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- Denna sammanställning är ett underlag inför arbetet
med att utveckla stadsdelen Gårdsten. Det ger också
information kring inriktningar och lösningar över tid.
Materialet kommer att kompletteras under rubriken
förslag efterhand som skissarbeten och planarbeten
genomförs.

Inledning
De första 15 åren efter bildandet av Gårdstensbostäder
var vardagen i stadsdelen präglad av en ständig upprustning av byggnader och social värdighet. Bolaget nådde
flera utmärkelser och ryktbarhet för arbetet. Så småningom kunde man blicka framåt. Idag har Gårdsten 8700
invånare och Gårdstensbostäder har ca 1000 sökande till
varje ledig lägenhet.
Gunilla Svensson arkitekter vann en tävling om nya bostäder på Salviagatan. På grund av akuta fastighetsinköp
i norra Gårdsten fanns inte ekonomi att genomföra projektet. Kontoret fick år 2001 ett annat uppdrag: ta fram
en arkitektonisk handlingsplan för stadsdelen.
Nu har det snart gått 15 år sedan handlingsplanen presenterades. Delar av det som utpekats har nu genomförts.
I handlingsplanen saknades norra Gårdsten på grund av
de ovan nämnda ägarbytena. Det är dags för nästa steg i
utvecklingen.
Gårdstensbostäder har tagit fram en vision: Gårdsten
2025 som presenterats för hyresgästföreningen, styrelser
och politiker. Den har vunnit gehör och behöver nu konkretiseras.
Fortfarande är ekonomin för projekt i denna del av Göteborg begränsad. Det som nu görs ska ske med eftertanke
och omsorg om varje krona. Det finns ett par aktörer med
denna förståelse som anmält intresse för att vara med och
utveckla stadsdelen.
Det som föreslås i dessa riktlinjer ska vara i vägledande
i nästkommande 15 år. Just nu pågår flera projekt i västra Gårdsten. Den närmaste tiden bör utvecklingen därför
koncentreras till östra stadsdelen för att sedan ta steget
västerut igen. Men målbilden gäller hela stadsdelen - alltid.

Arbetet med att ta fram dessa projektidéer har skett i ett
samarbete mellan Gårdstensbostäder, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Stadsdelen Angered.
QPG arkitekter har tagit fram utvecklingsförslaget och
delar av bildmaterialet.
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Översiktlig arkitektonisk handlingsplan av
Gunilla Svensson 2002
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Fler projekt på gång

Gårdsten fungerar väl.
Det är en stabil stadsdel som inte har något behov av välmenade, radikala omdaningar. Istället ska vi tillsammans
fortsätta bygga det goda samhället. Ligga i framkant vad
gäller tekniska och ekologiska lösningar såväl som socialt engagemang i allt ifrån påverkansmöjligheter till
arbetstillfällen.
Gårdstensbostäder har genom åren visat att det sätt man
arbetat på är lönsamt både samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt. Nu ska framgångsfaktorerna värnas.
Då blir det en ekonomiskt lönsam affär även för tillkommande exploatörer.
I det nära handlar det om huschefer och tydliga ordningsregler. I det större om energieffektiva lösningar och samarbete med föreningar. Framförallt handlar det om att
arbeta med samma målsättning över tid. Där måste nya
aktörer inordna sig.

Tänk på helheten Gårdsten även i delarna!

Även när vi arbetar med ett kvarter ska vi tänka
på hur denna nya bebyggelse samverkar med det som
uppnåtts i övrigt.

Var ekonomisk – alla investeringar ska vara väl
motiverade och nödvändiga!
När man har begränsat med resurser måste man
vara kreativ. Någon ska alltid betala.

Följ den nya vägsektionen i varje etapp!

Det är kostsamt att omdana en hel ringled. Har
vi ett slutmål kan detta genomföras successivt.

Tänk trygga gångstråk!

Många rör sig inne i området.
Kanske vi behöver färre men bättre stråk.
Och komplettera med trottoarer längs gatan.

Skapa intima närmiljöer!

Slut befintliga gårdar och tänk social sammanhållning i det nya som byggs oavsett husmodell.

Undvika att sprida handeln!

Det är viktigt att Gårdstens centrum fortfarande
är navet i all handel.
Kaneltorget är underordnat.
Inga nya etableringar annat än i dessa torgs
omedelbara närområde.

Arbeta för en mångfald i arkitekturen!
Arbeta kreativt och lekfullt och långsiktigt
hållbart. Det får aldrig se billigt ut.

Samordna förvaltningsinsatserna – tänk kreativt
vad gäller grönska och belysning m m!
Även i förvaltningsskedena ska målbilden hållas
kvar. Tänk också på dessa skeden redan i
planeringen av den nya bebyggelsen.

Var öppen för dialog och social upphandling!

Gårdstensbostäder har en lång tradition av
mobilisering, medbestämmande och engagemang i att
skapa arbeten. Nu när mycket ska göras ska vi ta chansen att göra mycket även av detta.
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Riktlinjer

- version 5 -

Gårdsten idag

Vision Gårdsten 2025

– nästa steg mot nya boendeformer och ökad
trygghet
Embryo till en plan för genomförande av visioner och Tidplan
idéer för tiden 2015-2025
• Fastighetsvärdena kan ökas successivt genom rätt
tågordning. Börja där det är enkelt och/eller där det
År 2002 tog Gunilla Svensson arkitekter fram en övergår att uppnå mycket med förhållandevis låga insiktlig arkitektonisk handlingsplan för Gårdsten. En del
vesteringar. Börja där det inte direkt når trösklar för,
har hänt, annat har tiden sprungit förbi. Vad återstår och
vatten, avlopp etc. Behöver det göras investeringar
hur ska detta kunna genomföras?
gör då mycket på en gång där.
• Skapa attraktivitet så att andra hakar på.
Målsättningen med detta nästa steg är 1 000 nya bostäder på 10 år. Och lokaliserade så att de ger mervärden bl
Ansvarig aktör
a genom ökad trygghet. Till så låga infrastrukturkostna• Här handlar det om samarbete och samsyn. Ta med
der som möjligt.
mycket i en och samma detaljplan.
• Synka olika investeringar.
Låt oss titta på en konkretisering av visionen för Västra
• Kommunicera den här planen så att alla vet vad som
respektive Östra Gårdsten.
är på G. Och när!
• Peka ut vem som ska genomföra varje steg. Låt
Knäckfrågor
alla parter bli medvetna om att om en del försenas
• Trafikstrukturen och hastighetsgränserna - Från led
påverkar detta andra delar.
till gata.
• Planera för handlingsfrihet och flexibilitet inom
• Kapaciteten i infrastrukturen under jord, dvs invesramen för den övergripande målsättningen: nya
teringströsklarna.
boendeformer och ökad trygghet.
• Villiga nya byggare
• Nya upplåtelseformer - kooperativ hyresrätt, kollekVad gör vi nu?
tiva former.
• Nya husmodeller för annorlunda behov - Äldre, per- Två huvudinriktningar har identifierats i den arkitektoniska handlingsplanen från 2002:
soner med behov av särkilt stöd, stora bostäder.

Bebyggelse och bostadsförsörjning

•
•

•

Nu ska arbetet fördjupas i skala och utbredning, i strukturer och platser/stråk, i typer av bebyggelse: Ska vi
bygga stadsgator eller förortsleder etc?
Analyser behövs av investeringsbehovet liksom av hur
landskapet ska samspela med bebyggelsen. Därefter
görs en tidssatt handlingsplan.

•

Bebyggelse har många olika funktioner: bostad och
trygghetsskapare för den som bor där men också för
den som får en granne och uppsikt/social kontroll.
Det är också en möjlig arbetsplats i olika social
byggprojekt och en ekonomisk säkerhet för Gårdstensbostäder, för dem som bygger och för kommunen. - Social upphandling.
Bostadsförsörjningen är en viktig kommunal angelägenhet och om stadsdelen Gårdsten får 1 000 nya
bostäder på 10 år är detta ett mycket viktigt tillskott.

Skapa trygghet i centrala delar och i Dalen
Smala av gatusektionen och skapa liv och rörelse
också i Gårdstens kanter.

•

•

Låt Gårdsten fortsätta att vara i framkant när det
gäller utveckling. Ska man kunna bygga på impediment, bygga för att smala gatusektioner, skapa
trygga gångstråk etc behövs nya hustyper och nya
otraditionella planlösningar. Och våga satsa på nya
aktörer – även småskaliga byggare!
Skapa också förutsättningar för nya småskaliga
verksamheter lokalt och gärna i den gröna sektorn.
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Våga tänka nytt
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Aktiviteter och stråk
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– Bygg vidare på det som redan finns

Trafik och Parkering

– I dagsläget ett överskott på Parkeringar

hpl

hpl

hpl

hpl

hpl
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hpl

Princip för förändring av Gårdstensvägen
Gårdstensvägen har idag karaktären av genomfartsled.
Men den är olika bred i olika avsnitt.
Större delen av sträckan saknar trottoarer.
Busshållplatserna har olika lösningar. I höjd med Kaneltorget finns numera en timglashållplats. I östra Gårdsten
går bussen på lokalgatan.
Trafikmängderna är låga i hela systemet.
I samband med att Gårdsten nu utvecklas med fler bostäder bör sektionen ses över och vägen ges en enhetlig
form, etapp för etapp. Även stadsdelens cykelnät bör ses
över så att det hänger samman även med kommande
bebyggelse. Det finns ett utbyggt cykelnät inne i området. I de fall cykling ska ske längs gatan krävs en annan
sektion än den föreslagna.
Det finns en begränsad ekonomisk möjlighet att göra
stora omdaningar i trafiksystemet. Det är viktigt att se
förslaget som en målbild. Befintliga ledningar under
jord kan komma att påverka möjligheterna att smala av
vägkroppen.

Exempel 1

Klågeru

G2,0+K
Mindre
ett villao
en sida.
Trafikm

Huvudgata utan separat
cykelbana, utan parkering
och med två körfält.
Mått enligt Malmös
standard, se även s 78

I exempel 1 ovan visas hur en huvudgata med ett körfält i vardera riktningen
kan gestaltas. Cykeln är placerad i gatan vilket dock inte rekommenderas i
Malmö för huvudgator med hög trafikbelastning. Vi arbetar med att få bort
denna lösning. I befintlig gata kan i nödfall cykelfält målas. Utrymmet är då
1,5 m.
Vid korsningar måste gatan ofta breddas för att få plats med höger- och/eller
vänstersvängfält. Används bred mittrefug kan vänstersvängfält placeras i
denna.
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Förslag till förändrad gatusektion på 12 m på Gårdstensvägen - Skala 1:100

Idéskiss - 1000 nya bostäder till 2025

Förslaget ska ses som ett väl genomtänkt och genomritat diskussionsunderlag. Det som finns här fungerar.
Valen av hustyper är baserade på terrängen, behovet
av att lösa angöring och parkering samt en önskan om
att skapa trygghet och stärka Gårdstens centrum.
Stadsdelen behöver kopplas till omgivningen. Därför
tar bebyggelsen ett kliv mot Lövgärdet.
Det första och viktigaste är att finna rätt lägen för
förskola/skola där det redan idag finns ett underskott
på 10 avdelningar.
Bostäder, Lokaler, Bokaler
Parkering
Tomt för skola, barnomsorg
FÖRST

Pågående
Verksamhetsområde

FÖRST
Verksamheter söder om
Gårdstensvägen

SIST
PÅGÅENDE
SIST
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Kryddhyllan 2

Fortsatt utveckling av Visionen
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Diskussionsunderlaget har skapat förutsättningar för
arbete med 2 inledande detaljplaner inom Jubileumssatningen - Bostad 2021, som syftar till att tillskapa
7000 bostäder utöver de ordinarie produktionsmålen.
Merparten av planerna inom Bostad 2021 är tänkta att
stå färdiga till 2021. Målsättningen i Gårdsten är att
minst hälften av bostäderna i de två planerna skall vara
inflyttningsklara 2021.
Här redovisas volymstudier och övriga utredningar i
anslutning till Visionen som är utförda under 2016.

Bostad 2021

Gårdstens Centrum och Bostäder i Nordöstra Gårdsten

Gårdstens centrum.
Byggherre Serneke. Arkitekt Krook& Tjäder. Detaljplan för ca 300 bostäder ryms inom BoStad 2021. Bostäderna
är av olika storlekar bl a ska “bokaler” prövas. Dessutom tillkommer ny bebyggelse ner mot Gårdstensskolan i en
separat detaljplan.
GÅRDSTEN
VOLYMSTUDIE

ÖVERSIKTSBILD FRÅN SYDVÄST

2016-02-11

Ansvarig: GZ

Proj. nr: 20 15.271

Nordöstra Gårdsten.
Byggherre öster om Gårdstensvägen Botrygg. Arkitekt Tengbom. Detaljplan för ca 400 bostäder i både småhus
och flerbostadshus ryms inom BoStad 2021. Hustyperna är ännu inte fastställda.

Saffransgatan. Innanför Gårdstensvägen.
Byggherre Egnahemsbolaget. Arkitekt Okidoki.
Arbetet har just påbörjats. Även en ny kommunal skola ska byggas här.
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SKOLA

Fler projekt på gång

Väster om Gårdstens Centrum,
Generationsboenden i dalen, Kryddhyllan etapp 2 och
Bostäder öster om Gårdstensvägen

Bostäder Öster om Gårdstensvägen.
Fastighetskontoret har prövat möjligheten att på sikt bygga bostäder här bl a för att rama in gatan på sträckan
mellan Gårdstens Centrum och BoTryggs bostäder i norr.

Generationsboende i Dalen - Gårdstensbostäder Vy från sydväst - Arkitekt: QPG
Detaljplanearbetet startade våren 2016. Här ryms en helt ny boendeform: generationsboende samt lokaler av olika slag. Dessutom blir det möjligt att flytta upp det gamla Gårdstens gästgiveri och ge det en plats i Dalen.

Kryddhyllan Etapp 2. Vy från väster.
Byggherre Dicksons stiftelse. Arkitekt Abako. Tre punkthus med sammanlagt 126 lägenheter i olika storlekar.

Kryddhyllan Etapp 2.
Villor och radhus. Väster om Gårdstensvägen. Många av dem är färdigbyggda och inflyttade.
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Väster om Gårdstens Centrum. Volymstudie. Flygvy från väster.
Byggherre Riksbyggen. Arkitekt QPG. Två punkthus med sammanlagt 76 lägenheter kopplar ihop Gårdstens Centrum med Kaneltorget och skapar trygghet i Dalen.

Gårdsten Centrum
Vision för handelsplatsen 2025

HANDELSUTREDNINGEN

FRAMTID

VISION

Gårdsten Centrum ligger bra lokaliserat i området med
en god tillgänglighet i direkt anslutning till kollektivtrafik
och parkeringar.
Fastigheten inrymmer ett innetorg med vardagsservice,
en stor dagligvaruenhet, en köttbutik, fiskhandel samt en
restaurang innehållandes café och konditori. Gårdsten
Centrum byggdes 1972 och har revitaliserats i omgångar
under årens lopp.
Butikerna har mycket god omsättningsutveckling vilket
dels beror på att de kompletterar varandra (goda grannar), dels att invånarna i området är köptrogna och genomför mycket av sina vardagliga inköp i centrumhuset.
Den stora dragaren är ICA-butiken.

Gårdsten Centrum ska vara hjärtat och pulsen i området.
För att invånarna ska kunna uträtta sina vardagsärenden
i närheten av sin bostad behöver centrumhandeln utvecklas tillsammans med Gårdstens vision 2025.
Genom att låta centrumhuset ta en position som samlings- och mötesplats för stadsdelens invånare, och erbjuda ett komplett och prisvärt utbud, kan vi vinna deras
hjärta över en lång tid framöver.

Gårdstens centrum ska bli en plats med familjär och livfull saluhallskänsla. En prisvärd vardagsknutpunkt i hjärtat av Gårdsten för de personer som bor, lever och verkar
här, men också för andra för vilka Gårdstens centrum ska
vara värt en omväg.
Kärnvärdena är levande, familjärt och komplett.
Positionen är saluhallskänsla.
Vägen mot visionen
• Tillskapa nya ytor för handel och övrig verksamhet
• Maximera flöden genom att stärka handeln i centrum
• Koncentrera etableringar till få noder och stråk
• Undvik intern konkurrens - etablera kompletterande verksamheter
• Möjliggör för offentlig och privat service i ytor
närliggande till centrumhuset
• Utnyttja områdets fysiska fördelar och minska
barriärer
• Skapa en tydlig identitet för centrumhandeln och
bygg en stark handelsplats som både höjer attraktionskraften och skapar stolthet hos invånarna

När invånarna i stadsdelen ökar öppnar det upp för möjligheten att etablera mer handel. För att behålla centrumhandelns styrkor behöver man etablera nya handelsytor
och komplettera befintligt utbud på ett optimalt sätt. Det
finns i dagsläget några barriärer i form av parkeringsplatser och lastintag vilket försvårar flöden in i centrumhuset
och därför behöver ses över för att på sikt arbetas bort.
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Genomförd av Cindy Jonsson, Invinn AB

