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En av mina avsikter har varit att tillämpa och förhoppningsvis 
utveckla de kunskaper som jag har tagit till mig under mina 
studier vid programmet för Fysisk planering vid Blekinge Tek-
niska Högskola och kombinera dem med erfarenheter från vis-
telsen vid Tema Stadsbyggnad, Chalmers Arkitektursektion. 

Som studieobjekt för mitt examensarbete har jag valt stadsde-
len Gullbergsvass i Göteborg. Områdets problem är huvudsak-
ligen isolering från omgivande stadsdelar samt avsaknad av 
en ny tydlig funktion och en starkare identitet. Trots sitt cen-
trala läge är Gullbergsvass resurser outnyttjade. Detta väckte 
mitt intresse för området. Jag valde att undersöka dess kom-
plexa problem och föreslå ett handlingsprogram. Inom ramarna 
för examensarbetet vill jag även utforska gränssnittet mellan 
stadsplanering och landskapsarkitektur.

Ett examensarbete har jag alltid sett som en möjlighet att 
fördjupa sig i frågor som man har ställt sig under utbildningens 
gång och som man inte har hittat tillfredsställande svar på. I 
mitt arbete vill jag undersöka samtidens stadsutveckling. Vilka 
är problemen, tendenserna och drivkrafterna?

Nu när arbetet är slut har jag insett att det inte finns något 
enkelt svar på mina frågor. De kommer att följa mig under 
hela mitt yrkesverksamma liv. Detta arbete har blivit början på 
en lång process att försöka uppnå en förståelse av planering 
som disciplin och dess betydelse för samhället. Förmodligen 
kommer jag aldrig att finna några slutgiltiga svar på mina 
funderingar.  Detta projekt har dock varit en nyttig och givande 
process som tvingat mig in i nya tankebanor och synsätt på 
planering.
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Gullbergsvass

Södra Älvstranden

Backaplan

Frihamnen

Norra Älvstranden

Södra Älvstranden

A   centralstationen med nya centaralhuset
B   Nils Erikssonterminalen, regionbussterminal
C   fjärrbusterminal
D  SJ-Swebuss uppställningsplats och verkstad
E   SJ expressgods
F   bensinstation
G  gamla Bergslagsbanans station, nuvarande kontor
H  SJ sporthall
 I   SJ gods
J    ASG/Swelast godsterminaler
K   Swelast
L   Postterminal
M  Banverket
N  SJ kombiterminal
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bild 2
Gullbergsvass som en del av 
tomrummet i staden

bild 3
Gullbergsvass
funktioner och barriärer  
    



Bakgrund
I början av 1980-talet lades en stor del av hamnverksam-
heterna i Göteborg ned eller flyttades. De lämnade efter sig 
ett stort tomrum längs Göta älv. Gullbergsvass är ett sådant 
område - centralt beläget, på många sätt outnyttjat, omgivet 
av mellanrum som i huvudsak innehåller tunga transporter (se 
bild 3).

Sedan åttiotalet har en rad planer för tomrummet sammanställts. 
Förändringarna sker dock långsamt och har pågått på de mest 
attraktiva platserna, t ex vid vattnet - Norra Älvstranden; eller 
vid platser där tillgängligheten har varit bäst och markpriserna 
relativt låga – områden längs huvudinfarter till Göteborg. Det 
har saknats en sammanhållen strategi för hantering av tom-
rummet och dess isolering från omgivningen. Vilka strategier 
krävs för tomrummet ska bli en del av staden?

Problem och  syfte
Området som jag valde att arbeta med, stadsdelen Gullbergs-
vass, är en kvarleva av en förstad som aldrig har blivit införlivad 
med staden och omges av stora barriärer. Idag rymmer den 
järnvägsstationen med bangårdar, postterminal och omlast-
ningscentraler (se bild 2). I stadsbyggnadskontorets kom-
mande planer sätts stadsdelen på kartan i ett annat sam-
manhang. De regionala sambanden förstärks medan ett stort 

antal verksamheter läggs ned vilket frigör mark för stadsut-
veckling. Mina frågeställningar handlar därför om hur stads-
delar som Gullbergsvass skulle kunna hanteras i stadspla-
neringen. Syftet är att med utgångspunkt i de diskuterade 
förändringarna komma fram till ett strategisk projekt. 

Metod och process
Arbetet påbörjades med litteraturstudier. De mest betydelse-
fulla litteraturstudierna var texter av Juel-Christiansen, Hillier, 
Kostof, Sudjic samt Koolhaas och OMAs arbete. För studier 
av liknande stadsplanerings projekt och som inspirationskällor 
valdes Barcelona, IBA Emscher Park samt en rad holländska 
exempel, som IJburg och Kop van Zuid. Genom dessa 
undersöktes varierande former av planeringsstrategier som på 
olika nivåer och på var sitt sätt hanterar nutida stadsutveck-
ling. 
Inom historiska utvecklingen undersöktes Gullbergsvass pro-
blem samt hur de hanterades under åren. Målet var att 
skapa förståelse av stadslandskapets utveckling, dess form 
och innehåll idag. Här presenterades och problematiserades 
förändringar och frågeställningar som man är ställd inför på 
Gullbergsvass idag. 
Under tidiga skissprocessen formulerades frågeställningar som 
jag ville undersöka vidare i stadsanalysen. Inledningsvis pågick 
arbete skissprocess/stadsanalys parallellt. Området studera-

des m h a Tranciks och Lynchs metoder samt kompletterades 
med analys av offentliga rummet. Stadsanalysen användes som 
redskap för förmedla stadsdelens problem och potential note-
rade under skissprocessen. Förhoppningsvis svarar projekt-
delen syftet – hur diskussion kring hur Gullbergsvass skulle 
kunna hanteras.
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STADSDELENS UTVECKLING





bild 4
Utsikt från Redbergslid  på 
1600-talet

Stadsutvecklingen i Göteborg
Göteborg har haft flera föregångare kring Göta älvs 
mynningsområde. Dock var det inte förrän 1621 som staden 
fick sina stadsprivilegier. Den tillhör de städer som från sin 
tillblivelse till större delen vuxit efter bestämda stadsplaner. 
Den första upprättades 1620-21. Inte förrän i början av 
1800-talet byggdes staden ut utanför de gränser som där 
angavs. Då revs vallar och försvarsanläggningar vilket gav plats 
för en ny inre gördel. Nästa fas i stadens utveckling inleddes 
på 1860-talet, då en storslagen utvidgningsplan fastställdes. 
Staden fick då en andra gördel, som med genomskärande 
utfartsgator från den gamla staden skapade grundmönstret för 
stadsplaneringen till sekelskiftet 1900. Utfartsgatorna kom att 
bilda en viktig utgångspunkt för den följande fasen i stadens 
utveckling, vars början markerades av den internationella 
tävlingen 1901. Denna tredje gördel, som omfattade ett 
vidsträckt område från Kungsladugård i väster till Gamlestaden 
i öster, byggdes på bergsområdena strax utanför 1860-talets 
plans gränser. Det kom att dröja till slutet av andra världskriget 
innan denna gördel var helt utbyggd. De tre första faserna i 
stadens stadsbyggnadsutveckling var enhetliga och i huvudsak 
koncentriska utvidgningar. Den fjärde uppvisar egenheter som 
bryter mot detta enhetliga mönster. För att få grepp om dessa 
nya företeelser måste vi beakta införlivandet av omgivande 
socknar och den oplanerade bebyggelsens (områden som inte 
planerades av Göteborg) betydelse (Bjur, 1988). 

Området formas
När istiden började närma sig slutet blev området som idag 
är Göteborg, så småningom täckt av vatten (se bild 5a). 
Med tiden började de högsta bergen sticka upp (se bild 5b). 
Det landskapet kan liknas vid hur den karga bohuslänska 
skärgården ser ut idag. Kanske är detta det mest spännande 
med det göteborgska landskapet - att man fortfarande idag 
kan se det som var för flera tusen år sen. Så småningom 
började vattendragen formas. En av landmärkena längs Göta 
älv var Gullberget där Skansen Lejonet ligger idag. Redan 
under medeltiden var detta en strategiskt viktig plats nära den 
väg som sammanband det danska Halland med det norska 
Bohuslän. Detta var naturligt ett viktigt värn för fri genomfart åt 
svenskarna i väster. Danskarna krävde nämligen höga tullar vid 
genomfart av Öresund (Karlsson, 1951). Kronan disponerade 
över Gullbergsängar som fanns utefter Gullbergsvassen och 
som även omfattade en stor del av den mark där staden 
Göteborg 1300-talet började växa fram. 

Staden anlades
Göteborg var den viktigaste insatsen i stadsbyggandet under 
1600-talets stadsexpansion. Avsikten var att efter ett holländskt 
mönster kombinera en stark gränsfästning med en betydelsefull 
hamnstad. I 1620 års plan (de bild 5c) kan urskiljas ett 
antal karaktäristiska element, som i den följande utvecklingen 

skulle få ett stort inflytande på stadsplaneutvecklingen. Dessa 
var hamnkanalernas, och därmed gatunätets öst-västliga 
och nord-sydliga sträckning; Fattighusåns cirka 30-gradiga 
avvikelse därifrån; de djupa befästningsverken runt stadens 
landsida och Gullbergsvassens ej bebyggbara område öster om 
staden (Bjur, 1988). 
Gullbergsvass, en djup vik vid Göta älv, låg i närmaste 
anslutning till befästningsverken (i vilka ingick Skansen Lejonet 
på Gullbergsvass) öster om staden. Området var då en 
typisk förstad innehållande det som inte kunde rymmas inom 
stadsgränserna. Tätheten var lägre än övriga stadens. Vid 
mötet mellan den täta staden och Gullbergsvass fanns en av 
stadens tullportar där avgifter för försäljning av varor innanför 
stadsmuren betalades. Den första planen för bebyggelse 
i Gullbergsvass kom 1659. Det var en icke förverkligad 
komplettering av 1620 års plan, med ett förslag till förstäder 
byggda efter kanalprincipen. 
I början av 1800-talet fick staden tillstånd att riva 
befästningsverket som ej längre tjänade de fortifikativa 
syften de var ägnade. Ungefär samtidigt överlämnade kungen 
Gullbergsvass till fattigförsörjningen. Då Gullbergsvass ändrade 
karaktär genom invallning i mitten av 1800-talet (se bild 
5d), började en ny markanvändning diskuteras. Situationen 
ändrades dock igen i samband med järnvägens tillkomst 
och expansion. På 1860-talet märktes industrialiseringen och 
utvecklingsoptmismen på allvar i staden (Fritz, 1996). Därför 

Historisk utveckling
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bildserie 5 a-h
Gullbergsvass - stadsland-
skapets förvandlingar 

isen försvinner...landskapet höjs...berg sticker ut från vattnet ...människan flyttar in

10 000 år sen området täckt av is 1620 staden anläggsmedeltiden 1855 järnvägen kommer

bestämde man sig 1861 för att upprätta en ny stadsplan 
innefattande hela den mark som då tillhörde staden med 
undantag för en del bergiga partier i söder. Till en början gällde 
uppdraget främst den nyvunna mark som torrläggningen av 
Gullbergsvass skapat. Man utlyste en internationell tävling 
om stadens utvidgning. 23 förslag lämnades in. Inget av 
förslagen ansågs dock utan ändringar kunna ligga till grund för 
stadens utvidgning. Tävlingskommittén presenterade 1863 en 
dispositionsplan för industri, bebyggelse och sammanbindande 
kommunikationsleder och grönytor. I samband med detta fick 
fattigförsörjningen avstå från området. 
Det egentliga problemet var att organisera stadens kontakter 
med sjöfarten. Gullbergsvass skapades som en 
kommunikationslänk mellan nationen, staden samt marknader 
inom och utom landet. Frågan var hur denna skulle ordnas 
effektivt; hur byggnader, transportleder, öppna platser och 
kajer skulle planeras för snabbast möjliga omlastning från 
järnväg till båt. Järnvägen var en ny samhällsbyggnadsfaktor 
som under 1860-talet bidrog till att omgestalta stadens rum. 
Hur denna skulle hanteras var man oklar över och olika 
experter lade fram sina synpunkter i frågan. En del föreslog 
att järnvägen skulle dras fram längs Nya Allén till 
Masthuggskajen, medan andra hävdade att den borde göra 
halt vid stadsdelen Gullbergsvass. I det första förslaget 
leddes Gullbergsåns friska vatten in i en kanal – en central 
kommunikationsled, som samtidigt utgjorde stadsdelens 
vattenavledning. Tävlingskommittén var osäker på om detta 

var rätt väg och presenterade därför även ett alternativ utan 
kanal. Man menade att kanalen skulle kunna vara ett hinder för 
effektiv och rationell varuhantering samt goda kommunikationer 
mellan järnväg och kaj. Ytterligare ett skäl emot kanalen var 
vattenavledningsarbetena i staden. Stadsplanen antogs men 
utvecklingen i samband med järnvägens tillkomst kullkastade 
alla planer (Bjur, 1988). 

Järnvägen kommer till
Första järnvägsförbindelsen öppnades mellan Göteborg – 
Jonsered 1856 som en del i linjen Göteborg – Stockholm. 
Stationshuset stod färdigt 1858. Snart kom nya förbindelser 
uppförda både av privata och statliga företag vilket bidrog 
till uppdelningen på flera olika stationer. Fram till 1880 
utvidgades och förändrades stationsområdet betydligt (se 
bild5f). Spårsystemet byggdes ut och moderniserades. 
Anläggningarna utvidgades med tiden mer och mer för att 
möta den växande trafikens krav framför allt på uppställnings- 
och driftbangården. Hela området var i princip uppbyggt i 
slutet av 1800-talet. Järnvägarnas uppdelning på flera olika 
stationer var en olägenhet som man försökte komma åt flera 
gånger. Redan i slutet av 1800-talet framfördes tanken om 
sammanslagning till en bangård men meningarna var väldigt 
delade när det gällde stationens läge. Utredningen pågick i 
30 år och förslagen till bangårdens läge kan uppdelas i två 
huvudgrupper. I den första är den förlagd till Gullbergsvass 

och utformad som en säckstation.  I den andra tänkte man 
sig att dra spåren i en båge genom Kålltorpsdalen och ha en 
genomfartsstation. 1926 enades man om det första alternativet 
och 1930 öppnades den nya stationen med en sammanslagen 
bangård (de bild 5g).

Bilismens framväxt
Planer för efterkrigets Gullbergsvass började 1947 med 
SJs funderingar kring upprättande av hotell i anslutning 
till Centralstationen samt ombyggnad av den befintliga 
stationsbyggnaden. Planerna vilade fram till 1955 då 
stadsfullmäktige och SJ utlyste en inbjuden tävling för 
omformning av Drottningtorget inklusive centralstationen. Den 
var en direkt följd av bilismens frammarsch i de svenska 
städerna. När bilismen ökade blev trafiken på Drottningtorget 
mycket intensiv. En större del av infarterna till staden möttes 
där. Platsen var rörig, konflikterna mellan gående och bilar 
var många. Enligt tävlingsprogrammet skulle järnvägsstationen 
utökas med hotell, parkeringshus och bussterminal. Alla 
fem inkommande riksvägar skulle ledas till Drottningtorget 
och därmed tvingades den lokala bil- och spårvagnstrafiken 
att anpassa sig. De inkomna tävlingsförslagen visade att 
de ovannämnda problemen endast kunde lösas med ett 
omfattande infrastrukturprojekt. Efter tävlingen ville man 
dock avvakta med ett slutligt beslut. Det pågick nya 
utredningar om trafikförbindelser i staden, vilket kunde 
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industriexpantionen förändrar så småningom landskapselemens skala

1858 1880 Gullbergsvass torrlagt 1930 hamnverksamheten expanderar 2001

ändra förutsättningarna till Drottningtorgets omdaning. 1959 
ändrades förutsättningarna som låg till grund för tävlingen. 
Man insåg att problemet med de stora trafikströmmarna 
inte kunde lösas genom omläggning av Drottningtorget utan 
genom att anlägga ett system av huvudleder runt centrum. 
Centralstationen hade ständigt vikande kundunderlag och 
behövde ingen nybyggnad. Järnvägen skulle inriktas mer och 
mer på regionala arbetsresor, varför större stationshus inte var 
nödvändig.
Med bilismens framväxt på 60-talet och 70-talets 
kommunsammanslagningar började stadskärnan att splittras. 
Funktionalismen blomstrade, det var miljonprogrammets och 
rivningsvågens höjdpunkt. Förorter som Angered byggdes, 
Östra Nordstaden med dess småskaliga bebyggelse revs 
och butiksgalleria byggdes. Omlastningscentralerna och 
betongfabriken flyttade in till Gullbergsvass. Posten, som 
alltid hade funnits på Gullbergsvass, utökade sin verksamhet 
i området med en större postterminalbyggnad i början av 
80-talet. 
Återigen dök tankarna upp. Problemen från 50- och 60-talet, 
konflikterna mellan gång- och biltrafikanter gjorde sig 
fortfarande gällande. 1985 bjöd Göteborgs Kommun in till 
tävling om västra delen av Gullbergsvass, Drottningtorget, 
Polhemsplatsen och Nils Erikssonplatsen. Tävlingens fokus låg 
på området som knutpunkt för stadens kollektivtrafik samt på 
de stora trafikproblem som denna knutpunkten då alstrade. 
I programmet ingick trafikförbindelse, tunnel alternativt bro 

genom bangården (som kan återfinnas i ÖP99).  Tävlingen gav 
inga konkreta resultat, men den blev en stor kunskapskälla för 
vidare arbete med området. 
I slutet av 80-talet utvecklades det sk resecentrumkonceptet 
i Sverige. Staten ville återigen satsa på järnvägen i hela 
landet. Samtidigt kunde marken runt stationerna utnyttjas 
i högre grad. Därför togs de gamla planerna fram igen 
och en ny markanvändningstävling anordnades för området 
runt centralstationen. Det vinnande förslaget genomfördes 
aldrig i sitt ursprungliga skick p g a lågkonjunkturen. Endast 
regionalbussterminalen uppfördes. 
Mellan 1989-91 arbetade stadsbyggnadskontorets Distrikt 
Centrum tillsammans med SJ, Nordbanken, Ahlqvist & Co 
Arkitekter och KM med en utredning, där olika alternativ till 
hur Gullbergsvass skulle utformas, togs fram. Utredningen 
koncentrerades på de järnvägstrafiktekniska aspekterna. 
Alternativa placeringar av bangården analyserades, varav två 
av dessa lyftes fram som huvudalternativ. Mellan de olika 
alternativen för bangården och de omgivande lederna placerades 
kvartersbebyggelse och grönområden. Utbyggnadsskeden som 
en aspekt av planen diskuteras inte.  

Pågående och planerade projekt
Enligt gällande översiktsplan, ÖP99 skall Gullbergsvass på långt 
sikt förändras från ett industriområde med järnvägsstation och 
omlastningscentraler till ”blandad stadsbebyggelse”.  

Göteborgs Centralstation har idag för liten kapacitet för att 
på ett acceptabelt sätt ta emot alla inkommande tåg. Enligt 
Banverket skall kapaciteten på befintliga järnvägsbanorna i 
Göteborgregionen ökas. Man vill rusta upp samt bygga ut dem. 
Ökad tågfrekvens är ännu ett starkt skäl till en ombyggnad av 
stationsområdet. I Banverkets 10-års plan ingår nedläggning 
av omlastningscentralerna och minskning av bangården ingå. 
Stadsbyggnadskontoret utreder även en järnvägstunnel för 
pendeltågen under centrala Göteborg. Detta skulle förvandla 
järnvägsstationen från säck- till genomfartsstation, framför 
allt för regionaltrafiken. Utbyggnaden av västra Gullbergsvass 
med sk resecentrum är en idé som håller på att förverkligas. 
I resecentrumkonceptet ingår samverkan mellan fjärr- och 
regionalbusstrafik, tågtrafik, men även hotell-, handel-, 
service- och kontorsverksamheter. Det planeras en tillfällig 
lösning för fjärrbussterminalen. Hösten 1999 genomförde NCC 
och Göteborgs Kommun en tävling om en ny tillbyggnad vid 
järnvägsstationen, innehållande hotell, kontor och butiker. 
Detaljplan för området antogs hösten 2000 och byggnationen 
började i mars 2001. Fram tills idag finns det dock inga 
offentligt fastställda eller redovisade planer och visioner för 
stadsdelen Gullbergsvass. I förutsättningar för detaljplanen 
nämns inte framtida planer för Gullbergsvass. 
I februari 2001 påbörjades arbetet med en fördjupad 
översiktsplan för stadsdelen.
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De diskuterade förändringarna ligger på flera plan. Enligt 
ÖP99 skall Gullbergsvass på lång sikt omvandlas från ett 
industriområde med järnvägsstation och omlastningscentraler 
till ”blandad stadsbebyggelse”.  I denna stadsdelsomvandling 
ingår flera projekt. För att ta fram en genomtänkt och realistisk 
strategi för mitt förslag diskuteras sambanden mellan dessa 
projekt.

Götatunneln är ett pågående projekt vars tillkomst man måste 
räkna med. Tunnelns uppgift är att minska trafiken längs södra 
älvstranden. I verkligheten måste ändå den största delen av 
trafiken i området – den som inte är genomfartstrafik - ske 
på marken. Tunneln löser därför förmodligen inga av centrala 
Göteborgs trafikproblem. 

Nedläggning av omlastningscentralerna i norra delen av 
Gullbergsvass ingår också i planerna för stadsdelens 
omvandling. Ett nytt läge för verksamheterna hittades utanför 
staden. Denna förändring är den som kan ske snabbast.  

Ett annat intressant projekt som utreds av kommunen är en 
ny bro som skulle ersätta befintliga Götaälvbron vilken är i 
dåligt skick. En intressant variant av bron är en öppningsbar 
bro i gatunivån. Tack vare denna skulle det befintliga 
dominerande trafiklandskapet som Götaälvbron utgör försvinna 
och ge möjlighet till bättre integration mellan Gullbergsvass, 

Nordstaden och Södra Älvstranden. 

Minskning av bangården är ytterligare en av de förändringar 
som området skulle kunna ställas inför. Två huvudalternativ för 
hur detta skulle kunna genomföras diskuteras: antingen endast 
genom minskning av stationsområdet eller genom nedgrävning. 
Det sistnämnda möjliggör en hårdare exploatering av området 
samt förenklar integrering med övriga stadsdelar. Gatunätet 
skulle kunna ligga på marknivån. Problemet är dock att 
lösningen innebär stora kostnader och kan endast genomföras 
med hjälp av statliga medel. En förminskad station på 
marknivån är en annan möjlig lösning. Konsekvensen är dock 
att området norr om spåren blir isolerat, vilket det till en viss 
del redan är p g a Postterminalens stora volym.

Vidare är en järnvägstunnel för pendeltågen under centrala 
Göteborg, som skulle förvandla järnvägsstationen från en säck- 
till en genomfartsstation, under utredning. Två alternativa 
sträckningar genom staden och tre tänkta placeringar för 
pendeltågstationer inom Gullbergsvass utreds. Det första 
alternativet innehåller en pendeltågstation i närheten av 
Drottningtorget och linjedragning i kanalen. Detta innebär 
dock att ett flertal kulturhistoriskt viktiga byggnader skulle 
behöva rivas, vilket innebär att alternativet därför anses som 
mindre trolig. Mittlösningen är att dra linjen under Nordstaden. 
De nödvändiga sprängningarna skulle troligen skapa stora 

påfrestningar på byggnaderna. Detta alternativ bedöms därför 
som alltför riskfylld. Den norra lösningen innebär att tunneln 
byggs under Lilla Bommen. Tunneln dras under det som idag 
är gatumark mellan Nordstaden och Lilla Bommen, ett område 
där Göta tunneln byggs. Därför borde det norra alternativet 
vara det mest realistiska att genomföra. Diskussionen kring 
tunneln innebär även olika dragningar genom staden. 
Beslutet när det gäller tunneln är svårt och många aspekter 
måste övervägas. Projektet innebär höga kostnader och 
eventuella vinster kan i en del fall lika gärna erhållas 
med förbättrad kollektivtrafiksystem. Diskussionerna kring 
tunnelbygget pågår. 

Diskussion kring förändringarna
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Slutsatser
Strategi för Gullbergsvass enl ÖP99
I översiktsplanen för Göteborg från 1999 är det svårt att läsa 
ut vad strategin för stadsutvecklingen är. Både i textdelen samt 
på plankartan har man använt sig av abstrakta begrepp som 
inte förklaras vidare. Det gör översiktsplanen svårtillgänglig. I 
ÖP 99, på kartan med användning av mark- och vatten, sägs 
att Gullbergsvass skall ha ”blandad stadsbebyggelse på lång 
sikt”. ”Blandad stadsbebyggelse” förklaras närmare på plan-
kartan som ”bostäder, arbetsplatser, service, handel mm”. 
Varken tidsperspektivet, ”lång sikt”, eller den stadsmässiga 
kvalitén ”blandad stadsbebyggelse”, diskuteras dock närmare i 
översiktsplanen. På plankartan markeras nya trafikförbindelser. 
Inom förändringar på kort sikt finns bl a Götatunnel och City-
tunnel. Det finns även en del utredningsområden betecknade 
som eventuella framtida förändringar som delvis sträcker sig 
genom Gullbergsvass. Dessa (förutom Götatunneln) beskrivs 
tyvärr inte i översiktsplanen. De är begränsade till streck på 
kartan. Även tidsperspektivet, som är en del av beteckningarna 
på plankartan, avstod man från att beskriva. Varför vissa sats-
ningar prioriteras före andra förklaras inte heller.

Översiktsplan/Detaljplan
Kommunal planering bör enligt mig utvecklas vidare, anpas-
sas till rådande situation. I fallet Gullbergsvass finns det ett 
antal olika aktörer med var sin vision för områdets framtid men 

ingen gemensam plan där diskussionen mellan de olika par-
terna kan föras. Där upplever jag ett stort glapp mellan den 
abstrakta översiktsplanen (ÖP) och den konkreta detaljplanen 
(DP).
I detaljplaneringen finns det sällan utrymme att diskutera vad 
ett ingrepp i staden innebär ur stadsplaneringssynpunkt (som 
detaljplanen för Centralhuset på Gullbergsvass är exempel på). 
Enligt PBL behöver inte heller detaljplanen stämma överens 
med översiktsplanen.  Om man inte tydligt vet vad  man vill 
med området kan det därför sluta olyckligt. Man kan bygga 
bort möjligheter för genomföranden av viktiga projekt.

Det ärvda 60-talsproblemet
Gullbergsvass ärvde det mest signifikanta av de problem som 
man inte lyckades ta itu med under 1960-talet. Det var han-
tering av olika trafikflöden, främst konflikten mellan bilister 
och gångtrafikanter, i närheten av centralstationen, Nordstan 
och Lilla Bommen. Sedan slutet av 1950-talet har tävlingar 
organiserats och planer framställts. P g a höga kostnader och 
omöjligheten att dela upp investeringar i mindre etapper har 
man bestämt sig för att vänta med dem. Biltrafiken tilltog dock 
och kommer att fortsätta drabba området i framtiden. Proble-
met har blivit akut och kan förmodligen endast lösas med stora 
och kostsamma infrastruktursatsningar i området.

Kulturlandskap som potential
I framtida planer för stadsdelen kan kulturlandskapet vara 
en potential. Områdets kulturlandskap skapas av samverkan 
mellan landskapselement från olika tidpunkter eller från spår 
av dessa. Gullbergsvass har därför inte bara en historia, eller 
ett landskap, utan flera olika som samspelar tillsammans i 
tid och rum. Att notera de spår som de olika epokerna har 
lämnat efter sig, känns därför som en viktig del av skapandet 
av områdets nya identitet.
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bild 7
Historiska spår av olika kul-
turlandskap på Gullbergs-
vass i och dess omgivningar 
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bildserie 9 a-b
figure/ground

Gullbergsvass densitet är 
mycket lägre jämfört med 
omgivande stadsdelars. 
Stadsdelen domineras av 
stora volymer.

bildserie 10 a-b
vehicles

Gullbergsvass är omgiven 
av tunga infrastrukturer. 
Områdets tillgänglighet för 
gångtrafikanter är i princip 
obefintlig.

Analys - från det abstrakta till det konkreta

Stadens mönster
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bildserie 12 a-b
greenscape

Det finns ett antal stora 
grönområden och viktiga 
gröna stadsrum söder och 
sydost om området.

Grönskan i området är i 
princip obefintlig -  med 
undantag av spår av gammal 
grönska med värdefulla 
trädbestånd.

bildserie 11a-b
landscape

Gullbersvass omges av högre 
bergpartier som på avstånd 
ramar in området. 
Trafiklandskapet satte sina 
spår i topografin, framför allt 
öster om området.

Det är en platt stadsdel 
återvunnet från älven. Det 
enda höjden i området är  
Gullberget.
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Lynch analys

Gullbergsvass är en väldigt viktig knutpunkt i regionen, för 
många en port till staden. Det är en centralt belägen stadsdel 
där olika färdmedel som buss, tåg och lastbilar möts. Den 
innehåller och omges av stora strukturer som förbinder 
Göteborg med landet och regionen.  Samtidigt skapar dessa 
strukturer en barriär mot de omgivande stadsdelarna. Gull-
bergsvass upplevs därför som isolerad trots sitt centrala läge 
(se bild 1-3). 
Gullbergsvass är en icke-plats, eller snarare en icke-stadsdel. 
Den ligger isolerad från övriga staden och domineras av 
logistiska strukturer. Inom stadsdelen finns det posttreminal, 
betongindustri och godsterminaler. Här finns även ett flertal 
av SJ:s fastigheter som sporthall, tvätthall, samt Skansen Lejo-
net, en gammal fortifikationsanläggning. Den för allmänheten 
mest tillgängliga och besökta delen, stadsdelens knutpunkt, 
sträcker sig från centralstationen fram till Nils Erikssonter-
minalen, ett sk resecentrum. Övriga delars tillgänglighet för 
gångtrafikanter och cyklister minskar p.g.a. funktioner som 
inte är offentliga. Många upplever området enbart som utsikt 
från tåget (se bild 17b). Landskapet är platt med stora domi-
nerande volymer, främst byggnader från 70-talet och framåt, 
utspridda mellan gator och järnvägsspår (se bild 13, bild 15). 
Det finns även spår av landskap från början av industrieran. Ett 
tydligt landmärke är Skansen Lejonet (se bild 13). Grönskan i 
området begränsas huvudsakligen till parken vid Bergslagsba-
nans station(se bild 20). 

I väster gränsar Gullbergsvass genom Nils Erikssonsgatan 
till Östra Nordstaden. Östra Nordstaden är en del av den 
ursprungliga stadskärnan som byggdes om till en butiksgal-
leria och parkeringhus under 70-talets rivningsvåg. Nordstan, 
som det kallas, är ett populärt handelsstråk med flertal buti-
ker, hotell, kaféer och restauranger. Kvarteret har en inåtvänd  
karaktär. 
Norr om Gullbergsvass sträcker sig Södra Älvstranden. Där 
ligger Lilla Bommen med Göteborgs Operan och kontorsbe-
byggelse från 80- och 90-talet, omringat av Götaleden och 
uppfarterna till Götaälvbron (se bild 22b-c). En skyskrapa skil-
jer sig ut från den övriga bebyggelsen. Dock är det huvudsak-
ligen den kaotiska trafikapparaten som dominerar landskapet 
(se bild 22a, bild 27).  På andra sidan av älven, väster om Gull-
bergsvass, ligger Frihamnen.
Södra Älvstranden fortsätter vidare österut till Hultmans Holme, 
med 80-tals kontorsbebyggelse och med inslag av gamla indu-
stribyggnader från början av 1900-talet. Området har en stor 
blandning av företag, både vad gäller storlek och innehåll. 
Här finns det även en kaj med husbåtar. Gasklockan, som kan 
observeras från andra stadsdelar, är ett tydligt landmärke (se 
bild 14). Landskapet här har en nostalgisk karaktär ifrån tidig 
industriålder. Älvrummet erbjuder ett småskaligt landskap av 
dockor, lägre bebyggelse överfylld med ljus, samt utblick 
till grönområden utanför staden (se bildserie 18). Kajerna 
används huvudsakligen som bilparkering men många hittar dit 

under hund- eller lunchpromenader. Mårten Krakowsgatan är 
barriären mot Gullbergsvass och försvårar kraftigt kontakten 
med älven. Ringön är stadsdelen på andra sidan älven, med ett 
myllrande liv av små industrier och företag.
I sydväst ansluter Trägårdsföreningen  till området (se bild 19), 
ett grönområde skapat efter rivningen av försvarsanläggningar. 
Där finns kaféer, restaurang och utställningslokaler.  Söder 
om Gullbergsvass ligger stenstadsbebyggelse med ursprung i 
1863 års stadsplan.  Det är stadens bakgata med ett flertal 
mindre butiker, motorcykelklubbar, exotiska resebyråer och 
lågprisbutiker. Det ansluter till det sk Evenemangstråket, med 
Ullevi, Svenska Mässsan och museer.
Öster om Gullbergsvass, bakom enorma det Olskroksmotet, 
ligger stadsdelen Olskroken med i första hand bostadsbebyg-
gelse från 30-talet.

bild 14
Gasklockans siluett skapar 
ett tydligt landmärke på 
Gullbergsvass och i staden.

bild 13
Skansen Lejonet bildar ett 
starkt landmärke på 
Gullbergsvass.

bild 15
Postterminalen är en 
dominerande volym.
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bild 16
fältplan 

bildserie 17 a-b
Gullbergsvass
tomrummet
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bildserie 18 a-b
gräns/edge - övergång 
mellan land och vatten

Holmen, stadsdel under 
omvandling från ett industri- 
till kontorstadsdel. Längs 
älven finns det en mängd 
båtklubbar och 
parkeringsplatser. Här kan 
det småskaliga älvrummet 
upplevas likaväl som 
grönområden utanför 
staden. 

bildserie 22 a-c
Lilla Bommen - isolerad 
kontorsmijö med 
Götaälvbron som en domin-
erande element området.

bild 19
kanalsystemet och 
trädgårdsföreningen

bild 21
gräns/edge - Nordstadens 
siluett

bild 20
Bergslagsbanans staion med 
kringliggande park
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Offentliga rummets aktiviteter

gående

gående/bilar/spårvagn - 30-50km/h

högst intensitet

bilar
70 km/h

90 km/h

lägst intensitet

högst intensitet

lägre intensitet

bild 23
offentliga rummets 
aktiviterter

bildserie 24 a-c
Järnvägstationen och buss-
terminaler är viktiga knut-
punkter i staden. Stadsrum-
met mellan dessa och Nord-
staden är odefinerat och 
rörigt 
p g a konflketr mellan bil- 
och gångtrafik.
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bild 28
Stadsrum längs kanalsystem 
är stadens outnyttjade 
tillgång. Den utstrålar en 
annan epok, tiden verkar 
uppfatts  långsammare där.

bild 25
70 km/h stadsrum
Mårten Krakowleden bildar 
en barriär mot Holmen och 
Göta Älv.

bild 26
Stampen, stadens bakgata, 
kontors- och bostadsstads-
del med en mängd orienta-
liska rese- och matbutiker, 
motorcykelklubbar och taxi-
kaféer. 

bildserie 27 a-c
Stadsrummet mellan Nord-
stan och järnvägssationen 
fram till Lilla Bommen. Här 
bakom trafikapparatet kan 
närhet till det storskaliga 
älvrummet upplevas.
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Landskapet på Gullbergsvass samt övergången mellan området 
och omgivande stadsdelar är upplöst och domineras av 
rörelserummet. Där den mest påtagliga problemet är konflikten 
mellan gång- och biltrafikanter. Som mest gör det sig gällande 
i miljön mellan Nordstaden och järnvägsstationen samt kring 
uppfarter till Götaälvsbron. Där blandas bilar, spårvagnar och 
gående. I båda fallen är miljön anpassad efter biltrafikanternas 
behov och därför är den svår för cykel- och gångtrafikanter att 
överblicka.

I dagens läge är centralstationen och Nils Eriksson terminalen 
de enda offentliga miljöer. De värdefulla miljöer såsom 
Skansen Lejonet, Gasklockan, älvrummet, är isolerade och 
svårtillgängliga för alla trafikantgrupper.

Gullbergsvass stora fördel är dess läge och det faktum att den 
omges av varierande stadsdelar. De etablerade stadsdelarna 
som klassiska stadskärnan, de under upprustning som Holmen 
och Lilla Bommen samt de som kommer att utvecklas som Fri-
hamnen har alla var sin potential och inverkan på Gullbergs-
vass. Det som bör uppmärksammas är dock inte endast de 
olika stadsdelarna. Det är lika viktigt att i stadsplaneringen 
behandla övergångszoner mellan dessa och Gullbergsvass.

Slutsatser

kritiska zoner

potential

etablerade stadsmönster

värdefulla element

konfilkt bil- och gångtrafik

billandskap

järnvägen barriär

bild 29
Gullbergsvass - problem och 
potential
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Tillståndet i Göteborg
Ända sedan medeltiden har Gullberget varit en av de viktigaste 
strategiska punkterna i landet. Med torrläggningen av området 
och järnvägarnas tillkomst 1858 ändrades dess karaktär och 
ställning. Stationsområdet gav ny energi åt hela staden. Det 
kan kallas dåtidens Egde City. Precis som idag (men med andra 
förutsättningar), skedde den explosiva och okontrollerbara 
utvecklingen i mötet mellan staden och periferin. Denna 
utveckling gav staden ett nytt och rikt näringsliv, samtidigt som 
den lade planerna för stadsbebyggelse där på is. I 1863 års 
stadsplan prioriterades dock andra stadsdelar än Gullbergsvass 
(se sid 13-14, avsnitt Historisk utveckling).
Idag sker stadsutvecklingen i Göteborg huvudsakligen längs 
infarterna till staden, återigen i mötet mellan staden och 
periferin. Bilismen ändrade dock vår uppfattning om dessa. 
Inte bara vardagen, utan även livet som helhet, kan vi idag 
faktiskt leva utan att besöka den klassiska stadskärnan. De 
dagliga behoven kan tillgodoses i periferin.
Hur kan centrala delar av staden marknadsföras så att 
de kan konkurrera men den stadsutveckling som sker i 
periferin? Rörligheten har ökat, avstånden har krympt. I 
framtidsdiskussionerna sätts Gullbergsvass i ett annat regionalt 
sammanhang som bättre motsvarar dagens situation och behov 
(se sid 16, avsnitt Diskussion kring framtida planer). Planer 
för att bättre koppla staden till regionen, föra in nya flöden 
av människor och pengar, diskuteras (ibid). Gullbergsvass, 
varifrån de flesta av befintliga verksamheter kan flyttas ut, 

skulle då kunna få en ny ställning i staden. Faran är dock att 
utan en bra strategi kan det tomrum som i så fall bildas, bli fyllt 
på ett bristfälligt sätt, eller kanske inte alls.
Mina undersökningar visar det finns många idéer kring 
stadsdelens framtid, men att en övergripande strategi saknas 
(se sid 17, avsnitt Slutsatser). Gullbergsvass problem har inte 
identifierats och preciserats i det planeringsunderlag som jag 
har fått tillgång till. Detta gäller framför allt de problem som 
kan kopplas till det som jag definierade som tomrum (se sid 8, 
bild 2).

Avsaknad av diskussionsforum
Gullbergsvass är en stadsdel som genererar komplexa problem 
och därför bör idéer om dess framtid diskuteras. Vidare finns 
det ett antal aktörer med var sin vision om stadsdelens framtid 
(se sid 16, avsnitt Diskussion kring förändringarna). Det finns 
dock inget gemensamt forum där diskussioner mellan de olika 
parterna kan föras. 
Här upplever jag ett glapp mellan den abstrakta översiktsplanen 
och den konkreta och precisa detaljplanen (se sid 17, 
avsnitt Slutsatser). Mellan dessa två finns den fördjupade 
översiktsplanen. Under samrådet finns det möjlighet till 
diskussion men huvuddragen har då oftast blivit bestämda. 
Det är just vägen till huvuddragen som jag anser vara av störst 
vikt. 
En öppen diskussionsplan för inbjudna och övriga som vill 

vara med i debatten skulle kunna hållas innan arbetet med 
en fördjupad översiktsplan påbörjas. En viktig del i denna 
diskussionsplan skulle kunna vara förstudier, idéskisser och 
workshops. Slutresultatet blir förhoppningsvis riktlinjer som 
framtida konkreta stadsplaner eller projekt kan ställas emot. 
Liknande diskussionsgrupper ligger till stor del bakom 
framgångarna i två av mina studieobjekt, Kop van Zuid i 
Rotterdam och IBA Emscher Park i Ruhrområdet i Tyskland (se 
sid 57, avsnitt Studieobjekt). Där har man uppmuntrat till tätt 
samarbete mellan olika yrkeskårer, både inom de kommunala, 
privata och politiska sektorerna. Det som karakteriserar de 
ovannämnda är en hög genomförandegrad, bra relation mellan 
de olika planeringsnivåerna, tydliga och högt uppsatta mål, 
samt ett sökande arbetssätt. De kan vara förebilder när det 
gäller användning av stadsplanering som politiskt verktyg.
En öppen diskussionsplan kräver ett tydligt och välorganiserat 
samarbete mellan yrkeskårer, politiker och investerare. 
Ett sådant klargörande av stadsplaneringen gäller inte 
endast metoder eller arbetsrutiner men även engagemang i 
uppgiften.

Generella slutsatser 
Syftet med examensarbetet har varit att med utgångspunkt i 
de diskuterande förändringarna komma fram till ett strategiskt 
projekt.
Gullbergsvass är en platt stadsdel omgiven av tunga barriärer 

Diskussion och utgångspunkter
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som skapar en stark isolering från omgivningen. Stadsdelens 
dilemma är att den inte har några publikattraherande kvalitéer, 
såsom exempelvis den klassiska stadskärnan har. Värdefulla 
miljöer, såsom Skansen Lejonet, Gasklockan, älvrummet, är 
isolerade och svårtillgängliga för alla trafikantgrupper (se 
sid 28, bild 29). I dagens läge är centralstationen och 
Nils Erikssonsterminalen de enda offentliga miljöerna. Stora 
investeringar krävs för att Gullbergsvass platta landskap ska 
bli attraktivt. Om inte barriärerna tas om hand finns risk 
att befintliga funktioner fortlöper, vilket i sin tur innebär 
att tung trafik även i fortsättningen kan komma att belägra 
Gullbergsvass.
Ur analyserna och skissprocessen identifierade jag två 
problemställningar - att bebygga Gullbergsvass, vilket kan ta 
lång tid, samt att frigöra stadsdelen från de barriärer som idag 
omöjliggör integrationen med övriga staden. Jag valde att skilja 
på de två problemen och fördjupade mig i det sistnämnda. 

Övergång – strategiskt projekt
I det strategiska projektet begränsas inte stadsplaneringen 
endast till stadsdelen. Den utökas till att behandla 
övergångszonen mellan stadsdelarna - mellan stationsområdet, 
Nordstan och Lilla Bommen. I den övergångszonen ackumuleras 
problemen som bidrar till stadsdelens isolering. Dessa utgörs 
bl a av stadsmotorvägar med komplicerade dragningar samt 

den stora uppfarten till Götaälvbron. Denna övergångszon är 
avgörande när det gäller hur Gullbergsvass i framtiden kan 
införlivas med omgivande stadsdelar. Den kaotiska situationen 
där, i vilken flöden av människor, bussar, bilar och tåg hanteras, 
kan förenklas. Detta kan ske genom samverkan mellan olika 
projekt. 
Det projektet som jag anser vara av störst vikt är en ny 
Götaälvbro i gatunivån. Den befintliga bron är en stor barriär. 
Vidare skulle en ny förbindelse mellan Götaälvbron och Nya 
Allén öster om centralstationen, minska konflikten mellan 
gångtrafikanter och bilister i den ovannämnda övergångszonen. 
Den förbindelsen är i sin tur beroende av ett annat projekt 
– stationsområdets ombyggnad. Denna nya gata kan dras på 
två olika sätt, på eller under mark, beroende på huruvida 
stationsområdet sänks eller inte. Detta visar att det finns täta 
samband mellan de olika projekten samt att det är svårt att 
dela upp dem i mindre kostsamma etapper. Ett viktig mål för 
det strategiska projektet blir därför samordning av de olika 
investeringarna, investeringar som blir givande inte bara för 
Gullbergsvass utan även för hela staden.
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Detta projekt är en idéskiss och ett inlägg i debatten om 
en framtida konkret stadsplan eller projekt för Gullbergsvass. 
Stadsdelen är aktuell p g a förstärkningen av de regionala sam-
banden samt nedläggningen av en del verksamheter där, vilket 
i sin tur frigör mark för stadsutveckling. Mina frågeställningar 
handlar därför om hur stadsdelar som Gullbergsvass skulle 
kunna hanteras i stadsplaneringen. En del av projektet är 
att söka efter en strategi i vilket stadslandskapets egenheter 
(upptäckta under analysen och skissprocessen) i kombination 
med framtida planer, skulle kunna bidra till konkreta riktlinjer. 
Syftet är att med utgångspunkt i de diskuterade förändringarna 
komma fram till ett strategiskt projekt som på ett bästa möjliga 
sätt hanterar stadsdelens problem och utnyttjar dess poten-
tial. 

Projektet delades upp i tre delar. Den första var etappindel-
ningen med utgångspunkt i de förändringar som diskuteras i 
den historiska utvecklingen (se sid 16, avsnitt Diskussion kring 
framtida planer). Utbyggnadsskeden, med tillfälliga och per-
manenta lösningar, formuleras. 
I den andra delen, skissprocessen, behandlas kortfattat tan-
karna som ledde mig in på det strategiska projektet. Den anty-
der även hur stadsdelen skulle kunna förvaltas om utbygg-
nadsplanerna inte skulle ske i tillräckligt snabbt tempo. Resul-
tatet blir en skiss till en strukturplan som bryter barriärer samt 
förtydligar sambanden och förhållandet mellan Gullbergsvass 

och staden. Genom att utforska gränssnittet mellan stads-
byggnad och landskapsarkitektur blir skissprocessen ett försök 
att undersöka hur programmatisk osäkerhet och landskapets 
särart skulle kunna förenas med varandra.
Tredje delen är ett strategisk tillämpningsprojekt. Den fungerar 
som utgångspunkt till lösningar, inte som en slutlig utform-
ning. Stadsplanen riktar sig mot stadslandskapet, organisatio-
nen av nya offentliga stråk och ny bebyggelse i förhållande 
till det befintliga. Den förtydligar ett förhållningssätt till stads-
landskapet där det byggda, det gröna och rörelserummet 
behandlas enhetligt. Inom projektets ramar utreds hur de pla-
nerade satsningarna skulle kunna bidra till Gullbergsvass och 
stadens utveckling.

Inledning
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Centrala Göteborg expanderar långsamt. Ett stort antal stads-
delar, bl a Gullbergsvass, finns tillgängliga att bebygga. Att 
fylla tomrummet på Gullbergsvass är en stor uppgift att lösa. 
Hur detta skall göras är beroende av efterfrågan på mark-
naden. Projektets avsikt är att i planeringsprocessen imple-
mentera en strategi för att hantera osäkerheten om framtida 
konjunktursvängar - att hitta en balans och struktur i de olika 
satsningar som planeras eller utreds.

Jag har delat upp utvecklingen i två etapper. Etapp 1 består 
av ett antal projekt i övergångszonen mellan Gullbergsvass 
och omgivande stadsdelar. Etapp 2 hanterar omvandlingen av 
stationsområdet. 
I etapp 1 ingår Götatunneln, ett pågående projekt. Parallella 
satsningar som föreslås är upprustningen av miljön längs 
Mårten Krakowleden och vidare exploateringen av Hultmans 
Holme. Ett projekt som bedöms ha stort inflytande på stadsde-
lens integration med andra stadsdelar är en ny bro över Göta 
Älv i gatunivå. Den befintliga miljön kring Lilla Bommen och 
in i Gullbergsvass är kaotisk och storskalig. Uppfarterna till 
nuvarande Götaälvbron tar mycket värdefull mark i anspråk. 
Frigörandet av denna medför stora fördelar och skapar poten-
tial för ett nytt offentligt stadsrum, vilket i sin tur gynnar hela 
staden. Denna nya bro blir en katalysator till förvandlingen av 
områdena kring Göteborgs stadscentrum. Detta område anser 
jag vara av ett stort strategiskt värde. 

Etapp 2 består av de stora satsningarna - järnvägstunneln och 
bangården. Dessa medför beslut som är mycket sammansatta 
och tidskrävande. Beslutet om stationsområdets läge är dock 
nyckeln till att uppnå en helhetslösning av områdets pågående 
konflikter. I denna fas är det konflikten  mellan gång- och 
biltrafiken i området kring Nordstaden och järnvägsstationen 
som är viktigast. En lösning skulle skapa ett fungerande flöde 
för alla typer av trafikanter.

Etapper
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Skissprocess
Min skissprocess var ett sätt att komma fram till det 
strategiska projektet. Jag undersökte ett antal scenarier 
angående de diskuterade infrastrukturprojekten och provade 
två förhållningssätt till stadsplaneringen. Båda två är ett sätt 
att utforska gränssnittet mellan stadsbyggnad och landskaps-
arkitektur. Detta avsnitt är en redovisning av skisser för hur 
norra Gullbergsvass landskap skulle kunna förvandlas.

Det första förhållningssättet innebar att undersöka hur pro-
grammatisk osäkerhet och landskapets särart skulle kunna 
förenas med varandra. Utifrån etappindelningen för de olika 
projekten som diskuteras på Gullbergsvass (se bildserie 
föregående sida), bestämde jag mig för att arbeta med en 
stadsplan för norra Gullbergsvass. Detta område är lättast att 
frigöra från sin nuvarande funktion – ASGs omlastningscentral 

för lastbilar. Resultatet blev en stadsplaneskiss. Denna visar 
hur norra Gullbergsvass kan införlivas med omgivande struk-
turer och hur nya kvalitéer kan tillföras det platta landskapet 
som ASG-terminalen lämnar efter sig. Landskapets omvand-
ling kan bli en investering för framtiden. Sådana investeringar 
är dyra. 

Det andra förhållningssättet innebar att arbeta med 
övergångszonen mellan Gullbergsvass och omgivande stads-
delar där barriärer samlas och de stora investeringarna disku-
teras. 
Under skissprocessen uppmärksammade jag två problem - 
att omvandla landskapet och bebygga Gullbergsvass, samt att 
frigöra stadsdelen från barriärer som omöjliggör integration 
med den övriga staden. Slutsatsen blev att jag fick skilja på de två 

problemen. Jag valde att fördjupa mig i övergångszonen mellan 
stationsområdet, Nordstan och Lilla Bommen. Problemen här 
utgörs bl a av stadsmotorvägar med komplicerade dragningar 
samt den stora uppfarten till Götaälvbron. Övergångszonen är 
avgörande när det gäller hur Gullbergsvass i framtiden kan 
införlivas med omgivande stadsdelar. Området är den viktigaste 
länken mellan Gullbergsvass och stadskärnan. Dess utveckling 
som första fas av exploateringen ger förutsättningar för Gull-
bergsvass att bli en integrerad del av staden. Fördjupningen 
blir ett strategiskt projekt inte bara för Gullbergsvass, men 
även hela Göteborg.

Framtidsplaner för omgivande områden 
beaktas i stadsplanen med avsikt att 
de ska samspela med förändringarna i 
Gullbergsvass. Störst potential i detta 
avseende har Holmen, 
en stadsdel under omvandling från lätt 
industri till kontorsprofil och boende.

Den första åtgärden som jag föreslår 
efter det att ASG-terminalen flyttas, 
är att bättre välkomna offentligheten 
i Gullbergsvass. Genom att anlägga en 
park förvandlas platsen till ett nytt 
Heden. De första kanalerna grävs för att 
göra platsen mera attraktiv.
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Nya offentliga stadsrum integrerar Gull-
bergsvass med övriga staden. Nya korri-
dorer genom området bryter barriärer och 
öppnar tomrummet för offentligheten. 
Stadsdelen korsas av flera stråk med var 
sin karaktär. Övergångar mellan dessa 
och Gullbergsvass påverkar stadsdelens 
form och innehåll. Här koncentreras de 
flesta offentliga funktionerna. 

PARK

PARK
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Gullbergsvass har vatten som ett återkommande 
stadsbyggnadselement, vilket bebyggelsen och 

offentliga rummen organiseras längs.I takt med 
stadsdelens utbyggnad blir kanalerna en del av det 

offentliga likaväl som det privata.

Kanalerna, huvudsakligen i nord–sydlig riktning, 
förmedlar ljuset från Göta älv in i stadsdelen. De 
lyser upp stadsrummet och formar ett spel mellan 

älven och stadens befintliga kanalsystem.
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Övergången mellan Nordstan och centralstationen är ett av 
Göteborgs mest komplexa stadsrum. Det befinner sig vid den 
ursprungliga stadsgränsen, den gamla övergången mellan stad 
och land. Med den klassiska stadskärnans nya roll (handel, 
arbetsplatser och parkering) samt de funktioner som området 
innehåller idag (tågstation, knutpunkt för kollektivtrafiken), blir 
det ett stadsrum där olika trafikantgrupper blandas. Området 
är övergångszon där bilister, kollektivtrafik- och tågresenärer 
blir gångtrafikanter. Idag är flödena komplicerade och denna 
konfliktfyllda situation behöver förändring. 
Målet med projektet är att minska barriäreffekten för att lättare 
kunna införliva Gullbergsvass tomrum med staden, skapa en 
enhetlig sekvens av stadsrum i balans med den befintliga 
stadsstrukturen. Sekvensen sträcker sig från Drottningtorget 
till Södra Älvstranden. 
Utbyggnaden sker i två etapper – innan och efter stations-
ombyggnaden. I andra etappen förutsätter stadsplanen en 
trafikförbindelse mellan Götaälvbron och Nya Allén. I de beslut 
som jag tagit i mitt förslag ställdes stadsplanen under arbe-
tets gång mot de olika scenarierna angående stationsområdets 
placering. Projektet går därför att genomföra oavsett vilken 
lösning som väljs. 

Stadsplanen riktar sig mot stadslandskapet, organiseringen 
av de nya offentliga stråken och den nya offentliga bebyg-
gelsen. Målet är att skapa en enhetlig sekvens av stadsrum i 

balans med det befintliga stadsrummet och offentliga funktio-
ner. Rörelsen genom de olika stadsrummen ramar in utblickar, 
vyer mot befintliga element i stadslandskapet som historiska 
spår, entréer till byggnader, riktningar till offentliga stadsrum 
och Göta älv.
Första delsekvensen är en vattenpark, övergång mellan land 
och vatten. Den möter gångstråket längs älven och kopplas via 
trappor till den nya Götaälvbron. Vid bron bildas en mötesplats 
för de som arbetar i närheten likaväl som för besökare. Där kan 
man fika, äta, vila och åka skateboard. Under platsen finns det 
parkeringshus i två våningar. 
Den signifikanta punkten i andra stadsrum blir ett köpcentrum 
med kopplingar till pendeltågstationen. Byggnaden innehåller 
bl a butiker, kaféer, vandrarhem, utställningsrum och biograf. 
Platsen genererar flera offentliga miljöer på olika nivåer, både 
utom- och inomhus. Den hänger över Mårten Krakowleden 
och skapar ett landskap för gångtrafikanter. De kan även röra 
sig på den överbyggda Göta tunneln när trafiken inte är lika 
intensiv. Genom att rikta offentliga stråket mot parken vid 
Bergslagsbanans station skapas det kontakt med de offentliga 
stadsrummet på Gullbergsvass. 
Tredje stadsrum innehåller huvudentrén till 
pendeltågsstationen. Den riktar sig mot Drottningtorget...skriv 
varför. Parallellt med denna placeras en stadspark med restau-
rang, långtidshotell och studentbostäder. Under parken finns 
parkeringshus med ett antal in- och utgångar som skapar 

platsens viktiga element. 
Övergången till fjärde stadsrum skapas genom en byggnad, 
mötespunkt för människor på väg till de olika kollektiv-
transporter som finns i området. Byggnaden innehåller inter-
net- och bokcafé. Stadsrummet kopplas till Drottningtorget, 
knutpunkt för gångtrafikanter. Där ställer man sin cykel, 
hoppar av från vagnen eller bilen och promenerar till tåget eller 
bussen.

Projektområdet sträcker sig mellan  Göta 
älv och Drottningtorget och en viktig 
knutpunkt.

Den viktigaste 
utgångspunkten för 
mitt projekt är den 
nya utformningen av 
Götaälvsbron. Jag  ger 
ett förslag på hur man 
kan hantera/utnyttja 
de ytor som frigörs 
efter att bron har 
flyttats och lagts i 
gatunivå.

Etapp B omfattar den explo-
atering som kan ske sam-
tidigt som stationsområdet 
förändras. Trafiken flyttas 
och utvecklingen som 
påbörjades vid Göta älv 
fortsätter mot staden.   

Etapp A omfattar den explo-
atering som kan ske innan 
en ombyggnad av stationen. 
Den innehåller den nya bron, 
en underjordisk station för 
pendeltåg kombinerad med ett 
stort multifunktionellt cen-
trum samt en stadspark som 
leder till vattnet.
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hållplatser

bilar superpostiion

spårbunden kollektivtrafik

gående

Med den klassiska stadskärnans nya roll 
- handel, arbetsplatser, parkering - 
samt funktioner som området innehåller 
idag blir det ett stadsrum där olika 
trafikantgrupper blandas. Området blir 
en övergångszon där bilister, kol-
lektivtrafik- och tågresenärer blir 
gångtrafikanter.

p-hus och parkeringsplatsertågstation, buss- och spårvagn hållplatser 
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parkering + bilar parkering+ gående kollektivtrafik + hållplatsr kollektivtrafik + gående
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Presentation Tranciks Finding lost space 
Finding lost space är en bok av Roger Trancik där ett 
funktionalistiskt begrepp ”stadsrum” behandlas. Roger Tranciks 
hypotes är att Moderna Projektet övergav 
stadsbyggnadstraditionen där byggnader och dess omgivningar 
samspelande med varandra. Detta förenklade det byggda till 
ett objekt och dess omgivningar till en odefinerad miljö. 
Metoden utvecklades i början av 1980- talet när Trancik var 
gästprofessor i stadsbyggnad vid Chalmers Arkitektursektion. 
Tranciks mål var att återerövra det odefinerade rummet. För 
att uppnå detta skapade han en analysmetod bestående av 
tre delar där tre olika teorier att se på staden behandlas. Den 
första är figure-ground teorin, att förstå av den urbana formen, 
förhållandet mellan volym (figure) och tomrum (ground). 
Analysen är ett verktyg för att identifiera textur och mönster 
likaväl som deras problem. Den andra, linkageteorin ser rörelsen 
som generator för den urbana formen. Understryckingen av 
förbindelsen och rörelsen är signifikant för denna metod. 
Den förmedlar linjär förståelse av staden, analyserar rörelsen 
istället för den urbana rummet. De första två teorierna kan 
reducera stadens problem till två dimensioner. Medvetenhet 
om de kulturella, historiska och sociala värden i stadens 
rum är det tredje lagret, placeteori. Resultatet skall vara en 
integrerad metod där de olika teorierna ger en enhetlig bild 
av staden. Denna ska visa på volym och tomrum i staden, 
organisationsgprinciperna mellan olika stadsdelar, samt svara 
mot människans behov och de unika kontextuella elementen.
I boken analyseras en rad städer enligt denna metod, bl.a. 
Göteborg. De områden som Trancik koncentrerar sig på är 
huvudsakligen övergången mellan den första, ursprungliga 
stadskärnan och de senare uppkomna stadsdelarna. Efter 
analysen av dessa områden omsätter han sina teorier i ett antal 
projekt i denna övergångszon. 

Presentation av Kevin Lynchs analysmetod
Kevin Lynch presenterar sin stadsanalysmetod I boken ”Image 
of the city”. Där framhåller han behovet av att kunna 
urskilja strukturella mönster, identifiera individuella bilder 
och tolka våra sinnesintryck i storstädernas kaotiska miljö. 
Det intressanta för Lynch är inte objektet, stadens enskilda 
element i sig, utan objektens värde i förhållande till hur de 
förmår spegla helheten. Det övergripande syftet är förmågan 
att samverka till en mental bild av omgivningen. Målet för 
Lynchs analysarbete var att pröva en gestaltningsteoretiskt 
hypotes på stadens nivå. Lynch arbetade med intervjuer med 
invånare för att pröva sin hypotes kring bildförmågan. Han 
utvecklade antaganden om stadens gestaltning och skapade 
en begränsad metod med syfte att belysa den gemensamma 
bilden av varje given stad. Enligt hans teorier är förutsättningen 
för att kunna skapa och behålla attraktiva stadsmiljöer att veta 
var stadens visuella kvalitéer ligger. Av de olika egenskaper 
som bestämmer en vacker stad är för Lynch orienteringen den 

viktigaste. Den slutsats drog han ur sina intervjuresultat visar 
att en formlös stad (eller plats) är svårare att komma ihåg trots 
sin eventuella funktionella betydelse. I analysen ses staden 
som ett visuellt fält, där människan läser sin fysiska miljö i en 
serie bilder för att kunna orientera sig. 
Lynchs analys består av tre delar varav den första, fältplanen 
är den mest utvecklade. Han har också skissat på en fortsatt 
analysprocess som behandlar problemställningarna i staden och 
hur dessa gestaltningsmässigt skall bearbetas. Från fältplanens 
värdering av elementen föreslår Lynch två efterföljande faser: 
problemplan och visuell plan.

Lynch analyserar stadens visuella form och funktionella 
samband genom fem element som förs samman i fältanalysen. 
De måste kombineras i stadsbilden så att de förstärker 
varandras kraft. Samspelet mellan elementen avgör om de 
överhuvudtaget uppfattas och kan samverka till en kontextuell 
helhet. Analysen genomförs med hjälp av visuella observationer 
av stadens form så som den uppfattas i tiden och på platsen. 
Analysen får en metodisk, tydlig och okomplicerad karaktär 
när stadens kvaliteter beskrivs genom de fem strukturerande 
elementen: stråk (path), gränser (edge), distrikt (district), 
knutpunkter (node) och landmärken (landmark). Elementen 
fogas därefter samman i fältanalysen till en fältbild, en fältplan. 
I fältanalysen värderar man elementets förmåga att genom 
tydlighet underlätta vår orientering. Det enskilda objektet 
beskrivs i förhållande till kvaliteter avseende enhetlighet 
eller enkelhet i form, klarhet i relation till bakgrunden samt 
dominans genom skala eller intensitet. Sambanden hos mer 
komplexa element beskrivs i högre grad genom kontinuitet, 
riktningsverkan, rörelseaccentuering, seriella samband. 
Det första elementen, stråk (path), utgörs av gator, vägar och 
leder, som vi rör och orienterar oss utmed och som binder 
samman staden. Det är när man rör sig utmed stråken, som 
man uppfattar de omgivande elementen och får en samlad 
visuell bild av stråken. Edges, eller gränser, kanter, bryn, 
barriärer, är linjära element som inte kan betraktas som stråk. 
De befinner sig mellan två naturliga faser, såsom utmed 
stränder, mellan olika områden, men också utmed exempelvis 
järnvägar eller vallar. De utmärks av kontinuitet och är 
svåra att korsa. Det är de sidoordnade gränserna som 
utgör ramen kring en helhet. Men det finns en avgörande 
skillnad i gränsens funktion, när den bryter sönder sambanden 
inom stadens centrala delar. Dessa centrala gränser har en 
fragmentariserande verkan och är både visuella och funktionella 
hinder. Men samtidigt har de en förtydligande funktion för 
läsbarheten.
Det tredje elementet är ett område eller distrikt. Distrikt 
betecknar ett relativt stort område med någon form av 
gemensam karaktär. Det kan hållas samman av fysiska 
karaktärsdrag eller tematisk kontinuitet. Distriktets karaktär 
kan också utmärka sig genom en kontrasterande form i 
förhållande till andra områden. 

Det fjärde elementet utgörs av knutpunkter. En knutpunkt 
kan ses som ett strategiskt fokus, som förenar  olika stråk. 
Det kan vara ett stort torg, en tematisk koncentration eller 
ett kommersiellt centrum. Det kan också vara en central 
samlingspunkt med symbolisk funktion. 
Landmärken utgör det femte elementet och de fungerar som 
referenspunkter i vår fysiska omgivning. Ofta utgör landmärket 
något unikt eller minnesvärt som framträder ur helheten. De 
verkar aldrig isolerade från omgivningen utan samverkar med 
helheten. 

Redan fältplanen är probleminriktad genom att den också 
beskriver försvagade formkvaliteter. Den sammanfattas i 
fältbilder och omfattande beskrivningar. I problemplanen 
sammanställts de element, där stråken är karaktärslösa, där 
gränserna är svaga eller frånvarande, platserna förvillande, 
områden kaotiska eller där formen generellt är oklar. 
Problemplanen sammanfattar därmed de element i staden som 
inte uppfyller de uppställda kraven på bildförmåga, tydlighet 
och läsbarhet. Problemplanen utvecklas till en kompilerad 
version av fältplanen. Både fält analysen och problemplanen 
kan därefter samverka som kontextuell utgångspunkt för en 
visuell plan mot vilken varje framtida projekt bör tolkas. 

Den visuella planen skall omfatta de mest signifikanta 
gemensamma bilderna, grundläggande visuella problem och 
möjligheter till förändring. Den visuella planen skall framför allt 
stärka sambanden mellan elementen för att bilden av staden 
skall uppfattas som en visuell helhet. Däremot finns det inte 
något uttalat syfte att arbeta med gestaltlagarna som operativa 
lagar för gestaltning. Teorigrunden verkar inte normativt inför 
professionellt gestaltningsarbetet. Problem som identifieras i 
förhållande till elementens formkvalitéer i fältanalysen utgör 
endast en del av de problemställningar, som Lynch vill bearbeta 
i en visuell plan. Han framhåller själv hur en genomarbetad 
visuell plan också kan balansera en snabba och storskalig 
utbyggnad av staden som sker utan insikt om den kontextuella 
helheten. 

Fältanalysen, problemplanen och visuella planen är väl 
sammanlänkade. Om observatören i enlighet med 
instruktionerna noterar problemen, bör övergången mellan 
de två arbetsfaserna inte innebära avsteg från analysens 
ursprungliga värdegrund. Även inför den visuella planen kan 
observatören välja i vilken grad fältanalysens värdegrund 
skall föras vidare och eventuellt kompletteras. Genom att 
metodiskt beakta analysens värdegrund, även när den förs 
vidare med fokusering på problempunkter och framtida 
rekommendationer, kan vi bevara verifierbarhet och därmed 
ett tydligt värdeperspektiv. Frågeställningarna kan emellertid 
vidgas inför den visuella planen och därmed tillåtas spegla 
ytterligare värderingar, professionella bedömningar eller 
mer pragmatiska ståndpunkter. Att renodlat hävda 
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analysperspektivet genom den visuella planen medför att 
fältanalysens bedömningar flätas samman med övriga 
värderingar inför planering först i ytterligare en praktisk 
arbetsfas, där den visuella planen då tydligt intar en normativ 
roll i relation till andra aktörer och värderingar. Lynch tar inte 
ställning själv hur hans analysmetod metodiskt skall verka 
fram mot en planeringsfas. Däremot har han ett uttalat syfte 
att stimulera kunskapsuppbyggnad och debatt.

Tillämpning av analysmetoderna 
Min avsikt här är att fånga platsen såsom jag ser den. Jag 
vill belysa de stora likaväl som de små landskapselementen 
och lägga vikten på samspelet mellan det byggda, det 
gröna, rörelserummet, landskapsformen och det offentliga 
stadsrummet. Elementen analyseras därför både separat och i 
samspel med varandra. Den representerar min upplevelse av 
staden och Gullbergsvass samt hur stadsdelen förhåller sig till 
andra stadsdelar.

Stadsanalysen består av tre delar. Inledningsvis undersöks 
området med hjälp av Tranciks anvisningar. Här (i motsats till 
Lynch) isärplockas och abstraheras stadens beståndsdelar. För 
att förtydliga andra element som är av betydelse för området 
kompletteras den ursprungliga kartserien med kartor med 
stadens gröna ytor (både offentlig och privat grönska) samt 
topografin. Metoden används för att undersöka samspelet 
inom de enskilda lagren (det byggda, rörelserummet, det 
gröna och landskapsformen) och för att i nästa steg underlätta 
undersökningen av samspelet mellan dessa. 
Lynchs fältanalys med sina fem element är stadsanalysens 
nästa steg. Här beaktas min upplevelse av samspelet mellan 
områdets beståndsdelar. Den beskriver Gullbergsvass tillstånd 
idag, platsens roll i regionen; platsens läge, roll och förhållande 
till andra stadsdelar; och till sist områdets upplevelse i sig. De 
fem elementen definieras och värderas i text- och kartform. 
För att fånga det offentliga livet i stadsanalysens tredje steg, 
undersöks förhållandet mellan platsen och det omgivande 
offentliga stadsrummets aktiviteter och deras intensitet. 
Först identifieras olika typer av offentliga stadsrum. Därefter 
undersöks intensiteten inom de enskilda stadsrummen. 
Undersökningen genomförs med hjälp av karta och 
fotografier.

Slutligen sammanställs Gullbergsvass problem. De element 
som inte uppfyller kraven på tydlighet, samspel mellan det 
byggda, det gröna och rörelserummet sammanfattas. Kritiska 
rummet definieras, potential och problem som jag vill komma 
åt beskrivs. 
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bild 30
Kop van Zuid
uppfarten till Erasmusbron

Min avsikt var att ha Barcelona, IBA Emscher Park samt Hol-
land med IJburg och Kop van Zuid som studieobjekt. Alla 
ovannämnda har på var sitt sätt haft som syfte att ta itu med 
städernas situation idag. I de holländska exempel är det på 
nationell nivå lika som på regional och projekt nivån. Emscher 
Park är en region i omvandling, Barcelona en stad. Det som 
karakteriserar de ovannämnda är bra relation mellan de olika 
planeringsnivåerna, tydliga och högt uppsatta mål samt ett 
sökande arbetssätt. Det satsades mycket på strategiska pro-
jekt som skulle bana vägen för de kommande projekten. För 
att uppnå en hög genomförandegrad har man även upp-
muntrat till tät samarbete mellan olika yrkeskårer inom både 
den kommunala och den privata sektorn. Detta för att bidra 
till sammanhängande formgivning av de nya landskapen där 
bebyggelse, grönska och infrastruktur skulle med stor omsorg 
formas till en sammanhängande helhet. Kanske det viktigaste 
av allt är det att alla mina studieobjekt förutom till en vis del 
IJburg, arbetar med befintliga stadsmiljöer.
Av de ovannämnda miljöerna har jag endast besökt Kop van 
Zuid. Därför förlitade jag mig på andra  källor när det gällde 
övriga miljöer. Artiklar av särskild vikt var ”Lära av Barcelona” 
av Elisabet Lundgren och Bertil Malmström samt en rad artiklar 
i tidskriften TOPOS nummer 26, 29, 31.

Nederländerna
Nederländerna är ett land med långa planerartraditioner. Idag 
är efterfrågan på bostäder stor, samtidigt som mark är en 
bristvara. Därför skapade den holländska staten det s k Vinex-
programmet, ett bostadsbyggnadsprogram som fram till 2005 
skall ge 500 000 bostäder. Programmet innehåller riktlinjer 
för bostadsplanering som innebär att nya bostadsstadsdelar 
skall anknyta till redan existerande stadslandskap. Detta gör 
det möjligt att stärka städernas ekonomi och samtidigt bevara 
det öppna landskapet.  Ytterligare konsekvenser av denna 
policy är en intensifiering av markutnyttjande i städerna och 
en förstärkning av kontrasterna mellan stad och land. Exempel 
som Kop van Zuid är typiska reaktioner i det tätbebyggda Hol-
land, tillämpbara också på många andra ställen i världen.
Med tanke på förflyttningen av besluten från politiken till 
marknaden har ekonomerna fått ett ökat inflytande på pla-
neringen. De senaste åren har också landskapsarkitekterna 
erövrat en allt starkare ställning i Holland, inte bara i sam-
band med ekologiska överväganden i planeringen, utan också 
inom områden som urban design, produktdesign och offentlig 
konst. Planeringen har alltmer kommit att handla om att bear-
beta ett landskap och landskapsarkitekter har ledande roller i 
alltfler projekt, kanske tack vare vanan att tänka i processer. 
Landskap kan inte formas till en gång för alla färdiga objekt.

Rotterdam Kop van Zuid
Efter den totala utraderingen under kriget har Rotterdams 
byggnadstradition präglats av en storskalig och framstegs-

optimistisk modernism. Gemensamt för både Rotterdam och 
Amsterdam är att marken sedan länge varit en bristvara. Under 
70- och 80-talet frigjordes stora centralt belägna ytor längs 
floden Maas i samband med att hamnverksamheterna flyttades 
västerut, närmare havet.
Projektet Kop van Zuid är en katalysator för stadsutvecklingen 
i Rotterdam med starkt stöd hos de kommunala politikerna. 
Målen för utvecklingen har varit flera. Det första var att mot-
verka segregationen och skapa en balans mellan två stadsdelar, 
delade av floden Maas. Den södra delen av staden, där ungefär 
hälften av befolkningen bor, oftast under mycket sämre vill-
kor är de i norr, har länge varit isolerad. Därför har man 
först och främst satsat på stadens infrastruktur, framför allt 
kollektivtrafiken: tunnelbana, spårvagn och busslinjer. Nästa 
mål var att skapa en flerfunktionell stadsdel, med bra balans 
mellan lägenheter och arbetsplatser. Det sista målet behand-
lade sammansättningen av de offentliga funktioner i området 
och deras koppling till de övriga funktionerna i staden, likaväl 
offentliga och privata.
Planeringen av Kop van Zuid var en lång process av studier och 
rekommendationer. Kännetecknande här var samordningen 
mellan befintlig och kommande bebyggelse samt infrastruktu-
ren på båda sidor av floden Maas. I stadsplanen satsades det 
på det offentliga stadsrummet där även floden skulle ingå som 
ett av elementen. Erfarenheterna sammanfattades i en stads-
plan. För att klargöra målsättningen för området har tre böcker 
sammanställts. Den första innehöll riktlinjer för stadsplane-
ringen och arkitekturen i området, den andra riktlinjer för det 
offentliga rummet. Den sista var genomförandeprogrammet 
som innehöll scenarier. Stadsplanen och de tre kvalitetsbe-
skrivningarna har varit plandokument i den offentliga plane-
ringsprocessen. Deras uppgift var att beskriva vad som var 
låst och öppet för tolkningar i vidareprocessen. De förslagna 
riktlinjerna hjälpte mycket vid samordningen av de offentliga 
rummen med de privata. Den viktigaste av böckerna blev ”Open 
space book”. Här utforskades och vidareutvecklades det mesta 
från den första boken. Varje del av planen skapades kring en 
egen offentlig miljö, men även som en del av en större stads-
del. Open space book innehåller fyra delar. Den första är en 
strukturplan för de offentliga rummen där olika teman, kva-
litéer och markpriser för de olika miljöerna kan utläsas. Den 
andra är sektioner visande huvudgator, kajer och gatukors-
ningar. Den tredje visar de viktigaste riktlinjerna för val av 
markbelägning, belysning och vegetation. Den sista är kon-
ceptuella lösningar för de mest attraktiva delarna i området. 
Stadsplanen från 1991 innehöll en karta och modell i skala 
1:2500. Det materialet gav en grundläggande idé om bygg-
nadsmassan dess förhållande till offentliga rummet.
Under tiden, när den nya stadsdelen skulle uppstå, behövdes 
det ett organ som skulle se till att kvalitéerna, utryckta kon-
ceptuellt i kvalitetsböckerna, införlivades i arbetet. Därför ska-
pades en kvalitetsgrupp där experter inom design, arkitektur 
och stadsplanering från den privata och den offentliga sek-

Studieobjekt

torn svarade för kontinuiteten i det offentliga rummet, slutliga 
möbel- och materialvalen. Deras erfarenheter sammanfattades 
i kartmaterial och kunde slutligen resultera i en budget och 
tidplan för hela stadsförnyelsen.
Kommunen utvecklade i sin tur handlingsplanen. En viktig 
detalj som skiljer den från kvalitetsboken är att den innehåller 
planer och idéer inte bara för Kop van Zuid utan även för 
stadsdelar på den norra sidan av Maas. Planen utryckte vikten 
av enhetlig lösning för alla stadsrummen och  definierade 
kontinuiteten i gatusektioner, hierarkin av gatuplanteringar 
samt förhållanden och övergången mellan de olika gångzoner. 
Den definierade slutligen tre stråk som löper på båda sidor om 
älven med var sin karaktär och känsla: innerstaden med höghus, 
handel- och servicefunktioner; järnvägstunnelområdet med 
marknader, turism, nattlivet och folkfester samt kulturstråket 
med historiska monument, parker, gallerier och konst. Denna 
del var kopplad till Kop van Zuid via en båtförbindelse. Stads-
planen illustrerade de olika stråken medan bostadsbebyggel-
sen förblev vit på plankartan. Den bestod av fyra kartor: stads-
planen, kvalitetsnormerna, gatubeläggningen samt möblerna. 
Kartan med kvalitetsnormerna var nära släkt med en ambitiös 
plan som redan fanns för den befintliga stadskärnan. Kop van 
Zuid skulle vara förlängningen av stadskärnan på södra delen 
av floden. Här lades vikten inte bara på arkitektoniska kva-
litéer, utan främst på projekteringen av de offentliga rummen. 
Dessa miljöer, noggrant projekterade, detaljerade och kon-
struerade skulle förbinda de olika individuella projekten, skapa 
enhet i området. Kop van Zuid relaterade även till omgivande 
stadsmiljöer med valen av gatubeläggningar och gatumöbler. 
Målet var dock att hitta en balans mellan de standarden för 
övriga staden och de nya kvalitéerna som stadsdelen skulle 
utstråla. Därför skapade man en ram där det fanns plats för 
enhetliga element som skulle understrykas av speciellt desig-
nade miljöer. De skulle utrycka tidsandan, vara moderna och 
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bildserie 31 a-b
IJburg - stadsplan och kon-
cept diagram

referera till 1990-latet. Elementen var axlar, delar av områden 
eller bara enstaka element. De definierades av sitt läge inom 
den urbana kontexten som helhet, inte enbart i stadsdelen. På 
det sättet skapades ovanliga miljöer undertryckta av speciellt 
formgivna gatubeläggningar, exklusiva gatumöbler eller kom-
bination av båda. Man ville inte skapa en enklav. Materialvalen 
har alltid gjorts med hänsyn till deras möjliga användning i 
andra stadsdelar. I formgivningen av stadsrummet föredrog 
man att skapa det enhetliga istället för det unika. Ett sådant 
tillvägagångssätt leder till att allt smälter samman – gaturum-
men och materialvalet.
Projektet kan ses som lyckat även om bara en del av de 
uppställda målen uppnåddes. För befolkningen på södra delen 
Rotterdam upplevs området tyvärr fortfarande som en enklav. 
Man försöker dock blanda olika boendeformer i olika prisklas-
ser. Blandningen av funktioner inom byggnaderna och kvarte-
ren uppnåddes inte heller i lika stor grad som man hade hop-
pats på. De offentliga funktionerna är inte tillräckligt många 
än.

Amsterdam - IJ waterfront 
Amsterdam med sin stadsförnyelse ville ge floden IJ som rinner 
igenom staden en ny ställning. I början av 90-talet var tanken 
att området skulle bli en attraktiv plats för stora internationella 
företag. Idén gav man dock upp och satsade på det betydligt 
mera attraktiva området kring Schiphol, Hollands internatio-
nella flygplats. Strategin blev istället att satsa på handel, turism 
och kultur, blandade med bostäder och vattenära aktiviteter.

Planerarna gav upp idén om en traditionell stadsplan för 
området. Osäkerheten om tiden och mängden av privata 
investeringar tvingade dem istället till en projektanpassad 
inställning. Det innebar dock inte att stadsförnyelsen inte 
skulle få en enhetlig karaktär. Transformeringsprocessen star-
tades genom att formge och uppföra offentliga miljöer. Under 
denna process skulle IJ så småningom bli en del av stadsland-
skapet.  Stadsplanen beskriver innehållet i de olika områden, 
samt deras relation till övriga staden. Centralt i planen är 
defineringen av fyra typer av älvstränder som tillåter olika 
utgångspunkter i formgivningen och arrangemangen av de 
offentliga rummet. En rad riktlinjer skapades för vart och 
ett av de olika delområdena längs älven. Tema som tas upp 
där är enskilda platsens historia, stadsdelens morfologi samt 
förhållandet till IJ. Detta var dock inte det enda verktyget för 
att skapa en enhetlig miljö. Planen utrycker även infrastruk-
turella och offentliga mål. Ryggraden är IJ-boulevarden, som 
förbinder alla projektområden lägst floden och vars utform-
ning varierar beroende på trafikintensitet och transportmedel.
Ett intressant projektet inom IJ-waterfront är IJburg, nästa 
stora stadsbyggnadsprojekt. Det är en arkipelag bestående 
av sex öar i varierande storlek, både nyskapade och omge-
staltade i IJsjön. Öarna byggdes upp för att förtäta Amster-
dams befintliga stadskärna. För att locka investerare valde man 
först att arbeta fram ett sammanhållet landskap där framtida 
bostadsområden skulle kunna finnas. Målet var att förberedda 
landskapet och utrusta det med starka element. Planen för 
området består av två delar: landskaps- och stadsplanen. Den 

första är den mest utvecklade och bestämmer utgångspunkter 
för stadsplanen. Byggnader, förutom de i strategiska stadsde-
lar lämnade man ohanterade i stadsplanen.
Landskapsplanen för IJburg innehåller kompositionen av land, 
vatten och formgivningen av stränderna. Den viktigaste 
utgångspunkten är vattnet. Förhållandet mellan land och 
vatten, hänsyn till vindar samt vattendjup är de styrande 
förutsättningarna. Öarna skapar ett stort antal möten mellan 
land och vatten vilket ger bebyggelsen nära kontakt med 
stora öppna vattenytor. Mötet mellan land och vatten skapar 
också nya möjligheter till ekologiska nischer såsom grunda 
bankar, övergångszoner och skyddade områden. Stränderna 
formas efter sitt läge vid lugna eller blåsiga vatten, med 
trädplaneringar i norr, bryggor och pirer i öster och väster, 
samt privata trädgårdar som vänder sig mot söder. Den nya 
planen handlar framför allt om att organisera de förutsättningar 
som gäller för de olika öarna, till en katalog av möjliga utform-
ningar av strand- och kajområden samt olika biotoper för 
växtlighet och djurliv både på land och i mellanliggande vatten. 
Preciseringen av bebyggelsen hör till ett senare skede och 
får därför vänta. Landskapsplanen innehåller sin egen arkitek-
tur, oberoende av stadsplanen. Den oregelbundna formen av 
stränderna har sitt motsats i den regelbundna stadsstrukturen 
på var och en av öarna. Enkelheten och neutraliteten i stads-
strukturen tillåter mer än en interpretation för formgivning av 
detaljerna, så att var och en av öarna får en annan karaktär. 
Skillnader mellan öarna har sin ursprung huvudsakligen i 
deras förhållande till varandra samt deras relationer till aspek-
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bildserie 32 a-b
IBA Emscher Park
regionplanen och en av 
parkprojekten

ter såsom bebyggelsens täthet, karaktären av mellanrummen, 
arkitekturens form samt byggnadernas typologier. Innehållet 
i varje ö är beskrivet som en verktygslåda, som tillsammans 
med stadsplanen skapar en grund för mera ingående planer. 
Ijburg kommer inte att bli endast ett bostadsområde. Huvud-
punkterna i utvecklingsplanen är båthamn, strand samt nya 
naturområden. Långsträckta infrastrukturer förbinder öarna 
med varandra, Amsterdams centrum och andra städer i regio-
nen.

IBA Emscher Park, Ruhrområdet, Tyskland
IBA Emscher Park är ett projekt som pågick mellan 1989 – 
1999 och som skall återinföra liv i södra Ruhrområdet, en 
av de äldsta och största nedlagda industriregioner i Europa. 
Omvandlingen från industri- till informationssamhälle bidrog 
till nedläggningen av gruvor, stor arbetslöshet samt utflyttning 
från regionen.
Emscher Park området är en extremt bebyggd, främst med 
bebyggelse av låg täthet. Det icke bebyggda, 320 av 800 
km2 ockuperas av otillgängliga tomrum i landskapet såsom 
motorvägar, järnvägar, övergivna industrier och avfallsdepo-
nier.
Projektet har haft som syfte att minska industrialismens nega-
tiva verkan genom att skapa ny infrastruktur som ger underlag 
för utveckling i området. IBA Emscher Park etablerades under 
slagorden ”workshop for the future of industrial regions”. Målet 
var att undersöka och samla erfarenheter om omvandlingen 

av postindustriella områden för att komma fram till riktlinjer 
för kommande projekt. Organisationen omfattade 30 personer 
och drevs som ett självständigt bolag utan rätt för egna inves-
teringar eller bestämmanderätt. Dess uppgift var att bidra till 
förnyelseprocessen med nya idéer, riktlinjer och kvalitetspro-
gram samt organisera tävlingar. I samordningen av projekten 
ingick även att uppmuntra lokalpolitikernas och lokalbefolk-
ningens engagemang, locka privata investerare, ta hand om 
finanser, men även att starta diskussioner mellan olika invol-
verade yrkesgrupper, såsom arkitekter, planerare, konstnärer, 
ingenjörer och politiker. Den processen lade grund för 
multidisciplinära arbetsgrupper som samarbetade direkt med 
ansvariga lokala myndigheter. Den strikta fördelningen mellan 
de offentliga och privata sektorerna suddades ut. Arbetet 
med Emscher Park gjorde det därför nödvändigt att bryta 
med de officiella tyska metoderna för stadsplanering, likaväl 
med det sedvanliga sättet att ekonomiskt marknadsföra regio-
nen. Istället valde man att att kombinera officiella regler och 
bestämmelser med olika självreglerande marknadsformer. I 
början av denna process ersattes av funktionsbaserade utveck-
lingsplaner med strukturplaner samt detaljplaner med riktlin-
jer där endast de strategiskt viktiga värdena fastställdes.
Tack vare de olika kompetenserna som var involverade och 
genom att projektet riktades mot regionens industriella, eko-
nomiska, sociala och kulturella strukturer samt ekologiska 
samband, omdefinerade Emscher Park hela regionens identi-
tet. 
De viktigaste utgångspunkterna för planeringen var först och 

främst demografiska förändringar. Även markutnyttjande som 
avhjälper ökande tendenser till städernas utglesning samt tra-
ditionella stadskärnans utsöndring var viktiga. IBA bestämde 
sig därför att sätta ut ett antal nya urbaniserade områden 
omgivna av starkt definierad grönska. Regionen saknade 
grönområden och därför satsade man på omvandlingen av 
övergivna industriområden och mark ockuperad av infrastruk-
turer. Grundkonceptet var att anlägga ett system samman-
kopplande av parker, och med dessa skapa en länk mellan den 
lokala och regionala skalan. Parksystemet formar fysiska ramar 
för hanteringen områdets problem, vilka är bl a föroreningar, 
rehabilitering av nedlagda gruvor, utveckling av nya företag 
och energisparande. De mest nyskapande har sysslat med res-
taurering av hårdgjord och/eller förorenad mark med hjälp av 
ett ekologiskt angrepssätt.
Syftet var att inbjuda till samspelet mellan människans kom-
plexa beteende och ekosysytemet. De över 120 projekt som 
IBA startade skiljer sig mycket från varandra när det gäller 
nivån och skalan av ingreppen. Den första nivån är planen 
att återskapa landskapet, återhämta ekosystemen, framför allt 
flodernas. Den andra nivån är att utveckla parker som sam-
manbinder städerna och hindrar oönskade stadsbildningar i 
städernas utkanter. Den tredje är stadsbyggnadsprojekten som 
marknadsför kompakta städer och komplexa, funktionsblan-
dade förorter. Det fjärde är pilotprojektet som gynnar nya eko-
nomin och mijlövänliga teknologier.
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bildserie 33
Barcelona - staden idag
och exempel på 
stadsförnyelse längs
vatten

Barcelona, Spanien
Barcelona var en gång en stark och självständig stad på iberiska 
halvön men förlorade sin makt och skönhet under 1930-talet. 
Stadens pånyttfödelse började i mitten av åttiotalet med en 
stor satsning på stadsförnyelse. Även arrangemangen av de 
olympiska spelen i Barcelona 1992 hade stort inflytande under 
denna process. Störst vikt lades vid det offentliga rummet 
vilket kan förklaras med klimat, kultur och historia. 
Det fanns tre målsättningar. Att förhindra segregation - 
stadsdelarna skulle vara flerfunktionella. För det andra att 
förnya stadens front mot havet samt förena denna med övriga 
stadsdelar. Det tredje var att förnya det offentliga stadsrummet 
och därmed medverka till ett levande stadsliv samt en positiv 
blid av staden för dess invånare och besökare.
För att förverkliga kommunens ambitioner har den offentliga 
sektorn samarbetat flitigt med den privata. Den avvägningen 
har även varit svårast att hantera. Kommunen har dock delvis 
sökt finansiering hos fastighetsägarna mot att erbjuda bättre 
närmiljö med ökande egendomsvärden som följd. Någon 
enhetlig stadsplan i samma mening som i de holländska 
exemplen fanns dock inte.
Många platser har efter stadsförnyelsen fått en ny form 
och blivit bättre integrerade med övriga stadsstrukturen. 
Kombinationen av det byggda och det gröna i de offentliga 
rummen är oftast tydlig. 
Områden som prioriterades var de mest centrala i varje stadsdel. 
På det sättet representerades var och en av stadsdelarna 
i stadsförnyelsen. Varje projekt hade därför sina specifika 
egenskaper beroende på kontexten som det befann sig i. Det, 
samt högt kvalité som kännetecknar som de flesta projekten, är 
kanske det som gör Barcelonas stadsförnyelse så egenartad.
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