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Användning/funktion

Som redan nämnts har Nordstan två huvudfunktioner: köpcentrum och
kontorsanläggning. Därtill kommer andra funktioner som hotell, parke-
ringsplats och aktivitetshus (mer om detta länge fram). Som ram till besk-
rivningen av stadsdelens användning kan nämnas några siffror, alla
hämtade från Nordstans egna informationsmaterial145 där ej annat anges.

Nordstan besöks av ungefär 29 miljoner människor per år (uppmätt 2003).
Dagligen passerar omkring 70 000 personer genom anläggningen. Ungefär
hälften av besökarna passerar utan att besöka någon av butikerna eller
verksamheterna, vilket vittnar om att Nordstans inomhusgator är en integ-
rerad del av stadens övriga gångtrafiknät. Gågatorna och torget, som till-
sammans omfattar ungefär 8 000 m2, är speciella i den bemärkelsen att
de är privat ägda men med garanterad tillgänglighet för allmänheten
genom x-märkning i detaljplan. Den planbestämmelsen är ovanlig för
gallerior och liknande, men är i det här fallet av stor betydelse eftersom

den befäster de privata gågatornas roll som ”riktiga” gator där alla har
rätt att vistas utan att vara kunder i köpcentrat. Tillgängligheten har varit
föremål för diskussion eftersom Nordstan, åtminstone tidigare, har haft
problem med ordning och trivsel och varit ett ”tillhåll” för såväl uteliggare
och alkoholister som stökiga ungdomsgäng, inte minst nattetid. Marknads-
ledningen arbetade därför länge för ett tillstånd att hålla anläggningen
stängd nattetid, vilket ledde till livliga diskussioner om allmänhetens
rättigheter och huruvida det var juridiskt möjligt att hålla ett x-märkt
område stängt nattetid. Expertisen kom slutligen fram till att tidvis stäng-
ning av inomhusgatorna inte är i strid med planbestämmelserna eftersom
inskränkningen av allmänhetens intressen är så pass marginell146. Således
är numera Nordstans gator stängda mellan kl 02 och 05.30. De som drab-
bats hårdast av detta är troligtvis de många hemlösa som i Nordstan
tidigare funnit tak över huvudet utan att behöva uppsöka härbärgen och
liknande. I övrigt sägs ordningsproblemen ha minskat, delvis beroende
på omfattande bevakning med av marknadsledningen anställda väktare
samt genom kameraövervakning.

Även som arbetsplats har Nordstan stor betydelse. Omkring 5 000 perso-
ner arbetar i stadsdelen, de flesta i något att de 150 kontoren eller något
av de 170 försäljningsställena. Antalet, som motsvarar mer än en femtedel
av de 22 000 arbetsplatserna i City147, gör Nordstan till Västsveriges tredje
största arbetsplats (om man nu väljer att se det som en arbetsplats och
inte flera). Näringslivet inom anläggningen är av stor omfattning och
den totala omsättningen uppgår till omkring 3,1 miljarder kronor. Den
höga siffran kan delvis ha att göra med bankernas stora andel av verksam-
heten.

Det är viktigt att vara medveten om att Nordstans funktion inte är entydigt
kommersiell. Den stora genomströmningen av människor beror troligtvis
inte bara på att gågatorna är viktiga länkar i stadskärnans gångtrafiknät,
utan kanske också på att de erbjuder en väderskyddad plats som ändå
kan kallas offentlig. Här kan människor flanera, titta på varandra, fönster-

145Internet: www.nordstan.se, tillgängligt 041218
146Ejderoth-Lindén, S. Intervju 041029
147Cityplan -97. Översiktsplan för Göteborg detaljerad för City 1997

T.v. utsnitt från den gällande planen för Nordstan (1990), där x-beteckningen ger
gatorna status av offentligt rum. T.v. en person som utnyttjar sin rätt att vistas där.
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shoppa och träffa vänner även när det västsvenska klimatet är som mest
ogästvänligt, och utan att behöva känna sig ovälkommen på grund av att
man inte har för avsikt att köpa något. Hos Nordstans marknadsledning
finns en ambition att skapa en mer livaktig och händelserik gatumiljö.
Därför upplåts Nordstadstorget (mot betalning) åt allehanda aktiviteter
såsom utställningar, modevisningar etc., mest av kommersiell karaktär
men även med mer ”allmännyttiga” inslag. Av de höga besökssiffrorna
att döma är verksamheten framgångsrik.

Hus för hus

Jag ska här relativt översiktligt beskriva de enskilda byggnadsobjekten.
Beskrivningen grundas dels på egen inventering, dels på den utförliga
genomgång av anläggningen som gjordes i tidskriften Arkitektur när
stadsdelen var nybyggd148. Numreringen av byggnadsobjekten hänvisar
fortfarande till översiktskartan på s 75.

Objekt 1 och 2 utgör den först färdigställda delen av Nordstan. De har
samma ägare och kan betraktas som en byggnad trots att det egentligen
är två. De står på varsin sida om Nordstans huvudentré mot Brunnsparken
och har ett ganska mörkt och anonymt utryck med sina fasader i brun
plåt och långa fönsterrader. Arkitekt var White Arkitekter genom Armand
Björkman och Rune Falk. Till objekt 2 hör också det hus som uppfördes
1985 efter rivning av några kvarvarande äldre byggnader. Det har en ljus
fasad med kvadratiska fönster och karaktärsgivande markiser. Både objekt
1 och 2 innehåller mest kontor, med handel i källarplan, bottenplan och
delvis även på våning 1.

Objekt 3 utgörs till större delen av ett hotell (Hotell Europa) som när det
byggdes var det största i Göteborg. Huset ritades, byggdes och ägdes av
den lokala byggherren FO Petersson & Söner Byggnads AB, som fort-
farande är delägare. Bottenvåningen upptas till stor del av handel och i
byggnadens västra del finns kontorslokaler, medan resten av huset är

hotell, vars entré vetter mot Köpmansgatan. Byggnaden, som består av
en långsträckt byggnadskropp med tre tvärställda flyglar, byggdes på med
två hotellvåningar 1982. Fasadmaterialet är ljusa plåtskivor och glaserade,
vertikalt placerade keramiska plattor.

Objekt 4 byggdes för Länssparbanken och ritades av göteborgsarkitekten
Sven Brolids kontor. Det är ett renodlat kontorshus i sju våningar (inklu-
sive källarplan) där ursprungligen bara bottenvåningen användes för
butiker och publika banklokaler. Idag upptas även stora delar av plan två
för butiker. Byggnadsformen är i princip densamma som för objekt 3,
men det arkitektoniska uttrycket är mer klassiskt. Fasadmaterialet är ljus
marmor i vilken fönstren är placerade i regelbundet upprepade kvadratiska
nischer. I bottenplanet mot Östra Hamngatan finns en arkad för gående.
Denna har på ett ställe byggts igen som utvidgning av ett café, vilket är
olyckligt eftersom arkadgången annars fortsätter obruten längs nästan
hela Östra Hamngatan, en sträcka på drygt 300m.

Objekt 5 har benämnts femman-huset alltsedan det stod färdigt 1973.
Varuhuset i de tre nedre planen (medräknat källarplanet) hade då varit i
bruk ett år medan de fyra kontorsvåningarna färdigställdes ovanpå.
Byggnaden, som med sina nära 52 000 m2 våningsyta är Nordstans största
efter p-huset, är ritad av det välkända arkitektparet Sven Backström och
Leif Reinius. Dess nedre våningar täcker hela tomtytan, medan kontors-
delen är byggd kring en gård med planteringar, där utskjutande partier
bildar mindre gårdsrum i hörnen. Fasadmaterialet är mot Nils Ericsons-
gatan holländskt glaserat tegel i två färger samt på övriga sidor rödbrunt
tegel. Varuhusdelen var redan vid öppnandet ett s.k. samvaruhus, det vill
säga en anläggning uppdelad mellan ett flertal enskilda affärsidkare som
ju är normalt idag men som vid den tiden var en ganska ovanlig form av
varuhus. Förebilden här var varuhuset Sigma i Västerås där samma
koncept hade visat sig lyckosamt149.

148Arkitektur nr 4:1973, s2-24
149Fritz1997, s26
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Objekt 2, vy från Brunnsparken

Objekt 3, hotell Europa, vy från Nils Ericsonsgtan

Objekt 5, femman-huset, vy från Nils Ericsonsgatan

Objekt 4, vy från Gustaf Adolfs Torg

Objekt 9, vy från Östra Hamngatan

Objekt 6, vy från Östra Hamngatan

Objekt 7, p-huset, vy från Lilla Bommen

Norra Hamngatan, vy mot öster
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Objekt 6 uppfördes för SE-banken och är ritat av det göteborgska
arkitektkontoret Lund och Valentin. Dispositionen liknar den för femman-
huset med varuhus (Åhléns) på större delen av de två nedersta våningarna
plus källarplanet, samt kontorsvåningar uppförda kring en innergård ovan-
för varuhuset. Byggnaden ger ett ganska säreget intryck genom det
ovanliga fasadmaterialet; gjutna plattor av skrovlig aluminium, placerade
i geometriska mönster. Utskjutande fönsterpartier mot Östra Hamngatan
gör den 100m långa gatufasaden mer omväxlande. När fönstrens metall-
jalusier är nerdragna får byggnaden ett mycket slutet uttryck.

Objekt 7 utgörs av det stora parkeringshuset, byggt i två etapper mellan
1971 och 1974 och påbyggt med två plan 1991. Arkitekt var White
Arkitektkontor AB genom Rune Falk och Heikki Särg. Huset är i högsta
grad rationellt med en spiralramp för infart i ena hörnet och en för utfart
i det motsatta hörnet. Husets fasader är utformade som ett gallerverk,
dels för att ge byggnaden en ”lätt och luftig” karaktär, dels för att ventila-
tionen skulle vara optimal och dels för att utgöra en neutral bakgrund till
fasadskyltar. Genom gallerverket var tanken att billyktornas spel skulle
ge liv åt byggnaden under mörka kvällar. Innan förbindelsen från Nord-
stadstorget till Kanaltorgsgatan öppnades fanns i gatuplanet en biograf
med tre salonger. Där finns också (fortfarande) Nordstans centrala över-
vakningsanläggning med både teknisk övervakning och lokaler för väktare
(ursprungligen polisstation). I källarplanet fanns tidigare en sport-
anläggning. Byggnaden har sedermera fått en ny glasad entré mot Kanal-
torgsgatan samt ett nytt glasat trapphus i anslutning till densamma.

Objekt 9 är den sist färdigställda delen av Nordstan och är den enda del
som saknar direktkontakt med gågator och inomhustorg. Den uppfördes
åt Götabanken och innehåller inga publika lokaler utöver banklokalen i
gatuplanet. Byggnaden är ritad av Anders Tengbom och Karl Schollin
och karaktäriseras av de bärande pelarna i betong som ligger utanpå
fasaden. Två mindre innergårdar ger ljus åt kontorsvåningarna, vilket är
nödvändigt då byggnadens ena långsida gränsar mot p-huset.

De nämnda byggnaderna är de som tillkom i samband med saneringen,
eller senare i anslutning till den nya anläggningen. I Kv Kronobageriet
(längst i söder) finns ännu några äldre byggnader kvar, som inte har någon
direkt koppling till själva affärscentrat. I stadsdelens sydöstra hörn ligger
det s.k. ”Thulehuset”, ett kontorshus som uppfördes 1937 och därigenom
bildar en intressant brygga mellan det nya Nordstan och de fåtaliga
resterna av den tidigare bebyggelsen. Thulehuset är ritat av Nils E
Eriksson, mest känd som arkitekt till Göteborgs konserthus, och har ett
tidstypiskt modernistiskt uttryck parat med klassiserande element som
en hög sandstensrelief mot Brunnsparken.150

Gaturummet

För besökaren är det inte de enskilda byggnaderna som har störst betydelse
för helhetsintrycket (butiksinredningar ser ju ganska likartade ut i vilket
köpcentrum man än befinner sig), utan själva gaturummet och torget
som utgör anläggningens centrum. Dessa taktäckta gaturum har lite olika
karaktär i anläggningens olika delar. I den sydligaste delen d.v.s. Götgatan
mellan Norra Hamngatan och Köpmansgatan, är gaturummet högt med
välvt tak (motsvarande fyra våningar) och ljusinflödet är stort genom
takfönster och stora glaspartier i vardera ändar. Sektionen mellan Köp-
mansgatan och Postgatan har betydligt lägre takhöjd och det plana taket
”klipper av” fönstren på husen intill gatan. Detta gaturum har mindre
utomhuskaraktär och ger ett lite förvirrat intryck genom att fasaden på
ena sidan gatan består av stora skyltfönster och skyltar och på andra sidan
av ljus marmor.

Den korsande Postgatan har en lite större takhöjd och ett ganska rikligt
ljusinsläpp dels genom lanterniner, dels genom glaspartier mot inner-
gårdarna i objekt 3 och 4. I ett förslag till dispositionsplan från 1964151

föreslås en ganska djärv utformning med ett sluttande tak över Postgatan,
som vidgas mot en central torgbildning i korsningen med Götgatan. Den
gata som byggdes är istället jämnbred med ett plant tak. Norr om Postgatan

150Lönnroth (red.) 2003, s460
151Östra Nordstaden, dispositionsplan, sammanfattning av utredningsresultaten 1964


