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DEL 3. FALLSTUDIE: ÖSTRA NORDSTADEN

Denna avslutande del av arbetet består av en mer ingående studie av ett
område som jag valt för att det på många sätt utgör ett bra exempel på
saneringsepokens stadsbyggande, samtidigt som det i vissa bemärkelser
skiljer sig från det typiska sanerade området. Saneringen av Östra Nord-
staden i Göteborg var det största enskilda saneringsprojektet i Sverige
och den anläggning som blev slutresultatet är fortfarande en av de största
i sitt slag.

Fallstudien inleds med en historisk tillbakablick, fokuserad på det
saneringsprojekt som skapade själva objektet för fallstudien, och som
även ställs i viss relation till den tidigare stadsmiljön på samma plats.
Historieteckningen följs av en ingående beskrivning av Östra Nordstaden
som det ser ut idag, både vad gäller form och funktion samt dess roll i
staden Göteborg och i regionen. Därefter följer en diskussion om anlägg-
ningens kulturmiljövärde baserat på den arbetsmodell som presenterades
i föregående kapitel, som konkretiserats i ett förslag på bevarandeprogram
för stadsdelen. Avslutningsvis ges en sammanfattande slutdiskussion för
hela arbetet. Det ska redan här upplysas om att fallstudien inte innehåller
något planförslag i ordets vanliga bemärkelse, eftersom det inte är studiens
syfte att framställa något sådant. Syftet med denna del är istället att
undersöka hur en anläggning från den aktuella epoken kan värderas utifrån
ett kulturhistoriskt perspektiv och med ett planeringsmässigt förhållnings-
sätt.

Östra Hamngatan, Göteborg
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Historien om Östra Nordstaden

Östra Nordstaden, tidigare kallat stadens fjärde kvarter, är en del av det
ursprungliga Göteborg, det vill säga den befästa stad som anlades efter
holländskt mönster på 1620-talet. Området utgjordes ursprungligen av
fem längsträckta kvarter, i norr och öster gränsande mot de befästnings-
vallar som utgjorde stadens yttre gräns. Stadsdelen omgärdades ursprung-
ligen på alla sidor av vatten (Stora hamnkanalen, Östra hamnkanalen
och vallgraven). Den angränsande delen av vallgraven fylldes igen under
1800-talet och Östra hamnkanalen försvann på samma sätt på 1930-talet.

Innan omvandlingen

Det Östra Nordstaden som jämnades med marken vid 60-talets slut var
en ganska brokig stadsdel, präglad av småindustri, hantverk, lagerlokaler,
agenturer och ett flertal enklare hotell och ”rum för resande”. Bostäder
fanns däremot bara i ett mindre antal, närmare bestämt 5% av vånings-
ytan134. En undersökning av förändrade företagslokaliseringar gjord i
samband med saneringen visar att den gamla stadsdelen innehöll en
mångfald av små och medelstora verksamheter, närmare bestämt 258
företag med sammanlagt 1 975 sysselsatta. Utredaren beskriver stadsdelen
före saneringen som ”ett randområde till Göteborgs CBD med en verk-
samhetsstruktur som är karaktäristisk för vad man brukar kalla Citys
baksida”135. Bebyggelsen, uppdelad på 90 fastigheter, bestod av stenhus
av varierande karaktär i företrädesvis tre våningar, de flesta byggda under
1800-talets senare hälft. Mot Brunnsparken och Östra hamngatan reste
sig en ganska representativ bebyggelse, medan husen i områdets inre var
av enklare typ136.

Kvartersstrukturen hade i princip bevarats från den ursprungliga 1600-
talsplanen. Götgatan, som senare skulle bli områdets huvudaxel, anlades
omkring år 1800, samtidigt som de gamla befästningsvallarna bebyggdes

134Fritz 1997, s9
135Holmberg 1969, s10
136Kjellin et al 1973

Göteborgs centrum.
Östra Nordstaden
markerad med gult.
Ortofoto: SBK,
Göteborgs Stad.

Östra Nordstaden
1860. Notera de
sneda gatorna (Norra
Larmgatan och Lilla
Klädpressaregatan)
som markerar
stadsbebyggelsens
ursprungliga gräns.
Ur Kjellin et al 1973.
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med nya kvarter. Gatorna inom området var smala liksom själva kvarteren.
I planhandlingarna för saneringen beskrivs bebyggelsen som hårt nedsliten
och förslummad. Ingen byggnad bedömdes heller vara av sådant kultur-
historiskt intresse att den borde bevaras för framtiden. Detta var alltså
innan miljötänkandet hade ersatt objekttänkandet inom kulturmiljö-
vården.

Göteborg börjar saneras

I Göteborg kan saneringsvågen sägas ha börjat 1958 då ett halvkommunalt
saneringsbolag bildades. Rivningarna tog fart på allvar under 60-talet,
men det var inte i första hand stadskärnan som sanerades utan kransen
av närförorter med arbetarbostäder. Men även innerstaden genomgick
på sina håll genomgripande förändringar, med bl.a. ett nytt kvartersstort
Domus-varuhus vid paradgatan Kungsportsavenyn (se s39).137 Liksom så
många andra städer satsade Göteborg stort på byggande av nya bostads-
förorter, vilket tog mycket av den kommunala planeringens resurser. Det
gjorde att innerstadens omvandling i stor utsträckning blev föremål för
privata projektörer som hade relativt vida ramar att hålla sig inom.

I en generalplaneskiss för Göteborgs city från 1964, reviderad och antagen
1967, ges en översiktlig men ändå tydlig bild av hur de styrande ville att
stadskärnan skulle se ut138. Området var uppdelat i zoner för detaljhandel,
kontor/hotell/banker, allmän förvaltning och andra offentliga anlägg-
ningar. Bostäder medgavs bara för de mer avsides belägna västra delarna
av centrum, medan kvarteren närmast vallgraven utgjorde en av två
”parkeringszoner” vid centrums norra och södra utkant. En uttalad ambi-
tion var att utveckla city från en blandning av bostäder och olika verksam-
heter till ”ett fåtal renodlade cityfunktioner”, d.v.s. kommersiella lokaler
och administration. Det ansågs viktigt att stadens utveckling vad gällde
handel och andra cityverksamheter var koncentrerad till just city. Göteborg
skulle vara regionens huvudcentrum och måste därför vara byggt och
organiserat på ett rationellt sätt. Trafikfrågan var förstås också viktig.

Centrumled och sökarring var utlagda enligt tidens normer och ett
sammanhängande gångstråk genom city borgade för en trafiksäker och
rationell centrummiljö.

Östra Nordstaden, som tidigare lämnats därhän i förberedande sanerings-
utredningar, fick sin officiella dödsdom genom generalplaneskissen från
1964. Då hade emellertid planeringen för ett nytt affärscentrum på platsen
redan pågått ett antal år, och rivningarna hade redan börjat. Området
förklarades nu som saneringsmoget och avsattes i planen för i huvudsak
detaljhandel. Kvartersstrukturen förenklades något i planen och Götgatan
förlängdes till Brunnsparken för att bli en del av det sammanhängande
gångstråket, men de tvärgående gatorna fick vara kvar i sina ursprungliga
sträckningar, eftersom den gamla stadsplanen faktiskt tillskrevs ett stort
kulturhistoriskt värde.

137Johansson 1997, s1997
138Göteborgs city – Generalplaneskiss för stadsdelarna Inom vallgraven och Nordstaden 1964/1967

Generalplaneskiss 1964/1967. Notera de streckade parkeringszonerna runt centrum.
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Ett privat initiativ och en rationell plan

Kanske var det på grund av att Östra Nordstaden inte innehöll någon
större mängd bostäder som det kommunala saneringsbolaget Göta Lejon
valde att inte ta sig an stadsdelen. Istället bildades 1959 det helprivata
bolaget Östra Nordstaden AB & Co. Kommanditbolag, bestående av tio
byggnadsföretag med uppgift att förvärva fastigheterna inom området
samt projektera och genomföra saneringen. Bland initiativtagarna fanns
bl.a. den vid det laget välkända saneringsexperten Vattenbyggnadsbyrån.
Det privata initiativet välkomnades av staden eftersom en sanering av
Östra Nordstaden låg i linje med cityplanens intentioner om en utvidgning
av detaljhandeln i city. Så blev Östra Nordstaden inte bara ett av de största
enskilda saneringsprojekten i Sverige utan också ett av de få som skedde
helt i privat regi. Staden hjälpte till genom att zonexpropriera de fastig-
heter som inte inlöstes frivilligt, och genom upprättandet av nödvändiga
planer.

Under 60-talet framställdes så en rad förslag på hur den nya stadsdelen
skulle se ut. I samråd med staden lät kommanditbolaget upprätta en
dispositionsplan som sedan låg till grund för den stadsplan som slutligen
antogs 1968. Planen innebar att den gamla kvartersstrukturen till stora
delar upphävdes och att den nya stadsdelen byggdes som ett samman-
hängande komplex bestående av nio byggobjekt, vilket innebar ett avsteg
från generalplanen för city. Anläggningens förhållande till omgivande
stadsbebyggelse framgår i den utförliga planbeskrivningen:

Östra Nordstaden har i förslaget utformats som en självförsörjande affärs- och
kontorsstadsdel samtidigt som en nära samhörighet med intilliggande delar av
city eftersträvats. I sin yttre arkitektoniska gestaltning, avgränsning och höjdskala
ansluter den föreslagna bebyggelsen till den traditionella stadsbilden med dess
låga, horisontella linjespel. Tack vare gatugenombrottet till Norra Hamngatan
knyts Östra Nordstadens gånggator samman med övriga gångstaden.139

Den förlängda Götgatan, inomhusgata i hela sin sträckning, utgjorde
tillsammans med den korsande och likaledes taktäckta Postgatan ett av
planens huvuddrag. Dessa gator skulle vara generöst tilltagna och
klimatskyddade så att handlarna kunde öppna sina butiker mot gatan.
Två gator, Kronhusgatan och Norra Larmgatan, rationaliserades bort helt.
Därmed försvann två tydliga spår av Göteborgs ursprungliga stadsplan,
där den sistnämnda gatan utgjorde stadens yttre gräns och har ett ur

Stadsplan för östra Nordstaden 1968 (detalj). Notera att både den nya och den
gamla kvartersstrukturen går att avläsa. Stadsbyggnadskontorets arkiv, Göteborg

139Göteborgs stadsfullmäktiges handlingar nr 184:1968, s4
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stadsmorfologisk synpunkt viktigt förhållande till det övriga gatunätet.
Ändringen av kvartersstrukturen kommenteras i en skrivelse till Bygg-
nadsnämnden i augusti 1963, undertecknad stadsplanechef Folke Björck
och generalplanechef Axel Lund:

En rationell utformning av detaljhandelsytorna inom storkvarteret kräver
igenläggning av befintliga gator för att ernå större och funktionsdugliga kvarters-
enheter. Detta är ett krav från flera intressenters sida och understöds i övrigt
även från övrigt experthåll. Konsekvenserna av gatuigenläggningen beklagas
från flera håll men måste med hänsyn till områdets rationella utnyttjande för
cityverksamheter accepteras. Från Riksantikvarieämbetets sida delar man i stort
denna uppfattning och förklarar sig sakna medel att hävda antikvariska synpunkter
gentemot intressenternas krav på en rationell stadsplan.

I valet mellan rationalitet och bevarandevärde var det således ingen tvekan
om vad som var viktigast, även om Byggnadsstyrelsen uttalade att denna
typ av igenläggning av gator inte fick bli prejudicerande.

I övrigt var planen anpassad efter den anläggning som projektörerna hade
tagit fram. Verkligheten skulle dock komma att skilja sig från planen i
vissa avseenden, bl.a. eftersom projektet flera gånger arbetades om under
planeringsprocessen. Den största skillnaden är parkeringsytorna som i
planen är avsedda att vara fördelade på de övre planen i de två varuhusen
(femman-huset och Åhléns). Slutresultatet blev ett separat p-hus med
2 400 bilplatser i områdets norra del.

Rivningen av Östra Nordstaden var förstås ett omfattande projekt och
pågick under nästan hela 60-talet. Givetvis skedde det inte utan protester,
även om dessa inte var tillnärmelsevis lika omfattande som inför Hagas
sanering några år senare, sannolikt beroende på att det inte fanns så många
boende i stadsdelen. I diskussionerna som fördes ifrågasattes om
saneringsbehoven och behoven av ett nytt köpcentrum verkligen var så
definitiva, och om den estetiska utformningen av anläggningen fanns
det också gott om kritiska synpunkter140. Detta var emellertid inte till-

räckligt för att stoppa Östra Nordstaden AB & Co. KB. Bygget av det nya
affärscentrat skedde i ett högt tempo och 1972 var den första etappen
klar för invigning. Projekteringen och byggandet kantades av några mindre
kriser. I slutet av 60-talet drog sig flera av de stora intressenterna, bl.a.
NK och KF, ur projektet och det ekonomiska läget blev akut. Stadsbilden
blev också lidande eftersom stora delar av stadsdelen redan var riven
och det som var kvar liknade, så sent som 1970, mest någon slags
katastrofområde. Räddningen blev skattedispens och nya ekonomiska
intressen.141 Byggandet skedde sedan med forcerad hastighet, och hela
den nya stadsdelen var färdigställd 1975.

140Fritz 1997, s9
141Johansson 1973, s8

Östra Nordstaden före
saneringen. Hotell,
caféer, verkstäder och
andra mindre verksam-
heter fördelade på 90
fastigheter.
Foto: Bodin Studio
 ur Fritz 1997.
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Östra Nordstaden � beskrivning av en stadsdel

Östra Nordstaden, hädanefter kallat Nordstan vilket är den gängse benäm-
ningen, beskrivs gärna av sin egen marknadsledning som en stad i staden,
vilket är en inte helt missvisande liknelse med tanke på anläggningens
storlek och komplexitet. Anläggningen upptar en markyta av cirka 6,5
ha med en total våningsyta på 320 000 m2 och kan betraktas både som ett
kvarter, en stadsdel och ett sammanhängande byggnadskomplex. När den
beskrevs i tidskriften Arkitektur hade också skribenterna, trots sin
skeptiska inställning, svårt att dölja sin fascination inför anläggningens
”tekniska prestanda” med allt vad underjordiska lastgator, centrala kyl-
anläggningar, enorma handelsytor och reservkraftsaggregat hette142. Jag
ska i detta avsnitt ge en relativt utförlig beskrivning av stadsdelens
egenskaper och karaktär utifrån arkitektoniska, funktionella och – framför
allt – stadsplanemässiga aspekter. Numreringen av byggnadsobjekten som
används fortsättningsvis härrör från byggandet och är den benämning
som fortfarande används i informationsmaterial och liknande (se över-
siktskarta).

Strukturell uppbyggnad

Ur ett översiktligt perspektiv består Nordstan av åtta objekt, delvis
sammanbyggda och förbundna av de två korsande inomhusgatorna
Götgatan och Postgatan, som båda ingår i ett sammanhängande system
av gågator genom stadskärnan, samt det centrala Nordstadstorget.
Inomhusgatorna och torget är en gemensamhetsanläggning som ägs av
de olika fastighetsägarna genom en samfällighetsförening, som också
äger parkeringshuset. Postgatan fortsätter österut i form av en gångtunnel
under Nils Ericsonsgatan mot centralstationen. Då Nordstan också gränsar
mot Brunnsparken som är knutpunkten för stadens kollektivtrafik är hela
anläggningen ytterligt lättillgänglig för alla trafikslag, något som troligen
är en förutsättning för en så besöksintensiv verksamhet. Anläggningen

142se Wickenberg 1973

0 50 100mNordstan kan ses både som ett kvarter och som en stadsdel.
Långsidan mot Östra Hamngatan är ca 330m och kortsidan mot
Norra Hamngatan ca 210m.
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upplevs utifrån som ett enda stort kvarter och ger ett ganska kompakt
och slutet intryck, som varken harmonierar eller utgör något riktigt skarp
kontrast mot omgivande bebyggelse.

Nordstan är inte bara ett köpcentrum utan rymmer också stora kontorsytor
och hotell. Ursprungligen upptog de tre ”bankpalatsen” – Länssparbanken,
SE-banken och Götabanken – större delen av kontorsytan med varsitt
väl tilltaget kontorshus dit respektive huvudkontor flyttades. Kontors-
husens två nedersta våningar, åtminstone den del som vetter mot
inomhsgatorna, samt källarvåningen upptas av handel. Objekt nr 5 (det
s.k. femman-huset) är i sig disponerat som en galleria där de nedre
våningsplanen helt utnyttjas för handel. Objekt nr 3 upptas till större
delen av ett hotell medan objekt nr 2 som utgör anläggningens huvudentré
mest innehåller kontor, men även handel i nedre plan. Lite förenklat kan
man beskriva Nordstan som ett köpcentrum ovanpå vilket man byggt ett
kontorscentrum, separerat från kommersen på de nedre våningsplanen.
På plan tre förbinds de olika byggnadsobjekten med en terrass (Övre
Nordstadstorget), öppen för allmänheten dagtid, men i praktiken bara
nyttjad av dem som arbetar i kontorshusen.

Parkeringshuset (objekt 7), som förstås fyller en angörande funktion för
hela anläggningen, är placerat i stadsdelens norra hörn i direkt anslutning
både till den stora trafikknuten utanför och till affärscentrats gångtrafik-
system. Införsel av varor och utförsel av avfall sker genom den 1,5 km
långa lastgatan som går i en slinga under hela stadsdelen och har sin in-
och utfart norr om densamma.

Den ekonomiska och organisatoriska strukturen är också av betydelse.
Till skillnad från många andra gallerior/köpcentra ägs inte hela anlägg-
ningen av en och samma fastighetsägare, utan varje byggnadsobjekt har
olika ägare, huvudsakligen stora nationella fastighetsbolag. De sex stora
fastighetsägarna ingår också i en samfällighetsförening som i sin tur äger
p-huset och (inomhus-)gatumarken inom stadsdelen. Därutöver finns en
företagarförening som samlar affärer och kontor och företräder deras
intressen. Samfällighetsföreningen och företagarföreningen ingår båda i
Nordstans marknadsledning HB som står för marknadsföring, adminis-
tration och information.

Sektion genom “femman-huset” som visar dispositionen med handel i tre plan,
inomhustorg, lastgata i källarplan och det övre torget med entréer till
kontorslokalerna i de övre planen. Från Arkitektur nr 4:1973, s16. Vy mot söder över Övre Nordstadstorget.
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Utvecklingen

Under Nordstans 30 levnadsår har vissa strukturella förändringar skett,
förutom en stor mängd förändringar av mer ytlig karaktär samt invändiga
upprustningar. De viktigaste förändringarna hittills är som följer.

- 1985 revs några av de kvarvarande äldre fastigheterna mot
Brunnsparken. Nybyggnaden inlemmades som en del i den nya
anläggningen (objekt 2).

- 1986 öppnades en affärsgata, kallad Lilla Klädpressaregatan i
Götgatans förlängning ut mot Kanaltorgsgatan i norr. Därmed till-
skapades en förbindelse genom hela stadsdelen i nord-sydlig
riktning som aldrig tidigare funnits och Nordstan fick en ny entré
mot norr. Åtgärden gav också ett stort tillskott av handelsyta.

- 1990 antogs en ny detaljplan för området med det enda syftet att
skapa överensstämmelse mellan plan och veklighet. Från den gamla
planen hade då ett antal dispenser givits vilket försvårade fortsatt
bygglovgivning. Planen upprättades av ett privat arkitektkontor
enligt enkelt planförfarande.

- P-huset byggdes på med två parkeringsplan 1991. De tidigare 2 400
bilplatserna utökades därmed till 2 720, vilket är mer än det
sammanlagda antalet bilplatser i citys övriga p-hus.

- En del av Köpmansgatan införlivades med övriga inomhsgator
genom att den övertäcktes av ett glastak 1997 och gav plats för
ytterligare handel. Den plan som upprättades för detta ändamål
skyddar också arkadgångarna mot Östra Hamngatan från att byggas
igen.

En tendens på senare år har varit att bankernas lokalbehov har minskat
och att en allt större yta tas i anspråk för handel. Flera av de fastigheter
som ägts av banker har fått nya ägare och i den mån bankerna har kvar
sina kontor är det som hyresgäster. Vad gäller den framtida utvecklingen
verkar den innebära en fortsättning i ungefär samma riktning. I förstone

är det objekt 4, där idag Föreningssparbanken håller till, som står inför
en omvandling där bank- och kontorslokaler görs om till butiksytor.143

Det gäller i synnerhet ytorna mot Nordstans ”utsida”, d.v.s. mot de omgi-
vande gatorna som idag är ganska anonyma och händelsefattiga eftersom
anläggningen vänder sig inåt.

Nyligen beviljades rivningslov för en av de få kvarvarande äldre bygg-
naderna i kvarteret, hotell Opera (tidigare Järnvägshotellet Kung Karl),
som ska ersättas med en ny hotellbyggnad. Beslutet beklagas av många
(inte minst byggnadsnämnden), men byggnaden omfattas inte av några
särskilda skyddsbestämmelser och eftersom den gällande detaljplanens
genomförandetid inte gått ut kan fastighetsägaren ställa stora ersättnings-
anspråk om kommunen skulle neka nybyggnation som är förenlig med
gällande plan. Nu diskuteras istället planändringar för att inte huset
bredvid, det anrika ”Apotekshuset”, ska gå samma öde till mötes. Denna
byggnad, ett framträdande och karaktärsgivande hörnhus från 1912, har
inte heller något skydd i planbestämmelserna. Något planarbete i detta
ärende har emellertid ännu inte påbörjats.144

143Larsson, A. Intervju 041028
144Sahlberg, 2004

Den kvarvarande
äldre bebyggesen i
Nordstan. Apoteks-
huset närmast
kameran och f.d.
järnvägshotellet
till höger därom.


