träd och en del lägre planteringar. 

På de större gårdarna i mitten finns ingen biltrafik och många 
olika aktivitetsytor. Här finns anordnade lekplatser, olika sorters 
bollplaner och sandlådor. Många av de anordnade lekytorna 
tillhör förskolor och skolor som är lokaliserade i bottenvåningarna 
på flerbostadshusen. På innergården finns stora gräsytor, en del 
större träd och trädgrupper .

Bänkar finns oftast i sittgrupper på entrégårdarna eller vid 
lekplatserna. Möbleringen är av blandad kvalitet, en del är 
väldigt gammalt och en del nytt. På entrégårdarna finns många 
kanter som ramar in gräsytor som förgårdsmark vid entréerna. 
Det finn också grästerrasser vid Silverdansen (förskola, skola och 
fritidshem), dessa bidrar till en varierande miljö. Det finns många 
pollare med belysning i området, dessa bidrar till en mindre skala 
och ett enhetligt intryck.
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En stor del av utrymmet på den omgivande gården 
upptas av de stora konstinstallationerna. Dock så 
upplevs inte dessa stora konstverk vara i vägen 
eftersom att olika aktiviteter främst utförs på 
innergården eller utanför ringarna.

De omgivande gårdarnas funktion är att vara 
entrégårdar till trapphus, tvättstugor och 
miljöstationer.



     10�

På innergårdarna är det tydligt att det är tillåtet med 
olika aktiviteter. Här återfinns en rad lekplatser och 
bollplaner.

Stora gräsytor återfinns på innergårdarna.

I vissa fall upplevs den omgivande gården vara 
omotiverat mycket stenbelagd, mer vegetation skulle 
på vissa ställen kunna förbättra gårdsmiljön. Kvaliteten 
och estetiken på de hårdgjorda ytorna är inte heller av 
bästa slag.

De stora innergårdarna är gröna och har sittgrupper 
vid lekplatser och planteringar samt dammar.
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Stråk

Ringdansen har ett tydligt stråk mellan Guldringen och 
Silverringen via centrum. I stråkets närhet finns butiker, service, 
busshållplats med mera. På ett ställe mellan bebyggelsen i 
Guldringen respektive Silverringen finns ett levande stadsrum, här 
har rummet aktiverats av förskola, skola och andra verksamheter. 
Byggnaderna har vid dessa platser mer annonserade 
bottenvåningar.

Gränser eller barriärer

I Ringdansen finns ingen tydlig barriär, det är i så fall den 
befintliga vägen eller den förlängda spårvagnen som kommer 
att gå utanför området i nordost. Dock finns inte mer än åker på 
andra sidan vägen, det finns alltså ingen målpunkt och inget som 
lockar på andra sidan. Dessutom kommer spårvagnen innebära 
att Ringdansen får bättre kommunikationer och ses mer som 
en fördel. Det finns inga stora utbredda markparkeringar att ta 
sig över för att komma till omgivande bebyggelse eller natur. 
Parkeringen finns i garage under mark.

Knutpunkter

Det finns en huvudknutpunkt i Ringdansen, denna är centrum i 
mitten av de båda bebyggelse ringarna. Här finns inomhus galleria 
med butiker och ett stråk som går förbi. Det finns tre mindre 
knutpunkter, dessa är busshållplatsen framför centrum, samt 
förskola och företag placerade i Guldringen och Silverringen.

Landmärken

Det finns inget landmärke i Ringdansen, men det går enkelt att 
skilja Guldringen från Silverringen genom de konstverk som finns 
på gårdarna mellan bebyggelsen. Konstverken harmoniserar 
väl med bebyggelsen och finns genomgående i mitten av de två 
bebyggelseringarna i Guldringen respektive silverringen.

Distrikt eller områden

Det finns två tydliga områden, Guldringen och Silverringen. 
Framförallt är det bebyggelsens placering, i form av en större 
och en mindre ring parallellt löpande längs varandra, som ger 
Ringdansen den tydliga uppdelningen. Även konstverken i 
Guldringen och Silverringen bidrar till helhetsintrycket av två olika 
områden.

6.3 Lynch-analys
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Styrkor
•	 Bilfria innergårdar

•	 Stora konstverk

•	 Uppdelning av privat och offentligt

•	 Byggnadernas utformning i form av ringar

•	 Garage under mark

•	 Närhet till skog

•	 Stort köpcentrum i närheten

Möjligheter

• Utveckla spårvagnsnätet
• Oanvända ytor vid Navestadsskolan
• Utveckla områdets entré

  Svagheter
•	 Ensligt området vid Navestadsskolan

•	 Lappade asfaltsytor

Hot

•	 Bristande underhåll
•	 Skadegörelser

6.4 SWOT-analys



Styrkor

En stor styrka är att bebyggelsen är placerad i form av två 
parallella ringar i Guldringen respektive Silverringen. De 
ringformade mellanrummen som bildas mellan huskropparna 
gör gårdarna mindre och mer varierade.  På gårdarna mellan 
bebyggelseringarna finns stora konstverk som samspelar 
med byggnaderna, dessa ger spännande och omväxlande 
gårdsrum. Det finns en tydlig uppdelning mellan vad som är 
privat och vad som är offentligt på gårdarna. Gårdarna mellan 
bebyggelseringarna är halvprivata och de två större gårdarna i 
mitten av Guldringen respektive silverringen är halvoffentliga.  
De större gårdarna är helt bilfria och övriga gårdsrum har trafik 
bestående av servicebilar.

Runt bebyggelsen finns parkeringar i markplan, men de flesta 
parkeringarna finns under mark i parkeringsgarage. Portarna till 
parkeringsgaragen är väl integrerade i byggnadernas fasader.

I Ringdansens omgivning finns skog och detta utgör ytterligare en 
styrka för området. En annan styrka är också närheten till Hageby 
Centrum som är ett stort köpcentrum med alla möjliga butiker 
och servicefunktioner. 

Svagheter

Vid Navestadsskolan, mellan Guldringen och Silverringen är 
området ensligt. Här och där på gårdarna finns lappad asfalt, 
detta gör att attraktiviteten minskar.

Möjligheter

Spårvagnsnätet går att förlänga till Ringdansen då 
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sträckningen går i linje mot området. De oanvända ytorna vid 
Navestadsskolan kan få tydligare funktioner och mer omsorgsfull 
utformning. Ringdansens entré kan kopplas samman mer med 
centrumgallerian.

Hot

Bristande underhåll och skadegörelse utgör hot mot Ringdansen

6.5 Egna reflektioner

Kalles reflektioner

När man besöker de två ringarna Guldringen och Silverringen 
som tillsammans bildar Ringdansen slås man direkt av den unika 
karaktär som bostadsområde innehar. De lätt böjda husfasaderna 
bildar två enorma husformationer som känns väldigt speciella 
i sitt uttryck. Husen ser efter omdaningen snarare ut som hus 
ritade och uppförda på 2000-talet än hus konstruerade under 
sent 1960-tal. Området känns fräscht, modernt och attraktivt. 
Detta är ett bevis på att hus från den modernistiska eran kan 
anpassas och utvecklas till att vara moderna bostäder med ett 
kontemporärt arkitektoniskt uttryck. De unika husformerna 
skapar en unik och spännande gårds- och närmiljö. Man får 
hela tiden känslan av att något nytt väntar ”runt hörnet” på den 
yttre gården. De färgskalor man valt vid omvandlingen skänker 
också området ett varmt och ombonat uttryck. De nya balkonger 
och påbyggnader som har tillkommigt känns väl anpassade och 
smälter in på ett mycket bra sätt.

En annan glädjande sak är att i Ringdansen har skolor 
och förskolor integrerat på ett bra sätt i den ursprungliga 



bebyggelsen. I Ringdansen slipper man se de utslängda 
komplementbyggnaderna som sällan samspelar med övrig 
arkitektur i miljonprogramsområdena.

De konstinstallationer som återfinns i båda ringarna samspelar på 
ett mycket bra sätt med husvolymerna. I fallet med Ringdansen 
känns det som att konstverken tillför området en hel del 
genom att samspela med arkitekturen och på detta sätt känns 
installationerna som mer än något än utsmyckning.

Sammanfattningsvis känns Ringdansen som ett väl avvägt och 
modernt område där det största rumsliga problemet ligger i 
miljön utanför ringarna. Utanför ringarna känns den rumsliga 
upplevelsen svag och här kan man jobba mycket med att förbättra 
den fysiska miljön.

Att området, som många andra miljonprogramsområden, är 
utslängt i utkanten av staden drar ned intrycket något men 
i Ringdansens fall finns stadens centrala delar inom bara 
några minuters avstånd med buss. Ännu bättre lär det bli när 
spårvagnen dras fram till området.

Lindas reflektioner

Ringdansen är ett originellt område som är spännande att 
vistas i. På grund av att bebyggelsen är placerad i två parallellt 
löpande cirklar, både i Guldringen och i Silverringen, bryts det 
långa perspektivet. Likaså har bebyggelsen delats upp så att 
bebyggelseenheterna har blivit fler och mindre. Detta gör att 
en del gavlar på bebyggelseenheterna syns från entrégårdarna 
mellan de parallella bebyggelseringarna. Synliga gavlar, nya 
fasader med varierande varma färger och nya balkonger skapar 
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ett varierat och ombonat gårdsrum. 

De konstverk som finns mellan bebyggelseringarna harmoniserar 
med arkitekturen och bidrar till att skapa en unik miljö. 
Konstverken gör det lätt att skilja på Gulringen respektive 
Silverringen. Mellan de parallellt löpande bebyggelseringarna har 
förgårdsmarker skapats till entréerna, dessa gör att skalan känns 
mindre. Dock finns det mycket lappad asfalt och en huslänga 
lämnad i ursprungligt skick som bidrar till att området inte känns 
lika attraktivt som det skulle kunna vara. Huslängan behöver 
renoveras då fasader och balkonger är undermåliga.

Gårdarna har en bra uppdelning, med entrégårdar som mer 
halvprivata och innergårdarna mer halv offentliga. Innergårdarna 
är helt bilfria och har många olika aktiviteter. Guldringen och 
Silverringen känns attraktivt och modernt. 

Ringdansens centrum är huvudentré till området och binder 
samman de två ringarna med varandra. Mittenpartiet med 
centrum mellan bebyggelseringarna är inte så attraktivt. 
Marken runt om centrum kan förbättras, speciellt området vid 
Navestadsskolan. Till sist så är Ringdansen ett mycket unikt 
och attraktivt område som bör användas som gott exempel på 
förändringar i miljonprogramsområden.
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