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1 Slakthusområdet:  
(Vägverket, 2002, s 74, Vägutredning) 
Slakthusområdet anlades år 1903 och är kulturhistoriskt värdefullt. 

Områdets ursprungliga del består av 
tegelbyggnader i en upp till fyra 
våningar mot entrén. 
Byggnadsplanen är symmetrisk med 
en tydlig entré. gulbrunt tegel 
mönstermurning och inslag av ljusa 
putspartier eller natursten . Den 
ursprungliga stilen är bevarad. 
Området är högt exploaterat. Ytorna 
mellan byggnaderna utgörs av 
asfaltsytor för in och utlastning av 
varor samt parkering Områdets 
ursprungliga användning var 
marknadshallar, slakthallar, stall, 
administration och bostäder. 
Nuvarande användning är fortfarande 
till största delen charkuteri med 
många små företag även om 
slaktverksamheten är nerlagd. Det 
finns även bank, administration, 

reklam och en lunchrestaurang vid entrén. De senare byggnaderna har 
större volymer och innefattar fryshuset och Scan food AB. Det jobbar 
cirka 500 personer i området idag i mestadels små företag. Den största 
arbetsgivaren är Scan food AB med 200 anställda. Området är idag 
privatägt.   
 

 
 

Område 2 
Området har en hög exploatering med bebyggelse i plåt och puts i 
mestadels beige färg. Bebyggelsen sluter an mot lokalgatorna. Det 
finns en stor variation i byggnadsvolymerna. Parkering sker 
mestadels vid infarten i anslutning till Waterlogatan. På andra delar 
ligger parkeringen inne i området. Gatorna är typiska industrigator. 
Det finns fortfarande spår av den järnvägsverksamhet som tidigare 
funnits i området.   
 
Användning har stor variation några exempel är skrotupplag, 
bilförsäljning, kontor, byggvaruförsäljning, kopiator, matdistrubition 
och grossist. Mot Säveån finns en sammanhängande grönska och vid 
Marieholmsgatan finns t.o.m. en tennisbana.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ortofoto över Slakthusområdet 

Ortofoto område 2 Waterlogatan (eget foto) 
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Område 3  
Området utmed Göta älv har en storskaligare karaktär än övriga 
områden. Kvaliteten på bebyggelsen är mestadels låg allt Från 
fallfärdiga hus till lite större kontorsbyggnader. Någon enstaka tomt är 
helt övergiven. Användningen består till största delen av tillverkning 
och lager. Dessa samt de övergivna tomterna är oftast inhängnade. 
Kajen används på enstaka platser som rekreation i form av sittplatser 
men på de flesta delarna är den inte tillgänglig. Parkering sker 
mestadels inne på tomterna. Gaturummet består av en lång industrigata 
längs hela den östra delen av området. En trädallè, på vissa delar, 
mjukar upp den annars monotona industrigatan. Materialen består av 

plåt, betong och en del tegel med en 
blandad färgsättning. På delar där 
marken inte utnyttjats så hårt har 
enstaka träd vuxit upp. I söder längs 
med Säveån finns en mer 
sammanhängande grönska. 
Markägandet är tomträtter som sägs 
upp med 20 årsintervaller. De flesta 
uppkom från slutet av 60-talet till 
mitten av 70-talet. De första tilldelades 
mellan år 1916 och år 1918.   

 

Göteborgs energi  
Bebyggelse är i 1-2 våningar av tegel och plåt. Bebyggelsen ligger 
utmed Slakthusgatan. I den norra delen är marken mer lågutnyttjad 
med kraftledningar och upplag av ledningar. Parkeringen sker inne 
på området. Gaturummet mot Slakthusgatan är inte slutet eftersom 
byggnaderna ligger cirka 30 meter in. Förmodligen eftersom de är 
utformade efter farligt gods. Området är privatägt och används av 

Göteborgs energi med kontor och 
verkstadsbyggnader. Övriga 
användningar är en budfirma, 
bilförsäljning. I den östra delen ligger 
Bergslagens järnvägssällskap med 
museum och reseverksamhet. Där finns 
några äldre järnvägsvagnar och lok 
uppställda 
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Ortofoto område 3 Vy över Göta älv (eget foto) Ortofoto Göteborgs energi Vy från Marieholmsgatan  (eget foto) 
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