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Hemma i Staden
- Ett Frihamnen med stadskänsla 

och lugna bostadsgator

Gatustrukturen 
Vägnätet består huvudsakligen av en struktur på 110x90m och 
avståndet mellan husen är alltid minst 18m. De likformiga gator-
na varieras genom att gestaltas på olika sätt vilket ger dem olika 
uttryck och bredd.  Längs mer perifera gator kragar förträdgårdar 
ut från husen mot en smalare trafikblandad gångfartsgata. Vid  
större och/ eller offentligare vägar möter husen istället gatan med 
en 1m upphöjning av första våningen eller i form av en lokal.

De två huvudsakliga färdvägarna i stadsdelen utgörs av en 
förlängning av Lindholmsallén samt en bro från Operan som först 
möter en hamn, potentiellt en kulturbåtshamn, för att sedan löpa 
igenom Frihamnens två andra bassänger och Jubileumsparken.

Kvarteren 
Bostäderna är i kvartersform med en generell gårdsstorlek på 
60x40m och en genomsnittlig byggnadshöjd på 6 våningar i söder, 
resp. 8 våningar mot norr. Genom kvarteren löper en 4 m bred 
gata kantad med platser för angöring, funktionsbyggnader så som 
tvättstuga och cykelförråd, föreningslokaler, bytesbodar osv. Ga-
tan delar upp innergårdarna till ett gårdsmått som liknar den ska-
la som finns i det intilliggande Brämaregården, samtidigt som ljus 
och sol fortfarande lätt kommer ner på gården trots de betydligt 
högre våningshöjderna.

Förträdgårdarna framför husen är privata och de som bor på bot-
tenplan har en egen entré via trädgården. Trädgården förhindrar 

 
 

insyn, bidrar med grönska till stadsrummet och tillsammans med 
den egna entrén rör sig lägenheterna i bottenplan i riktning mot 
att bli mer som radhus.

 
E-tal: 1,7
BTA: 1 104 300 kvm 
32 % verksamheter och 68 % bostäder 
7000 st bostäder
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SITUATIONSPLAN SKALA 1:3000 (A1)
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AFFÄRSUSHlRESTAURANG

N

Perspektiv av vyn från en gångbro över till Hisingen från Operan. 

En hamn med plats för kulturbåtar, deras verkstäder och andra verksam-
heter skulle kunna bli en framtida port till Frihamnen.

Perspektiv av en gata genom ett kvarter.

DETALJUTSNITT AV SITUATIONSPLAN SKALA 1:1000 (A1)

SEKTION B-B SKALA 1:400 (A1)

SEKTION A-A SKALA 1:400 (A1)
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SITUATIONSPLAN SKALA 1:1000 (A1)

SEKTION A-A 
SKALA 1:200 (A1)

SEKTION B-B 
SKALA 1:200 (A1)ENTRÉPLAN

SKALA 1:200 (A1)

PLAN 2
SKALA 1:300 (A1)

KÄLLARPLAN 
SKALA 1:300 (A1)

Bibliotek och verkstad 
Bibliotek tillgängliggör kunskap till allmänheten genom att man 
kan gå dit och låna böcker, gå på föredrag och utställningar. Kun-
skapen som delas är teoretisk, men bibliotek skulle även kunna 
tillgänliggöra praktisk erfarenhet genom utlåning av rum och ver-
ktyg för skapande.

Byggnaden är uppdelad i två delar, en teoretisk del i väst, och en 
praktisk del i öst. Detta för att de olika verksamheterna ska tillåtas 
vara olika, ha olika öppettider och fuktion, samtidigt som de också 
är en tydlig enhet i sin roll som ett centrum för lärande.

Gestaltning 
Biblioteket har två tydliga entréer, pilastrar markerar entréerna 
och balkonger i söderläge och med utsikt över älven välkomnar 
besökare in. Väl igenom den relativt slutna entréfasaden öppnas 
väggarna upp av stora fönsterpartier i öst och väst.  I den västra, 
teoretiska delen möts man av ett stort rum där naturen utanför 
skymtas mellan bokhyllorna; älven i väst och parken i öst. I den 
östra, praktiska delen skapar en korridor i öst-västlig riktning en 
annan men ändå besläktad upplevelse.

 
 

Materialen består av gult tegel för att relatera till stadsbiblioteket, 
konstmuséet, befintliga byggnader i området samt i det intillig-
gande Kvillebäcken. Andra genomgående material i fasaden är 
ljus granit och mökbrun plåt.

Teori & Praktik
- Bibliotek och verkstad

Perspektiv av lässal sett från huvudtrappa.Fågelperspektiv av förslag
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FASAD NORR 
SKALA 1:200 (A1)

FASAD ÖST  
SKALA 1:200 (A1)

FASAD SYD, ENTRÉFASAD
SKALA 1:200 (A1)

FASAD VÄST
SKALA 1:200 (A1)

Perspektiv av biblioteket sett från öst. Perspektiv av bibliotekets utlåningsrum och entrérum.

SEKTION SKALA 1:20 (A1) FASADUTSNITT SKALA 1:20 (A1)

DETALJ A

DETALJ B

0m 0,5m 1m

0m 10m 15m5m 20m


