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INLEDNING
Syfte:
Utveckla Gullbergsvass potential som en central och 
vattennära stadsdel genom alternativa lösningar av 
blandstadsbegreppet för en hållbar stadsutveckling.
 
Gullbergsvass är idag en infart till Göteborgs 
centrum istället för en del av staden. Området har 
en stor potential med sitt centrum- och vattennära 
läge. I framtiden skulle Gullbergsvass kunna bli en 
lika levande och integrerad stadsdel som exempelvis 
Linnéstaden och Haga. Genom att utveckla 
Gullbergsvass kommer Göteborgs vattenkontakt för-
bättras och i framtiden utgöra en länk mellan 
centrum och Ringön på Hisingen. 
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ANALYS
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Möligheter
- Skapa en ny levande del av staden, för alla
- Blandstad
- Bygga tätt och stadsmässigt 
- Ökad trygghet
- Ersätta Mårten-Krakowleden med tunnel
- Västlänkens utbyggnad/Utöka resecentrumet
- Koppla ihop med resten av Göteborg
- Förbättra vattenkontakten
- Utveckla nya grönområden
- Hållbart stadsbyggande
-	 Utökat	underlag	för	kollektivtrafiken
- Minskat bilberoende
- Förbättrade kopplingar till Ringön
-	 Utnyttja	befintliga	byggnader
- Bra samarbete med företag och byggherrar

Hot
- Ingenting händer
- Översvämningsrisk
- Funktionsuppdelade områden
- Dyrt, segregerat boende
- Ökat bilberoende
- Ohållbart stadsbyggande

S.W.O.T-ANALYS
För att strukturera upp alla förutsättningar som gäller för området och 
alla tankar som jag har för att utveckla Gullbergsvass så har jag valt att 
göra en S.W.O.T-analys. S.W.O.T är en engelsk förkortning som står för 
strengths, weaknesses, opportunities och threats. Analysmetoden kan 
även användas i samband med dialoger med medborgare, som ett sätt 
att sammanställa deras syn på området.

Genom att använda denna analysmetod får jag en bild över vad jag an- 
ser är Gullbergsvass styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor och 
svagheter beskriver området idag och möjligheter och risker beskriver 
vad som kan ske i framtiden. 

Styrkor
- Centralt läge
- Närhet till vattnet
- Centralstationen
- Kulturellt värdefull bebyggelse
- ”Drömmarnas Kaj”
- Bra skyltläge
- Utsikt vid Skansen Lejonet
- Lättillgängligt med bil
-	 Båttrafiken	på	Göta	älv

Svagheter
- Svårtillgängligt via gång och cykel
- Bilen prioriterad
- Många barriärer
- Dåliga geotekniska förhållanden
- Gles bebyggelse
- Störningar från infrastruktur
- Föroreningar
- Få grönområden
-	 Dåliga	kollektivtrafikförbindelser
-	 Båttrafiken	på	Göta	älv
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Centralstationen, den gamla snusfabriken “Pagoden” 
och Skansen Lejonet är några av de vackra kultur-
historiska byggnaderna i området.
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STYRKOR

Gullbergsvass	främsta	styrka	är	att	det	ligger	i	ett	väldigt	fint	och	
attraktivt läge. Närheten till både Göteborg centrum och Göta älv gör 
Gullbergsvass till ett väldigt bra område att bygga ut staden på.   

Det	finns	många	intressanta	byggnader	med	kulturhistoriskt	värde	
såsom Vita huset, Pagoden och Skansen Lejonet. Centralstationen och 
Nils-Ericsonterminalen	är	en	viktig	och	central	plats	i	Göteborg	där	flera	
1000-tals personer passerar varje dag. 

Gullberget är den enda höga platsen i Gullbergsvass. Detta gör att man 
får en fantastisk vy ut över hela området från berget. Gullberget är även 
det enda grönområdet av kvalité i Gullbergsvass.

Längs	med	Gullbergskaj	ligger	ett	flertal	båtar	längs	med	kajen	som	är	
under reparation. Detta ger en charmig karaktär till området och är en 
av de bidragande faktorerna till att det i folkmun kallas för ”Drömmarnas 
kaj”

Längs med E6:an/E20 och Mårten-Krakowleden har företag ett bra 
skyltläge. Gullbergsvass är idag väldigt lättillgängligt med bil.

Bilder: André Berggren

Göteborg är en utpräglad 
hamnstad.	 Båttrafiken	 som	
går upp och ner längs med 
Göta älv bidrar till att den 
hålls levande, att det händer 
något vid vattnet. 



SVAGHETER

Tillgängligheten för fotgängare och cyklister i Gullbergvass är dålig, bilen 
prioriteras vilket gör att man inte känner sig trygg när man går eller 
cyklar i området. Stora parkeringsytor ligger längs med kajen.

Mårten-Krakowleden, bangården, nerfarten från Göta älvbron och Göta 
älv utgör de största barriärerna i området. De är inte bara fysiska 
barriärer	utan	även	mentala,	den	sexfiliga	Mårten	-	Krakowleden	känns	
otrygg vid passage.  

Eftersom	det	inte	finns	några	bostäder	i	Gullbergsvass	så	blir	området	
öde på kvällar och helger vilket bidrar till ökad otrygghet.

De geotekniska förhållandena i Gullbergsvass är inte optimala för 
utbyggnad av bebyggelse. Marken består till mestadels av lera vilket gör 
att marken kommer att behöva förstärkas och pålas.

Göteborg är en stad med tät bebyggelse. När man jämför Gullbergsvass 
med resterande Göteborg blir det tydligt hur gles bebyggelsen är. Detta 
beror mycket på de alla vägar och järnvägar som går igenom området 
samt all ytkrävande terminalverksamhet. 

Biltrafiken	på	de	 stora	 lederna	 runt	och	genom	Gullbergsvass	medför	
buller som kan förhindra bebyggelse av bostäder i framtiden vid de mest 
utsatta lägena. Detsamma gäller områdena närmast bangården in till 
Centralstationen. 

I Gullbergsvass överstiger koldioxidhalterna den rekommenderade 
gränsen kring Tingstadstunneln.  Lukten från snustillverkningen vid 
Swedish Match kan vissa dagar spridas i hela området och upplevas 
störande. 

Eftersom Gullbergsvass till största delen består av utfyllningar är risken 
stor att marken är förorenad. Områdena vid bangården och gasklockan 
är med största sannolikhet förorenade.

Innan området kan bebyggas så kommer kommunen behöva kartlägga 
de förorenade områdena och sanera dem.

Gullbergsvass har ytterst få grönytor. Det enda grönområde av större 
kvalité	ligger	vid	Skansen	Lejonet.	Utöver	det	finns	en	liten	park	framför	
Vita huset och en liten inhägnad gräsyta vid gasklockan. Resten av 
området består av hårdyta.

Båttrafiken	på	Göta	älv	har	sina	styrkor,	men	de	större	båtarna	medför	
att	Göta	älvbron	måste	öppnas	vilket	leder	till	stopp	i	trafiken.	Båt-
trafiken	förhindrar	även	möjligheten	att	bygga	fler	och	lägre	broar	över	
till Hisingen vilket i framtiden kommer att behövas för Göteborgs 
utveckling.
 

Bilen är prioriterad i Gullbergsvass och stora 
ytor tas upp av parkeringsytor kring kajen.

Det	finns	flera	barriärer	i	området	som	gör	det	
svårt att ta sig till Gullbergsvass.

Buller	från	biltrafiken	medför	svårigheter	för	
framtida bebyggelse.

Få grönytor och gles bebyggelse gör att Gull-
bergsvass känns hårt och livlöst.
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MÖJLIGHETER

Möjligheterna för att utveckla Gullbergsvass är många. Att utöka staden 
med en bebyggelse som har en god blandning av funktioner kommer 
att göra området till en levande och attraktiv del av staden. Genom 
att förtäta och anpassa ny bebyggelse kommer man kunna skapa en 
stadsmässig karaktär i området.

En förbättring av kopplingen mellan Gullbergsvass och resterande 
Göteborg bidrar till att tillgängligheten i staden ökar. 

När Västlänken byggs ut kommer det att skapas en ny underjordisk 
station	 i	anknytning	till	det	befintliga	resecentrumet.	En	ny	busstation	
för	 fjärrbusstrafiken	 kan	byggas	 vid	Centralstationen	 för	 att	 samla	 all	
buss	och	tågtrafik	och	på	så	sätt	förbättra	resecentrumet.

För att minska störningarna och få bort barriäreffekten från Mårten-
Krakowleden kan den grävas ner och ersättas av en tunnel som en 
förlängning av Götatunneln.

Genom	att	utveckla	befintliga	grönområden	och	skapa	nya	parker	och	
grönstråk ner mot vattnet kan tillgängligheten och miljön förbättras. 
Om	man	ta	bort	parkeringarna	och	biltrafiken	närmast	vattnet	kan	ytor	
frigöras för ett sammanhållet gång- och cykelstråk längs med hela kajen 
med grönområden och kulturella utställningsplatser. 

Vid planeringen av ett nytt område är det viktigt att planera hållbart för 
framtiden. Genom att förbättra tillgängligheten för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik,	och	låta	bilen	färdas	på	deras	villkor	kan	man	ta	ställning	
mot minskat bilanvändande. 

Det	finns	många	befintliga	byggnader	i	Gullbergsvass	som	har	kvalitéer	
och kan fortsätta användas. På detta sätt bevaras byggnaderna som ett 
historiskt inslag i staden och kan få ändrad funktion för att passa med 
den nya bebyggelsen.

Vid	byggnation	av	Gullbergvass	finns	det	goda	möjligheter	för	att	skapa	
en öppen dialog om hur området ska utvecklas. Det är viktigt att alla 
parters åsikter kommer fram. Kommunen, medborgare, företag och 
byggherrar bör alla ta del i processen så att utveckling kan ske på bästa 
sätt. 

HOT

Planeringen	av	ett	stort	område	som	Gullbergsvass	innebär	flera	
komplikationer, sanering, förstärkning och pålning för byggnation, stora 
vägarbeten mm. Allt detta kan leda till att kostnaderna för utvecklingen 
blir för höga och att ingenting händer. 

Ett stort hot som berör Gullbergsvass är de stigande vattennivåerna. Om 
vattnet fortsätter stiga riskerar hela Gullbergsvass att bli översvämmat. 
Det är viktigt att ha god framförhållning när man tar ställning för hur 
risken för översvämning ska lösas.  

En risk när centrum- och vattennära områden som Gullbergsvass 
planeras är att de företag som har stark ekonomisk slagkraft kan få för 
mycket att säga till om och ”kräva” att vissa företag ska ligga bredvid 
varandra, liknande Lindholmen vid Norra älvstranden. Detta kan leda till 
fortsatt uppdelning av boende och arbetsplatser vilket bidrar till tomma 
och otrygga områden.

När	det	byggs	nya	bostäder	så	finns	det	en	risk	att	priserna	för	de	nya	
lägenheterna blir för dyra för att alla i samhället kan ha råd att bo där. 
Detta leder till att det endast blir välbärgade människor som bor i 
Gullbergsvass vilket ökar segregationen i samhället.

Även	om	det	i	planeringsstadiet	finns	en	tanke	om	att	bilanvändandet	
ska minska så är det viktigt att det följs upp så att inte bilanvändningen 
istället ökar. Om detta sker kan man hamna i en ond cirkel som leder till 
ett ohållbart stadsbyggande.
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BEFINTLIG BEBYGGELSE
Mycket	 av	 den	 bebyggelse	 som	 finns	 i	 Gullbergsvass	 idag	 är	 inte	 lämplig	
att ligga kvar vid en framtida utvecklingar. Den bebyggelse som jag valt att 
ta bort och omlokaliseras är DHLs lastbilsterminal, godsterminalen, en del 
av postterminalen, Renova, Cementa och den större delen av verksamhets-
området i den nordöstra delen av Gullbergsvass. Vid Odinsplatsen rivs två 
byggnader för att möjliggöra en koppling över bangården.

Den bebyggelse som jag valt att bevara är den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen, som utgörs av den gamla snusfabriken ”Pagoden”, ”Vita huset” 
och Skansen Lejonet. Övrig bebyggelse som bevaras är kontorsområdet i 
väster och Snusfabriken Swedish Match. En del av postterminalen kommer 
även att behållas vilket kommer att bli ett intressant inslag i den framtida 
blandstaden. Gasklockan, som idag inte används, rivs och ersätts med en 
byggnad i samma storlek och form för att bevara den historiska kopplingen 
till gasverket.

KOPPLINGAR
Gullbergsvass är en avskärmad del i staden, trots sitt centrala läge. En viktig 
förutsättning för att Gullbergsvass ska kunna utvecklas fullt ut är att det 
behöver kopplas ihop med de kringliggande områdena. 

De kopplingar jag vill förstärka i Gullbergsvass är fortsättningen på Nya 
Allén och Skånegatan/Folkungagatan (Evenemangsstråket) över bangården. 
Denna koppling kommer att minska bangårdens barriärseffekt samt minska 
trafiken	vid	Centralstationen.

Jag vill även förbättra kopplingen över Göta älv med två nya lågbroar för 
kollektiv-,	bil-,	 gång-	och	 cykeltrafik	och	 två	 separata	broar	 för	gång-	och	
cykel. På detta sätt koppas Gullbergsvass ihop med Ringön som i framtiden 
kan utvecklas till en del av staden. Områdets knyts ihop i öst-västlig riktning 
med en allégata som blir Gullbergsvass pulsåder. Allén fortsätter öster mot 
Olskroken. Området får även en förbättrad koppling mot Marieholm och 
Gamlestaden.
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PLANFÖRSLAG
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NYA GULLBERGSVASS 
Många faktorer har spelat in när jag planerat för den framtida 
bebyggelsen i Gullbergsvass. Västlänkens påverkan på bebyggelsens 
utformning,	vilka	av	de	befintliga	byggnaderna	som	ska	bevaras	och	hur	
den nya bebyggelsen ska anpassas till Göteborgs skala och 
stadsmönster.

Minska barriärerna – Öka tillgängligheten!

För att förbättra tillgängligheten till Gullbergsvass är det viktigt att 
minska barriärerna som idag gör området svåråtkomligt. Göta älvbrons 
nedfart, Mårten-Krakowleden och bangården utgör de största 
barriärerna i Gullbergsvass. 

Genom att ersätta Göta älvbron med en öppningsbar lågbro i ett nytt läge 
frigörs stora ytor som gör det möjligt att förbättra tillgängligheten ner 
mot vattnet. I och med att Västlänken byggs ut reduceras bangårdens 
spår till åtta vilket medför att spårområdet inte upplevs lika stort. Genom 
att gräva ner Mårten-Krakowleden och göra den till en förlängning av 
Götatunneln kan området kopplas samman på ett bättre sätt. 

Kvartersbebyggelsen utformas i rutnät vilket gör området lättorienterat 
och enkelt att ta sig fram i. Från huvudgatan (Gullbergsvassallén) är det 
tydliga siktlinjer ner mot vattnet. 

Grönområden - Ro för själen!

Grönområdet vid Gullberget och Skansen Lejonet kommer att utökas 
och öka tillgängligheten dit. Parken kommer att fungera som en plats 
för avkoppling och lek. Från Skansen Lejonet ner mot vattnet skapas ett 
sammanhållet grönstråk. Bostäder såväl som arbetsplatser i närhet till 
grönområdena gör att de som vistas där kan känner sig trygga alla tider 
på	dygnet	då	det	finns	vetskap	om	att	vara	sedd.	Parkområden	vid	
kajen skapar offentliga mötesplatser med möjligheter för kultur-
evenemang och utställningar.  

Hållbarhet - För framtiden!

Utvecklingen av Gullbergsvass är en del av förtätningen av Göteborg. 
En	tätare	stad	ger	bättre	underlag	för	kollektivtrafikens	utbyggnad	vilket	
kan leda till minskat bilanvändande. Människan ska stå i centrum och 
bilen ska färdas på fotgängarnas och cyklisternas villkor. 

Gullbergsvass ska vara en stadsdel som är tillgänglig för alla, gamla och 
unga, kvinnor och män, rörelseförhindrade och synskadade, människor 
från andra kulturer och religioner. Alla ska ha råd att bo i Gullbergsvass 
och	alla	upprättelseformer	ska	finnas	representerade.

Blandstad – En levande stad!

Det	finns	inga	bostäder	i	Gullbergsvass	idag.	Detta	leder	till	att	området	
blir folktomt efter arbetstid, vilket i sin tur leder till otrygga miljöer som 
folk ogärna vistas på. Genom att få en god blandning av bostäder och 
arbetsplatser kommer Gullbergsvass kunna bli en levande del av 
staden som alla kan vistas i. Nya bostäder och arbetsplatser i en varierad 
blandning	skapar	med	de	befintliga	verksamheterna	ett	gott	underlag	
för en mer levande stad dygnet runt.
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ILLUSTRATIONSKARTA
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BEBYGGELSESTRUKTUR
Gullbergsvass förtätning är ett viktigt steg i 
utvecklingen av Göteborg som Regionscentrum. 
Förflyttningen	av	Lastbilsterminalen	och	Renova,	
och borttagandet av mindre lämpad bebyggelse 
gör att det skapas stora ytor för nybyggnation. 

Bebyggelsen i planförslaget har anpassats efter 
de fasta infrastrukturanordningar och i den mån 
det går kan nya byggnader anpassas till den 
befintliga	bebyggelsen.	Bebyggelsen	har	
anpassats efter Västlänkens dragning. Ner-
grävningen av Mårten-Krakowleden innebär att 
den fysiska barriären tas bort och genom att 
placera viss bebyggelse ovanpå tunneln kopplas 
även Gullbergsvass bebyggelse ihop.

Området har planerats med en tydlig kvarter-
struktur vilket skapar en klar indelning mellan 
offentligt (torg, parker och gatan) och halv-
offentligt (gårdar). Jag har valt att hålla 
bebyggelsen relativt låg med 4-7 våningar för att 
anpassa området till Göteborgs övriga
bebyggelse. Undantagen är byggnaden som 
ersätter gasklockan som blir 25 våningar hög 
och en ny kontorsbyggnad på 17 våningar i 
anslutning till Centralstationen. 

Bebyggelsen närmast Göta älv öppnar upp sig 
mot vattnet och för att skilja på de offentliga och 
de halvoffentliga rummen har gårdarna blivit 
upphöjda en aning för att tydligt markera detta.

Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor



EXPLOATERING
Exploateringstal är ett sätt att läsa av bebyggelsetätheten i ett 
område. Exploateringstalet för ett område räknas ut genom att räkna 
ihop bruttoarean för ett område och sedan dela den siffran med den 
totala markarealen för området. Bruttoarean (BTA) är hela den totala 
byggda arean, det vill säga ytorna för alla våningsplan inräknade. Detta 
skrivs:

Exploateringstalet (e) = Bruttoarea BTA/Total markareal

Om	ett	område	har	exploateringstalet	1	 innebär	det	att	det	finns	 lika	
mycket	byggd	yta	som	det	finns	mark.

Gullbergsvass är ett stort område. Räknat med hela planområdet har det 
en yta på ca 120 hektar (1 200 000 m²), vilket är lika stort som Göteborg 
gamla stadskärna (inom vallarna). 

Idag har Gullbergsvass en låg exploatering. Exploateringstalet för 
planområdet är på 0.38 = 38 %. Detta beror på att infrastrukturen tar 
upp stora områden. Det beror även på att DHL:s lastbilsterminal kräver 
stora ytor för uppställningar av lastbilar och gods. 

Efter nybyggnation får hela Gullbergsvass en BTA på ~1 400 000 m² 
vilket ger ett exploateringstal på 1,17. 

1,17(e)=1 400 000(BTA)/1 200 000(total markareal)

Räknat med endast den nya bebyggelsen är BTA ~1 000 000 m² vilket 
är högre än kommunens beräkningar för den framtida utvecklingen som 
är beräknad till 800 000 m².

Sammanlagt kommer det att tillkomma ca 5000 nya bostäder i 
Gullbergsvass, räknat med en genomsnittlig lägenhetsyta på 100 m², 
och ca 500 000 m² ytan för kontor och handel.

Volymstudie, vy från norr
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VÄSTLÄNKEN & MÅRTEN-KRAKOWTUNNELN

13
¹ Västlänken - en tågtunnel under Göteborg, Program för detaljplaner, 2006, ss. 28-32

Västlänken är en tågtunnel som planeras under Göteborg med syfte att 
förenkla	och	effektivisera	 tågtrafiken.	Göteborgs	stad	har	 i	 samarbete	
med Banverket gjort ett Program för detaljplan, Västlänken - en tåg-
tunnel under Göteborg, där de tagit fram tre alternativa sträckningar 
med underalternativ. De tre alternativen är Haga-Korsvägen, alternativ 
Haga–Chalmers och alternativ Haga. (Se sid 14 i den gemensamma 
delen) Det har ännu inte fattats något beslut om vilket dragningsalter-
nativ som ska byggas. Beräknad byggstart är i dagsläget 2011 med 
planerad	trafikstart	2017.	¹

Alternativet som jag valt att arbeta vidare med i mitt förslag är Haga - 
Korsvägen med det norra stationsläget vid Centralstationen. Detta 
alternativ kommer främst att påverka Gullbergsvass närmast Skansen 
Lejonet och vid bangården. Dragningen kommer att ske genom 
Gullberget och i en tunnel längs med bangården.

För att minska Västlänkens påverkan på den nya bebyggelsen har 
grönområdet närmast Gullberget utvidgats till ett parkområde. Buller-
skärmar och trädplantering närmast spåren kommer att minska 
störningarna och närvaron från tågen.

Vid området närmast bangården har bebyggelsen ovanför tunneln 
anpassats	 för	att	minska	vibrationen	 från	 tågtrafiken	med	en	bredare	
trädplanterad gata. Vid stationsområdet skapas tre uppgångar vid den 
nya underjordiska stationen. Uppgångarna ska vara inglasade för att 
släppa in så mycket ljus som möjligt för att öka tryggheten.

För att minska Mårten-Krakowledens påtagliga barriäreffekt och även få 
ner bullernivåerna grävs leden ner till en tunnel som koppas ihop med 
den	befintliga	Götatunneln.	Det	kommer	att	finnas	två	på-	och	avfarter	
från leden inom området. En innan den går ner i tunneln och en som 
leder upp från tunneln. Viss bebyggelse kommer att tillåtas ovanpå 
tunneln för att Gullbergsvass bebyggelse ska kännas mer sammanhållen 
och tät.

Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor

Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor



GRÖNSTRUKTUR
Grönskan är en viktig aspekt i utvecklingen av Gullbergsvass. För att 
tillgodose	människors	behov	av	grönska	är	det	viktigt	att	det	finns	ett	
varierat utbud i området. Nya grönstråk som leder människor mot Göta 
älv är en viktig del i förslaget. 

En	utökning	av	det	befintliga	grönområdet	vid	Gullberget	och	Skansen	
Lejonet skapar ett vackert rekreationsområde för promenader, 
avkoppling och lek. Västlänkens dragning kommer att gå genom 
Gullberget och sedan ledas ner i ännu en tunnel under Gullbergsvass 
bort mot Centralstationen. För att minska störningarna från tåg- och 
biltrafiken	placeras	bullerdämpande	plank	längs	med	järnvägen	och	
E6/E20. 

Från	parkområdet	vid	Gullberget	finns	ett	sammanhållet	grönstråk	som	
leder ner till Göta älv. Ett liknande grönstråk är även planerat i det läge 
där Göta älvbron tidigare hade sin nedfart. Detta ger en god koppling 
ner mot vattnet och den nya kajpromenaden.

Parkområdet längs med vattnet ska fungera som en kulturpark med 
utställningsmöjligheter för lokala konstnärer.

Omhändertagande av dagvatten ska ske i den mån det går på lokal nivå 
med dagvattendammar och diken. På detta sätt minskar belastningen på 
reningsverken men fyller även en estetisk funktion.
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Vy från Skansen Lejonet över Gullbergsparken

Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor

Bild: André Berggren



TRAFIKSTRUKTUR
Trafiken	 i	Gullbergsvass	är	en	viktig	 fråga	eftersom	det	
idag är en infart till Göteborg och många bilar passerar 
området. En central del av förslaget har därför varit att 
finna	en	ny	lösning	för	trafikstrukturen	och	att	
effektivisera markanvändningen

Den	övergripande	trafikstrukturen	kopplas	ihop	till	
dagens	omgivande	struktur.	Trafikstrukturen	ska	förenkla	
och skapa en bättre förståelse för hur man ska ta sig mel-
lan och till de olika områdena. I de större korsningarna 
används cirkulationsplatser, vilket medför många fördelar 
jämfört	med	traditionella	trafikljuskorsningar.

Från Nya allén skapas en viadukt över bangården som 
fortsätter igenom Gullbergsvass och över Göta älv med 
en öppningsbar lågbro i ett nytt läge. Den gamla Göta 
älvbron, som idag är i dåligt skick, tas bort. Genom att 
förlänga	Nya	allén	över	bangården	kommer	biltrafiken	vid	
centralstationen att minska och på det viset underlätta 
för fotgängare och cyklister att ta sig in i området.

En ny viadukt byggs även över bangården vid Odins-
platsen som en förlängning av Folkungagatan och 
Evenemangsstråket. Denna gata fortsätter ner och över 
Göta älv med en ny öppningsbar lågbro.

För att få bort en del av bullret och få bättre kopplingar 
inom Gullbergsvass grävs Mårten-Krakowleden ner. Detta 
gör att de negativa barriäreffekterna minskar.

Huvudgatan i området, Gullbergsvassallén, leds vidare 
över E6/E20 mot Olskroken och Marieholm. Gatan vid 
Gullbergskaj förlängs upp mot Marieholm och vidare mot 
Gamlestaden.

15 Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor



GATUSTRUKTUR
Nya Gullbergsvass gatustruktur är indelad i fem gatutyper. De olika 
typerna är: Motorled, Infart/Genomfart, Huvudgata, Lokalgata och 
Gårdsgata

MOTORLED
Denna gatutyp består av E6:an/E20 som passerar områdets östra del 
och Mårten-Krakowleden som leder ner i den nya tunneln i en fort-
sättning	på	Götatunneln.	Biltrafiken	är	dominerande	och	har	mellan	4-8	
körfält.

INFART/GENOMFART
Dessa	gator	som	passerar	genom	området	kommer	ha	en	hög	trafik-
mängd, men vid de platser där de möter huvudgatan kommer platsen 
utformas så att fotgängare och cyklister kan passera på ett tryggt och 
smidigt sätt. Hastighen på dessa gator kommer att vara 50 km/h vilket 
kommer att hålla bullernivåerna och partikelhalterna nere.

INFART/GENOMFART

E
F

A B

C D

Brosektioner

Sektionskala 1:500
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HUVUDGATA G H

LOKALGATA

GÅRDSGATA

HUVUDGATA
Denna gatutyp är avsedd 
för	biltrafiken	inom	
området. Den kan fungera 
som en genomfartsgata 
men med en hastighet på 
30 km/h, för att ge möj-
lighet för fotgängare och 
cyklister att passera, kom-
mer det inte ge någon tids-
vinst. Gatan som sträcker 
sig igenom centrala 
Gullbergsvass har en sepa-
rat	kollektivtrafikfält	och	
ett körfält i vardera riktning 
med parkering på båda 
sidor.

LOKALGATA
Lokalgatorna i området ska 
inte tillåta någon genom-
fartstrafik.	Gatorna	har	ett	
körfält i båda riktningarna 
med parkering på ena sidan 
av vägen.  

GÅRDSGATA
På gårdsgatan ska bilen 
färdas i samma hastighet 
som fotgängarna och på 
deras villkor. Genom-
fartstrafik	är	inte	tillåten	och	
parkering får endast ske på 
anvisade platser. 

I J

K L
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GATUSTRUKTURKARTA
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DETALJ: GULLBERGSTORG
Gullbergstorg ska fungera som områdets hjärta. Med 
torghandel och uteserveringar i ett soligt läge 
kommer Gullbergstorg bli en naturlig plats att mötas 
och vistas vid.  

Längs Gullbergsvassallén finns en extra bred trottoar 
mot norr för att ta fördel av sitt soliga läge. 
Uteserveringar och torghandel bidrar till ökat liv på 
torget och längs med allén. Spårvagnshållplatsen och 
grönstråket som leder från Gullbergsparken ner mot 
vattnet passerar torget vilket bidrar till ytterligare liv 
och rörelse.

1. Perspektiv över Gullbergstorg från nordväst

1.

2.
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3.Perspektiv över  Gullbergstorg.

1. Perspektiv över Gullbergstorg från sydväst
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DETALJ: CiRkULATiOnSpLATS
Gullbergsvassallén och bangårdsviadukten, som är en 
förlängning av Nya allén, möts i en cirkulationsplats 
vid entrén in till Gullbergsvass från öster. Det kommer 
att bli en intressant plats för företag att etablera sig 
vid, förutom ett bra skyltläge mot gatan så ligger det 
nära Centralstationen och uppgångarna från den nya 
underjordiska stationen. 

En 17 våningar hög kontorsbyggnad kommer bland 
annat att uppföras vid den nya utbyggnaden av 
bussterminalerna och kommer att markera entrén in 
till såväl Gullbergsvass som Göteborg.

Cirkulationsplatsen kommer att skapa ett jämnt flöde 
i trafiken och med väl tilltagna markerade övergångs-
ställen kommer det bli enkelt och tryggt för fotgängare 
och cyklister att korsa gatan.

1. Perspektiv över cirkulationsplatsen längs Gullbergsvassallén  från nordväst.

1.
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DETALJ: GåRDSGATA
Gullbergsvass ska vara en stadsdel på fotgängarnas och 
cyklisternas villkor. Biltrafik ska vara tillåten längs gårds-
gatorna men markbeläggning kommer att tydligt 
markera att bilen ska färdas på fotgängarnas och 
cyklisternas villkor. Genomfartstrafik ska inte vara tillåten 
och bilar får endast parkera på utmarkerade platser.  

Bebyggelsen längs med gatan består av 16 stycken 
stadsradhus sammankopplade fyra och fyra.

21

1. Perspektiv över  gårdsgatan från öster.
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HåLLBAR UTvECkLinG
När man planerar för en hållbar utveckling är det viktigt att tänka lång-
siktigt. Man ska ta hänsyn till hur mark, vatten och den bebyggda miljön 
används och ha de tre aspekterna: ekologisk-, social - och ekonomisk 
hållbarhet i åtanke. Dessa aspekter ska vara grunden för Gullbergsvass 
utveckling.

Genom att skapa nya lättillgängliga grönytor som Gullbergsparken och 
Kruthusparken ökar den biologiska mångfalden. Luftkvalitén förbättras 
och det ges även möjlighet till lokala kretslopp som har en viktig roll för 
den hållbara staden. Förutom de ekologiska aspekterna så fyller grön-
ytor även en social funktion. De fungerar som mötesplatser för 
avkoppling, rekreation och lek.

För att öka trygghetskänslan ska parkerna vara väl upplysta. Det ska inte 
finnas platser längs stråken där det går att gömma sig. I närhet till alla 
parker ligger bostäder som också inger trygghet.

Hårdgjorda ytor som inte tar upp dagvatten ska begränsas och 
omhändertagandet ska ske på lokal nivå så gott det går. Dagvatten-
hanteringen kan bli ett vackert inslag i de nya stadsparkerna.

Gullbergsvass täta bebyggelsestruktur kommer att kunna bidra till 
minskad energiförbrukning. Genom att underlaget för kollektivtrafiken 
förbättras och välutbyggda gång- och cykelnät finns det goda möjligheter 
till att bilanvändandet minskar.  En tät bebyggelse ger även bättre 
underlag för att effektivisera systemen för uppvärmningen av 
bebyggelsen, vattenförsörjningen, och avloppshanteringen.

Den nya bebyggelsen i Gullbergsvass ska präglas av ett hållbart tänkande. 
Husen kan bland annat förses med solfångare på fasaderna och taken. 
Byggmaterialet ska i den mån det går vara förnybart och fönstren ska 
vara energisnåla.

För att undvika att Gullbergvass ska bli ett segregerat områden där inte 
alla har möjlighet att bo i behövs det ett varierat utbud av upplåtelse-
former. Genom att reglera vad som ska byggas vid försäljningen av 
marken går det att styra vilken typ av boende som kan tillåtas. 
Gullbergsvass ska ha en jämn fördelning mellan bostads- och hyres-
rätter, och det ska vara lägenheter i alla storlekar. Det ska finnas både 
studentbostäder och äldreboende.

Det är viktigt att låta medborgarna delta under planeringsprocessen 
vid utvecklingen av Gullbergsvass. Rätten att yttra sig är en viktig del i 
demokratin. Det är även viktigt med medborgardeltagande för att 
garantera ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt.

Gullbergsvass ligger i ett bra läge för handels- och kontorsetableringar 
vilket bidrar till den ekonomiska hållbarheten.

22

Exempel på dagvattenhantering vid Eriksberg i Göteborg
Bild: André Berggren 



kOLLEkTivTRAFik
Enligt rapporten K2020 ska kollektivtrafiken i Göteborg fördubblas till 
2020. Detta kommer att innebära enorma satsningar på utbyggandet 
av kollektivtrafiken. En förtätning av staden i Gullbergsvass skapar 
bättre underlag för resandet med spårvagn och buss. 

Kollektivtrafiken inom området utgörs av spårvagns - och busstrafik. 
Två nya spårvagnslinjer skapas. Ena linjen går igenom hela området 
och fortsätter vidare mot Gamlestaden och den andra linjen går över 
den nya Göta älvbron som kommer att fortsätta vara en viktig kopp-
ling för kollektivtrafiken över älven. Den befintliga busslinje 166 dras 
om och matar de kvarter som ligger närmast vattnet. En ny busslinje 
dras som fortsättning på Evenemangsstråket från Odinsplatsen över 
bangården och fortsätter till Ringön. Turtätheten för kollektivtrafiken 
kommer vara tät och förenkla resandet med spårvagn och buss till och 
från Gullbergsvass. 

En ny bussterminalbyggnad för fjärrbusstrafik placeras vid Nils-
Ericsonterminalen. På detta sätt samlas buss- och tågtrafiken och 
skapar bättre förutsättningar för byten mellan trafikslagen. Den största 
delen av fjärr- och länsbusstrafiken kommer att ledas ner i Mårten-
Krakowtunneln vilket kommer att minska busstrafiken i Gullbergsvass.

I och med att Västlänken (dragning Haga-Korsvägen) byggs ut skapas 
en underjordisk station vid centralstationen. Tre nedgångar placeras 
vid bussterminalerna vilket gör det enkelt och smidigt att ta sig upp 
och ner från stationen. Nergångarna ska vara inglasade och ljusa för 
att öka trygghetskänslan. 
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pARkERinGSnORM
Gullbergsvass är ett centralt beläget område i Göteborg. Med förbättrade 
gång-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser kan det vara lämpligt för ett 
hållbart stadsbyggande att inte planera med en hög parkeringsnorm. 
I rapporten Parkeringsnormer för Göteborg 1996 redovisar Göteborgs 
stadsbyggnadskontor parkeringsnormen för Göteborgs centrala delar.

Parkeringsnormer för bostäder
Bilplatser per lägenhet – 0,6
För besökande – 0,1

Parkeringsnorm för kontor
Bilplatser per 1000 m² 
För sysselsatta – 4
För besökande – 1

Parkeringsnorm för butiker
Bilplatser per 1000 m² 
För sysselsatta – 2
För besökande – 20

Genom att utgå från dessa parkeringsnormer kommer det vid utveckling 
av Gullbergsvass att behöva anläggas:

 Ca: 3500 bilplatser för bostäder (5000 lägenheter)
 Ca: 1750 bilplatser för kontor (350 000 m²)
 Ca: 3300 bilplatser för butiker (150 000 m²)

Största andelen av bilplatserna till bostäder och kontor kommer att 
anläggas i byggnadernas bottenvåningar för att undvika stora 
parkeringsytor. Butikernas bilplatser anläggs främst i väl upplysta 
parkeringshus och längs med gatorna. Genom att upprätta bilpooler i 
Gullbergsvass och arbeta med att samnyttja bilplatser kan parkerings-
behovet i området minska. Förbättrade förutsättningar för att cykla och 
resa kollektivt kommer också kunna bidra till att minskat behov av 
parkeringsplatser.



kOLLLEkTivTRAFikkARTA
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Den ekonomiska hållbarheten med fyra broar över älven går att 
ifrågasätta. Men jag vill med det här förslaget visa på hur Göteborgs 
norra och södra sida kan växa ihop på ett naturligt sätt utan att låta Göta 
älv bli en barriär. Då vi föreslår att den mesta fartygstrafiken längs med 
Göta älv leds om via Nordre älv skapas en möjlighet att för-
bättra förbindelserna på flera ställen över älven. Broarna kommer att 
vara öppningsbara så att den fartygstrafik som fortfarande behöver gå 
längs Göta älv har möjlighet att ta sig fram. Fartygstrafiken kommer att 
regleras till tider då det inte är rusningstrafik och på så sätt minska 
störningar i trafikrytmen. I och med att flera broar byggs ut kommer 
bilister, fotgängare och cyklister hänvisas till alternativa vägar då en 
broöppning sker. Genom att låta staden knytas ihop med fler broar över 
älven kommer Göteborg få en mer europeisk stil som exempelvis
London. 

Grunden i förslaget är dock inte beroende av att alla fyra broar ska 
byggas ut. Den enda bron som i dagsläget är nödvändig är den nya 
lågbron som kommer att ersätta Göta älvbron.

GånG- OCH CYkELTRAFik
En av grundtankarna till förslaget var att göra det så lättillgängligt som 
möjligt för fotgängare och cyklister. Genom väl tilltagna trottoarer för 
fotgängare i hela området och separata cykelvägar vid huvudstråken blir 
Gullbergsvass ett område där fotgängare och cyklister kan ta sig fram 
obehindrat och bilen färdas på deras villkor.

Längs med Gullbergsvassallén blir gång- och cykelfälten väl tilltagna och 
kommer att kunna bli ett viktigt stråk för fotgängare och cyklister. 
Trottoaren mot söder blir bredare och kommer med sitt soliga läge locka 
många att stanna till. Det kommer därför att finnas gott om sittplatser 
längs med alla huvudstråken.

Tillgängligheten ner mot Göta älv förbättras främst med gång- och 
cykelvägar genom grönstråken, men det ges även goda möjligheter att 
ta sig via gatorna ner till vattnet. För att skilja på de halvoffentliga och 
offentliga ytorna är kvarteren närmast vattnet något upphöjda.

Kajpromenaden, “Drömmarnas kaj”, rustas upp. Fotgängare och cyklister 
separeras med ett upphöjt trädäck närmast vattnet. På detta sätt 
minskar riskerna för olyckor. Det ska finnas gott om ramper till det 
upphöjda trädäcket så att det blir tillgängligt för alla. 

Vid en utveckling av Ringön och Frihamnen bli det viktigt att i framtiden 
få fler kopplingar över Göta älv. Genom två nya gång- och cykelbroar och 
gång- och cykelbanor vid de nyplanerade lågbroarna förbättras 
kopplingen avsevärt och man slipper långa påfartsramper.

25
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Sektion av kajpromenaden och bebyggelsen längs Göta älv.
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1. Perspektiv över kajpromenaden från öster.
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1

DETALJ: kvARTERET ÄLvEn
Med Göta älv som utsikt och centrum på 
gångavstånd har kvarteret Älven ett unikt läge i 
Göteborg. En upphöjd innergård skiljer det 
offentliga och halvprivata åt. Under dagarna pågår 
reparationer av båtarna vid ”Drömmarnas kaj” 
och på kvällarna kan de boende ta promenader 
längs den vackert upplysta kajpromenaden.

Inne på gården finns bänkar där man kan 
sitta och njuta i solen och en lekplats för barnen. 
Lokaler för caféer, kontor och handel finns 
placerade i bottenvåningen närmast vattnet och 
ut mot gatan.
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BLAnDSTADSTYpER
För att skapa en ny del av staden som är levande dygnet runt krävs att 
det inte blir för stora områden där samma typ av funktioner samlas. Men 
alla typer av funktioner är inte lämpliga i alla lägen. Bullerstörda 
områden är t.ex. inte lämpligt för bostäder, där är det istället mer 
lämpligt att placera kontor som inte har samma krav när det gäller 
bullernivåer som bostäderna. Dessa lägen kan även vara bra skyltlägen 
för företag som vill synas. 

Genom att applicera de olika blandstadstyperna som vi har tagit fram på 
förslaget skapas en grund för i vilken skala bebyggelsen ska blandas.

1. Småskalig blandning: Denna typ av blandstad ger en god bland-
ning, men den kan även medföra störningar och restriktioner. Placeras i 
områdets centrala del där det är bra läge för bostäder, service och 
kontor. Denna blandning ger även gott underlag för mycket liv kring 
Gullbergsvassallén som går igenom området. 

2. Kvartersblandning: Har en starkare koncentration av bostäder 
inåt i kvarteren och medför mindre störningar och restriktioner än den 
småskaliga blandningen. Kvartersblandning passar även den i 
Gullbergsvass centralare delar där det inte är lika bra läge för kontor och 
service inåt i kvarteret.

3. Gatublandning: Ger en mindre blandning än kvartersblandnings-
typen. Blandningen sker mot gatan istället för inne i kvarteret. Minskar 
störningarna från funktionerna. Denna typ av blandning sker på flera 
ställen i området i kombination med andra blandstadstyper.

4. Vattennära kvarter: Blandstadstypen medger en lägre grad av 
blandning. Service och kontorsverksamhet medges i viss mån i botten-
våning vilket skapar aktivitet längs de offentliga stråken. Inne i kvarteren 
blir det endast bostäder vilket minskar störningar. Denna modell passar 
in vid de vattennära kvarteren.

5. Avskärmning/Skyltläge: Placeras vid bullerutsatta lägen där 
mycket trafik passerar. Ger företagen ett bra skyltläge för alla förbi-
passerande.  Blandningen sker i denna typ sker mot gatan och inte inom 
kvarteret. 

1. Småskalig blandning 2. Kvartersblandning 3. Gatublandning

4. Vattennära kvarter 5. Avskärmning/Skyltläge
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FUnkTiOnSAnvÄnDninG
Visionen med blandstad i Gullbergsvass rymmer mer än bara blandade 
funktioner. Funktionsblandningen utgör endast en grund för att skapa 
bättre förutsättningarna för en levande, trygg stad, en spännande och 
attraktiv stad, en hållbar och flexibel stad och en stad där alla får plats. 
Blandstadens kvaliteter skapas genom variation i stort och smått, på alla 
nivåer i planeringen. 

Blandstadstyperna har angett grunderna för hur blandstaden kan ta 
form i Gullbergsvass. En vidareutveckling av mer noggrann indelning av 
funktionerna visar hur blandstaden kan ta form. Det är viktigt att låta 
blandstaden växa fram naturligt och ge den tid för att utvecklas. Det är 
också viktigt att byggnaderna utformas så att funktionerna med tiden 
kan ändras i den mån det går. 

För att få en bättre blandning av funktioner i det befintliga kontors-
området i väster förtätas det med bostäder. En av de befintliga 
byggnaderna får en ändrad funktion som möjliggör för kontor, bostäder 
och handel.  På detta sätt skapas goda möjligheter för att området ska 
bli en levande del av Gullbergsvass dygnet runt.

Den gamla snusfabriken ”Pagoden” används idag som lagerlokal. Genom 
att ändra användningen och möjliggöra för kulturverksamhet skapas ett 
vattennära kulturcentrum med möjligheter för utställningar och 
evenemang. Detta kan fungera som en dragningskraft som gör 
området till ett intressant färdmål i Gullbergsvass. Swedish Match snus-
fabrik behålls med förutsättningen att det går att minska på lukt-
utsläppen. På detta sätt behålls den historiska kopplingen för tobaks-
tillverkning. Ner mot vattnet skapas även möjlighet att utveckla ett snus-
museum. 

Kring gatorna med hög trafikmängd, såsom infarten samt längs med 
bangården, placeras kontorsbebyggelse med goda skyltlägen. Kontoren 
dämpar även bullret för kvarteren inåt.
 

Längs med Gullbergsvassallén får byggnaderna en blandad 
användning med handel, bostäder och kontor. Handeln koncentreras 
längs med gatorna i maximalt två våningar medan kontor och bostäder 
läggs på övriga våningar. I kvarteren innanför Gullbergsvassallén är 
bostäderna vända mot de lugnare gatorna och kontor och handel mot 
de större gatorna.

Vid kvarteren närmast vattnet placeras bostäder med möjlighet för 
handel i bottenvåningen. Längs med kajpromenadens nordöstra del 
behålls båtverksamheten, nya hamnskjul placeras utmed kajen för 
förvaring. Kombinationen med bostäder och båtverksamhet bidrar till 
ökad aktivitet kring kajen dygnet runt. Nya Gasklockan får en blandad 
användning med kontor och handel i bottenvåningarna och bostäder 
längre upp. 

Närmast Gullbergsparken placeras bostäder med handel ut mot 
Gullbergsvassallén. Bostäder i närhet till parken ger en känsla av att man 
inte är ensam i parken och ökar därmed trygghetskänslan. 

Exempel på vattenära bostäder med handel i bottenvåning vid 
Eriksberg. Foto:André Berggren
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Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor



GEnOMFÖRAnDE
”Rom byggdes inte på en dag.” Detsamma gäller för Gullbergsvass. Det 
är ett stort område som bör ta lång tid att bygga ut. Genom att låta 
Gullbergsvass byggas ut under en längre tid blir riskerna för att allt ska 
se likadant ut mindre. 

Förutsättningarna för hur utbyggnaden ska ske kan komma att förändras 
under tiden vilket gör det viktigt att planera utbyggnaden så att den kan 
klara av dessa förändringar. Förutsatt att beslut för Västlänksalternativet 
Haga-Korsvägen tas under 2007 och att förtätningen av Gullbergsvass 
prioriteras kan utbyggnaden starta år 2010 och vara klar år 2030. 

Utbyggnaden sker i fyra etapper på 5 år vardera och ska vara flexibel 
för förändringar.  Etapperna visar tankarna på hur utbyggnaden ska ske.  
Byggnationen är tänkt att löpa på under 20 år och de olika etapperna 
kommer att överlappa varandra.
 
Tidsplanen nedan illustrerar utbyggnadstakten.
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ETApp 1- 2010-2015

• Västlänken alternativ Haga-Korsvägen påbörjas
• Utbyggnad av Centralstationen och Nils-Ericsonterminalen för  
 fjärrbussar
• Nya kontorslokaler vid Centralstationen
• Första bangårdsviadukten byggs som en förlängning på Nya 
 allén
• Första delen av kajpromenaden längs med älven rustas upp.
• Gamla snusfabriken ”Pagoden” får en ny användning som
 kulturcentrum
• Swedish Matchs fasad rustas upp, ny tillbyggnad och minskade  
 utsläpp
• Påbörjad utflyttning av DHL från lastbilsterminalen
• Rivning och sanering av Gasklockan
• Fortsatt saneringsarbete av förorenade markområden

ETApp 2 - 2015-2020

• Utbyggnad av ny lågbro, ersätter Göta älvbron
• Hultmanspark anläggs som ett stråk ner mot vattnet vid gamla  
 Göta älvbrons läge
• Förtätning med bostäder vid kontorsområdet i öster
• Mårten-Krakowleden grävs ner, blir en förlängning på Göta-
 tunneln
• Gullbergsvassallén byggs ut med ny spårvagnslinje
• Bebyggelse längs med första delen av Gullbergsvassallén
• Vattennära bostäder vid kajen
• Iordningställande av andra delen av kajpromenaden
• Nya Gasklockan med bostäder, handel och kontor
• Västlänken färdigställs
• Drömmarnas park anläggs

32

Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor

Kartkälla: Göteborg Stadsbyggnadskontor



ETApp 3 - 2020-2025

• Del av postterminalen rivs
• Andra bangårdsviadukten från Odinsplatsen byggs ut och 
 kopplas ihop med Gullbergsvassallén
• Området mellan bangården och Gullbergsvassallén förtätas med  
 bostäder, kontor och handel
• Området ovan på Mårten-Krakowtunneln förtätas med viss 
 bebyggelse innehållande bostäder, kontor och handel
• Kruthusparken anläggs
• Snusparken anläggs

ETApp 4 - 2025-2030

• Fortsatt utbyggnad av bostäder längs med vattnet
• Fortsättningen av kajpromenaden rustas upp
• Gullbergsparken anläggs
• Tillgängligheten upp till Skansen Lejonet förbättras
• Ny lågbro byggs över älven
• Ny gång- och cykelbro kopplar samman Gullbergsvass med   
 Ringön
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vOLYMSTUDiE FRån SÖDER
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vOLYMSTUDiE FRån vÄSTER
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Gullbergsvass framtid är osäker. Hur området 
kommer att kunna utvecklas beror mycket på 
vilken dragning av västlänken som kommer att 
byggas ut. 

Mitt planförslag visar på hur en framtida 
utveckling av blandstad i Gullbergsvass kan ske 
och hur det går att ta tillvara på platsens 
centrum- och vattennära kvalitéer. Genom att 
minska barriärerna till och inom området och 
förbättra kopplingarna till närliggande stadsdelar 
kommer Gullbergsvass i framtiden kunna bli en 
lika integrerad och levande stadsdel som 
Linnéstaden och Haga. 

André Berggren BTH 2007

SLUTORD
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