
JUBELeum #199
Södra Flatås är ett trafikseparerat och lummigt område från 
60-talet med behov av komplettering och service.

Lamellhus uppförda i tre till fyra våningar slingrar sig runt i området mellan träd , buskar 
och gårdar. Det finns även högre punkthus.

Beståndet består av 40% bostadsrätter och 60% hyresrätter. Trots låg tillgänglighets-
anpassning väljer boende att stanna kvar. Fler bostäder för barnfamiljer, unga och service 
boende för äldre är eftertraktade.

Entréer med 
genomsikt

Enkel åtkomst 
till cykel- och 
barnvagar.

Passager. Kontakt under 
med pelare.

Överhäng. Siktlinjer och 
stråk.

Mindre gårdar 
med egen 
funktion.

Egen uteplats 
eller förgård.

Närhet till natur 
och motion.

Djur och lek. Spännande 
detaljer.

Kvaliteter

Förutsättningar

1. Frölunda
Torg

2. Mölndal
Station

4. Göteborg
Central

3. Chalmers

5. Volvo

Skala 1:20’000
0 1 4 km 0 5 10 min15 20

Skala 1:10’000
0 1 km1,5 20,5

Avstånd i minuter
km gå cykel lokal bil

1. 1,8 22 6 9 7
2. 8,5 80 28 32 11
3. 5,5 67 23 22 9
4. 7,1 82 27 30 15
5. 12,4 144 45 47 15

Service och utbud
Idag saknas bland annat apotek, 
skönhetsvård, servicebutik, res-
taurang, café och gym.

Trafiksituation
Marconigatan; 11 400 bilar per 
dygn.

Dag hammarsköldsleden; 32 900 
bilar per dygn.
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Västerleden
Livs
Restaurang
Lokaltrafik
Skola
Natur och fritid

Skala 1:1’500
0 75 300 m

Barriärer och rörelser
Marconigatan och spårvägen 
delar upp Flatås, Kaverös och 
Järnbrott. 

Söder om Marconigatan är höjd-
skillnaden nästan 7 meter.

Skala 1:1’500
0

Storleksuppfattning
Marconigatans trafikflöde är 
som Linnégatan. Till ytan är 
platsen dock hälften så stor.

I blått är Linnegatan från 
plantage- till nordenskiöldgatan.

Skala 1:20’000
50 55 60 65

Dygnsekvivalent buller
Det mesta ljudet kommer från 
fordon som framförs med hög 
hastighet på Marconigatan och 
Dag hammarsköldsleden.

75 300 m 0 dBA

Möjligheter till förtätning

Kvalitetmaterial 
som tegel, trä, 
puts och plåt.

Befolknings-
ökning 2013-2014

+80
+7 874

Nyckeltal-14 Flatås
Gbg

Folkmängd 3 475
541 t

Andel födda i 
utlandet

19,4 %
24,0 %

Medelinkomst 251 tkr
269 tkr

Arbetslöshet 6,7 %
6,6 %

Eftergymnasial-
utbildning

26,9 %
33,9 %

Andel allmänytta 0,0 %
26,9 %

Andel småhus 0,0 %
19,3 %

Foto från öster mot området med Järnbrott i söder.

Foto från väster mot området längs med Marconigatan.
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Antal lägenheter:
Exploateringsgrad:

350
0.90

600
1.54

850
2.18

1080
2,95

Den 400*70 meter stora platsen med parkeringar och grönytor behöver 
hantera parkering för dagens 500 bilar och tillkommande behov. 

Marconigatans bidrag till bullernivåer måste hanteras.

Om liknande bebyggelse som idag finns även byggs ut med samma 
struktur medges cirka 350 bostäder då med parkering under bostäderna.

Förutsättningar för service i området är en stor kundgrupp och bra 
lokaler i goda lägen.

Bebyggelse om båda sidor av Marconigatan, där bilar kan parkera och 
lungt passera ger förutsättningar för rörelse, trygghet och interaktion.

Uttnyttja den mark som idag är dekoration mellan garage och gata.

Grönt
Idag är stora arealer av park-
mark utsmyckning av Marconi-
gatan. Att placera volymer längs 
gatan bjuder in till att skapa nya 
lugna platser för rekreation och 
avkoppling.

Höjd
Ögonkontakt och trygghet i att 
det alltid finns någon som kan 
se kräver en låg byggnadshöjd 
utspridd över ett större område.

Solljus
Den väst-östliga sträckningen 
ger solljus över hela dagen.

Skuggning kan undvikas med 
låga volymer förrutom i öster 
där bostäder skuggas marginellt.

Gatuliv
Att vända en gata från transport 
till liv kräver mycket anslutande 
fasad med besöksmål, entreer 
och verksamheter. 

Parkering längs med gatan och 
låg hastighet.

Sammanfattning

Olika hustyper samma antal bostäder



Området är uppbyggt kring ett 
bilbehov och parkering är därmed i 
dagsläget nödvändig. 

Under alla kvarter ligger parkerings-
däck i två våningar.

I de två östra kvartern är parkeringen 
inte nergrävd utan i markplan.

När parkeringsbehovet minskar kan 
verksamhetslokalerna utökas i djup 
under hela innergården.

Staden 2040

Möjlig placering  
nya radhus

2
Befintlig fastighet 
Kondensatorgatan

Befintlig fastighet Distansgatan 
med möjlig påbyggnad.

Möjlig expansion för 
verksamhet

FastighetsgränsFastighetsgräns
2.3 2 5.5 2 2.3 3 10 15 15

22.5

.7 .711

Sektion A-A, från Järnbrott i söder till Flatås i norr, Skala 1:300

Koncept #199
Perspektiv A,  innefrån en av gårdarna på en multi-sportplan österut mot studentbostäderna i det höga kvarteret.

Rum till 1 000
Ambitionen är att ju fler 
bostäder; mer mångfald och 
service som bidrar till mer 
rörelse och högre trygghet.

Bostäder  (540st) 56 000 kvm 
varav bokaler    4 500 kvm

Student    (540st) 21 500 kvm

Verksamheter   3 100 kvm

Garage     (750p) 22 500 kvm

Möjlig komplettering
Förstärkning av Marconigatans 
stadsliv kan göras med cirka 200
bostäder även söderut. 

Ett 15-tal radhus kan placeras 
i de låga delarna. Ett lamellhus 
med parkering för att hantera 
höjdskillnaden.

Ett Bovieran för äldre med plats 
för dagligvaruhandel i 
bottenplan med bra möjligheter 
för lastplats.

Utnyttja platsen
Kvarteret mot öster är utsatt för 
buller och skuggar inte speciellt 
stora områden av befintliga 
bostäder. 

Ett 24 våningar högt punkthus 
med 20 plan studentlägenheter 
skärmar både av för buller 
samtidigt som bullret minskar ju 
högr upp man bor.

Höghuset hälsar dig välkommen 
till området.

Männsklig skala
Nedre plan är 6 meter verksam-
hets yta eller 2 plan bostäder. 
Denna del får bebyggas till 75% 
för att ge plats åt entréer, 
servering och liknande.

På innergården kan personliga 
entréer, uteplatser och trådgård 
skapas upp till 6 meter.

De tre övre planen får endast 
bebyggas till 50% för att minska 
skuggor och bryta av husens 
uppfattade höjd.

Platsen idag
Det finns parkeringar i garage, 
carports och på öppna platser för  
femhundra fordon.

Det som utmärker är hundratalet 
välvuxna lindar och björkar som 
slingrar sig runt.

Rörelser och stråk
Den nya bebyggelsen kommer 
inte som nuvarande parkering 
att blockera användningen av 
grönytor och rörelser mellan 
områden och destinationer.

Offentliga och inbjudande 
stråk till och genom kvarteren 
skall tydligt och naturligt ge 
förutsättningar för alla att 
komma dit dem vill.

Program i 7 kvarter
Varje kvarter är 58 meter långt 
och 13 meter djupt. 

Buller situationen och exponer-
ingsläget medgör för verksam-
heter främst i öster och väster.

Parkering längs gatan är en 
gynnsam situation för etagé-
bostäder i de två nedre planen.

Trafik och parkering
De 500 platser för parkering 
som finns idag skall vara kvar. 
Den nya exploaterings behov 
med ett parkeringstal på 0.6 
parkeringar per bostad behövs 
totalt ungefär 825 platser.

Programmet tillför 100 talet 
platser som gatuparkering vilket 
sänker hastigheten och ger mer 
rörelse. Med minimal utgrävn-
ing utnyttjas lutningen på totalt 
8 meter till ett parkeringsdäck i 
2 plan á 750 platser.
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Koncept #199
Perspektiv B, från trottoaren på Marconigatan längst i väster tittandes österut mot den första ingången till en passage genom området och mot söder till möjlig vidarutbyggnad.

Illustrationsplan från Järnbrott i söder till Flatås i norr, Skala 1:1000

Detaljutsnitt från illustrationsplan med Marconigation och kvarter, Skala 1:400

Innergården och parkeringsdäcket håller samma markhöjd, kvarteren skiftar 
därmed  i höjd. Infarten till parkeringen placeras på så vis utan ramper.
Trevliga etagelägenheter eller bokaler kan byggas, alternativt kan de mörka 
delarna innehålla förråd, teknik eller tvätt. 

Nivåskillnaden hanteras i bottenplan

Förslaget omvandlar från en parkering 
till en föryngring med aktiviteter och 
behov att fylla.

En exploatering avsedd för många och 
olika kommer gynna de flesta i området.

En stor grupp av studenter skapar 
utrymme för någon att driva ett gym, 
närlivs och olika fik och restauranger.

Barnfamiljer har alltid hämta/lämna 
någonstans och barn som skall aktiveras. 
Med egna små trädgårdar och entréer är 
det alltid något som händer och skapar 
trygghet och närvaro.

Liv och rörelse i 
kvarteren Jubel

Detaljutsnitt  

A

A

Spårvagns
hållplats

Bef. fastigheter med påbyggnad, Flatås

Bef. fastigheter,
Järnbrott Bef. fastigheter,

Järnbrott

Radiotorget

Flatåstorget

Park/Natur

Park/Natur

Möjlig utbyggnad radhus
Möjlig utbyggnad “Boviera” äldreboende

Möjlig utbyggnad Bostäder, verksamheter och garage

Buss
hållplats

Möjlig “styr och ställ” 
cykelparkering

Frukt
lund Skatepark

Utegym Lek
plats Dagvatten

damm Multi-sport
arena

Tillfälliga 
aktiviteter

Perspektiv B

Perspektiv A

Frölundatorg

Möjlig “styr och ställ” 
cykelparkering

Lekplats

Utegym

“Styr och ställ”

Infart garage

Utfart garage

Passage under/genom/mellan byggnader

Entréer/uteplatser/”egen” trädgård

Sektion B-B, Skala 1:300 Sektion C-C, Skala 1:300

Sektion D-D, Skala 1:300 Sektion E-E, Skala 1:300
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