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SAMMANFATTNING
Gullbergsvass är ett centralt lågexploaterat område beläget vid Göta älv 
i Göteborg. Utvecklingen av Norra Älvstranden är snart klar och plan-
eringen av Södra Älvstranden pågår. Gullbergsvass står nu inför en lik-
nande omvandling. Enligt kommunens översiktsplan (ÖP99) kan 
området på sikt omvandlas till en blandad markanvändning där bostäder 
kan ingå. 

Gullbergsvass var fram till 1800-talet som namnet antyder, ett vassom-
råde. Fram till 1880-talet fylldes området ut och Gullbergsvass började 
fungera som infart för tågtrafiken till Göteborg. Stationerna för Väst-
kustbanan och Bergslagsbanan var några utav tåglinjerna som byggdes 
ut.  Bebyggelsen i Gullbergsvass placerades främst närmast Göta älv och 
bestod till mestadels utav verksamheter och bostäder som till största del 
var kopplade till varven. Andra verksamheter som funnits i Gullbergsvass 
är bland annat Göteborgs Gasverk som lades ner på 1960-talet.  

Idag finns det inga bostäder kvar i området och Gullbergsvass består till 
största del av kontor och industri. DHL:s lastbilsterminal, postterminalen 
och Swedish Match är några av de största verksamheterna. Gullbergs-
vass fungerar idag som en infart till Göteborgs centrum via Mårten-Kra-
kowleden och strax utanför planområdet går E20/E6. Central-
stationen och Nils-Ericsonterminalen utgör en viktig plats i området där 
det dagligen ankommer och avgår ca 370 tåg per dygn. 

Det finns ett flertal intressanta byggnader i området som är av kultur-
historiskt värde. Fästningen Skansen Lejonet från 1680 har en fin utsikt 
över området som ligger på Gullberget. Utöver Skansen Lejonet finns 
den gamla snusfabriken ”Pagoden”, Centralstationen och gamla 
Bergslagsbanans station ”Vita huset”. 

Gullbergsvass är ett svårplanerat område. Det finns flera barriärer i om-
rådet som gör det besvärligt att ta sig fram utan bil. Mårten-
Krakowleden och E6/E20 bidrar till höga bullernivåer och koloxidutsläpp. 
De geotekniska förhållandena i Gullbergsvass är inte de mest optimala 

då området till större delar består utav lerutfyllningar. Det finns även en 
påtaglig översvämningsrisk i Gullbergsvass då stora delar av området 
ligger under den rekommenderade marknivån. 

Västlänken är en tågtunnel som planeras under Göteborg med syfte 
att förenkla och effektivisera tågtrafiken. Det finns idag tre alternativa 
sträckningar för hur den kan dras genom Göteborg. De olika alterna-
tiven kommer att påverka hur den framtida utvecklingen av Gullbergs-
vass kommer att ske. Vi har därför valt att arbeta fram två planförslag 
som visar hur Gullbergsvass kan utvecklas med varsitt dragningsalterna-
tiv som grund. André har arbetat efter alternativ Haga – Korsvägen, och 
Daniela har arbetat med alternativ Korsvägen. Det har ännu inte fattats 
något beslut om vilket dragningsalternativ som ska byggas. Beräknad 
byggstart är i dagsläget 2011 med planerad trafikstart 2017

Blandstad är ett begrepp som ofta används för att beskriva att funk-
tioner ska vara blandade och på så sätt få en mer levande stad dygnet 
runt. Det som är viktig vid tillämpning av blandstad är därför att beskriva 
i vilken skala blandningen ska ske. Vi har arbetat fram olika blandstads-
typer som är indelade i olika skalor av blandning och applicerat dessa på 
våra planförslag.

Våra planförslag syftar till att visa hur det går att utveckla Gullbergsvass 
potential som en central och vattennära stadsdel genom alternativa 
lösningar av blandstadsbegreppet för en hållbar stadsutveckling.
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Om vi tar det 
från början...
Våra intentioner med detta arbete har 
varit att hitta alternativa lösningar på hur 
Gullbergsvass i framtiden kan utvecklas till 
en ny och levande stadsdel i Göteborg. 

Det  finns en risk för att nybyggda  om-
råden planeras  med en tydlig indelning 
mellan bostäder och arbetsplatser, detta 
kan leda till att områdena blir tomma 
och ödsliga vissa tider på dygnet. Vi vill 
undersöka blandstadsteorins metoder 
med funktionsblandning i olika skalor i 
Gullbergsvass och hur det går att skapa 
ett underlag för en mer levande stad. 

Vi vill tacka vår handledare Rolf Möller och 
biträdande handledare Anders Törnqvist. 
Vi vill även tacka Lennart Widén på 
Göteborgs stadsbyggnadskontor som 
försett oss med bakgrundsinformation och 
gett oss handledning.
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SYFTE
Utveckla Gullbergsvass potential som en central och vattennära 
stadsdel genom alternativa lösningar av blandstadsbegreppet för en 
hållbar stadsutveckling.

METOD  
De metoder vi valt att arbeta efter är inventering och faktainsamling, 
analys, skissarbete samt planförslag.

Inventeringen har gjorts genom att samla intryck av hur området 
upplevs och hur det används. Vi har även dokumenterat Gullbergsvass 
olika karaktärer.  

Möten med personer i Göteborg som är aktiva och insatta i Gullbergs-
vass har utgjort grunden till vårt arbete. Vi har haft kontakt med 
Lennart Widén på Göteborgs stadsbyggnadskontor som fungerat som 
vår kontaktperson och bollplank.

Dokumentet är indelat i tre delar. Första delen innehåller avsnitten 
bakgrund, teori och analys. 

I avsnittet bakgrund beskrivs hur området ser ut och används i dag. Vi-
dare presenteras förutsättningarna och gällande planer i Gullbergsvass. 

I Teoriavsnittet presenteras begreppen ”hållbar utveckling” och ”bland-
stad”. Detta kommer sedan att ligga till grund för våra planförslag.

Analysavsnittet visas på de problem, risker och störningar som finns i 
området. Analyser av grönska, trafik och bebyggelse i och kring 
Gullbergsvass presenteras även i detta avsnitt. 

Del två och tre kommer att innehålla våra individuella planförslag till-
sammans med våra egna analyser och förarbeten. Vi kommer även att 
tillämpa blandstadsbegreppet och visa hur bebyggelse kan ske i 
Gullbergsvass med varsitt alternativ till dragning av Västlänken. 

AVGRÄNSNING
Planområdet som vi valt att arbeta med är ca 120 hektar och avgränsas 
i norr av Göta älv, i öster av E20/E6, i söder av bangården vid Stampen 
och i väster av Göta älvbrons nedfart vid Lilla Bommen. 
(se karta sid. 4)

Vi har i vårt arbete gjort två separata planförslag till utveckling av 
Gullbergsvass. I planförslagen vill vi undersöka alternativa sätt att 
tillämpa blandstadsbegreppet på Gullbergsvass framtida bebyggelse. 

Västlänken är en planerad tågtunnel som ska dras under Göteborg. Det 
finns tre alternativa sträckningar för tunnelns dragning och för att ge 
våra planförslag olika förutsättningar valde vi att koppla dem till varsin 
dragning.
 
De alternativ som vi arbetat med är alternativ Korsvägen och alternativ 
Haga–Korsvägen. Vi väljer att inte arbeta med alternativet Haga–
Chalmers eftersom detta alternativ påverkar Gullbergsvass på samma 
sätt som alternativ Haga-Korsvägen. 



BAKGRUND
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ÖVERSIKTSKARTA
Gullbergsvass är en central stadsdel i Göteborg. Det är ett av flera 
vattennära områden i Göteborg som står inför en stor omvandling. 
Norra älvstranden är snart färdigställd och dialogen kring utvecklingen 
av Södra älvstranden pågår. Gullbergsvass, Frihamnen och Ringön 
är områden som står på tur för omvandling.¹ 

Ortofoto Göteborg: Stadsbyggnadskontoret ¹ Västlänken - en tågtunnel under Göteborg, Program för detaljplaner, 2006, s. 23



Gravyr över Göteborg av Erik Dahlberg från 1700-talet. I förgrunden syns Skansen Lejonet. 
Gullbergsvass är vid den här tiden ännu inte utfyllt utan är som namnet antyder ett vassområde 
utanför staden.
Bild: Gravyr över Göteborg av Erik Dahlberg, Wikipedias hemsida, Tillgänglig: <http://sv.wikipedia.org/wiki/
Gullberget> 2006-10-07
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Karta över Göteborg från 1860
Utfyllnaden av Gullbergsvass har skett 
främst i närhet av Göta älv och runt 
den nyutbyggda Västra stambanans 
centralstation (1857). I övrigt är 
Gullbergsvass till större delen ett 
vassområde.
Kartkälla: Stadsbyggnadskontorets arkiv

Karta över Göteborg från 1880
Gullbergsvass är helt utfyllt 
och ett flertal järnvägslinjer 
har dragits ut, bland annat 
Bergslagsbanan från 1877. 
Göta älv har muddrats ut för den 
utökade fartygstrafiken. Viss 
industri och hamnverksamhet 
har anlagts närmast älven.
Kartkälla: Stadsbyggnadskontorets 
arkiv

Skansen
 Lejonet

Bergslagsbanan

Västr
a st

ambanan

¹ Gullbergsvass, Tillgänglig: < http://sv.wikipedia.org/wiki/Gullbergsvass >, 2006-10-07, (2006-08-23)
² Lönnroth, Gudrun (red.), Kulturhistorisk värdefull bebyggelse del 1, 1999, s. 48
¹ Urbana transformationer, Göteborg, 2001, s. 3

HISTORIA
Gullbergsvass har fått sitt namn från Gullberget vilket har varit en viktig 
strategisk plats ur militär synpunkt för Göteborg.¹ Fram till 1800-talet 
var Gullbergsvass som namnet antyder ett vassområde. När behovet 
för mark ökade, började området fyllas ut med muddringsmassor från 
Göta älv. Kartor över Gullbergsvass visar att utfyllningen pågick ända 
fram till 1880 då området var helt igenfyllt. 

På Gullberget i områdets nordöstra del ligger Skansen Lejonet som är 
en gammal militär försvarsanläggning. Skansen Lejonet ritades av Erik 
Dahlberg och byggdes på 1680-talet som en del i den befästa staden i 
kriget mot Danmark.²

1855 startade byggnationen av Västra Stambanan som skulle bli den 
första järnvägslinjen mot Stockholm. 1877 byggdes Bergslagsbanan 
ut som en länk upp till Bergslagen. Efter det anlades ytterligare fyra 
järnvägslinjer i snabb takt. Sedan dess har Gullbergsvass varit en plats 
som präglats av stora områden upptagna av infrastrukturanordningar.³  
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¹ Lönnroth, Gudrun (red.), Kulturhistorisk värdefull bebyggelse del 1, 1999, s. 46
² Börjesson et al., Dags att tänka på Gullbergsvass, 2006, s. 2
³ Lennart Widén, Planarkitekt, Göteborgs stadsbyggnadskontor, intervju, den 15 november 2006 

Bebyggelsen i Gullbergsvass har varierat genom åren. Järnvägen som 
tog upp stora delar av området, gjorde att det endast var möjligt att 
bebygga området närmast kajen. 1888 anlades Göteborgs Gasverk i 
Gullbergsvass nordöstra del. Verket byggdes ut fram till 1940-talet med 
bland annat en 80 meter hög gasklocka 1933.¹

Från 1880 och fram till 1940 byggdes kajområdet ut med bostäder och 
verksamheter i form av landshövdingehus i kvartersstruktur.¹ Kartor från 
år 1900 och år 1920 visar att det fanns planer på att bygga ytterligare 
bostadskvarter mellan järnvägarna. Dessa planer realiserades dock 
aldrig. 

Göta älvs utformning har utvecklats under åren.  Från 1880 visar kartor 
hur älven har muddrats ut för att ge plats åt fartygstrafiken upp längs 
älven. Från 1890-talet byggdes Ringön ut med hamnverksamhet och 
fyra dockor anlades för båtbyggnationer och reparationer.

Under 1950-talet ökade bilanvändningen och Gullbergsvass blev, med 
Mårten-Krakowleden, en av infarterna till Göteborg. E6/E20 byggdes ut 
mot Oslo och Stockholm.

Från 1970 - 1990 revs alla bostadshus i Gullbergsvass för att ge plats 
åt kontorsbyggnader och industri.² De verksamheter som har funnits i 
Gullbergsvass är bland annat Renhållningsverk, Vattenverk och Göteborgs 
Gasverk.³ 

Karta över Göteborg från 1900
Stora delar av kajområdet 
i Gullbergsvass är utbyggt 
och det går att se planer på 
att bebygga området mellan 
järnvägarna. Gasverket från 
1888 är utbyggt och på andra 
sidan älven har dockor anlagts 
vid Ringön. 
Kartkälla: Stadsbyggnadskontorets 
arkiv

Karta över Göteborg från 
1921.
Järnvägen har byggts ut 
ännu mera och kajområdet i 
Gullbergsvass är nu nästan fullt 
utbyggt. Gasverket har vidare 
byggts ut och Reningsverket 
har tillkommit.
Kartkälla: Stadsbyggnadskontorets 
arkiv

Gasverk

Reningsverk
Gasverk



NULÄGESBESBESKRIVNING

”Gullbergskaj, paradis!”
                                 citat Håkan Hellström
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Odinplatsen
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Göta Älvbron

Götatunneln
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Gullbergskaj

Kruthusgatan

Mårte
n-Krakowleden
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Karta över Gullbergsvass Kartkälla: Göteborgs Stadsbyggnadskontor
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Närmast Göta älvbron 
ligger ett kontorsområ-
de. Byggnaderna är mel-
lan 4-5 våningar.

Swedish Match, snus-
fabrik ligger där f.d. 
Tobaksmonopolet låg 
tidigare. 

Renova, 
återvinningföretag

DHL:s lastbilsterminal

Godsterminal

Centralstationen och 
busstation, innehåller 
även hotell och kontor. 
Dagligen ankommer 
och avgår ca 370 tåg 
per dygn.³

Vid Gullbergskajen finns idag Gas-
klockan kvar av det gamla gasver-
ket. Gasklockan kan ses från nästan 
hela Göteborg vilket gör den till en 
intressant blickpunkt i området.

Cementa

Kvarteret innehåller verksamhe-
ter och kontor med viss service. 
Byggnader är mellan 2-5 våning-
ar. Göteborgs parkförvaltning har 
bland annat sina lokaler här. 

”Vita huset”, f.d. Berg-
slagsbanans station, 
används som kontor.

Skansen Lejonet

Postterminalen

Gullbergsvass karaktär domineras 
idag av de stora områdena för 
terminalverksamhet och järnväg. 

De bostadshus som byggdes ut 
under 1880-talet har rivits och idag 
finns inte några bostadshus i 
Gullbergsvass. Bebyggelsen består 
endast av arbetsplatser i form av 
kontor, verksamheter och viss 
service.

Vi upplever att rörelserna i området 
sker främst med bil till och från ar-
betsområdena. Övrig biltrafik inom 
området leds till och från Göta älv-
bron. Från E6/E20 i öster passerar 
mycket trafik på Mårten-Krakow-
leden som är den största och mest 
trafikerade vägen i Gullbergsvass. 
Göta älvbron är även en viktig 
förbindelse över älven för kollektiv-
trafik. Längs med Mårten-Krakow-
leden färdas stor del av läns- och 
fjärrbusstrafiken. 

Längs med vattnet ligger Gullbergs-
kaj där flera fartyg och båtar, vissa 
under renovering, bildar ett pärl-
band längs kajen. Vissa av 
fartygen används som bostäder, 
kaféer, restauranger och hotell. 
Detta ger en viss karaktär åt kaj-
promenaden som i folkmun kallas 
för ”drömmarnas kaj” .¹

Göta älvbron är i dagslä-
get i dåligt skick och Gö-
teborgs Trafikkontor har 
beräknat livslängden till 
maximalt år 2020. Den 
kommer därför att be-
höva ersättas av en eller 
flera nya broar.²

³ Västlänken - en tågtunnel under Göteborg, Program för detaljplaner, 2006, s.8

Götatunneln, bil-
tunnel som är en 
fortsättning på Mår-
ten-Krakowleden. 
Tunneln har frigjort 
ytor på Södra Älv-
stranden (se s.4)

GULLBERGSVASS IDAG

¹ Gullbergsvass, Tillgänglig: < http://sv.wikipedia.org/wiki/Gullbergsvass > , 2006-10-07
² Lennart Widén, Planarkitekt, Göteborgs stadsbyggnadskontor, intervju, den 15 november 



GULLBERGSVASS KARAKTÄR
1a, b, c: Kontorsområdet närmast Göta älvbron har ett säreget utseende 
med arkitektur som sticker ut. Blir folktomt kvällstid.

2: De största verksamheterna i industriområdet Gullbergsvass är tobaks-
tillverkaren Swedish Match och återvinningsföretaget Renova.

3a, b, c: Gullbergskaj utmärker sig med sin stökiga båtmiljö, en plats 
som har förblivit orörd och gett utrymme för båtfantaster. Stora ytor tas 
upp för bilparkering.

4: I områdets nordöstra del ligger kvarvarande tegelbyggnader från det 
f.d. gasverket samt ett antal byggnader som används för verksamhet 
och service.

5: Lastbilsterminalen upptar en stor del av Gullbergsvass. 

6a, b: Den mest trafikerade leden genom Gullbergsvass är Mårten-
Krakowleden som är en utav infarterna till Göteborgs centrum.
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Bilder: Daniela Kragulj och André Berggren

Kartkälla: Göteborgs Stadsbyggnadskontor



BYGGNADER MED KULTURHISTORISKT 
VÄRDE
I boken Kulturhistorisk värdefull bebyggelse - del 1 (1999) beskrivs den 
bebyggelse i Göteborg som är värdefull av kulturhistoriska skäl. 

I angränsning till området ligger mosaiska begravningsplatsen, en judisk 
begravningsplats som byggdes under 1790-talet. Längs med Odinsgatan 
och Friggagatan ligger karakteristiska byggnader från funktionalismen 
som utgör ett viktigt inslag i stadsbilden.¹

1: Centralstationen byggdes 1857. Byggnaden har byggts om flera gånger 
och ändrat sin form, bland annat på 1870-talet då flera utsmyckningar 
togs bort.¹

2: F.d. Bergslagsbanans station, som i folkmun kallas ”Vita huset”, är ett 
stationshus som byggdes under 1881 till Bergslagsbanan. Det används 
idag som kontor av Banverket.¹

3: F.d. Tobaksmonopolet, även känt som ”Pagoden”, byggdes 1917 och 
användes då som lagerlokal. Numera används den som lagerlokal av 
tobaksföretaget Swedish Match.¹

4: Gasklockan, byggd 1933, är tillsammans med de två tegelbyggnaderna 
det enda som finns kvar av det gamla gasverket som byggdes 1888. 
Verket lades ned under 1960-talet och gasklockan har inte varit i bruk 
sen 1994. Gasklockan utgör ett viktigt landmärke då den med sina 80 
meter syns från många platser i Göteborg.¹

5: Skansen Lejonet är en gammal fästning som uppfördes under 1680 
som försvar i kriget mot danskarna. Det används idag som samlingslokal 
för olika tillställningar.¹

¹ Lönnroth, Gudrun (red.), Kulturhistorisk värdefull bebyggelse del 1, 1999, ss. 52-64
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Centralstationen

Skansen Lejonet
Fd Tobaksmonopolet, 
”Pagoden”

”Vita huset” fd Bergslagsbanan

Gasklockan och
Fd. Gasverket, tegelbyggnader

Kartan visar de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns i och i närhet av Gullbergsvass.

Bilder: Daniela Kragulj och André Berggren

Kartkälla: Göteborgs 
Stadsbyggnadskontor



GÖTA ÄLV
Göta älv är, med sin 75 mil långa sträckning från Vänern ner mot 
Göteborg, Sveriges största och längsta vattendrag. Älven delar sig i två 
armar vid Kungälv, den södra delen utgör Göta älv medan den norra 
delen bildar Nordre älv. Sjöfarten på älven har pågått i över tusen år och 
har haft en stor betydelse för samhällsutvecklingen i Västsverige. Mycket 
fartygstrafik går längs älven genom Göteborg och varje år fraktas ca 3,1 
miljoner ton gods.¹  

Vid 1900-talets början expanderade varvsindustrin i Göteborg och under 
andra världskriget fick varven en stor betydelse för de inhemska 
rederierna. Oljekrisen under 1970-talet slog hårt på rederiverksamheten 
och tvingade många varv att lägga ner sin verksamhet. Idag har stora 
delar av de gamla varvsområdena vid Norra älvstranden gjorts om och 
innehåller både bostäder och arbetsplatser.²

Vi upplever att kontakten mellan Göta älv och staden är idag mycket 
dålig och något riktigt stråk längs med och ner till vattnet saknas. Sikt-
linjer ner mot Göta älv bryts och vattnet upplevs inte från de inre delarna 
av Göteborg. Vi anser att Gullbergsvass med dess attraktiva läge skulle 
kunna fungera som en länk för att koppla ihop staden ner mot vattnet. 

I framtiden måste förbindelsen över Göta älv förbättras. Göta älvbron är 
idag i dåligt skick och behöver inom några år bytas ut. Det finns även 
behov på ytterligare förbindelser över älven.³

Ett alternativ till kopplingar över älven är högbroar, som Göta älvbron 
idag. Det andra alternativet är lågbroar. Fördelen med lågbroar är att 
det inte krävs en lika stor uppkörningsramp som en högbro kräver. Det 
är även inte lika besvärligt för fotgängare och cyklister att ta sig över 
en lågbro.  Men en koppling över älven med lågbroar står i konflikt med 
fartygstrafiken. Fler broar medför fler broöppningar och stopp i bil- och 
kollektivtrafiken.³
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Ställningstagande:
Frågan Göteborg måste ställa sig är hur konflikten mellan lågbroar och 
fartygstrafiken ska lösas? Det kommer att behövas fler broar över Göta 
älv när Ringön och Frihamnen utvecklas i framtiden. För att skapa en 
mer sammanhållen och tillgänglig stad är lågbroar det bästa alterna-
tivet. Vi föreslår att fartygstrafiken dras om via Nordre älv för att kunna 
använda öppningsbara lågbroar som koppling över Göta älv. 

Denna lösning måste naturligtvis undersökas mer ordentligt för att veta 
om Nordre älv klarar av ökningen av fartygstrafik. Denna undersökning 
är någonting som vi inte kommer att ta upp i vårt fortsatta arbete. 

Karta över nuvarande farled för fartygstrafiken via Göta älv (Grön) och ny föreslagen 
dragning via Nordre älv (Röd).
Kartkälla: Göteborgs Stadsbyggnadskontor

³ Lennart Widén, Planarkitekt, Göteborgs stadsbyggnadskontor, intervju, den 15 november 2006¹ Göta Älv, Wikipedia, Tillgänglig: <http://sv.wikipedia.org> /Göta Älv, 2007-04-02
² Göteborgs varvsperiod, Göteborg - officiell besöks och evenemangsguide, Tillgänglig: <http://www.
goteborg.com> /Göra/Om Göteborg/Historia/Göteborgsvarvsperiod, 2007-04-02



ÖVERSIKTSPLANEN
En översiktsplan är ett dokument som visar kommunens framtida inten-
tioner för användningen av mark- och vattenområdena. Den visar var 
och hur staden bör byggas och vilka områden som bör bevaras. En över-
siktsplan är inte lagligt bindande vilket gör att den endast kan ses som 
riktlinjer för framtida markanvändning. 4 I denna del sammanfattar vi 
vad Göteborgs senaste översiktsplan (ÖP99) nämner om Gullbergsvass. 

Göteborgs översiktsplan (ÖP99) syftar till att skapa bättre fungerande 
bostadsmarknad i regionen. Målet är att det ska finnas planberedskap 
för att bygga upp mot 1500 lägenheter per år. 4

Enligt Översiktsplanen (ÖP99) kan de områden, som till största del består 
av verksamhetsområden, på sikt utvecklas till mer blandad markanvänd-
ning där bostäder kan ingå. Delar av banområdet i Gullbergsvass nämns 
som ett av de områdena som är intressanta för en sådan omvandling. En 
bättre blandning av bostäder och arbetsplatser kan möjliggöra kortare 
arbetsresor och mindre belastning av trafiknätet. 

Verksamheter med regional betydelse som har inslag av boende bör 
enligt översiktsplanen lokaliseras i områdena bakom Centralstationen 
och i Gullbergsvass. För att detta ska bli möjligt behövs en förflyttning av 
terminalerna i området. En sådan förflyttning skulle innebära en minsk-
ning av lastbilstrafiken i Gullbergsvass. En omlokalisering av terminaler-
na kräver god tillgänglighet till det övergripande väg- och järnvägsnätet. 
Denna omlokalisering skulle kunna ske exempelvis vid Sävenäs som 
ligger utanför staden. 4

¹ Göteborgsregionens kommunalförbund hemsida, Tillgänglig: < http://www.gr.to/ > 2006-10-19 
² Göteborg i Siffror, Tillgänglig: <http://www.vartgoteborg.se> /Göteborg i siffror/Pendling, 2007-04-04

³ Västlänken - en tågtunnel under Göteborg, Program för detaljplaner, 2006, ss.20-23
4 ÖP99 Översiktsplan för Göteborg kap1 och 5, antagen 2001, s.41, s.92, s.10212

GÖTEBORGSREGIONEN
Göteborgsregionen är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Väst-
sverige. De kommuner som ingår är: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö. Tillsammans har medlemskommunerna 888 000 invå-
nare varav 480 000 bor i Göteborg. Stadens vision är att Göteborg ska 
fungera som ett vitalt regioncentrum åt de omkringliggande 
kommunerna och samtidigt vara en stad med levande stadsdelar med 
egna identiteter och aktiva medborgare.¹ 

Pendlingen inom Göteborgsregionen är stor. Den sammanslagna in-
pendlingen till Göteborg är ca 67 000 personer per dygn. Den största 
inpendlingen sker från grannkommunerna Mölndal och Kungälv.² 

Göteborg har flera stora markområden i centrala delar av staden som 
kommunen har planer att omvandla och integrera med city. Gullbergs-
vass är en del av denna cityexpansion Göteborg står inför. Övriga områd- 
en är Ringön, Frihamnen och Södra Älvstranden. (se s. 1) Ny bebyggelse 
planeras idag vid Södra Älvstranden vilket kommer att skapa möjligheter 
för staden att få bättre kontakt med vattnet.³ Vi anser att Gullbergsvass 
är en naturlig fortsättning på denna utvidgning med sitt centrala och 
vattennära läge.



KOLLEKTIVTRAFIK
Göteborgs kollektivtrafik består av spårvagn, buss och båt. Det finns 
totalt 11 spårvagnslinjer och ett 15-tal busslinjer som trafikerar centrala 
Göteborg. Den kollektiva båttrafiken sker med Älvsnabben och 
Älvsnabbare som har hållplatser längs med Göta älv. Det finns idag inga 
båthållplatser i Gullbergsvass.¹

Buss 166 är i dagsläget den enda buss som trafikerar Gullbergsvass 
med ca en timmes mellanrum. Linjen går från Centralstationen, genom 
Gullbergsvass och vidare upp till Gamlestaden.  Det finns flera buss- och 
spårvagnslinjer som trafikerar utkanten av området, bland annat över 
Göta älvbron där den största delen av kollektivtrafiken som leds över 
älven sker. Nordstans hållplats är en viktig nod i området för resenärer till 
och från Centralstationen och Nordstan. Spårvagnslinjer leds även längs 
med bangården upp mot Gamlestaden och vidare norrut. De spårvagns-
linjer som trafikerar denna linje har inga hållplatser i Gullbergsvass.²

1996 byggdes Nils-Ericsonterminalen ut bredvid Centralstationen. 
Därifrån ankommer och avgår Västtrafiks bussar till olika delar av länet, 
flera färdas via Mårten-Krakowleden. Fjärrbussarna avgår i dagsläget ca 
100 meter från terminalbyggnaden.³

Göteborgsregionen kommunalförbund har i samverkan med Göteborgs 
Stad, Västtrafik, Banverket, Vägverket och Västra Götalandsregionen 
gjort en översyn av regionens kollektivtrafik under benämningen K2020. 
Målet är att tillsammans arbeta fram en framtidsbild för hur kollektiv-
trafiken ska utvecklas. 4 

I det sammanställda dokumentet Analys av alternativa strukturer, K2020, 
Framtidens kollektivresande i Göteborgsområdet, beräknas att det 
kollektiva resandet kommer att öka från dagens 400 000 resor/dygn till 
900 000 resor/dygn år 2020.
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Karta över buss- och spårvagnslinjer som går igenom och kring Gullbergsvass.
Kartkälla: Göteborgs stadsbyggnadskontor

¹ Västlänken - en tågtunnel under Göteborg, Program för detaljplaner, 2006, ss.8-9
² Linjekarta stadstrafiken Göteborg, Tillgänglig: <http://www.vasttrafik.se/> /karta över linjer och 
hållplatser/ Göteborgsområdet/ Linjekarta stadstrafiken Göteborg, 2006-11-22

³ Nils-Ericson terminalen, Wikipedia, Tillgänglig: <http://sv.wikipedia.org> /Nils-Ericsonterminalen, 2007-04-02
4 Göteborgsområdet K2020 - Analys av alternativa strukturer (2004), Tillgänglig: <http://www.gr.to/ 
regplanering/new/n-trafik/K2020_rapport_nov04.pdf> s. 3, s. 9 



VÄSTLÄNKEN
Västlänken är en tågtunnel som planeras att gå under Göteborg med 
syfte att förenkla och effektivisera tågtrafiken. Göteborgs stad har i sam-
arbete med Banverket gjort ett Program för detaljplan, Västlänken - en 
tågtunnel under Göteborg, där de tagit fram tre alternativa sträckningar 
med underalternativ. Alla tre alternativen kommer att kräva en ny 
underjordisk station vid dagens resecentrum, Centralstationen och Nils-
Ericsonterminalen.¹

När Västlänken byggs kommer den nuvarande säckbangården kunna 
reduceras till åtta spår vilket frigör mark för nybyggnation i området. Be-
slut om vilket alternativ som ska byggas kommer att fattas tidigast våren 
2007.  Beräknad byggstart är i dagsläget 2011 och planerad 
trafikstart 2017.¹

Alternativ Haga–Korsvägen 
Denna dragning kommer att påverka Gullbergsvass framför allt i närhet-
en av Skansen Lejonet och vid bangården. Dragningen kommer att i en 
tunnel sträcka sig under Gullberget och vidare under området längs med 
bangården. Framtida byggnader måste därför utformas efter dragningen 
för att minimera vibrationsstörningar. Med alternativ Haga-Korsvägen 
anläggs en ny underjordisk station vid dagens resecentrum och tunneln 
kommer fortsätta västerut mot Haga och Korsvägen. Detta alternativ 
kommer att skapa svårigheter under byggprocessen i och med att 
tunneln kommer att dras genom stora delar av det historiska Göteborg. 
Haga – Korsvägen kommer att ha tre stationer och är det alternativ som 
ger bäst resenärsunderlag.¹

Karta över alternativa dagningar för Västlänken
Kartkälla: Göteborg stadsbyggnadskontor
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¹ Västlänken - en tågtunnel under Göteborg, Program för detaljplaner, 2006, ss. 28-32



Alternativ Haga–Chalmers
Detta alternativ kommer att ha en liknande sträckning som alternativet 
Haga-Korsvägen och kommer därför att påverka Gullbergsvass på 
samma sätt.  Dragningen fortsätter mot Haga och Chalmers vilket med-
för liknande svårigheter i byggprocessen som alternativ Haga-
Korsvägen. Haga-Chalmers ger tre stationer men kommer inte ha lika 
högt resenärsunderlag som Haga-Korsvägen.¹

Alternativ Korsvägen 
Denna dragning ger större inverkan på Gullbergsvass än i de övriga 
alternativen. Järnvägen kommer att dras ner i en tunnel längs med 
Mårten-Krakowleden vilket gör att framtida byggnader måste utformas 
efter dragningen för att minimera vibrationsstörningar. Alternativet 
möjliggör två stationer vilket inte kommer att generera lika många rese-
närer som i de två övriga alternativen. Fördelen med alternativet är att 
sträckningen inte går genom det gamla Göteborg och kommer att kräva 
mindre ingrepp i staden.¹ 

Ställningstagande:
De alternativ vi har valt att arbeta vidare med är alternativ Korsvägen 
(Daniela) och alternativ Haga-Korsvägen (André). Dessa två alternativ 
ger olika förutsättningar för hur en framtida utveckling av Gullbergsvass 
kan ske.(Presenteras även i avsnittet Avgränsning på sid 2.)
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¹ Västlänken - en tågtunnel under Göteborg, Program för detaljplaner, 2006, ss. 28-32
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DEN HÅLLBARA STADEN
Att arbeta för en hållbar utveckling innebär enligt Brundtlands-
kommissionen, 1987, ”att utvecklingen ska tillgodose dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina be-
hov”.¹  

Hållbar utveckling brukar delas in i tre dimensioner. De tre dimensio-
nerna är ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbar-
het (i vissa fall delas dimensionerna in i fyra dimensioner där kulturell 
hållbarhet är den fjärde, men som här faller in under social hållbarhet.) 
och innebär:

Ekologisk hållbarhet:
Ekologisk hållbarhet innebär att arbeta effektivt med att begränsa ut-
släppen och hushålla med resurserna. Den biologiska mångfalden ska 
bevaras och de värdefulla kulturmiljöerna som finns ska skyddas. ¹

Ekonomisk hållbarhet:
Den ekonomiska hållbarheten tillgodoses bl. a genom att skapa möj-
ligheter för företag att etablera sig i attraktiva lägen och att se till att 
arbete och försörjning sker utan att äventyra den ekologiska och sociala 
hållbarheten. Det innebär även att skapa konsumtions- och produktions-
mönster som är hållbara.¹

Social hållbarhet:
För en social hållbarhet ska alla människor behandlas lika oavsett etnisk 
bakgrund, religion, kön, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning. Det 
innebär även att alla i staden har rätt att delta i den demokratiska pro-
cessen. Social hållbarhet innefattar även de kulturella aspekterna.¹ 
  

När man planerar för en stads hållbara utveckling bör man planera lång-
siktigt. Det gäller att skapa förutsättningar för att transportsystemet kan 
utvecklas med miljömedvetenhet i åtanke och att utveckla rekreations-
områden. Det är viktigt att planera för god social och kulturell blandning 
genom att möjliggöra för att alla ska ha råd och möjlighet att bo i 
staden.² 

Medborgarna ska få vara delaktiga och lämna sina synpunkter på hur 
staden ska utvecklas. Den hållbara staden ska vara trygg och säker, den 
ska bygga på närhet, tillgänglighet samt byggas resurssnålt och 
konkurrenskraftigt.¹

¹ Hållbar utveckling och stadsbyggande, 2004, Stockholms stadsbyggnadskontor s. 28
² Hållbar utveckling och stadsbyggande, 2004, Stockholms stadsbyggnadskontor ss. 6-817

Bilden illustrerar hur de olika dimensionerna ska samspela för 
en hållbar utveckling och exempel på faktorer som de olika 
dimensionerna kan innehålla. ¹ 
Bild: André Berggren
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BLANDSTADEN
Blandstad syftar till att få en bättre fördelning av bostäder, arbetsplats-
er och service och på så sätt göra staden mer levande och tillgänglig. 
I Göteborg användes begreppet ”blandstad” första gången när Norra 
Älvstranden började planeras i slutet på 1980-talet. Idén var och är att 
blanda bostäder med arbetsplatser och service och på så sätt bryta den 
tidigare funktionsuppdelade planeringen. På detta sätt undviker man att 
bygga sovstäder och områdena blir levande och används dygnet runt. 
Avståndet mellan bostad och arbete förkortas vilket leder till minskat 
bilanvändande och bättre miljö. I och med att platserna i staden blir 
utnyttjade dygnet runt ger det även större trygghet när man vistas i 
dem.¹ 

Blandstadsplaneringen har fått kritik över att det omöjligen kan finnas 
tillräckligt med folk för att vistas på alla torg och gator. Men det är inte 
heller nödvändigt för att blandstad ska kunna uppstå. Genom att ut-
forma vissa stråk med blandade funktioner runt de mer homogena bo-
stads- och verksamhetsenklaverna skapas ändå förutsättningarna för en 
levande stad. Det är då viktigt att dessa områden inte blir avskärmade 
från de blandade stråken och att de inte blir för stora.¹

¹ Abrahamsson et al., Blandstad - planering av den komplexa staden, 2004 ss.7-11
² Abrahamsson et al., Blandstad - planering av den komplexa staden, 2004 ss. 4-5

MÅNGFALD

BYGGNADER

NÄRHET

TIDRUM

GRÖNSKA

GATOR FUNKTIONER

Fiktivt exempel på hur modellen kan användas.² 
Blandstadens aspekter tillgodoses ju mer cirkeln fylls.
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Göteborgs stadsbyggnadskontor 
har tagit fram ett diskussions-
underlag där de vill vidga vision-
en av blandstaden och utveckla 
ett gemensamt synsätt. I texten 
beskriver de 8 aspekter som kan 
konkretisera visionen av blandstad. 
Aspekterna är: Mångfald, Närhet, 
Tid, Funktioner, Byggnader, Gator, 
Grönska och Rum. Genom denna 
indelning av olika aspekter går det 
på ett förenklat sätt att illustrera 
hur ett område uppfyller bland-
staden.²

Mångfald:
”Blandstaden bidrar till att alla människor ska kunna, vilja och våga 
befolka staden och dess offentliga rum.” (Blandstad - planering av den 
komplexa staden, s.14)

Offentliga platser och gator ska utformas så att alla har möjlighet att 
vistas där. Det ska finnas möjligheter att gå alternativa vägar för att nå 
sitt mål. Fler lämpliga platser som möjligt för barn ska finnas, exempel-
vis tydliga gårdsbildningar och lugnare gator. Blandstaden ska även vara 
tillgänglig för människor med handikapp och olika funktionshinder. Det 
ska även finnas en god mix av stora och små bostäder i olika upp-
låtelseformer. Tillgänglighet för gång, cykel, kollektivtrafik och bil är även 
viktigt. I blandstaden ska ingen stängas ute på grund av social klass, 
kön, utseende eller kultur.³ 

Närhet:
”Blandstad bidrar till en stad som bygger på närhet i bemärkelsen att 
invånarna kan välja att ha sitt vardagsliv inom rimliga avstånd.” (Bland-
stad - planering av den komplexa staden, s.16)

Blandstaden ska vara fotgängarnas, cyklisternas och kollektivresenär-
ernas stad. Vardagslivets funktioner såsom bostad, arbete, affärer, skola 
och dagis ska finnas i blandstaden. Närhet är ett begrepp som är relativt, 
en pensionär hinner ca 400 meter på 10 minuter medan en vuxen cyklist 
kan hinna 2 km. Det är viktigt att planera blandstadens närhet för alla. 
Gatorna ska kunna användas av alla brukare.³

Tid:
”Blandstaden bidrar till stabilitet genom att ständigt förändras. Genom 
att olika epoker kan samsas sida vid sida verkar blandstad för kontinuitet 
i tiden.” (Blandstad - planering av den komplexa staden, s.18)
 
Att bygga en blandstad tar tid, den ska spegla tidens gång. Genom att 
staden utvecklas under en längre tid skapas en förståelse för hur ut-
vecklingen har skett.³

³ Abrahamsson et al., Blandstad - planering av den komplexa staden, 2004, ss. 14-18

Bild: André Berggren



Grönska:
”Blandstaden bidrar till ökad livskvalitet och en hälsosam livsstil genom 
tillgänglig grönska i och i närhet av staden.” (Blandstad - planering av 
den komplexa staden, s.26)

Grönska i blandstaden fyller en viktig funktion. Parker, gårdar och 
kolonilotter är några av de inslag som gör det trevligt att vistas i en stad. 
Grönskan skapar mötesplatser som innehåller andra kvalitéer än 
gator och torg. Genom daglig kontakt med naturen påverkas bland 
annat kroppens immunförsvar och blodtryck positivt. Grönytor är även 
viktigt för den hållbara staden då den bland annat tar upp dagvatten.¹

Rum:
”Blandstad bidrar till att man kan känna sig trygg och bekväm i stads-
miljön till följd av genomtänkt avvägning mellan privata och offentliga 
rum.” (Blandstad - planering av den komplexa staden, s.28)

Rummen i blandstaden ska vara lätta att utläsa om de är offentliga eller 
privata. Staket och bommar ska inte markera indelningen, utan avgräns-
ningen ska ske på ett naturligt sätt så att man vet var offentliga och 
privata rum börjar/slutar. För att minska intrång på de privata rummen 
bör det finnas halvprivata och halv offentliga zoner mellan de privata och 
offentliga rummen.¹

¹ Abrahamsson et al., Blandstad - planering av den komplexa staden, 2004 ss.20-2819

Funktioner:
”Blandstad bidrar till att människor i olika ärenden befolkar staden vid 
olika tidpunkter genom att geografiskt blanda stadens olika funktioner.” 
(Blandstad - planering av den komplexa staden, s.20)

I blandstaden ska det finnas en god blandning av bostäder, arbetsplats-
er och service och de olika funktionerna ska finnas inom gångavstånd. 
Blandningen ska möjliggöra för tillfälliga funktioner som till exempel ute-
serveringar och torghandel. Det viktiga när man talar om skalan är inte 
att tala om storleken på blandningen utan att blandningen kan ske vid 
gaturummet.¹

Byggnader:
”Blandstad bidrar till flexibilitet och en rik upplevelse genom ett 
varierat byggnadsbestånd.” (Blandstad - planering av den komplexa 
staden, s.22)

Blandstadens skala ska kunna vara varierad, med höga och låga bygg-
nader. Tätheten i staden är viktig för att få underlag för aktivitet och god 
blandning av olika funktioner. Byggnaderna ska vara flexibla så att de 
kan användas för olika ändamål i framtiden. Blandstaden bör ha olika 
upplåtelseformer och olika fastighetsägare, detta för att ge större 
variation på och i byggnaderna som möjligt. Genom att byggnaderna ut-
vecklas under en längre tid kommer stadsbilden bli mer varierad genom 
exempelvis olika skalor och arkitektoniska stilar.¹

Gator:
”Blandstad bidrar till att gator genom sin struktur och utformning är 
levande och trygga offentliga platser.” (Blandstad - planering av den 
komplexa staden, s.25)

Stadens gator bör utformas på så vis att man har flera valmöjligheter till 
att nå sitt mål. Gatan ska vara tillgänglig för alla; fotgängare, cyklister 
och bilar. Gator som trafikeras av tung trafik ska inte skapa barriärer. Det 
ska finnas möjligheter att korsa dem säkert i plan eller planskiljt. Det ska 
vara lätt att orientera sig i blandstaden och gaturummen ska erbjuda 
spännande siktlinjer.¹



1. 2.

3. 4.

5.

BLANDSTADSTYPER

Vi har valt att undersöka aspekten funktioner djupare. Det finns ingen 
klar mall över hur en blandstad ska se ut. Blandningen kan ske i olika 
skalor, från en funktionsblandning i byggnaden till en blandning i ett 
större område. Idealet behöver inte alltid vara den småskaliga bland-
ningen eftersom behoven och förutsättningarna för de olika funktion-
erna är olika.

Vi har tagit fram följande modeller som visar hur funktionsaspekten inom 
blandstaden kan utvecklas. Genom att utveckla blandade funktioner 
skapas även möjligheter att förbättra de övriga aspekterna:

1. Småskalig: Varje byggnad har en blandning av funktioner. Denna 
modell ger stor variation men kan leda till restriktioner och störningar 
vilket sätter stor vikt vid byggnadernas utformning. Vanligt för centrum-
bebyggelse.

2. Kvartersblandning: Kontor och service placeras främst mot de 
gator där det finns mest rörelse. Mot de lugnare gatorna placeras 
bostäder. Blandningen sker på kvartersnivå.

3. Gatublandning: Blandningen av funktioner sker inom varje kvarter. 
Kvarteren blir här indelade med olika funktioner. Blandningen sker vid 
gaturummen istället.

4. Vattennära boende: Närmast vattnet placeras bostäder för att 
maximalt utnyttja havsutsikten. Längre in mot större stråken placeras 
kontor och service. Viss service kan förekomma i bottenvåningen längs 
vattnet. Exempel: Norra älvstranden, Eriksberg.

5. Avskärmning/Skyltläge: Kontor har inte samma krav på buller-
nivåer som bostäder. Därför placeras kontoren närmast vägen som 
bullerskydd mot bostäderna. Kontoren får även ett bra skyltläge mot 
vägen.

¹ Abrahamsson et al., Blandstad - planering av den komplexa staden, 2004 s.7
² Abrahamsson et al., Blandstad - planering av den komplexa staden, 2004 ss. 4-520
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BARRIÄRER
Vi har identifierat ett flertal barriärer som skapar fysiska och mentala 
hinder i Gullbergsvass. Barriärerna består av allt från stora områden 
med bangård och terminaler till stängsel vid de olika verksamheterna. 
Allt detta bidrar till att området blir svåråtkomligt och otillgängligt på 
flertal ställen. De största barriärerna i angränsning och inom området är 
Göta älv, Mårten-Krakowleden, bangården och E6/E20.  

Karta som visar de tydligaste barriärer som finns i Gullbergsvass.
Otryggt
Det finns i dagsläget inga bostäder i Gullbergsvass, detta har gjort att 
områden på kvällarna blir outnyttjade och tomma. Detta skapar otrygga 
platser som inte utnyttjas alla tider av dygnet. Stora delar av Gullbergs-
vass är dåligt upplysta kvällstid vilket bidrar ytterligare till otryggheten i 
området.

Bilen prioriterad
Vi anser att bilen är väldigt prioriterad i Gullbergsvass. Detta gör det 
svårt och otryggt att ta sig fram som fotgängare och cyklist. Längs med 
Göta älv finns ett gång- och cykelstråk som leder upp mot Gamlestaden. 
Men tillgängligheten dit är dålig och stråket är inte sammankopplat med 
det övriga gång- och cykelnätet. Stora parkeringsytor längs med kajen 
tar upp mycket plats som skulle kunna utnyttjas bättre.

Lastbilsterminalen och postterminalen 
med tillhörande byggnader ligger i 
mitten av Gullbergsvass och tar upp 
stora delar av området. Dess placering 
och omfattning gör det svårt att ta sig 
igenom området på ett naturligt sätt.

Mårten-Krakowleden 

Lastbilsterminalen

Bangården

Gullbergska
jMårten-Krakowleden utgör en barriär som 

gör det svårt att ta sig till och från områd-
et på Gullbergskaj. Detta gör att det inte 
finns någon självklar koppling mellan 
terminalområdet och Gullbergskaj. 

Det finns inga möjligheter att ta sig över 
bangården i Gullbergsvass. Detta gör det 
mycket svårt att ta sig in i området från 
söder. 

Bilder: Daniela Kragulj

Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor



GEOLOGI
Muddringen av Göta älv och utfyllnaden av Gullbergsvass under 1800-
talet har gjort området svårbebyggt ur geologisk synpunkt. Hela områd-
et består i stort sett utav lera, förutom bergsområdet vid Skansen 
Lejonet. Lerdjupet ligger idag på mellan 40-100 meter och leran är väl-
digt lös. Den underliggande leran tyngs ner av muddermassorna vilket 
har lett till att det är många sättningar i marken.¹ 

Om man i framtiden ska bebygga Gullbergsvass behöver marken höjas 
och förstärkas.¹ För att undvika sättningar kommer även framtida 
byggnader att behöva pålas.²

MARKFÖRORENINGAR

Eftersom största delen av Gullbergsvass består utav muddringsmassor 
så är risken stor att marken är förorenad.¹ Gasverket användes tidigare 
som kolgasverk med stenkol som råvara och koks som biprodukt, vilket 
kan innebära att marken är tungt förorenad.³

Banområdet har varit i bruk i mer än 100 år och marken är inte helt 
befriad från föroreningar då man använde det tidigare impregnerings-
medlet kreosot. Det finns även stor sannolikhet polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH), olika oljor och tungmetaller i marken.² Detta innebär att 
dessa områden kommer behöva saneras innan de kan bebyggas.

Det har inte gjorts någon grundligare undersökning om hur förorenad 
marken är i Gullbergsvass.

Karta över förorenad mark, ytterligare områden som ev. kan vara 
förorenade i Gullbergsvass har vi inga uppgifter om. 
Bild: Göteborg Stadsbyggnadskontor

Karta över de geologiska förhållandena som finns i Gullbergsvass.
Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor
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¹ Karin Bergdahl, geolog, Göteborg Stadsbyggnadskontor, Intervju 23 november 2006
² Urbana transformationer, 2001, s. 3
³ Börjesson et al., Det är dags att tänka på Gullbergsvass, 2006, s.35



Idag ligger medelhavsnivån på ca 10 meter, räknat med Göteborgs höjdsystem. Kajkanten i 
Gullbergsvass ligger mellan 10,5 - 12,3 m. När högvattnet ligger som högst i Göta älv så är 
vattennivån mellan 11,5-11,8 meter. Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor
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¹ IPCC: FN:s klimatpanel 2007: Den naturvetenskapliga grunden, s 5
² Karin Bergdahl, geolog, Göteborg Stadsbyggnadskontor, Intervju 23 november 2006

ÖVERSVÄMMNING OCH RASRISK

De ökade utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser bidrar till den 
globala uppvärmningen. Klimatförändringar och höjd havsyta är några 
av dessa förändringar. Världshavsnivån har under perioden 1961-2003 
stigit med ca 8 cm på grund av att haven värms upp som i sin tur bidrar 
till att vattnet expanderar. En annan orsak till höjning av havsytan är att 
glaciärerna smälter.  Under perioden 1993-2003 har stigningen ökat och 
är nu dubbelt så snabb än för 40 år sedan.¹ 

Översvämningsrisken i Gullbergsvass är mycket stor. Marken kring kajen 
ligger väldigt lågt och vid högvatten finns områden som kan svämmar 
över. Höjningen av vattennivåerna i Göta älv regleras till största del av 
havets nivåförändringar. Flödena från Vänern påverkar nivåerna i Göta 
älv ytterst lite.²

Med de ökade klimatförändringarna beräknas havsnivåerna att stiga 
mellan 15-95cm på de närmaste 100 åren.¹ För att undvika framtida 
översvämningar av hela Gullbergsvass behöver marknivån på flera 
ställen höjas till 12.8 meter enligt ett förslag som presenteras i Vatten-
plan för Göteborg (2003). 

I en intervju med Karin Bergdahl, geolog på stadsbyggnadskontoret i 
Göteborg (2006-11-23), nämns att det finns en rasrisk längs kajen i 
Gullbergsvass. Men då det inte finns några stabilitetsutredningar kan 
man inte avgöra med säkerhet om hur påtagliga rasriskerna är i 
området.²

Ställningstagande:
Vi anser att lösningen av problemet med de stigande vattennivåerna i 
Göta älv är att man höjer de kajkanter som i nuläget är alldeles för låga. 
Om man ser på den fortsatta höjningen av havsnivån mer långsiktigt så 
anser vi att det kan vara lämpligt att förebygga översvämningsrisken 
genom att i inloppet till Göta älv bygga öppningsbara vallar som reglerar 
vattennivån i Göta älv. Liknande lösningar finns att hitta i Holland. Vy över Göta älv från Gullbergskaj. 

Bild: André Berggren
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EKONOMISK SLUTSATS
Den förorenade marken och de geologiska förutsättningarna i 
Gullbergsvass i kombination med risken för översvämningar, kommer att 
kräva kostsamma åtgärder innan området kan bebyggas:

•   Grundliga saneringar av de förorenade områdena behöver göras
    i ett tidigt skede då det tar lång tid för saneringsarbetet.
•   Marken i området kommer att behöva stärkas och förberedas
    grundligt för att undvika sättningar.
•   Områdena kring kajen kommer att behöva höjas och stärkas för
    att undvika översvämningar i Gullbergsvass.

Kostnaderna för förberedandet av marken i Gullbergsvass kommer att bli 
höga. Framtiden får utvisa om det kommer att bli lönsamt att utveckla 
Gullbergsvass.
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STÖRNINGAR
FARLIGT GODS

Det farliga godset som fraktas genom Gullbergsvass sker via E6/E20 och 
till viss del via Göta älv. Det spårburna godset fraktas via hamnbanan på 
norra sidan av Göta älv och berör inte området.¹

I Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för sektorn Transporter av 
Farligt Gods (1997) föreslås en bebyggelsefri zon på 30 meter längs 
transportleder med farligt gods. Kontorsbebyggelse får byggas 50 meter 
från vägen medan tät bostadsbebyggelse får ligga mellan 80 och 100 
meter. Längs älven får bebyggelse uppföras 10 m från kajen.

Detta område bortfaller
om terminalerna flyttar
då farligt gods inte längre
transporteras i området

Länsstyrelsen i Västra Götalands län skriver i ”lokala trafikföreskrifter om 
transport av farligt gods i Göteborg kommun”(2005) att den tillåtna hu-
vudleden för farligt gods inom Gullbergsvass är E6/E20. Viss farligt gods 
är tillåtet att frakta till och från terminalerna, då dessa är viktiga omlast-
ningspunkter i transportkedjorna.¹ Vid en eventuell omlokalisering av 
terminalerna kommer transport av farligt gods att upphöra vid dessa 
områden.

Bild: Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för sektorn Transporter av Farligt 
Gods,1997, bilaga 1

¹ Översiktsplan för Göteborg, Fördjupad för sektorn transporter av farligt gods ,1997, ss. 10-13

Karta över farligt gods som visar den byggfria zonen i 
Gullbergsvass, baserat på uppgifter från Översiktsplan 
för Göteborg, fördjupad för sektorn Transporter av Farligt 
Gods, 1997, bilaga 1
Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor

(Meter)



BULLER

Motortrafiklederna kring Gullbergsvass med dess tunga trafik ger höga 
bullernivåer. E6/E20 och Mårten-Krakowleden är de största trafiklederna 
genom området och står för det mesta av bullret. Tågtrafiken till och 
från Centralstationen samt spårområdena skapar ljud som kan upplevas 
störande. Omlastningen på godsterminalen är även en bidragande 
bullerkälla.¹

1997 beslutade Riksdagen om riktvärden för trafikbuller som normalt 
inte får överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid ny-
byggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur.¹

 30 dBA ekvivalentnivå* inomhus 
 45 dBA maximalnivå** inomhus nattetid
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

¹ Trafikbullerutredning för Göteborg, 2002, s.5, bilaga 3 s.10
² Trafikbullerutredning för Göteborg, 2002, s.4
³ Trafikbullerutredning för Göteborg, 2002, s.15
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Karta över trafikmängd och bullernivåer från mätningar gjorda av Naturvårdsverket  2002.
Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor

Enligt de mätningar som Naturvårdsverket gjorde längs Mårten-Krakow-
leden och Gullbergs Strandgata 2002 så överskrider decibellstyrkan rikt-
värdena för dygnsmedelvärdet med ca 10 dBA.² 

En omlokalisering av terminalerna skulle minska den tunga trafiken på 
Mårten-Krakowleden och därmed även minska bullret. Andra åtgärder 
för att minska bullret kan vara att gräva ner Mårten-Krakowleden, sänka 
hastigheterna, asfaltera med bullerdämpande asfalt eller uppföra 
bullerplank.³

Mårten-Krakowleden är den mest trafikerade vägen i 
Gullbergsvass och överstiger de tillåtna bullernivåerna.

Bild: Daniela Kragulj

* Medelljudnivån
** Den högsta tillfälliga ljudnivån under en viss tidsperiod, till exempel ett dygn



Mätningar av kväveoxider, dygnsmedelvärdet 2006
Kartkälla: Miljöförvaltningens hemsida

LUFTFÖRORENINGAR

Utsläpp från motorfordon ger höga halter av kväveoxider i området. Men 
det har inte gjorts några direkta kontroller av kväveoxider i Gullbergs-
vass. 

Simuleringar av Miljöförvaltningen (2006) visar att Gullbergsvass 
kväveoxidhalt ligger mellan 40µg/m3 och 100µg/m3 av dygnsmedel-
värdet. De högsta värdena finns längs med E6/E20. Miljökvalitetsnorm-
erna för maximalvärdet är 60µg/m3 för kvävedioxid.¹ 

Simuleringar för 2010 visar att det kommer ske en minskning av kväve-
oxider. Detta beror förmodligen på att förbättringar inom fordons-
tekniken och hur trafiken kommer att ledas i framtiden.²
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LUKT

Lukt som upplevs störande finns på flera platser i Gullbergsvass. Den 
mest utmärkande lukten kommer från tobakstillverkaren Swedish Match 
(Se sid 4) som kan sprida beroende på vind och produktionstillfälle 
tobakslukt över hela Gullbergsvass.² 

Det finns inga studier gjorda över hur lukten sprider sig men vi anser att 
det i dagsläget inte skulle vara lämplig med bostadsbebyggelse i 
direkt närhet av fabriken. Vid framtida utveckling av Gullbergsvass skulle 
fabriken kunna bli ett intressant inslag i blandstaden. Men för att detta 
ska bli möjligt kommer det att behövas tekniska lösningar som reducerar 
lukten.  

Närmast Tingstadstunneln vid E6/E20 upplevs lukten från avgasutsläpp-
en vissa dagar som väldigt stark. Hanteringen av gods vid terminal-
områdena kan även medföra luktuppkomst.² 

MAGNETFÄLT

Magnetfält från kraftledningarna vid järnvägen och spårområdet kan på-
verka eventuell bebyggelse. Magnetfält som är mycket starka kan ge 
akuta hälsoproblem.³ ”Elektrisk tågtrafik medför strålning från elektriska 
och magnetiska fält kring järnvägen.” (Hamnerius, s. 9) Vi har inte funnit 
några mätningar på magnetstrålningen i Gullbergsvass. Men eventuell 
strålning från järnvägen kommer att behöva tas i beaktning vid planering 
av området.

Statens Strålskyddsinstitut (SSI) har tagit fram allmänna råd med grund-
läggande begränsningar och referensvärden för strålning från magnet-
fält. Syftet med råden är ”att skydda individer ur allmänheten från akuta 
skadliga biologiska effekter vid exponering för elektromagnetiska fält 
i frekvensområdet 0 Hz–300 GHz”. Referensvärdena säkerställer att 
grundläggande begränsningar inte överskrids. 4

¹ Miljöförvaltningens hemsida Tillgänglig: <http://www.gr.to/luftvardsprogrammet/> 
² Börjesson et al., Det är dags att tänka på Gullbergsvass, 2006, s.36
³ Hamnerius, Västlänken – en tågtunnel under Göteborg, Underlagsrapport Magnetfält 2006, s. 5

4 Statens strålskyddsinstituts författningssamling 2002:3, Allmänna råd om begränsning av  
allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. s.1
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GRÖNSTRUKTUR
Det finns inte så många sammanhängande grönområden i Göteborg och 
allra minst i de centrala delarna av Göteborg.¹

Göteborgs grönstrukturplan (1993) anger att friytor ska avsättas inom 
Gullbergsvass vid en eventuell omvandling. Friområden är detsamma 
som offentliga platser där olika typer av rekreation kan ske som t.ex. 
promenader, lekytor, picknick osv. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara 
gröna. Vidare i grönstrukturplan 1993 står det att för att binda samman 
stadsdelar och stora grönområden via stråk så finns det goda 
förutsättningar att göra detta utmed vattendragen.¹

I Göteborg är det minst grönska längst vattnet med undantag för vallgrav-
en vid Nya allén. För att nya stråk och målpunkter ska fungera behövs 
de knytas samman på ett bättre sätt än idag. ¹ (Urbana transformationer 
2001). 

I Göteborgs grönstrukturplan från 1993 anger man att gröna stråk 
kopplar samman grönytor och att dessa ska korsa barriärer i form 
av vägar, industriområden mm. Det som gör stråk attraktiva behöver 
inte vara ostörd natur utan kan också vara en lugn gata med lummiga 
trädgårdar. Kvaliteter att eftersträva i ett grönstråk är grönska, trygghet 
och omväxling.¹

Det finns inga sammankopplade grönytor i Gullbergsvass idag. Den 
grönska som finns i området är främst på Gullberget vid Skansen Lejonet. 
Utöver detta finns det outnyttjade grönytor vid gasklockan och längst 
med Gullbergskaj med några buskage och träd. 

Vy från Gullberget vid Skansen Lejonet
Bild: André Berggren

¹ Urbana transformationer, Göteborg, 2001, Chalmers, s.4

Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor
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TRAFIKSTRUKTUR
Från 1950-talet har utbyggnaden av Göteborgs trafiknät ökat i takt 
med staden expansion. Flera vägar som byggdes under 1960-talet 
har stor betydelse för Gullbergsvass. E6:an knöts ihop med vägar i 
norrgående riktning mot Kungälv för att avlasta centrums trafikproblem. 
Gullbergsmotet som är en viktig nod i Göteborgs trafiksystem knyter ihop 
vägar mot Stockholm och mot Karlstad. Stora mängder trafik passerar 
Gullbergsmotet vilket skapar ett tryck under rusningstid. Det finns planer 
på en ny förbindelse längre upp i Göta älv. 

En ringled binder ihop trafiksystemet runt Göteborg, Mårten-Krakowleden 
är en av vägar som är byggd för att binda samman ringleden.

Götatunneln stod klar 2006 och har frigjort ytor vid Södra Älvstranden 
vilket gör det möjligt för Göteborg att växa och få bättre vattenkontakt. 

De förbindelser som finns över älven idag är Älvsborgsbron, Göta Älvbron 
och Tingstadstunneln. Det är beslutat att skapa en ny broförbindelse 
över Göta älv och mellan Marieholm och Lärje kombinerat med en 
förbindelse mellan RV45 och E20, kallad Partihallsförbindelsen. Projektet 
ska avlasta Tingstadtunneln från trafik och förbättra kommunikationerna 
på båda sidorna av älven. Detta projekt kan dock inte genomföras förrän 
Västlänken (se sid 14) har färdigställts.²

¹ Hansson, Einar (red.), Göteborg – att bygga staden, 2003, s.16
² Urbana transformationer, Göteborg, 2001, Chalmers, s.7

Bilder: Daniela Kragulj

Göteborgs övergripande trafikstruktur. Den orangea sträckningen visar den framtida 
Partihallsförbindelsen över Göta älv.
Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor
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BEBYGGELSSTRUKTUR
Huvuddragen i Göteborgs bebyggelse är stadskärnan med den befästa 
kanalstaden från 1600-talet. Riktningar för hamnens utbyggnad och 
landsvägarnas sträckning kan återfinnas än i dag. Typiskt för den befästa 
staden är kanalen med utblickar mot älven och den karakteristiska 
rutnätsplanen.¹ 

Förstäder växte fram väster om staden under 1620-1800. Här låg 
hamnar med varv och andra manufakturer. Arbetarbostäder byggdes intill 
hamnarna. Eftersom förstäderna låg utanför stadsgränsen så var det fritt 
fram för att bygga lite hur som helst. Områden som Haga, Masthugget 
och Majorna är exempel på dessa förstäder. Haga var Göteborgs första 
förstad och har en intakt rutnätsplan än idag. Stadsdelen karaktäriseras 
av låg trähusbebyggelse som man kan hitta i liknande former vid 
kustsamhällen.¹

Under 1800-1850 blev vallarna kring staden omoderna i och med 
ny försvarsteknik. De revs och handelsstaden expanderade. En 
utbyggnadsplan gjordes för kvarteren närmast innanför och utanför 
Vallgraven. Planen skilde sig från rutnätsplanen. Innanför Vallgraven 
byggdes nya kvarter och utanför Vallgraven en bred boulevard, Nya 
Allén.¹ 

Kring 1850-1910 lokaliserades nya industrier bl. a vid Gullbergsvass 
och Brämaregården på centrala Hisingen. Arbetsbostäder byggdes 
alldeles intill och den nya hustypen landshövdingehus satte sin prägel 
på arbetarstadsdelarna.¹

För att få kontroll på industrins utbredning bestämdes det i en stadsplan 
från 1861 att bostäder, industrier, grönområden och kommunikationer 
ska anläggas utanför Vallgraven. Den plana marken mot bergen i 
söder skulle bebyggas. Det som syns av den tilltänkta planen idag är 
rutnätstaden i Vasastaden och Lorensberg. Riktningar i dagens Stampen 
mot Gullbergsvass kan avläsas liksom Odinsplatsen som skulle vara 
stjärnplatsen.¹

¹ Hansson, Einar (red.), Göteborg - att bygga staden, ss. 32-33, 36-52

Vasastaden och Lorensberg 1860-1910Industrins utbredning  1850-1910

Vallarna rivs  1800-1850

Förstäder  1620-1800

Stadskärnan 1620-1800
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Vid sekelskiftet expanderade Göteborg vidare. Den nya bebyggelsen 
kopplades fint ihop med den gamla bebyggelsen i Majorna och Landala. 
Landshövdingehus, storgårdskvarter, stenhuskvarter och vanliga 
villastäder är utmärkande. Anpassning till landskapet och topografin är 
karakteristiskt under denna epok, 1910-1930.¹ 

Idén om ”hälsobostäder åt alla” under funktionalismens intåg på 1940-
talet spred sig i Sverige. Karakteristiskt för denna idé är parallellställda 
hus i nord-sydlig riktning med plats för ljus och luft. Friliggande huslängor 
ersatte kvartersstaden.¹

Efter andra världskriget spreds sig idéer om grannskapsplanering i 
städerna med mycket grönt mellan husen. Utmärkande för denna 
tid är smala lameller, hus anpassade efter terrängen och punkthus 
för att betona platser och riktningar. Mindre centrumanläggningar 
placerades i områdena som avgränsades ordentligt. Regelbundenheten 
som fanns i funktionalismen modifierades. På kartan visas Ringöns 
industriutveckling.¹

Bostadsbristen var påtaglig under 1960-talet och som en lösning på detta 
togs ett beslut om att bygga en miljon bostäder på 10 år, det så kallade 
miljonprogrammet. Typisk för denna period är storskaliga byggnader 
som bryter mot landskapets linjer och småhusområden i stora enheter 
I Göteborg byggdes flest av miljonprogrammets bostäder, de byggdes 
ut i områden som var belägna i ytterkanterna av staden som Angered, 
Biskopsgården och Bergsjön.¹ (visas ej på karta)

Under åren 1975-1990 utmärktes stadsbebyggelsen till större delen 
av att komplettera eller förnya delar av staden. Mycket av industrin 
ersattes av tjänsteföretag. Industrier flyttade ut till periferin och äldre 
industrier omvandlades till kontor eller bostäder. Bilismen möjliggjorde 
en utspridning av stadsbebyggelsen.¹ (visas ej på karta)

Det som utmärker Gullbergsvass idag är dess glesa bebyggelse med 
storskaliga terminalbyggnader och rutnätsstruktur närmast kajen. 
Industribyggnaderna är oregelbundna i sitt utseende är placerade främst 
längs vägar eller järnvägar.¹

Anpassning till landskapet  1910-1930

Funktionalismen  1930-1945

Grannskapsplaneringen  1945-1960

¹ Hansson, Einar (red.), Göteborg - att bygga staden, ss. 32-33, 52- 70
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Till Sist... 
Här slutar vår gemensamma del i arbetet med 
bakgrundsinformation. Vi har valt att dela in våra 
individuella delar i två separata dokument med 
varsitt förslag på hur en framtida utveckling av 
Gullbergsvass kan ske. Planförslagen är styrda 
av två olika dragningar av Västlänken vilket 
kommer att ge området olika förutsättningar. I 
de individuella delarna presenterar vi även våra 
analyser och förslag på hur blandstadsbegreppet 
kan tillämpas.

Gullbergsvass har en stor potential att bli en ny 
stadsdel med blandat innehåll, låt oss se hur vi 
kan utveckla detta område!
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