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Marieholms placering i Göteborg 
 
Marieholm ligger cirka 3km nordöst från Göteborgs centrum där 
Säveån och Göta älv möts. Dalgångarna längs med Göta älv och 
Säveån domineras av väg och tågtrafik samt verksamhetsområden. 
Längre upp längs med dalgången ligger bostadsområden. Marieholm 
har bostadsområdet Gamlestaden på östra sidan. Invånare i 
bostadsområdena Angered, cirka 8km norr om Marieholm, Bergsjön  
och Kortedala, 5km nordost, passerar alla Marieholm på sin väg mot 
Göteborg. Området omges av flera transportleder och genom 
Marieholm går Väg 45 norrut mot Karlstad. Från området går också 
Marieholmsbron vilken är en av få järnvägskopplingar över älven. 
Direkt söder om området går Tingstadstunneln vilken tillsammans med 
Göta älvsbron och Älvsborgs bron utgör passagerna över Göta älv.  
  
Det som gör Marieholm aktuellt att titta på för exploatering är ett antal 
tåg och vägprojekt som ändrar förutsättningarna för området. En annan 
anledning är Göteborgs ambition att skapa en blandstad, vilket innebär 
en mer funktionsintegrerad och levande stad. Marieholm pekas ut som 
en tänkbar blandstad på kort sikt i översiktplanen från 1999.  

G
G

M

Väg 45 mot Karlstad 

Marieholm 

Göta älv 

Göta älvsbron 

  Marieholms placering i Göteborg. Den orangea linjen utgör planområdet.  

Säveån 

Gamlestaden 

Marieholmsbron 

Tingstads 
tunneln 
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Landskapsanalys  
(Banverket och Vägverket, 2002, s31 Miljökonsekvensbeskrivning) 
 
Beskrivning 
Området har efter svenska förhållanden en storskalig uppbyggnad. 
Älvens mäktiga vattenspegel, en flack dalgång på båda sidor om älven 
och inramning av bergskanter i öster och väster är karaktäristiskt för 
området. Den forna betes och odlingsmarken i dalgångens botten döljs 
idag av industrin. De flesta upplever landskapet från de trafikstråk som 
går i dalgången men den omgivande bebyggelsen gör det svårt att få en 
uppfattning om dalgångens storskalighet och älvens vattenspegel.    
 
 
Diskussion 
Hur kan ny bebyggelse svara upp mot landskapets storskaliga karaktär 
och hur ska landskapsrummet upplevas? Är det viktigt hur 
förbipasserande upplever landskapet?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göta älvs dalgång  
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Dagens markanvändning 
 
Beskrivning 
Markanvändningen i området består uteslutande av verksamheter från 
kontor, till tillverkningsindustri och lagerverksamhet.  I ett område 
(lila) tillåts hamnverksamhet, kontor och viss handel. Längre upp längs 
med sluttningen ligger bostäder. De naturområden som finns i närheten 
utgörs av höjder som varit för branta att bebygga  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vad säger översiktsplanen? 
 
Beskrivning 
I Göteborgs översiktsplan från 1999 är södra Marieholm angivet som 
tänkbar blandstad på kort sikt. Även utanför planområdet finns 
områden med planlagd blandstad i form av Gullbergsvass, 
Gamlestadens fabriker och SKF.   
 
Diskussion 
Särskilt intressant är Gullbergsvass ett område som har potential att 
knyta samman Marieholm med centrala Göteborg. Även 
Gamlestadens fabriker och SKF kan minska Marieholms ”isolering”. 
Marieholm kan även utgöra en potential i dessa områdens 
älvkontakt. Det finns naturligtvis många befintliga områden som är 
viktiga att knyta an till. Främst Gamlestaden som idag saknar 
kontakt med älven men även Olsbergen är intressant.  

 

Dagens markanvändning Framtida markanvändning enligt Göteborgs översiktsplan 1999. 

 
Befintlig blandstad 
Blandstad på kort sikt 
Blandstad på lång sikt 

Gullbergsvass 

Gamlestadens fabriker 

SKF 
Marieholm 

Marieholmsbron 

Olsbergen 

Gamlestaden 
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Markägoförhållanden 
 
 De största delarna av området utgör kommunägd mark (mörkt 
markerat) med undantag för Slakthusområdet och Göteborgs energi 
AB samt några enstaka tomter. Mycket kommunägd mark gör att 
kommunen slipper lösa in tomter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offentlig service 
 
Beskrivning 
Kartan visar offentliga byggnader i anslutning till Marieholm. 
Offentlig service som kan vara av intresse för Marieholm är skolorna 
i Gamlestaden och Nylöse kyrka. Även Olsbergen är intressanta. Där 
finns även sjukhem och gymnasium. För de södra delarna av 
Marieholm ligger dessa närmre.   
 
Diskussion 
En tänkbar framtida blandstad på Marieholm behöver tillgång till 
service i form av skola o.s.v. men ny service kan också tänkas ligga 
på Marieholm till nytta för omgivande områden. En offentlig 
byggnad på Marieholm kan också sätta området ”på kartan”.   
 
 
 
 
 
 

Slakthus 
området 

Göteborgs 
 energi ab 

Nylöse kyrka Nylöse 
skola 

Gamlestadsskolan 

Ånässkolan 

 Karta över markägoförhållanden.  De mörka 
områdena utgör kommunägd mark. 

 

Sjukhem 

 Offentlig service 

Kommunägd 
mark 

Privat eller 
statlig mark 

Olsbergen 
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Grönytor 
 
Beskrivning: 
Grönskan i området utgörs främst av Säveån som med sitt unika 
laxbestånd är ett riksintresse. Växtligheten vid Säveån är viktig för att 
ge skugga åt laxen. Vattenrummet längs med Göta älv består av kajer 
och hamnbassänger. Området är svårtillgängligt då de utgör tomtmark 
som ofta är avspärrad. Övriga grönytor inom planområdet är restytor 
d.v.s. ytor utmed vägar som visserligen är gröna men knappast 
utformade för att vistas på utan fungerar mer som en skyddszon. På en 
del övergivna tomter finns en del växtlighet.   
 
Det finns inga parkområden inom den närmsta omgivningen. Barriärer 
avgränsar från den större kyrkogården, sportplatsen och naturområdet i 
öster. Naturområdet utgörs av en större höjd vilket minskar 
tillgänglighet.  
 
Diskussion: 
Ytor med potential kan vara övervuxna industritomter där grönskan 
kan utnyttjas när markanvändningen ändras. Säveån och även Göta älv 
har stor potential eftersom efterfrågan av att boende och rekreation vid 
vatten är stor.  

Grönytor 

sport 
naturområde 
kyrkogård 
restytor 
övervuxna industriomr 
växtlighet vid Säveån 
Säveån 
Göta älv 
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Föroreningar 
( Banverket, 2002, 27, Triangelspår  Marieholm)   
 
Beskrivning 
1.Industriområdet mellan Gamlestadsvägen och Göta älv är utfyllt i 
varierande omfattning. Göta älvs östra delflöde gick tidigare här vilket 
gör att det rör sig om stora utfyllningar där fyllningsmaterialet har 
varierat ursprung. Området har använts sedan början av 1900-talet och 
haft skiftande verksamheter. Därför finns det stor risk att träffa på en 
mängd föroreningar. Exempel på användningar är: oljehamn, 
skrotverksamhet, pappersbruk och kemikalietillverkning.   
 
2. I området norr om Säveån ligger en båtuppläggningsplats med risk 
för föroreningar i form av oljor, lösningsmedel och tennbaserade 
båtbottenfärger.  
 
3. Området direkt söder om Säveån har länge använts som deponi av 
olika slag.  
 
4. Området mellan järnvägarna har länge använts av järnvägstrafik och 
olika industriverksamheter.  
 
Diskussion 
Föroreningar kan vara viktiga att ta hänsyn vid ny exploatering. De 
fördyrar byggandet och kan också påverka utformningen. Frågan är 
också hur stor hänsyn som ska tas till föroreningar. Område 1 kan med 
sitt vattennära läge ha tillräckligt stort exploateringsvärde ändå.   

Föroreningar 

1 

2 

3 

4 

Säveån Göta 
älv 

Gamlestadsvägen 



18 

Historik 
d 
1473 till 1890 
 (Banverket, 2002, s38-40, Triangelspår Marieholm) 
 
Området runt Gamlestaden har anor från år 1473 då nya Lödöse 
bildades vid Säveåns mynning ungefär där Gamlestadstorget ligger 
idag. Nya Lödöse låg skyddat innanför den låglänta ön Säveholmen 
som låg ungefär där Slakthusområdet ligger idag. Göta älv hade då två 
fåror varav en gick innanför Säveholmen. Staden hade goda 
förbindelser och fördelaktiga skatter vilket gjorde att den växte till 
Sveriges största stad.   
 
När dagens Göteborg bildades 1621 blev nya Lödöseborna tvungna att 
flytta dit. Nya Lödöse delades in i landerier som från början betydde 
jordbroksmark för stadens försörjning. Ånäs landeri ägdes på 1700-
talet av släkten Sahlgren och kom att bli industrins vagga i Göteborg. 
De startade ett sockerbruk som blev till textilindustri (se 1890 års 
karta). Här konstruerades sedan det kullager som ledde till grundandet 
av Svenska Kullagerfabriken (SKF).  Framgångarna för SKF ledde till 
krav på bättre kommunikationer. 1909 lade stadsplaneingenjör Albert 
Lilienberg fram en stadsplan för Gamlestaden som antogs 1913. Planen 
innebar storgårdskvarter och krökta gator. Bebyggelsen bestod av 
landshövdingehus.  

 
På 1890 års karta kan man notera att älvfåran är igenfylld och att 
marken på forna Säveholm har börjat användas till bete. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nya Lödöse 1473 

 1890 års karta  
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1890 till 1921 
 (Triangelspår Marieholm, Banverket s38-41) 
 
Området har börjat användas för industriändamål. Flera nya 
järnvägspår är dragna bl. a över älven. Det finns också ett mindre 
stationsområde i den södra delen. Det mest betydande 
verksamhetsområdet: Slakthusområdet invigdes år 1905. Läget sågs 
som ocentralt men det fanns bra kommunikationer i form av järnväg, 
kaj och senare även spårvagn. Slakthusområdet var mycket modernt 
för sin tid och inrymde: marknadshallar, slakthallar, stall, 
administrationslokaler och bostäder.   
 
Gamlestaden byggdes upp, från 1913 och framåt, som arbetarbostäder 
till Gamlestadens fabriker, SKF och Slakthuset. Värt att notera är hur 
kajområdet längs Göta älv har skapats med hjälp av utfyllnad. 
Kanterna är skarpa i jämförelse med 1880 års karta med mer organiska 
former 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1921 års karta  Slakthusområdet från nordost 1922 (Banverket, 2002, s 39 Triangelspår 
Marieholm) 
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1921 till 2003 
Förändringar sedan 1921 är framförallt att biltrafiken tillkommit och i 
viss mån ersatt tågtrafiken. Området är allt mer exploaterat t ex har 
området söder om Slakthusområdet och partihallarna tillkommit. Ett 
par dockor längs med kajen har fyllts igen.  Bilismens genombrott kom 
på allvar i början av 60-talet. Man började bygga flera trafikleder. 1959 
års trafikplan innebar bl. a. att Gamlestadstorget förändrades från ett 
torg till mer av en trafikplats som det är idag.  
 
I Slakthusområdet lades verksamheten ned år 1968 men 
styckningscentral och storkök etablerades istället. År 1978 revs en 
tredjedel av området för att skapa plats för Scans charkuterifabrik. 
Trots detta är kärnan väl bevarad.   
 
Gamlestadens fabriker har restaurerats varsamt och inrymmer idag 
olika slags verksamheter bl. a. en restaurang.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Ortofoto 2003  

Gamlestaden 
fabriker 

Slakthusområdet 

Gamlestadstorget Scan 

Partihallsområdet 
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Vägnätsanalys 
 
Beskrivning 
Väg 45 är en av huvudlederna in mot Göteborg från Karlstad. Det finns 
anslutningar från väg 45 vid Slakthusgatan. Det lokala vägnätet är 
anpassat efter industrin. Det finns få lokalgator och infart sker oftast 
direkt från länk i huvudnätet. Genomfart/infart har en hastighet på 
90km/h medan länk i huvudnät oftast har 70km/h förutom vissa 
sträckor på Gamlestadsvägen där hastigheten är 90km/h. Det passerar 
över 100000 fordon per dygn i Tingstadstunneln och trafiken ökar.   
 
Diskussion 
Trycket från trafiken är så stort att det bildas köer i Tingstadstunneln. 
Trängseln som uppstår har medfört att många väljer lokala vägar för att 
ta sig mellan huvudlederna. Detta är anledningen till tankar om 
Partihallsförbindelsen och en tunnel under Göta älv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slakthusgatan 18000 

Gamlestadsvägen 13000 

E20 Riddaregatan 75000 

Väg 45 32000 

Tingstadstunneln  
106000 

Byfogdegatan och Gammelstadstorget  
26000 

Dagens vägnät 

Genomfart/infart 
Länk i huvudnät 
Lokalnät 
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Vägprojekt 
 
Partihallsföbindelsen med tunnel under älven 
 
Beskrivning 
Tanken med Partihallsförbindelsen och tunneln är att flytta 
genomfartstrafik från det lokala vägnätet i västra Gamlestaden ut till 
det nationella och regionala vägnätet. Målsättningen är också att öka 
framkomligheten i Tingstadstunneln och intilliggande trafikplatser 
genom att lokal trafik flyttas till Partihallsförbindelsen och till den 
planerade förbindelsen över älven. Korsningen mellan 
Partihallsförbindelsen och väg 45 kommer att ligga i tre plan vilket 
medför en stor visuell påverkan. En del byggnader måste rivas.  
 

 
ny älvstunnel ( Vägverket, 2002, s 57, Vägutredning) 
 
Vägarna med på och avfarter tar mycket stora ytor i anspråk. Trots dess 
storlek är de inte anpassade till en större ökning av biltrafik från 
området.   
 
Diskussion 
Trafikapparaten tar mycket plats. Det är viktigt att de 
trafiknära områdena inte är obehagliga att vistas i. Här 
är detaljutformningen och utformningen för gång och 

cykeltrafikanter extra viktig. En korsning mellan två 
huvudleder borde vara en given plats för handel. På 
och avfarter till motorvägen är visserligen inte 
dimensionerade efter handel men frågan är om inte 
marknaden kommer göra att handeln hamnar här 
ändå. 
 
 
Utbyggnad av väg 45 
 
Beskrivning 
Utbyggnad av väg 45 kommer inte direkt att ändra 
landskapet. Den byggs om till motorvägsstandard 
men följer i princip samma sträckning som idag.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partihallsförbindelsen 

Väg 45 

Vägnät med Partihallsförbindelsen  
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Spårprojekt 
 
Triangelspåret 
 
Beskrivning 
Triangelspåret innebär att Norge/Vänernbanan knyts direkt till 
Marieholmsbron. Triangelspåret påverkar Fryshuset. Bron får störst 
påverkan där den passerar Slakthusområdet. Från Waterloogatan 
skymmer den delvis Slakthustornet.   
 
Diskussion 
Risken med farligt gods minskar något eftersom man med det nya 
spåret kör en kortare sträcka. Men å andra sidan flyttar man delvis 
problemet till Slakthusområdet medan man i dag exponerar delar av 
Gamlestadens industriområden. Det nya förslaget kommer inte att 
medföra nya barriärer eftersom det är tänkt att ligga på en bro vilket 
gör det möjligt att röra sig under.   
 
Dubbelspår på Norge/Vänernbanan 
 
Beskrivning 
Sträckningen följer i princip samma sträckning som dagens spår. Det 
ger möjlighet att anlägga en ny pendeltågstation vid Gamlestadstorget 
med möjlighet till byte till Spårvagn.  

 
Diskussion 
Dubbelspåret påverkar inte omgivningen direkt förutom ökad tågtrafik. 
Däremot är pendeltågstationen en stor tillgång. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Vy från Waterloogatan ( Banverket,  
 2002, s45, Triangelspår 
 Marieholm)   
 
  

Norge/Vänernbanan 

Triangelspåret 

Marieholmsbron 

Bild Slakthustornet 

Fotomontage med ny bro ( 
Banverket,2002, s45, Triangelspår 
Marieholm) 

Spårkarta med triangelspåret 
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Farligt gods 
( Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 2002,  s 15, Göta älvs dalgång ) 
 
Beskrivning 
Den nya Partihallsförbindelsen kommer att användas för transporter av 
farligt gods. Även Triangelspåret kommer att trafikeras av farligt gods. 
Däremot blir Slakthusgatan och även tunneln fri från farligt gods vilket 
gör att även vissa på och avfarter slipper farligt gods. Markytorna 
närmast intill vägen påverkas direkt samt eventuellt även 
verksamheterna utmed den nya förbindelsen. En 50m bred zon om var 
sida om vägen ska hållas helt fri från bebyggelse. Avståndet till 
bostäder ska vara minst 100m. Detta ger stora konsekvenser för 
framtida markanvändning. För mindre skyddszoner krävs särskild 
riskanalys som visar att detta är möjligt. Farligt gods kommer att 
transporteras på triangelspåret vilket innebär att 30m ska hållas fri från 
bebyggelse och bostäder får inte placeras närmare än 80m. 
Triangelspåret medför att fryshuset måste flyttas. 
 
Diskussion 
Det är viktigt att tänka på att skyddszonerna är rekommendationer och 
kan ändras beroende på användningen och utformningen. Vid vissa 
lägen kan det kanske motiveras med särskild utformning för att vinna 
andra kvaliteter. Värt att notera är också att skyddszonerna också har 
stor påverkan av buller 
 
 
 
 
 
 
 

Karta med skyddszoner för farligt gods 
 
 

Gräns för 
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Buller 
(Boverket, 2002, s 271-289, Stadsplanera – istället för trafikplanera 
och bebyggelseplanera.) 
 
Ljud är tryckförändringar i luften. De sprids som vågrörelse och 
uppfattas som ljud av örat. Det lägsta ljud en människa kan uppfatta är 
0 dB. En viskning ligger på 30dB och en storstadsgatas ljudnivå ligger 
på 75-85 dB. En ökning av 10dB upplevs som en fördubbling. Det gör 
att små skillnader ger stora förändringar.  
 
Ljudet sprider sig i alla riktningar. Den ljudnivån man uppfattar 
påverkas av ljudnivån från bullerkällan, av avståndet och dämpningar. 
Dämpning sker genom skärmar. Skärmens läge, höjd, och utformning 
påverkar. Bullret påverkas också av vind, temperaturskiktning och 
luftfuktighet.  
 
Upplevelsen av buller varierar stort. Flyg, vägtrafik och spårbunden 
trafik har olika frekvenser. Biltrafikens dova ljud upplevs mer störande 
än tågtrafikens dunkande. Hur vi påverkas av bullret hänger också ihop 
med hur förutsägbart det är. Ett tåg ökar i buller styrkar när det 
anländer för att sedan avta när tåget passerat förbi. Till skillnad mot 
flygbullret som är mer svårbestämt.  
 
Sömnstörningar är det vanligaste problemet. Sömnen störs mer av 
oregelbundet ljud än av ett jämnt bakgrundsljud. Undersökningar visar 
att en ljudnivå under 45dB inte leder till att man vaknar.  
 
Vägtrafik 
Vägtrafikens buller kommer från däckstyp, körsätt, hastigheten, 
trafikmängd, vägbeläggning och väglag. Vid låga hastigheter som 
30km/h för personbilar och 50km/h för tunga fordon, dominerar 

trafikbullret medan det vid högre hastigheter är däckbullret som 
dominerar. Bullerstörningar kan minskas med lägre hastigheter och 
färre accelerationer. Det går även att tekniskt minska bullret med 
tystare motorer och däck.  
 
Spårtrafik 
Buller från spårtrafik kommer mestadels från hjul och räls. Vid 
väldigt höga hastigheter över 250km/h kommer bullret istället 
mestadels från luftmotståndet. Utvecklingen inom spårvagnar och 
passagerartåg går mot minskat buller.  
 
 
Lösningar 
Det går att begränsa bullret vid källan, reglera trafiken eller med 
fysiska åtgärder. Fysiska förändringar kan ske i husen eller att 
byggnader skärmar av. Även skärmar mellan bullerkällan och 
bebyggelse är ett sätt.  
 
Enligt Stadsplanera (2002, s 278) så bör en god ljudmiljö innehålla 
följande delar: 
• Att bullernivån inte stör sömnen eller dagliga sysselsättningar 
• Att bostadslägenheter helst har tillgång till bostadsrum där det 
går att sova ostört med öppet fönster, det vill säga 45dB. 
• Att alla i sin vardag har uppehålls- och rekreationsytor utomhus 
inom räckhåll där tystnaden känns och där ett avslappnat samtal inte 
störs.  
• Att ljudmiljön i befintliga bostadsmiljöer inte tillåts försämras 
märkbart vid förändringar i infrastrukturen eller bebyggelsen 
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Det förekommer mycket buller inom området förutom Triangelspåret 
även persontrafik, godstrafik, väg 45, Slakthusgatan, Gamlestadsvägen 
och E20. Det finns idag ingen vedertagen metod för hur man räknar 
ihop buller från olika trafikslag. Det är inte heller så meningsfullts 
eftersom det är olika typer av störningar. För vägtrafik är det den 
genomsnittliga nivån som är betydelsefull och för järnväg den 
maximala nivån.   
 
 
Buller väg 
 
Beskrivning 
Gränsvärdena på 55 dB vid fasaden överskrids på flera platser idag 
framförallt längs med alla större vägar. Man ser tydligt hur byggnader 
fungerar som bullervallar. Utan byggnader skulle i princip hela 
området med undantag för den sydöstra delen har värden över 55 dB. 
De enda tysta områdena hittar man inne i Slakthusområdet och bakom 
vissa byggnader vid älven.   

 
 
 
 

Med Partihallsförbindelse blir fler områden bullerstörda p.g.a. mer 
vägytor medan övriga områden har ungefär samma ljudnivå. Man 
har förutsatt att det finns bullerskärmar. 
 
 
Buller Tåg 

 
 
 
 
 
 
 

Bullerkarta med Triangelspåret 
 
Bullerkartan visar endast buller för Triangelspåret. Dubbelspåret 
kommer att följa samma sträckning som dagens spår. Fler tåg ger 
endast en marginell ökning av ljudnivån.   Buller idag  

grön färg visar nivåer 
 över 55 dB 
(Vägverket, 2002, s 81, 
Partihallsförbindelsen) 

Buller med 
Partihallsförbindelsen 

Triangelspåret 

75 dB 

90 dB 
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Bullerberäkningarna avser en höjd på 2m över mark vilket motsvarar 
första våningsplanet på i en byggnad. På högre höjd kan nivån vara 
högre eftersom brokanten skärmar av mindre.  
 
Nollalternativ 
Nollalternativet innebär en ökning med antal tåg. Skillnaden mot 
nuläget är marginellt. För att ljudnivån skulle öka med 3 dB vilket är 
en hörbar skillnad skulle trafikmängden behöva fördubblas. Det finns 
arbetsplatser idag som har maximala nivåer inomhus över 60 dB.   
 
Triangelspåret 
Den maximala ljudnivån för omkringliggande bostäder kommer inte 
förändras. För arbetslokaler som ligger i närheten av Triangelspåret 
kan det vara nödvändigt att åtgärda lokalerna eftersom bullret kan 
överstiga 60 dB inomhus. Antalet tåg och deras hastighet kommer att 
öka vilket innebär att både den maximala och ekvivalenta ljudnivån 
kommer att öka. Bostäder i Gamlestaden är idag utsatta.  
 
Diskussion buller 
Området har idag mycket buller och det kommer att öka med nya spår 
och vägar. Bostäder har högre krav på en bullerfri miljö än 
arbetsplatser. Det finns flera åtgärder för att förhindra buller. 
Verksamhetsbyggnader kan fungera som tjocka skärmar. Vid denna 
utformning är det viktigt att det inte finns några mellanrum mellan 
husen. Fasadisolering och tjocka fönsterrutor är andra sätt. En lösning 
är att husen har en tyst sida. Jämför man med farligt gods går det att 
notera att bullerutbredning är mycket större. Det är värt att tänka på vid 
framtida exploatering att det finns tillgång till verkligt lugna platser.   
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Kollektivtrafik 
 
Beskrivning: 
Sex spårvagnslinjer passerar Gamlestadstorget mot Angered, Kortedala 
och Bergsjön. Även fyra busslinjer passera mot de nordöstra 
stadsdelarna med täta turer. På själva Marieholm så går det 
industribussar med två turer på morgonen och kvällen plus en 
expressbuss med tätare turer. Gamlestadstorget är inte speciellt bra 
anpassat för busstrafik eftersom den måste köra in på en återvändsgata 
till en vändplats. Det går idag pendeltåg genom området utan att 
stanna.  
 
Diskussion 
Det nya dubbelspåret gör det möjligt med en ny pendeltågstation som 
Banverket vill lägga vid Gamlestadstorget. Vid en utbyggnad måste 
busstrafiken på Marieholm förbättras. Det är också viktigt att tänka på 
gång och cykelförbindelser till hållplatser. Gamlestadstorget är en 
mycket viktig kollektivtrafikknutpunkt. Frågan är om den ligger på rätt 
ställe? Det är värt att tänka på utformningen runt denna knutpunkt med 
tanke på trygghet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kollektivtrafik  

Gamlestadstorget 

busslinje täta turer 
expressbuss 
industribuss 
spårvagn 
pendeltåg 
busshållplats 
spårvagnshållplats 
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Gång och cykeltrafik 
 
Beskrivning 
För gång och cykeltrafikanter finns det idag barriärer i 
form av Säveån, Göta älv, järnvägar och vägar som är 
svåra att passera. Man tvingas till stora omvägar t ex 
från de stora arbetsområdena på Marieholm och 
Partihallsområdet till kollektivtrafikknutpunkten 
Gamlestadstorget. Från Gamlestaden till centrala 
Göteborg kan man välja Marieholmsvägen, 
Waterloogatan eller Gamlestadsvägen. Men det saknas 
nästan helt tvärförbindelse mellan dessa cykelvägar. 
Det finns även brister i trafiksystemet för 
funktionshindrade bl.a. kollektivtrafikknutpunkten vid 
Gamlestadstorget. De undergångar och broar som finns 
ger en otrygg känsla. Med Partihallsförbindelsen 
kommer gångbron över väg 45 att försvinna.  
 
Diskussion 
Utformningen för gång och cykeltrafikanter är kanske 
den största utmaningen. Det gäller att överbrygga 
barriärer. Gestaltningen är väldigt viktigt med tanke på 
trygghet. Gång och cykeltrafiken är väldigt viktig för 
att knyta an Marieholm med omgivande område. 
Biltrafiken kan klara lite längre avstånd med man som 
gång och cykeltrafikant väljer den närmsta vägen.   

Gamlestadstorget 
Marieholmsvägen 

Gamlestadsvägen 

Waterloogatan 

 Gång och cykeltrafik 

 Gångbro över väg 45 
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Lynch analys 
 
Jag har utgått ifrån gång och cykeltrafikantens perspektiv i min Lynch 
analys.  
 
Beskrivning 
Delare/barriärer: Det stora antalet barriärer är karaktäristiskt för 
området. Barriärerna går nästan enbart i nord sydlig riktning. De stora 
barriärerna går inte att passera förutom över speciella övergångar 
medan de mindre är möjliga att passera. Att notera är att järnvägen 
över Marieholmsbron och vidare över området inte utgör någon barriär 
eftersom den är en bro med pålar och möjlig att passera under.   
 
Stråk:  
De stråk som finns utgörs av gång och cykelnätet. De används överlag 
sparsamt som mest mellan knutpunkterna.  
 
Område:  
Områdena är uppdelade i tydlig och otydlig karaktär. De med en 
otydlig karaktär utgörs av industriområden och andra verksamheter där 
markanvändningen är heterogen.  
 
Knutpunkter:  
Gamlestadstorget utgör en knutpunkt för kollektivtrafiken med 
spårvagn och buss. Där passera många mycket folk. Det finns service i 
form av en gatukiosk.  Entrén vid Gamlestaden utgör också en 
knutpunkt. Där finns en del blandad service dessutom är känslan av att 
komma in i ett nytt område stark.  
 

Även vid Slakthusområdet ligger en knutpunkt där entré känslan 
stark. Det ligger en bank, restaurang/grill och en bensinmack med 
butik. Detta utgör en samlingspunkt för industriområdet.   
 
Landmärken: 
Berget norr om Gamlestaden utgör ett tydligt landmärke som syns 
från i princip hela området. Ett annat landmärke är Slakthustornet 
som är en symbol för Slakthusområdet. Den högsta byggnaden i 
området ecisternen i betong i områdets sydvästra hörn skyms något 
från flera industribyggnader. Den är tydligare från älven och från 
Marieholmsbron. Slutligen är även Marieholmsbron ett landmärke 
då den höjer sig över älven  
 
Diskussion 
Området består av extremt många barriärer och väldigt få 
knutpunkter. De stråk som finns utgörs av gång och cykelbanor. 
Områdena varierar mellan väldefinierade och upplösta. Det finns ett 
antal landmärken inom Marieholm där Slakthustornet är det som 
mest symboliserar området.    



 31 

Gamlestadstorget 

Gamlestaden 

Slakthus 
området 

2

1

Lynch analys 

1 Ecistern ( foto Stadsbyggnadskontoret i Göteborg) 

2 Slakhustornet (eget foto) 

väldefinierat område 
mindre definierat område 
upplöst område 
knutpunkt 
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stråk 
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Marieholmsbron 


