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Göteborg

area:
byggår:
e-tal:
antal lgh:
verksamhetsyta:
avstånd till centrum:

15 ha (52 ha)
19920,9
800
63 000 kvm
3 km

Norra Älvstranden

ERIKSBERG

Göteborg är en gammal hamn- och varvsstad, lokaliserad vid mynningen av Göta Älv. Norra Älvstranden ligger
på den norra sidan av Göta Älv och utgörs av en ca fem km lång sträcka mellan Älvsborgsbron och Göta Älvbron.
Eriksberg som ligger i den västra delen av området, är en av de första etapperna av projektet Norra Älvstranden.
Området ligger ca 3 km från Göteborgs city, fågelvägen. Eriksberg började byggas 1992 med den bärande tanken
om ”den goda staden” och målet var att skapa en blandstad där bostäder integrerades med verksamheter och
service. I området har det hittills byggts ca 800 lägenheter. Eriksberg lanserades genom olika evenemang som t ex
Volvo Ocean race. Detta hjälpte till att förändra områdets karaktär från ett gammalt varvsområde till en modern
stadsdel.1
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B1
B1

Projektets förutsättningar
Varvsindustrin har haft en avgörande betydelse för
Göteborgs näringsliv från slutet av 1800-talet till 1970talet. Industriverksamheten på Norra Älvstranden kom
inte igång på allvar förrän under den senare delen av1800talet. Under de första 50 åren dominerades verksamheten
av varv, mekaniska verk och snickerifabriker. Först i
början på 1900-talet anlades de första hamnarna på den
norra sidan av älven. Lindholmens varv startade 1845
och var det första på Norra Älvstranden. Eriksberg var
från början en mindre mekanisk verkstad men började
på 1870-talet med fartygstillverkning och på 1880-talet
specialiserade sig varvet på skeppsbyggeri.2
B2

Redan på 1950-talet började nedläggningen av
hamnverksamheten. Anledningen var att större krav
ställdes på modern gods- och fartygshantering. Först
flyttade hamnverksamheten från Södra Älvstranden till
ett läge väster om Älvsborgsbron, där de nya kraven
kunde tillgodoses och sedan följde även anläggningarna
på den norra sidan.2
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B2

Omkring 1970 hade varvsverksamheterna sin största
omfattning och upptog mer än hälften av älvstranden.2
Tillsammans gav varven sysselsättning till 15-20 000
anställda i Göteborg.1 Oljekrisen 1974, minskat behov
att supertankers och den ökade konkurrensen från andra
länder blev dock början på slutet för skeppsbyggandet
i Göteborg. På ett år gick de största delarna av
skeppsvarvsindustrin i konkurs. Lindholmens och
Eriksbergs varv lades ned vid mitten av 1970-talet medan
Götaverket övergick till reparationsverksamhet. På grund
av varvens nedskärningar och hamnverksamhetens
omstruktureringar frigjordes ett stort område för nya
B3
2
ändamål.
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Eriksberg

Symbol som visar Göteborgs strategi
för utvecklingen av Norra Älvstranden

Planprocess
Genom nedläggningen av hamn- och varvsverksamheten
föddes en vision om att skapa nytt liv på de gamla
skeppsvarvsområdena. Målet med Norra Älvstranden var
att bygga ut staden över älven. Området skulle utgöra en
hel stadsdel där människor skulle kunna bo, arbeta, ha
tillgång till varierad fritid och ett stort kulturellt utbud.
Viktiga förutsättningar för detta var båtar över älven, nya
trafikleder och spårvagnsspår. Problem som var tvungna
att övervinnas var t ex utsläpp från trafik och raffinaderier,
dåliga kommunikationer, buller och säkerhetsfrågor kring
industrispår.1
Projektet med Norra Älvstranden startades av de två
huvudägarna Göteborgs stad och statsägda Svenska Varv
AB. Kommunen var länge passiva i arbetet medan staten
med Bengt Tengroth, VD för Fastighets AB Eriksberg
(senare Eriksbergs förvaltnings AB), tog mer initiativ.
Svenska varv, som hade hand om de före detta varven
Götaverken, Lindholmen och Eriksberg fungerade som en
oberoende projektutvecklare som aktivt arbetade för att
påverka stadens myndigheter. 1980 presenterade Tengroth
en skiss på bostäder i Eriksbergsområdet. Förslaget togs
aldrig riktigt på allvar eftersom Göteborg på den tiden
1
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hade ett överskott på bostäder. 1982 utarbetade dock
Svenska Varv en första övergripande strategi där de olika
varvsområdena gavs olika utvecklingsstrategier.1
I Eriksberg skissades på en ”ny stad” med största delen
bostäder. Eftersom områdets föreslagna innehåll inte
medgavs inom gällande stadsplan påbörjade Svenska Varv
en upprensning och försökte hitta nya verksamheter. Som
ett första steg mot ny användning av området påbörjades
inom gällande plan en ombyggnad av Eriksbergs äldsta
byggnad, Sörhallen, till kontor. Området lanserades
sedan genom större evenemang för att få Göteborgarna
att ändra uppfattning om och inta Norra Älvstranden.
T ex arrangerades en rockkonsert med bandet U2 med
tusentals åhörare.1
1985 uttalade Göteborgs kommunfullmäktige att
de inre kajområdena på båda sidor om älven sågs
som stadens framtida utvecklingsområden och gav
stadsbyggandskontoret i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för hur området kunde knytas närmare
innerstaden. Bakgrunden till detta beslut var bl a tidens
högkonjunktur samt den bostadsbrist och marknadens
investeringsvilliga kapital som högkonjunkturen
medförde.2 Göteborgs stad blev först i och med detta
2

beslut riktigt engagerade i arbetet med Norra Älvstranden.
Kommunen startade arbetet med en ny översiktsplan där
de grundläggande ambitionerna för området fastställdes.
Planen föregicks av ett omfattande inventerings- och
idéarbete. Under arbetet med planen togs ett antal
huvudfrågor upp rörande t ex trafik, rekreation,
bevarande och miljö. Varje fråga diskuterades i var sin
arbetsgrupp med deltagare från berörda förvaltningar och
representanter för markägarna.1
För att hantera arbetet med Norra Älvstranden bildades
även ett kommunalt styrorgan, Älvstrandsdelegationen,
där Göteborgs ledande politiker från samtliga partier
ingick.1 Syftet var att åstadkomma ett samordnat agerande
från kommunens sida vid förhandlingar samt att underlätta
samordnande beslut i kommunens olika nämnder,
styrelser och bolag.2 Ett exploateringsavtal tecknades
dessutom som innebar att de två största markägarna skulle
betala den nödvändiga infrastrukturen inom området. Det
övergripande trafiksystemet utgjorde också en viktig del
i utvecklingen av Norra Älvstranden. I norr begränsades
området av Lundbyleden och järnvägens industrispår.
Trafiksituationen förbättrades genom Lundbytunneln som
byggdes 1998 och ett säkerhetsavstånd från industrispåret
till den nya bebyggelsen upprättades.1
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I det fortsatta planarbetet genomfördes skissdagar kring
Norra Älvstranden tillsammans med erkända arkitekter.
Stadsbyggnadskontoret bildade en arbetsgrupp och
parallellt fick Ralf Erskine, Arkitektlaget och White
arkitekter i uppdrag av Eriksbergs förvaltnings AB
att under Stadsbyggnadskontorets ledning arbeta med
områdesstudier och underlag till översiktsplanen.2
Studieresor genomfördes dessutom tillsammans med
markägarna för att skapa sig en gemensambild av bebyggelseutvecklingen.1

ända ner till detaljnivå, som byggnadsmaterial och färger
på fasader.1

Planen för Norra Älvstranden redovisar en utbyggnadstakt
på ca 20-25% av Göteborgs hela produktion vilket
motsvarar ca 400 lägenheter och 25 000 kvm kontor/
år. Planområdet delades upp i fem utbyggnadsetapper
där etapp ett var den största och utgjordes av sträckan
mellan östra Eriksberg och Lindholmen.1 Anledningen
till att denna sträcka byggdes ut först var att den ansågs
ha lättast att klara olika miljö- och säkerhetsproblem.
Enligt planen skulle denna del innehålla ca 8000 boende
och 4000 sysselsatta.2 Eriksberg sågs som det viktigaste
förnyelseområdet. Kommunen började ifrågasätta
zoneringsbyggandet och i Eriksberg blev visionen om
”den goda staden” utvecklad för första gången. Detta
innebar att den nya och moderna stadsdelen skulle ges
kvaliteter som den gamla innerstaden hade.3 I Eriksberg
planerades en blandning av evenemangsbyggnader, nya
bostäder, hotell, arbetsplatser och utställningslokaler.1

Under
1990-talets
första
del
påverkades
projektets utveckling av den ekonomiska krisen i
fastighetsmarknaden. Fastighetskrisen ledde till att
Göteborgs kommun 1996 blev ägare till Eriksbergs
Förvaltnings AB, som namnändrades till Norra
Älvstranden Utveckling AB. Göteborgs Stad fick därmed
den överblick som eftersträvades för stadsdelens fortsatta
utbyggnad.1 På Eriksberg hade de första hyresgästerna
flyttat in, men inflyttningen gick långsamt. För att
marknadsföra området genomfördes olika evenemang
och kulturprojekt under 1993-94 på Eriksberg. Volvo
presenterade den nya generationen av lastbilar och
den kända musikalen ”Chess” drog tusentals besökare.
Evenemangen var viktiga för att intressera människor
för de bostäder och arbetsplatser som uppfördes och
planerades under tiden. De genomförda och lyckade

År 1989 startade detaljplanearbetet för den
första utbyggnadsetappen. Flera av de gamla
varvsbyggnaderna på Eriksberg byggdes om och de
första bostadshusen projekterades. För denna utbyggnad
togs ett kvalitetsprogram fram i samarbete mellan
stadsbyggnadskontoret, fastighetsägare/byggherre samt
arkitekterna. Programmet angav helheten för området
och skulle inspirera de inblandade parterna. Det angav
också de kvaliteter den nya stadsdelen skulle innehålla
Norra Älvstrandsprocessen, 2002
Jonsson, G., 1989
3
Caldenby C., Hultin O. & Söderlind J., 1992
1

2
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Översiktsplanen antogs 1990 och ung samtidigt
godkändes ett ramavtal om exploateringen i området.
Avtalet innehöll bl a antal kvadratmeter byggrätt samt
fördelningen på bostäder respektive kontor/kommersiella
ytor. Vidare reglerade avtalet att kajytorna skulle utgöra
kvartersmark men att allmänheten skulle ha tillgång till
dem.1

B4

tillställningarna födde tanken på att fortsätta med
utställnings- och evenemangsverksamheten. Volvo har t
ex fortsatt använda området för det varje år återkommande
Volvo Ocean Race och ett flertal konst- och musikjippon
ordnas fortfarande på platsen.1
Detaljplanearbetet fortsatte under 1990-talet och
med en arkitekttävling
som grund planerades också
B3
bostäder på Västra Eriksberg. Efter fastighetskrisen tog
bostadsbyggandet återigen fart och flera nya kvarter har
under senare år byggts på den västra delen av området.4

B5

B6
4

Redlund, M., 2001
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Eriksbergskranen
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Terra Nova- Ostindienfararen
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Blå Hallen / Quality Hotell 11
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Eriksbergshallen
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Älvsnabbens hållplats

6

Villan
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Bevarad bebyggelse
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Nytillförd bebyggelse
Planerad bebyggelse
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Plankarta skala 1:5000
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Resultat
Planstruktur
Hela Norra Älvstranden är ett utdraget område uppdelat
på olika karaktärsdelar. Eriksberg som ligger i väster
utgör främst ett bostadsområde med inslag av handel
och verksamheter i främst separata byggnader. Området
karaktäriseras av de gamla industribyggnaderna,
Sörhallen, Eriksbergshallen (se B7), Blå Hallen (se B7),
Villan (se B8), Juvelkvarnen m fl, som getts en framträdande
roll i planmönstret. Dessa byggnader ligger fria i en
annars ganska mjuk kvarterstruktur. Kvarteren följer
kajlinjens något rundade form och trafik matas norrifrån.
Längsmed huvudgatan och mellan kvartersbebyggelsen
samt den bevarade industrin, finns utblickar mot älven
genom gaturummen, mellan kvarteren och öppningar
över innergårdar.1
Trafik
Västra Eriksbergsgatan utgör områdets huvudgata (se
B9). Denna kantas på ena sidan av kvartersbebyggelse
och på andra av den mer uppspruckna strukturen av de
industribyggnader som finns kvar i området. Huvudgatan
är stadsmässig i sin utformning med träd planterade på
båda sidor och ut från denna leder säckgator (se B8) mellan
kvarteren ner mot vattnet. Kollektivtrafik finns i form av
bussar, som trafikerar Västra Eriksbergsgatan. Området

B12

B13
1
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B7

trafikeras också av färjelinjen Älv-Snabben, som avgår
från områdets torgplats framför Eriksbergshallen och
anlägger bl a i centrala Göteborg. Parkering sker för de
boende främst under gårdsmark i form av underjordiska
garage (se B10). För områdets verksamheter finns även
parkeringshus och en stor parkeringsyta väster om
bebyggelsen.5 Gång- och cykeltrafiken i Eriksberg
hänvisas dels till huvudgatan, som knyter an området
med övriga delar av Norra Älvstranden, dels till färjorna
till centrum.4
Bebyggelse
Områdets planmönster bygger på öppenhet mot
vattenrummet och bebyggelsen består därför av
slutna kvarter i norr och öppna mot söder och vattnet.
Bebyggelsekaraktären är stadsmässig med våningsantal
mellan två och åtta. Husen är smala i de flesta fall,
vilket ger ljusa och luftiga genomgångslägenheter.
Totalt finns det ca 800 lägenheter i området. Eriksberg
är utbyggt i etapper, vilket syns på arkitekturens olika

B14
4
5

B15
Redlund, M., 2001
Norra Älvstrandsguiden, 2001

B8

B9

B10

formspråk. Längst i öst är byggnaderna inspirerade av
gammal hantverkstradition och byggnadskultur (se B12).
Materialen är främst ljust tegel, puts och natursten för
att förstärka skillnaden mot varvstidens industrihallar
med sina mörka tegelfasader, men också för att knyta
an till de ljusa fasadmaterial som är en del av Göteborgs
bebyggelsetradition.1 Kvarteren som följer västerut är mer
färgrika med utskjutande takpartier, och de två kvarteren
närmast Villan har fasader i rött tegel (se B13). Bebyggelsen
på Maskinkajen väster om varvsbyggnaderna är mer
modernistiska med starka kontrastfärger och detaljer i trä
(se B14, B15).5
Flera byggnader från den gamla varvstiden har bevarats
och fått ny användning. Sörhallen, som ligger i öster
bakom bostadsbebyggelsen, är en gammal ångkvarn
som byggdes på 1880-talet och gjordes om till kontor
1985-86. Villan byggdes 1914 och användes tidigare
som huvudkontor för varvet. Idag inryms här ett café
och kontorsverksamhet. Huset hade från början en annan
placering, men blev i och med ombyggnaden 1990-91
flyttad 100 meter, ut till kajen. Eriksbergshallen som är
områdets äldsta maskinhall uppfördes på 1920-talet (se
B16). Hallen har varit ombyggd flera gånger men efter
ombyggnaden 1990-92 används hallen för utställningar,
konserter samt konferenser och innehåller dessutom en
populär restaurang. Blå Hallen eller Quality Hotell 11
uppfördes på 1960-talet (se B16). Här finns bl a kontor,
hotell och konferenslokaler. I hotellet har arvet från
den tidigare användningen kombinerats med modern

B11

Eriksberg

B16

B17

formgivning. På höjden bakom den nya bebyggelsen
ligger Juvelkvarnen från 1915. Kvarnen är nerlagd och
ska byggas om till bostadshus. Väster om området finns
Eriksbergskranen bevarad som ett landmärke (se B17).
Bockkranen påminner om varvets storhetstid och hjälper
till att bevara områdets identitet. Ute på en av pirerna
finns även en gammal verkstadsbyggnad kvar, byggd
1956, som har fått ny användning som restaurang. (se
B18).5
Utemiljö
De offentliga rummen har varit viktiga vid förnyelsen av
Eriksberg. Material och detaljutformning av belysning,
bänkar och markbehandling har valts ut noga (se B18,
B19, B20). Framför de ombyggda maskinhallarna har
en plats skapats som ska föra tankarna tillbaka till
den gamla varvstiden, med propellrar och ankare som
utsmyckning. Kajstråket är uppdelat i tre delar (se B21); en
stenlagd lugnare del närmast husen, en ”transportsträcka”
i betongsten eller rå cement och närmast vattnet, en
träskodd bryggpromenad från vilken pirar och trappor
leder ner mot vattnet. På trädäcket står olika konstföremål
utplacerade t ex stora stenramar av bohuslänsk granit (se
B19). Längst bort mot dockan i väster finns ett större
nedsänkt träparti där bad skulle kunna vara möjligt om
vattnet vore renare. I Eriksberg finns grönområden i
form av naturområdet på Sörhallsberget och en nyanlagd
park väster om hotellbyggnaden, Blå hallen. Den nya
parken består av en stor plan gräsyta och en grusyta med
trädplantering. Genom parken skär en grund vattenspegel
5
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B19

B18

B20

Upplevt kajrum, 1:1000

med riktning mot Älven.1 Speciell omsorg har lagts på de
privata innergårdarna genom konstnärlig utsmyckning,
markbeläggningar och planteringar (se B22). Många av
gårdarna är upphöjda en halv våning för att avskiljas
från det offentliga kajområdet (se B23). Höjdskillnaden
har gjorts i form av trappor och utsmyckade murar där
besökare kan sitta med skyddad rygg.

Eriksberg, där det bl a finns bank, systembolag och större
matvarubutiker. Denna externhandel används inte endast
av Eriksbergsborna utan har underlag från stora delar av
Hissingen.5

Service och verksamheter
Den lokala servicen i området finns i form av en
mindre matvarubutik, frisör, pizzeria, konstateljé,
hälsovårdsbutik, restauranger mm. Lokaler för
dessa verksamheter ligger främst i byggnadernas
bottenvåningar längsmed huvudgatan och kajerna, medan
kvarterens inre däremot helt består av bostäder (se B24).
Många lokaler står dock tomma än så länge. Annan
verksamhet, t ex hotell, kontor och konferenslokaler finns
också i området och är integrerat på kvartersnivå. Dessa
verksamheter är anpassade för ett underlag från hela
Göteborg. Ca 1 km norr om området ligger Köpcentrum

Enligt Norra Älvstranden Utveckling AB planeras antalet
boende, anställda och studenter mer än fördubblas under
de kommande tio åren, från dagens 16 000 människor till
50 000 människor. År 2010 uppskattas antalet boende
till 15 000, anställda 23 000 och studenter 12 000. På
lång sikt planeras även 120 nya lägenheter på Eriksberg
mellan det gamla snickeriet och bostadshusen längs
vattnet. Planer finns även på en tvåvåningar hög byggnad
på pir 5 innehållandes hälsocenter och konferenslokaler.1

B21

1

B22

Vidare utveckling

B23

B24
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B25 B26

Kommentarer
-

-

-

-
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Norra Älvstranden i stort är uppsplittrat med
olika delar som helt skiljer sig från varandra.
Delområdena har olika markanvändning och
olika områdeskaraktärer vilket gör att sträckan
längs Norra Älvstranden inte upplevs som en
enhet. Eriksbergs planstruktur är varierande,
men samtidigt upplevs området som en helhet.
Eriksberg lanserades tidigt genom olika
evenemang, vilket förändrade områdets rykte
och ökade dess attraktivitet. Detta visade sig vara
ett framgångsrikt recept. Många Göteborgare
hade därmed en anledning att åka till Eriksberg
och fick då en ny bild av området.
Tillgängligheten med bil är bra i Eriksberg
med små säckgator mellan varje kvarter som
går ner mot kajen. Kollektivtrafiken är också
bra, med Älv-Snabben och buss. Resvägen in
till Göteborgs city är dock lång med många
hållplatser. Detta medför att området upplevs
ligga längre från staden än det faktiskt gör.
Bebyggelsen i området har stadskaraktär och
Eriksberg är snarare en spegling av staden än en
fortsättning på Hisingen. Det kan diskuteras om
detta är den mest logiska bebyggelsestrukturen.
Det kan tyckas att ett område som ligger så
långt från stadens centrum ska kopplas mer

till omgivande bebyggelsestruktur. Men då
kommunens intention är att “bygga staden runt
älven” kommer området förmodligen få en
bättre förankring på sikt, då resterande delar av
älvstranden byggs ut.
-

Då Eriksberg är utbyggt under olika tidsperioder
har området ett varierat och intressant
arkitektoniskt uttryck, som speglar de olika
tidernas formspråk. Det är positivt att det finns
både bostadsrätter och hyresrätter i området,
vilket ger en större chans att området får en
blandad boendesammansättning.

-

Områdets varvsidentitet finns kvar genom
att t ex betydelsefulla byggnader bevarats,
renoverats och getts ny användning. Detta
är ett bra sätt att använda historien som en
inspirationskälla, istället för att helt radera den.
Eriksbergs identitet har pga detta bevarats och
området känns igen trots nytt innehåll.

-

Utformningen på gårdar och offentliga platser
är mycket variationsrik. Tillsammans med
den varierande arkitekturen medför dock detta
att utemiljöerna ger ett något rörigt intryck.
Kajens markbeläggning består t ex av flera
olika material och färger (se B25, B26). De

offentliga platserna har dessutom en något
romantisk karaktär med röd natursten och blå
belysningsarmatur, vilket inte passar speciellt
bra i ett gammalt varvsområde.
-

Den offentliga miljön är påkostad och trots
sin rörighet är den trevlig med konstnärlig
utsmyckning och trädäck längs kajen. Även
längs kajen finns spår efter varvstiden, t ex
är kajens grova betongbeläggning bevarad.
Tillsammans med de bevarade byggnaderna ger
kajen Eriksberg dess unika karaktär. Kajrummet
upplevs lagom brett för området och gränserna
är tydliga mellan de offentliga miljöerna och
gårdarnas upphöjda halvprivata del.

-

Trots avståndet från staden är olika typer av
verksamheter och service etablerade i området.
Verksamheterna är dock främst riktade till det
lokala underlaget, vilket gör att integreringen av
verksamheter inte är speciellt stadsmässig. Detta
medför att området upplevs som en stadsdel
och inte en del av innerstaden. Det är också en
risk att det nybyggda Köpcentrum Eriksberg
konkurrerar ut de mindre verksamheterna vilket
därmed kan ge området en förortskaraktär.
Kommunens vision om att skapa en “blandstad”
i Eriksberg kommer kanske därför inte fullföljas
ända ut.
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