I del två påvisas skillnaderna i integration mellan rutnät- och trädstrukturer. Rutnätsstrukturer kan
generellt sägas ha högra medelintegration och högre läsbarhet än trädstrukturer. Planförslaget
för Frihamnen har sin grund i en rutnätstruktur. Jag ser dock inte dessa strukturer som två
motsatspar omöjliga att kombinera utan menar att det är just i kombinationen av dess olika kvaliteter ett bra planförslag kan utvecklas. Utvecklingen av planförslaget har skett genom analyser
av olika strukturer med hjälp av den axiala kartan samt genom avvägningar mellan klimatoch solförhållanden, lämpliga kvartersbildningar och kopplingar till omkringliggande strukturer.
I del tre redovisas tre olika strukturer över området. Analyserna visar tydligt vikten av nya förbindelser
för en bättre integrering av området. Förutom att öka integrationen i området var även önskan med
projektet att skapa ett stadsmässigt område. Enligt Space Syntax är stadsmässighet den funktion som
nns i det fysiska rummet, det vill säga affärer, restauranger, cafeér etc. dessa uppstår naturligt där det
nns ett gott öde av människor. Att det fysiska rummets integration i systemet är kopplat till rörelsen i
det har tidigare visats. Därmed visas även ett strakt samband mellan integration och stadsmässighet .
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LÄN KAR / S T RÅK
Fokus i detta arbete har varit att, ur ett gång- och cykelperspektiv, öka den fysiska integreringen mellan
Frihamnen och den övriga staden. En placering av ett gång- och cykelstråk enligt detta planförslag ger inte
bara en högre integration av stråket i sig utan ökar integrationen av såväl hela Frihamnen som områdena
Brämaregården, Kvillebäcken och Lindholmen. Att hög integration sammanfaller med ett stort flöde av människor och att detta i sin tur ge upphov till etableringar av affärer, restauranger och cafeér etc. är en av Space
Syntax huvudteser.

Områden med många aktiviteter och ett rikt folkliv är oftast de områden vi upplever som stadsmässiga, attraktiva
och trygga. Integrationen av gång- och cykelstråket genom området är därmed det viktigaste för att denna
förbindelselänk skall fungera. Det finns dock andra aspekter som bör belysas och som kan göra stråket än mer
attraktivt. Det kan handla om rummets propotioner, belysning, grönska, variation, möblering och inte minst av
att det hålls välskött.
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G ång- o c h c y ke ls t r åke t

Par ke n

RUM I S TAD E N
Rummen i staden har många olika karaktärer, de kan vara privata, offentliga, hårda, mjuka, stora, små och med
mer eller mindre tydliga avgränsningar. För att skapa platser för alla i staden har området en kombination av
dessa olika typer av rum. Alla platser utom gårdarna är tillgängliga för alla och det finns möjlighet att vistas
och sitta utan att behöva köpa någonting på samtliga platser. Kajerna erbjuder platser med fantastisk utsikt
och samtliga kajer är tillgängliga som promenadstråk. Mer klimatskyddade platser finns längre in i området, i
huvudsak som utvidgningar på gång- och cykelstråket genom området.

De gröna rummen utgörs i huvudsak av parken som tillsammans med vattenrummet blir en stor grön plats i
staden. Parken skall vara en stadspark vilket innebär att den ska vara en formgiven skött park som har gröna ytor
för rekreation samt ytor för aktiviteter som boule och tennis etc. Hela Frihamnen kommer att tillföras grönska
i form av alléer samt mindre gröna platser. De privata går darna ger en möjlighet att skapa ytterligare grönska
i sin närmiljö.
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Vy s ydv äs t

Vy no rdv äs t

SKALA
Att en stad kan sägas ha en mänsklig skala innebär flera saker. Det kan handla om möjligheterna att i en
stadsmiljö med många olika verksamheter kunna nå de flesta funktioner inom rimligt gång- och cykelavstånd.
Det handlar också om skala på själv rummen vi rör oss i. Ett rum som av de flesta människor uppfattas som
trivsamt är ett rum som varken är förstort eller förlitet utan har väl avvägda propotioner. Förstora rum kan skapa
en känsla av utelämnde och otygghet medan försmå rum kan innebära att det görs intrång i vår personliga sfär
vilket många upplever som påträngande.

I planförslaget har propotionerna mellan hus och rum väl studerats för att skapa trivsamma miljöer. Studier har
även gjorts av förhållandena mellan hus och gårdar för att skapa så ljusa gårdsmiljöer som möjligt. Frihamnen
ligger centralt i staden och är omgivet av områden med verksamheter, handel och bostäder samt stora områden
för trafik. Byggnadshöjderna i dessa områden varierar mellan 20-80 meter. Bebyggelsen inom Frihamnen ligger i
genomsnitt på fem våningsplan. Högre byggnader har placerats utmed trafiklederna för att stå i propotion till de
stora trafikrummen samt fungera som bullerskyddande byggnader för övriga området. Även ytterst på pirarna finns
högre byggnader som accentuerar mötet med vattnet samt fungerar som landmärken för området och staden. Lägre
byggnader återfinns utmed stråket och parken dels för att minimera skuggbildningarna på dessa platser men också
för att stå i propotion till stråkets mindre rum.
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N o rdv äs t ra hamnbas s änge n

Ce nt rala hamnbas s änge n

Sydö s t ra hamnbas s änge n

FORM
De tre hamnbassängerna ger området en stark karaktär med många kvaliteter. För att bevara områdets speciella
form samt anknyta till dess historia som frihamn, har bassängerna bevarats. Två av dem har minskats i storlek
men behållit sin form. Bebyggelsen utgörs i huvudsak av sluten kvartersbebyggelse och vattenrummet förstärks
genom kvarterens form. På de platser klimatet tillåter har bebyggelsen öppnats upp mot vattnet. Ytterst på två
av de tre kajerna skapas offentliga platser med byggnader av offentlig eller kommersiell art, som skall ha en
arkitektonisk utformning som skapar uppmärksamhet.
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Frihamnsviadukten

Bro
T u n n el

Traf ik
För biltrafik fungerar Frihamnsviadukten som huvudentré till området. Huvudgatan ansluter i väster till
Lindholmsallén som fungerar som pulsådern genom hela norra älvstranden. Gatan inrymmer separata filer för
kollektivtrafik, biltrafik samt för gång- och cykeltrafik. Gång- och cykelstråket i öst- västlig riktning kommer
att fungera som gång- och cykeltrafikanternas pulsåder mellan norra och södra älvstranden. För att skapa
denna förbindelse krävs flera planskilda korsningar. I norr går gång- och cykelvägen under Lundbyleden i
en tunnel. Det är viktigt att denna tunnel utformas på ett sådant sätt att den inte känns trång, mörk och
farlig. Flera goda exempel finns där tunnlar har öppnats upp och därmed kännts tryggare och trivsammare att
färdas genom. Övergångarna mellan hamnbassängerna sker i form av lågbroar utan någon frihöjd för båttrafik.
Även övergången mellan Frihamnen och Operan utforms som en öppningsbar lågbro och kommer att öppnas
för båttrafik. För att minska antalet öppningar föreslås att Älvsnabbens anläggningsplats flyttat från Lilla
Bommen till väster om bron, vid Operan. Hamn för fritidsbåtar finns i de yttre delarna av hamnbassängerna,
för att minimera antalet öppningar av broarna inom Frihamnen.
Bilparkering i området löses genom parkeringsgarage samt gatuparkering.
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S e k t io n huv udgat a
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G RÖN S TRÅK
Hisingen förknippas ofta med verksamheter och hårdgjorda ytor men här finns också många bostäder som kan
vara i behov av mjukare ytor för rekreation ect. Planförslaget har utvecklat översiktsplanens tanken om att ta fram
Kvillebäcken i stadslandskapet och låta den mynna ut i en park. Parkens läge centralt i området, nära stråket och
med direkt vattenkontakt skapar förutom ett lättillgängligt grönområde även ett sammanhängande grönstråk från
Kvillebäcken och ner till Göta Älv.
Flera andra gröna inslag finns i området i form av alléer och gårdsmiljöer. Att föra in grönska i staden är viktigt
ur flera aspekter. Den ramar in våra byggnader och plaster, ger dofter, skyddar mot sol och vind och inte minst
av allt förtydligar årstiderna.
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Verksamheter
Handel
Bostäder

F UN KTI ON ER
Att skapa en stad med mänsklig skala beskrevs förut bland annat vara en stad där de flesta funktioner är
tillgängliga inom rimligt avstånd för gång- och cykeltrafikanter. Att blanda funktioner har både för och
nackdelar. Det går exempelvis inte att blanda bostäder med verksamheter som kräver skyddszoner på grund
av buller eller hantering av farliga ämnen. Frihamnens funktion som hamn förändrades under 1970- talet
och verksamhet har idag flyttat ut till ytterhamnarna i Göteborg. Kvar i området finns i huvudsak större
industribyggnader i plåt eller puts. Den enda byggnad som bevarats i planförslaget är Kajskjul 107 som
genomgått en stor renovering på senare år. Avsikten med planförslaget är att skapa en stadsdel som är
funktionintegrerad i den mån det är bra för staden och stadsdelen.
Bilden ovan visar en schematsik indelning av funktionerna. Detta innebär att det är huvudfunktionen i
respektive område som visas. Samtliga funktioner kan finnas i alla områden. Bostäder bör dock inte finnas
i zonen för verksamheter.
26

