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Göta 
älvsbron 

Älvsborgsbron 

Eriksberg 
 
Eriksberg är en del i Norra Älvstranden. Först beskrivs hela Norra 
Älvstranden medan det i resultat delen fokuseras mer på Eriksberg.   
 
Planeringsförutsättningar 
Norra Älvstranden ligger mellan Älvsborgsbron och Göta Älvsbron. 
Området har under lång tid använts till varvs och hamnverksamheter. 
Området började användas när verksamheterna expanderade till andra 
sidan av älven redan år 1843. Varvsindustri och hamnverksamhet 
dominerade sedan i Göteborg i över hundra år. 1960 var Göteborg 
fortfarande en av de ledande producenterna av fartygstillverkning. 
Knappt tio år senare ledde försämrad ekonomi och konkurrens från 
Sydostasien att det gick sämre. Minskningen av varvsindustrin ledde 
till en möjlighet att förändra Norra Älvstranden till en modern stad 
innehållande bostäder, kontor och mindre verksamheter. När 
förändringarna började i slutet av 1980-talet var största delen av 
området dock verksamhetsområden och industri. Bara 300 människor 
bodde i området de flesta på Lindholmen och Slottsberget. Området 
hade 3000 arbetsplatser mestadels på Eriksberg, Lindholmen och 
Götaverken.   
 
Planprocessen 
Göteborgs kommun var passiv till projektet i början. Istället var det de 
två huvudägarna Göteborgs stad och statsägda Svenska varv som tog 
initiativ. Bengt Tengroth Vd för Fastighets AB Eriksberg presenterade 
1980 ett förslag på bostäder i Eriksberg. Göteborg hade vid den tiden 
överskott på bostäder vilket gjorde att det inte ledde vidare till några 
konkreta planer. Svenska varv började ett arbete med en upprensning 
av området. Högkonjunktur, bostadsbrist och därmed en vilja att 

investera gjorde att Göteborgs kommunfullmäktige 1985 ansåg att 
man skulle titta på möjligheter för att få staden att växa till andra 
sidan älven. Nu blev även kommunen engagerad. 

 

 Karta över Göteborg med Norra Älvstranden markerat med svart linje 
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Ett kommunalt styrorgan Älvstrandsdelegationen med Göteborgs 
samtliga partier bildades för att underlätta vid förhandlingar. Ett 
exploateringsavtal som innebar att de två största markägarna skulle 
betala infrastrukturen upprättades. Trafikmässigt så byggdes 
Lundbytunneln 1988 och ett säkerhetsavstånd från industrispåret till 
närliggande bebyggelse upprättades.   
 
Med Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs ledning så fick Ralf 
Erskine, Arkitektlaget och White arkitekter uppdraget att arbeta med 
områdesstudier och underlag till översiktsplanen. Planen delades upp 
i olika etapper. Området mellan östra Eriksberg och Lindholmen var 
den första eftersom den lättast klarade miljö- och säkerhetsproblem. 
Som en reaktion mot zonering började nu tankarna om ”den goda 
staden” för första gången. Området marknadsfördes med olika 
kulturella projekt som konstutställning, musikal och segeltävlingar. 
Färjeförbindelse med centrum upprättas och 1992 upprättades de 
första bostadshusen i Eriksberg. Det katedralliknande magasinet som 
var utsatt som kulturhistoriskt landmärke ändrades om till ett hotell 
och utställnings hall. Nergången i ekonomin i början av 1990-talet 
gjorde processen långsammare. Den ekonomiska krisen ledde också 
till att Göteborgs kommun 1996 blev ägare till Eriksbergs 
Förvaltnings AB som numera heter Norra Älvstranden Utveckling 
AB. När konjunkturen förbättrades satte bostadsbyggandet igång 
igen.   
 
Visioner 
Norra Älvstranden Utveckling AB beskriver visionen på följande 
sätt: 
”I den Goda Staden kan människor både bo och arbeta. Där finns 
tillgång till kultur, butiker, vård, skolor och bra kollektivtrafik. Det är 
en stad som är rik och levande för alla människor och den har vissa 

likheter med den gamla staden. I den Goda Staden blandas olika 
funktioner, som arbete, bostad, utbildning, forskning, handel, 
kultur och fritid. Här blandas också olika arbetsmiljöer och olika 
sorters bostäder. Dessutom skapas mötesplatser för människor. 
Den tar vara på vattnet som upplevelse och skapar parker och 
områden för rekreation och sport. Den bevarar och utvecklar 
värdefulla befintliga byggnader och anläggningar.” 
(www.alvstranden.com) Visionen är snarlik visionen om 
blandstaden. Blandstaden kan ses som en utveckling av den Goda 
Staden. Målen för den goda staden ser ut på följande sätt:   
• främja mångsidig markanvändning där olika människor och 
verksamheter samverkar.  
• förstärka stadens identitet genom samband med platsens 
historia.  
• bygga ut staden i delar som förlorat sin ursprungliga 
användning i stället för i periferin.  
• förbättra kollektivtrafiken och minska behovet av privatresor.  
• värna om kvaliteter i utemiljö och grönområden.  
• agera för hushållning med energi och naturresurser i 
stadsmiljön.  
 
 
I planen från 1989 ser man visionerna om den goda staden. Flera 
områden innehåller både bostäder och verksamheter. Integrationen 
sker i två skalor dels att t ex verksamheter och bostäder blandas på 
ett område men också att bostadsområden och 
verksamhetsområden ligger bredvid varandra. Det går också att se 
de tydliga grönstråken från Hisingen mot älven.  
 
Det är intressant att jämföra de båda planerna. Vad som 
framkommer tydligast är att grönområden har fått stå tillbaka för 
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annan användning. Idag har tre av åtta områden som pekats ut som 
grönområden utvecklats för andra ändamål. För övrigt är visionen 
från 1989 och 2000 ganska lika. Centrumområdet har försvunnit men 
idag finns det tankarna på att utveckla ett stort shoppingcenter vid 
entrén till Eriksberg. (www.alvstranden. com)  

 

 
plan från 1989 

         

  
 
 
Antalet boende, anställda och studenter kommer att fördubblas inom 
tio år enligt Norra Älvstranden Utveckling AB. De fortsatta planerna 
för Eriksberg innefattar ett nytt bostadsområde med 150 lägenheter 
mellan den gamla möbelaffären och bostäderna vid kajen. Det finns 
också planer på en tvåvåningsbyggnad vid pir 5 med hälsa och 
konferenscenter. Man planerar utökad service med ett nytt shopping 
center på 10500 kvadratmeter  vid entrén till Eriksberg. Expansionen 

kommer att öka trafiken. För att skapa möjligheter för gång och 
cykeltrafik är färjetrafiken som går nu en bra början men i 
fortsättningen kan den kanske ersättas med gång och cykelbroar.   
 
Resultat     
Den här delen baseras på egna observationer under en dag i slutet av 
november. 
 
Förbindelser 
Kollektivtrafikförbindelserna till och från området sker genom tät 
båt och busstrafik. Busstrafik och biltrafik går genom 
Eriksbergsgatan som ligger i utkanten av området. Gång och 
cykelvägar ligger längs med kajen mot Sannegården, längs med 
Eriksbergsgatan, Norrut på Säterigatan och även västerut. Gång och 
cykelnätet är väl utbyggt men eftersom områden runt om inte är 
färdigbyggda känns de ödsliga. De kan också kännas otrygga där det 
saknas belysning och bebyggelse t ex vid Södhallsberget  
 

 
 

 
 
 

plan från 2000 

Gång och cykelväg vid 
Södhallsberget (eget foto) 

Eriksbergsgatan (eget foto)               
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Barriärer 
Barriärerna utgörs av Göta älv, biltrafiken till området, järnvägsspåret 
norr om området och några höjder. Biltrafiken runt området är relativt 
lugn vilket gör att den endast kan ses som en mindre barriär. 
Järnvägsspåret norr om området är ett industrispår och transporterar 
farligt gods. Detta utgör i sig restrektioner med skyddsavstånd för 
bostäder och kontor. Verksamhetsområdet norr om bostadsdelen utgör 
en barriär i sig vilket gör att man aldrig har anledning att ta sig till 
järnvägen annat än via övergångar. Det känns som området i första 
hand är gjort för att vända sig mot Göta älv. Göta älv utgör i sig den 
största barriären. Det finns visserligen båttrafik men en gång och 
cykelbro hade ökat rörligheten. Det upplevs som om det finns ett 
mindre glapp mellan Eriksberg omkringliggande områden. Detta 
kommer säkert att förändras en del när fler områden byggs ut och vissa 
”mellanrum” byggs igen med tiden.  

 
 
 

 

 
 
 
 
Blandstad 
Området uppfyller många av kraven på blandstad. Det finns en stor 
blandning av verksamheter och boende. Det finns verksamheter i 
många av bottenvåningarna främst längs med kajen och 
Eriksbergsgatan men norr om Eriksbergsgatan ligger enbart 
verksamheter. Det rör sig en hel del folk i området, mindre än i 
Göteborgs centrum men fler än i en förort. Blandning av 
verksamheter och boende gör också att det rör sig människor i 
området hela dagen. Tätheten är också en bidragande orsak. 
Eriksberg är också arkitektoniskt stadsmässigt utformat. 
Detaljer som sittplatser, belysning och papperskorgar är utformade 
med omsorg. Bebyggelse strukturens kvartersbildning där 
byggnaderna har direkt kontakt med gatan till skillnad från många 
förortsområden. Skillnaden är också tydlig i vad som är privat och 
offentligt. De upphöjda gårdarna är halvprivata medan resterande 
parker, gator, kaj och torg är offentliga. Innegårdarna är gjorda med 
omsorg. De är småskaliga och detaljerna är omsorgsfullt utformade. 
Man har utnyttjat utsikten mot älven. Nackdelen med innegårdar är 

Undergång under järnvägsspår 
(eget foto) 

Eriksbergsgatan (eget foto)            

Karta över Eriksbergsområdet 
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ju alltid känslan av att känna sig uttittad, även om de har en 
halvoffentlig känsla.  

 
När områdena runt om byggs klart kommer förmodligen 
genomströmningen av människor att öka och därmed även 
blandstadskänslan. Eriksbergsgatan känns väldigt stadsmässig på den 
södra sidan med bebyggelse som sluter gaturummet. På den norra sidan 
är bebyggelsen mer upplöst med höjder och parkeringshus. Detta gör 
att Eriksbergsgatan enbart känns som en halv stadsgata. Men å andra 
sidan måste det också finnas plats för verksamheter. Det finns kanske 
också en frihet och flexibilitet i den här delen som den andra saknar.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grönområden 
Grönområden i Eriksberg utgörs av Bratteråsparken vid entrén till 
området och till viss del innegårdarna. I direkt anslutning ligger 
Krokängsparken och Södhallsberget.   
 
Bratteråsparken kan betecknas som en prydnadspark. Den skapar en 
vacker och storslagen entré till området. Även om det finns vissa 
avskilda delar så dominerar öppna gräsytor. Detta är mestadels en park 
som man passerar. Krokängsparken har en lite annorlunda karaktär. 

Den är större och övergår från park till naturområde. Det ligger även 
en fotbollsplan i direkt anslutning. Den ger mer utrymme för 
aktivitet. En stor nackdel med parken är att den inte har någon direkt 
utsikt. Södhallsberget är ett naturområde i form av en höjd som 
sparats ut eftersom det inte har varit värt att bygga där. En del av 
berget används till lekpark. För övrigt är berget svårtillgängligt. Det 
finns inga iordninggjorda stigar förutom en som byggs just nu 
norrifrån. Kommer man väl upp på toppen hittar man en bänk och en 
vacker utsikt.    
 
Det finns en hel del grönska i området eller i direkt anslutning. Det 
finns ingen sammanhängande grönska förutom då Krokängsparken 
och Bratteråsparken.  

 Eriksbergstorget (eget foto)             Innegård (eget foto) 
 

Bratteråsparken (eget foto)               Södhallsberget (eget foto)                  
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Sickla 
 
Sickla är en del i området Hammarby sjöstad. I texten om 
planeringsprocessen beskrivs hela Hammarby sjöstad medan resultat 
delen fokuserar på Sickla.    
 
Planeringsförutsättningar 
Hammarby sjö var tidigare en insjö men när Hammarbyleden, en ny 
farledsförbindelse byggdes, sprängdes Danvikskanalen fram och stora 
delar av sjöbottnen fylldes igen. Nya hamnar och industriområde 
anlades. När Södertälje kanal byggdes med kapacitet för större trafik 
från Mälaren så förlorade Hammarbyleden i betydelse och 
industriområdet började avvecklas redan på 60-talet. Den sydöstra 
delen av Hammarby Sjöstad var från början träskmarker som fylldes ut 
på 40-talet. Det var tänkt att användas till hamn och industriverksamhet 
men få företag etablerade sig. Det började istället användas som 
sopptipp. På tippmassorna växte en kåkstad fram som utvecklades till 
ett arbetsområde. Pga. rivningshot så höll byggnaderna låg kvalitet.   
 
Planprocessen 
I södra Hammarby hamnen började i början på 1990-talet spekulanter 
utnyttja den flexibla planen till att bygga stora kontorshus. 
Stadsbyggnadskontoret ville ta ett samlat grepp och utarbetade 
visionen att utvidga innerstaden vid vattnet och att förvandla ett 
nerslitet industri och hamnområde till en stadsdel. Målsättningen var 
att få företagen att flytta frivilligt med ersättningslokaler. Utvecklingen 
tog fart på riktigt när Stockholm 1996 bestämde sig för att söka OS 
2004, när sedan Stockholm fick avslag revideras planerna. Planen 
omfattar 200 hektar runt Hammarby Sjö. Inom Södra 
Hammarbyhamnen bevarades en tredjedel för industriverksamhet.   
 

Projektet hade en miljöprofil vilket gjort det viktigt att spara 
grönområden ofta till höga kostnader. Det var stora diskussioner vid 
Ekbacken vid Sickla Udde. Den tidigare markägaren ville bebygga 
så mycket som möjligt men när den utrotningshotade läderbaggen 
hittades sparades alla ekar. Detaljplaner utvecklades för Sickla udde, 
Sickla kaj och Luma till Bostadsutställningen BoStad02. 1998 antogs 
planen och de första husen på Sickla udde var färdiga år 2000. 1999 
lades förslag på Sickla kaj men Stadsbyggnadsnämnden ansåg att 
planen inte höll kravet på stadsmässighet och urbanitet. De krävde en 
mer slutet gårdsstruktur och att bottenvåningarna skulle utformas för 
affärer. Man antog planer för verksamheter att etablera sig längs 
esplanaden och kajen. Planen vann laga kraft år 2000. De höga 
saneringskostnaderna gjorde att det mest blev bostäder.   

 
Infrastruktur planerna går ut på att stadsmiljöanpassa motorvägen: 
Södra länken och snabbspårvagnen: Tvärbanan.  
 
Detaljplanerna är kompletterade med kvalitetsprogram för att stärka 
kvaliteten. Regleringen innebär t ex på Sickla udde att husen i ett 
kvarter kan byggas av ett företag medan de olika kvarteren ska ritas 
av olika kontor. Det finns också en checklista där varje detalj kan 
kontrolleras efteråt. En stor del av området ägs av staden vilket gör 
att de har stora möjligheter att påverka. Bl.a. gynnar de hyresrätter 
genom att de som bygger hyresrätter erbjuds tomträtt. Vi byggandet 
av bostadsrätter måste marken köpas till marknadspris. Projektet har 
till 20% bekostats med kommunala medel. 
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Vision 
Visionen för Hammarby Sjöstad är dels ett miljöanpassat projekt och 
dels att skapa stadsmässighet samt en hög kvalitet i den yttre 
utformningen.  
 
Resultat: 
Den här delen baseras på egna observationer under en dag i början av 
december. 
 
Barriärer och förbindelser 
Barriärer utgörs av Hammarby sjö, Sickla kanal i norr och Hammarby 
Fabriksväg i söder. Det går båtförbindelser med täta turer över 
Hammarby Sjö mot norra Hammarbyhamnen. Över Sickla kanal går 
dels esplanaden samt gång och cykelbroar. Hammarby Fabriksväg är 
en motorväg som endast går att passera i skilda plan men övergångarna 
är omsorgsfullt gestaltade. De är breda och har några träd samt gräs. 
Undergången längs med Sickla kanal under Fabriksvägen har ett 
stilrenare men också kargare utformning. Kollektivtrafiken är också 
god med en spårvagnslinje som går längs esplanaden.  

 
Grön övergång (eget foto)  Båtförbindelse (eget foto) 
 
 

 
Undergång Fabriksvägen (eget foto) Hammarby Fabriksväg (eget foto) 
 
Stadsmässighet  
Det är svårt att säga hur man lyckats med stadsmässigheten eftersom 
området är långt ifrån färdigbyggt. Bebyggelsen är indelad i rutnät 
och tillgängligheten med bil är god. Områdets läge med försvårade 
terräng gör att det knappast lär bli någon större genomströmning. 
Mats Lundström (s 67, 2002) menar att esplanaden som är tänkt som 
områdets ryggrad idag mer är bakvägen på Hammarby Fabriksväg. 
Esplanaden har ett stadsmässigt utseende med höga hus, stram 
utformning samt verksamheter i bottenvåningen. I andra delar har 
bebyggelsen mer en bostadskaraktär. Det finns även viss service 
längs med Sickla kaj. Gårdarna har en tydlig avgränsning mellan 
privat och offentligt. Precis som i Eriksberg kan man inte tala om 
något rikt folkliv. Men det rör sig något fler på gatorna än i ett 
vanligt förortsområde.  
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Innegård (eget foto)  Esplanaden (eget foto) 

Grönområden 
Projektet med Hammarby Sjöstad har en miljöinriktning med två 
teman: närhet till vatten samt bevarandet av befintlig naturmark och 
grönytor. Närhet till vatten märks tydligt vid Sickla udde där den 
organiska utformningen ger ett naturligt intryck. Med mycket grönska 
och träbryggor som gångväg känns den intim. Ett område parallellt 
med Sickla kaj planeras vara ett inre grönstråk. Det finns även mindre 
park eller naturmark utsparat vid Lumafabriken. Den befintliga 
naturmark som bevarats är främst Sickla park som främst utgörs av 
storvuxna ekar. De har bevarats delvis tack vare den utrotningshotade 
läderbaggen.   

 
 
  

 
 

 
Plan över Hammarby Sjöstad med Sickla markerat (www.stockholm.se) 

 
 

 

Fabriksvägen 

Esplanaden 
Sickla 

 Hammarby sjö 

 
 Sickla kanal 

 

Luma Sickla udde 

Sickla park 
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Jämförelse och diskussion 
 
 Eriksberg och Sickla har mycket gemensamt. De ligger båda på 
gammal hamn och industrimark vid vattnet. De ligger båda en bit från 
centrum men är ändå utformade som en del av staden. Eriksberg är 
utformat med avseende på blandstad eller den goda staden och Sickla 
med avseende på stadsmässighet vilket är två likartade begrepp. De vill 
båda ha en större blandning av verksamheter och boende samt en mer 
stadsmässig bebyggelsestruktur med tydlig skillnad mellan privat och 
offentligt. De vill också skapa en variation i arkitektonisk utformning 
och upplåtelseformer. Bebyggelsestrukturen och gårdsutformningen är 
nästan identisk. Den består av ett nästintill slutet kvarter med vissa 
öppningar för sol och utsikt. Strukturen är något mer sluten på Sickla 
där någon gård är helt sluten. Områdena är också båda första delen i en 
större utbyggnad. Eriksberg den första delen i utbyggnaden av Norra 
Älvstranden och Sickla är en av de första utbyggnaderna av Hammarby 
Sjöstad. Båda har båttrafik mot centrum men i båda fallen diskuteras 
en gång och cykelbro.  
 
Sickla byggdes cirka 10 år efter Eriksberg. Trots detta är de 
arkitektonisk väldigt lika. Eftersom områdena runt om inte är 
färdigbyggda går det inte att säga för både Sickla och Eriksberg om 
genomströmning och därmed stadsmässighet och blandstad kommer att 
fungerar bättre i framtiden. Gemensamt för de båda områdena är att de 
känns lite som öar i övriga staden. Sickla är något mer integrerat där 
bebyggelsen på söder bättre knyter an till området. En skillnad är att 
Sickla har jobbat mer med en esplanad som en slags genomströmning. 
Eriksberg har motsvarande bara en halv esplanad vilket ger känslan av 
att den ligger baksidan. Sickla har jobbat mer med grönskan vilket 
märks på anknytningarna till omgivande områden med t ex övergångar 
med grönska. Eriksberg har satsat mer på att sätta området på kartan 

med olika evenemang och byggandet av ostindiefararen i anknytning 
till området. Sammanfattningsvis så är områdena byggda efter 
samma principer med något olika inriktningar. Det skiljer nästan 10 
år mellan projekten vilket kanske inte är så lång tid i 
stadsbyggnadssammanhang.   
 
 

 


