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STADSBYGGNADSIDÉ
Den nya användningen av planområdet föreslås bli täta stadskvarter med ett blandat innehåll 
av bostäder, kontor, centrumverksamheter, förskola med mera. Området ska ha bebyggelse av 
hög arkitektonisk kvalitet. Områdets karaktär i Inre hamnens andra etapp blir lugnare, med större 
fokus på boendemiljö, jämfört med Inre hamnens första etapp. Bostadsgårdar ska erbjuda viktiga 
funktioner och kvaliteter för boende. Allmän mark föreslås bestå av gator av olika karaktär, nya 
parkmiljöer, grönytor och planteringar. Gatunätet får grönska i form av träd, planteringar och 
regnbäddar med buskar och perenner. 

De nya kvartersformerna följer den äldre rutnätsstrukturen. I stadsdelens inre återfinns en större 
brokighet och småskalighet, något som den gamla järnvägen ”diagonalen” som skär igenom 
strukturen starkt bidrar till.

Kvarteren ska delas upp i flera fastigheter och byggnader. Byggnaderna ska vara tydligt avgränsade 
och urskiljbara från varandra med en egen indviduell utformning och karaktär. Kvarteren ska inte ha 
en och samma gestaltning utan innehålla en variation i utformning, både i form och fasadgestaltning.

Riktlinjer för byggnadernas gestaltning finns i avsnittet ”Innovativ arkitektur” i kvalitetsprogrammet. 
Kulör- och materialprogrammet ska följas vid val av kulörer och material till nya byggnader.
  
Bottenvåningarna har stor betydelse för upplevelsen av stadsrummet och ska generellt ha en minsta 
rumshöjd om 3,5 meter så att det går att använda dem för olika funktioner. Detaljplanen ställer krav 
på centrumfunktioner i strategiska lägen.

Gränsen mellan inomhus och utomhus är avgörande för hur bottenvåningen uppfattas. Mot allmän 
plats föreslås entréer till lokaler, trapphus och bostadskomplement utformas med väl anvisade 
entréer utan nivåskillnad och med stora fönsterpartier. Extra omsorg i utformningen, sittplatser, 
effektbelysning med mera är också viktigt för helhetsintrycket. Entréer ska placeras mot gata eller 
allmän plats. Om bostad finns i bottenvåning och är placerad mot gata ska entré ske direkt från 
gatan.

För stadsrummet har det, förutom hur bottenvåningarna utformas och ges ett innehåll, stor betydelse 
hur byggnaderna avslutas med olika takutformningar. Kvarteren ska innehålla en variation av 
takutformningar där sadeltak och indragna takvåningar kan blandas med karaktärsskapande 
sågtandstak och generösa gröna takterrasser.

Även balkongernas utformning har stor inverkan på stadsrummet. Krav för lägsta höjd från gata samt 
hur mycket balkongerna får skjuta ut över allmän platsmark finns i detaljplanen. Liksom att balkonger 
tydligt ska integreras i utformningen i varje enskilt byggnadsobjekt.

Vy mot diagonalen och aktivitetsstråket på Brännerigatan

Vy från nordost mot Norra Promenaden

Vy från norr mot aktitivitetstråk på Brännerigatan Vy från nordost med Norra Promenaden till höger i bild
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