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SAMMANFATTNING

Norra älvstranden har sedan industrialiseringen på 1800-talet varit ett område för varvsindustri och blev under
1900-talet en av de viktigaste hamnarna i Skandinavien. Under de tre senaste decennierna har varvsindustrin här
gått från framgång till kris och avveckling.
I mitten av 1980-talet påbörjades arbetet med en omvandling av norra älvstranden från varvsindustri till en
stadsdel med en blandning av olika funktioner, såsom verksamheter, bostäder, handel, service och kultur.
Projektet delades in i flera etapper, varav Frihamnen är en etapp som ännu inte utvecklats.
Förbindelserna mellan norra och södra älvstranden samt mellan norra älvstranden och centrala delarna på
Hisingen aktualiseras ytterligare i och med förändringarna på norra älvstranden. För att integrera de “nya”
stadsdelarna med centrala Göteborg krävs gena, säkra och effektiva stråk som binder samman stadsdelarna.
Arbetet med dessa förbindelser är en viktig förutsättning för Göteborgs framtida utveckling.
I detta projekt studeras, utifrån en så kallad Space Syntaxanalys, hur Frihamnen kan integreras med city och
de centrala delarna på Hisingen samt vilken betydelse ökade förbindelser över Göta älv har för integreringen
av och mellan dessa områden. Space Syntaxanalysen kan kort beskrivas som en renodlad rumslig analys som
studerar det fysiska rummets konfigurering i en stad. Detta innebär att analysen fokuserar på relationerna mellan
rummen och inte på rummen i sig. Enligt upphovsmannen till teorin, Bill Hillier, avgör det fysiska rummets
konfigurella egenskaper uppkomsten för socialt liv. Detta projekt beskriver, redovisar och diskuterar även teorin
som analysmetod och planeringsinstrument.
Som vägledning genom studien ges här en läshänvisning av de olika delarna i dokumentet. Del I redogör för
arbetets syfte och bakgrund samt beskriver områdets historik och förutsättningar. Del II beskriver Space Syntax
som teori och metod. Del III diskuterar Space Syntax som analys- och planeringsinstrument samt visar analyser
av olika planstrukturer över Frihamnen. Del IV redovisar planförslaget med de nya kopplingarna. Del V ger
kommentarer och drar slutsatser kring arbetet med och studien av teorin Space Syntax.
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Frihamnen, ett område nära city, med vattenkontakt och med goda förbindelser för biltrak. Är
det inte dessa egenskaper som gjort stadsdelarna Hammarby Sjöstad, Gåshaga och Bo01 så attraktiva? En ny stadsdel innebär en ny del i staden. I utvecklingen av dessa nya stadsdelar verkar
full integrering med den bentliga staden dock inte alltid varit syftet. Målet med detta arbete
är just att integrera och utveckla Frihamnen till en del i staden det vill säga till en ny stadsdel.

N ORRA ÄLVS T RAN D E N

Norra Älvstrandsguiden Göteborgs stadsbyggnadskontor 2001

1.1 INLEDNING

Den rumsliga syntaxanalysen görs med hjälp av en så kallad axial karta. För att skapa denna inventerades de
gator som ingår i det område som skall analyseras för att se hur de hänger samman och om det finns hinder i
gatustrukturen i form av trappor, staket eller kraftiga höjdskillnader. Efter denna inventering ritades den axiala
kartan över Göteborgs inre stadsdelar på norra och södra sida av Göta älv.

1.1.1 Bakgrund
Norra älvstranden har sedan industrialiseringen på 1800-talet varit ett område för varvsindustri och blev under
1900-talet en av de viktigaste hamnarna i Skandinavien. Under de tre senaste decennierna har varvsindustrin
med de tre stora varven Götaverken, Lindholmen och Eriksberg gått från framgång till kris och avveckling.
(ÖP 99) Göteborgs Hamn har idag flyttat nästan all sin verksamhet till ytterhamnarna i Göteborg. I mitten
av 1980-talet påbörjades arbetet med en omvandling av norra älvstranden från varvsindustri till en stadsdel
med en blandning av olika funktioner såsom verksamheter, bostäder, handel, service, utbildning och kultur.
Projektet delades in i flera etapper, där delarna Eriksberg och Lindholmen i stort sett är färdigställda och
Sannegårdshamnen och Lundbystrand är under projektering. Frihamnen är det område som har haft kvar
hamnverksamheten längst men planeras i framtiden få en liknande användning som de övriga områdena.

Analyserna med Space Syntax stötte under projektets gång på problem. Programmet ArcAx som används för
beräkningarna kunde inte vid tidpunkten för projektet beräkna planskilda korsningar. Denna brist i programmet
kommer dock inte att ha någon betydande påverkan på analyserna och jag beslöt därför att arbetet skulle
fortskrida trots detta.
Att arbeta med Space Syntax, både som analysmetod och som planeringsinstrument, innebär att den befintliga
strukturen i staden analyseras för att se hur integrationen av de fysiska rummen ser ut samt hur rörelserna i
staden sker. Därefter görs tillägg i form av nya strukturer till denna modell och därmed kan integrationen av
de fysiska rummen och rörelsemönstret i staden förändras eller bevaras beroende på målet med den aktuella
planeringen. I detta projekt påvisas skillnaderna mellan två stadsstrukturer som ofta ses som två motsatspar
det vill säga trädstrukturen och rutnätstrukturen. Efter jämförelsen mellan dessa strukturer väljer jag att studera
rutnätsstrukturen vidare och att arbeta med en sådan struktur som grund vid utvecklingen av ett planförslag över
Frihamnen. Genom den rumsliga syntaxanalysen påvisar jag sedan vikten av förbindelser mellan olika stadsdelar
med fokus på förbindelser för att integrera Frihamnen med övriga staden ur ett gång- och cykelperspektiv.

Norra älvstranden har under långa tider varit isolerat från resten av staden, dels genom sin funktion som privat
arbetsplats dit endast ett fåtal människor haft tillträde och dels genom de stora barriärer som omger området
i alla väderstreck. För att integrera Frihamnen och de andra nya stadsdelarna på norra älvstranden med den
befintliga staden behöver förbindelserna mellan de olika målpunkterna i staden förbättras. Goda förbindelser
mellan stadens olika delar är en viktig förutsättning för Göteborgs framtida utveckling.
1.1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att se i vilka avseenden Space Syntax som analys- och planeringsinstrument är lämplig att använda för en studie av detta slag, samt att identifiera dess begränsingar. Syftet är också
att arbeta fram ett planförslag delvis på basis av de resultat som metoden lett fram till och som bedömts
användbara, men i vissa delar också baserat på andra stadsbyggnadsmässiga krav.

Arbetet med planförslaget har skett med hjälp av en modell i skala 1:1000 samt parallella studier i ArcAx.
Planförslaget har arbetats fram genom avvägningar mellan resultaten av den rumsliga syntaxanalysen samt av
lämpliga kvartersstorlekar, ljusförhållanden, klimatförhållanden, gaturum, parker och platser etc. I det avslutande
kapitlet sker en reflektion och en diskussion om Space Syntax som analys- och planeringsinstrument samt om
dess teori om urbana strukturer.

Arbetet kommer att resultera i ett planförslag på en övergripande strukturell nivå över Frihamnen med
tyngdpunkt på de integrerings möjligheter i form av stråk och länkar som arbetats fram med hjälp av Space
Syntax.
1.1.3 Metod
Arbetet startades med en visuell och upplevelsemässig analys för att skapa en bild och förståelse för platsen
samt en inventering av områdets förutsättningar, brister och kvaliteter. Frihamnen är både genom de fysiska
förutsättningar och genom den funktion som funnits i området en mycket segregerad del i staden. För att
utveckla ett planförslag över Frihamnen som fysiskt integrerar området med den befintliga staden, studerades
olika teorier om integration, blandstad, stadsmässighet, övergångar, länkar och stråk i staden. Av de olika
teorier som studerats valde jag att arbeta vidare med den rumsliga syntaxanalysen både som analysmetod
och arbetsredskap för utvecklingen av Frihamnen. Valet av just Space Syntax ligger i metodens egenskap
att arbeta med strukturer som helheter och att därmed kunna se Frihamnen som en del i helheten. Space
Syntax teorin är utarbetad av Bill Hillier, professor i arkitektur och urban morfologi vid University College
i London, och syftar till att klargöra relationerna mellan det sociala livet och den rumsliga strukturen samt
att beskriva den fysiska miljöns konfigurella egenskaper. Konfigurativ innebär en fokusering på relationerna
mellan elementen och inte på elementen i sig.

1.1.4 Definitioner
- Axial linje: är en rak siktlinje som är möjlig att följa till fots. (Nordisk arkitekturforskning 1993:2 s11)
- Djup: är en definition av det lägsta antal steg mellan två punkter i systemet. (Nordisk arkitekturforskning 1993:2 s11)
- Global integration: är ett mått som beskriver linjens relation i förhållande till alla andra linjer i systemet. I
Space Syntax visas detta bland annat genom färgkoderna rött, för de mest integrerade, till blått för de mest
segregerade. Ur detta kan även ett genomsnittligt värde på integrationen utläsas. (Hillier 1996 s160)
- Grafteorin: studerar kopplingarna mellan linjerna i systemet, linjernas längd är inte relevant i sammanhanget.
(Nordisk arkitekturforskning 1993:2 s11)
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- Integration core: visar det område med de stråk som har högst integrationsvärden.
- Intelligibility: betyder läsbarhet och visar på hur tydligt systemet är. Systemets läsbarhet fås genom korelationen mellan lokal integration och global integration, ju starkare samband ju bättre läsbarhet har systemet.
(Hillier 1996 s152) Ett sorts mått på orienterbarhet.
- Konfigurering: står i detta sammanhang för de rumsliga sambanden. (Hillier 1996 s4)
- Lokal integration: det lokala integrationsvärdet kan mätas på olika sätt: Konnektivitet visar hur många linjer
som är direkt kopplade till en viss linje. (Nordisk arkitekturforskning 1993:2 s11) Integration tre däremot visar hur
många linjer som är kopplade till en viss linje i tre steg från denna. (Hillier 1996 s160)

F RI H AMN E N

- Local community: den gemenskap som försöks skapas genom att en grupp människor rent fysiskt knyts
samman med varandra.
- Topologi: är en gren inom geometrin som behandlar egenskaper som har att göra med hur en yta eller en
kropp hänger samman. Hänsyn tas endast till form och inte avstånd. (Bonniers stora lexikon 2000)
- Virtual community: en form av obestämbart samspel mellan människor på gatan. Detta samspel ger ökad
social kontroll, ökad tolerans för andra människor samt ökat utnyttjande av offentliga rum. Inte bara
själva samspelet mellan människor beaktas utan även de förstadier som finns av gemenskap. (Hillier 1996
s186) Virtual Community är en viktig urban kvalitet. En stads eller ett områdes genomsnittliga integration
och läsbarhet är en indikator på Virtual Community enligt Björn Klarqvist. (Klarqvist 1997)
1.1.5 Avgränsning
Arbetet avgränsas till att beröra Frihamnen. Området avgränsas av tydliga barriärer och gränser i stort sett i
alla väderstreck. Hamnbanan och Lundbyleden utgör gräns i nordväst, Hjalmar Brantingsgatan i norr, Göta
älvbron i öster och Göta älv i söder.
Arbetets fokusering ligger på en fysisk integrering av stadsdelen utifrån gång- och cykeltrafikanternas
perspektiv. Förbättrad tillgänglighet behövs även för bil- och kollektivtrafik men detta är inte fokus i arbetet.
För att göra examensarbetet möjligt inom given tidsram har jag bestämt ett antal givna förutsättningar, samt
avgränsningar av vad projektet berör. Detta innebär att;
- på grund av de stora förändringar inom trafik- och stadsplanering som sker i Göteborg, utgår analyser
och planförslag från fastställda detaljplaner samt planförslag aktuella under hösten 2001. Detta innebär
att stadsdelarna Eriksberg, Sannegårdshamnen, Lindholmen och Lundbystrand är färdigbyggda. Götaledens
ombyggnad till tunnel mellan Lilla Bommen och Järntorget samt kollektivtrafiksatsningen “Kringen”
genomförda.
- arbetet inte tagit hänsyn till de fastighets- och genomförandefrågor som finns i ett projekt som detta utan
har i förslaget att arbetat fritt från dessa. I Frihamnen har markägoförhållandena förändrats under åren och
är fortfarande under förändring vilket gör det svårt att arbeta mot markägarna i detta projekt.
- själva konstruktionen eller de tekniska aspekterna av gång- och cykelbron inte utreds utan projektet
förutsätter att en bro i plan med snabba öppningar kan utvecklas.
- projektet inte behandlar en ny lokalisering av den terminal för transport av farligt gods som idag finns
inom området och som i och med planförslaget flyttas. Det är en komplicerad uppgift att hitta en annan
lämplig plats dit denna kan flyttas och en sådan utredning inryms inte i detta projekt.
- ett nytt läge för Englandsfärjan, som i och med planförslaget flyttas, inte behandlas.
Arbetet kommer att resultera i ett planförslag över Frihamnen, där tyngdpunkten ligger på de länkar och
stråk som är viktiga för områdets fysiska integrering med centrala Göteborg. Utsnitt av planförslaget kommer
att visas i detaljstudier. Förslaget ska betraktas som en vision och en grund för vidare diskussion om
länkar i staden. Med projektet avses inte något slutligt planförslag med genomförandebeskrivningar och
kostnadsberäkningar att läggas fram.
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1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR

I följande kapitel beskrivs Frihamnens samt de omgivande områdenas förutsättningar för att skapa en bild av de brister och kvaliteter som finns samt för att sätta in
Frihamnen i ett större sammanhang och förstå var och i vilka områden en ökad eller eventuellt minskad integration kan vara önskvärd.
1. Eriksberg:
Består av en blandning av bostäder, verksamheter
och handel. Den gamla maskinhallen “Eriksbergs
mekaniska” används bland annat som konsertlokal. Intill denna ligger hotell och restaurangverksamhet.
Västra Eriksbergsgatan förbinder biltrafikanter
och gång- och cykeltrafikanter med områdena
norrut. Lindholmsallén förbinder området med
Sannegårdshamnen. Förbindelser söder ut sker för
gång- och cykeltrafikanter med Älvsnabben, en
person kollektivfärja över Göta älv.

2. Sannegårdshamnen:
Är ett område med i huvudsak bostadsbebyggelse
och ett centrum med affärer och restauranger norr
om hamnbassängen. (Stadsbyggnadskontoret Göteborg

3 & 4. Lindholmen / Lundbystrand:
På Lindholmen finns förutom bostadsbebyggelse,
Lindholmens kunskapscentrum med både gymnasie- och högskoleutbildning samt en stor andel
företag detta innebär att området har en hög
koncentration av dagbefolkning. Norr om hamnbassängen kommer ett centrum med affärer
och restauranger att anläggas. (Stadsbyggnadskon-

juni 1999s 11-13)

Slottsberget öster om hamnbassängen ägdes under
1800-talet av varvet och här erbjöds arbetarna att
köpa mark för att bygga egna bostäder. Berget
har en friliggande bebyggelse av små trähus och
området är av riksintresse för kulturmiljövården.

toret Göteborg december 1999s 14-19)

Lundbystrand är det enda område där en viss varvsverksamhet fortfarande finns kvar. I övrigt har
området utvecklats till att innehålla en blandning
av bostäder och verksamheter. Många av de gamla
industrihallarna och varvsbyggnaderna finns kvar
men har fått nya användningsområden bland annat
som idrottshall. Företaget Hasselbladbygger sina
nya lokaler i området. (Stadsbyggnadskontoret Göte-

(ÖP 99)

Sannegårdsmotet förbinder såväl biltrafikanter
och gång- och cykeltrafikanter med områdena
norrut. Lindholmsallén som går i öst-västlig
riktning förbinder området med Lindholmen och
Eriksberg. Förbindelser söder ut sker för gångoch cykeltrafikanter med Älvsnabben.

borg december 1999s 14-19)

Lindholmsmotet är Lindholmens och Lundbystrands förbindelse norrut för såväl biltrafikanter som gång- och cykeltrafikanter.
Lindholmsallén fungerar som norra älvstrandens
huvudlänk och innehåller separata filer för kollektivtrafik, biltrafik samt för gång- och cykeltrafik.
Gatan går i öst-västlig riktning och förbinder
området med Lindholmen i väster och Frihamnen
i öster. Förbindelser söder ut sker för gång- och
cykeltrafikanter med Älvsnabben.
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5. Frihamnen:
Området fungerar fortfarande i viss del som
hamn här finns bland annat en terminal för
hantering av farligt gods vilken är av stor
vikt för godstrafiken i Göteborg. Verksamheten
behöver skyddszoner på cirka 80 meter och är
svår att integrera i en stadsmiljö med blandade
verksamheter. Sedan våren 2001 lägger Englandsfärjan till vid Kajskjul 107. Detta innebär
trafik med stora båtar inne i hamnbassängerna.
Mark för parkering samt ytor för på- och avfart
av bilar till färjan kräver stora markytor som
under långa tider även kommer att stå tomma.
Frihamnen är idag ett renodlat verksamhetsområde med ett fåtal större verksamhetslokaler,
varav endast en är av större ekonomiskt och
kvalitetsmässigt värde. Marken är flack och
utgörs helt av hårdgjorda ytor.
Huvudentrén till området för såväl biltrafikanter
som gång- och cykeltrafikanter sker från Hjalmar Brantingsgatan via Frihamnsviadukten. I
öst-västlig riktning sker förbindelserna via en
lokalgata under Göta älvbron mot Ringön
och med Lundbystrand via Lundbyhamngata
som senare övergår i Lindholmsallén. Järnvägsförbindelsen sker via en bro över Hjalmar
Brantingsgatan. Förbindelser för gångtrafikanter
norrut sker via en gångbro över Lundbyleden.
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GC-tunnel
Idrottspark
Vågmästareplatsen
Wieselgrensplatsen
Hjalmar Brantingsplatsen

1 & 2. Kvillebäcken / Backaplan:
Vågmästareplatsen var tidigare huvudknutpunkten för kollektivtrafik
på centrala Hisingen. Platsen är nu delvis ombyggd till en park men
rymmer fortfarande såväl handel som övriga verksamheter. Väster
om Vågmästareplatsen ligger Wieselgrensplatsen som är stadsdelscentrum i Lundby. Här finns sjukhus, simhall, stadsdelskontoret,
stadsdelsbibliotek, ett antal mindre butiker och livsmedelsbutiker.
Är ett område med handel och verksamheter. Området är i huvudsak
anpassat för biltrafik och har stora parkeringsytor. I Backaplans södra
del ligger Hjalmar Brantingsplatsen, en knutpunkt för lokal och
regional kollektivtrafik.

Brämaregården
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R

Keillers park

3 & 4. Rambergsstaden / Brämaregården:
På Ramberget ligger Keillers park, ett naturområde och en utsiktsplats
som är en målpunkt för många Hisingsbor och Göteborgare. På Rambergets norra sida finner man även Rambergsvallens idrottspark.
Söder om Vågmästareplatsen ligger Brämaregården ett storskaligt bostadsområde som tas upp som ett av upprustningsområdena i ÖP99.
Stadsdelen har ett mindre centrum med restaurang och livsmedelsbutik. Området förbinds med Hjalmar Brantingsplatsen via en gång- och
cykeltunnel under Hjalmar Brantingsgatan och med Frihamnen via en
gångbro över Lundbyleden.
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5. Ringön:
Är ett verksamhetsområde som i framtiden kan komma att utvecklas
till en stadsdel med bostäder, verksamheter och handel blandat.
Ringögatan går i öst-västlig riktning och förbinder området med
Hjalmar Brantingsgatan i väster och Salsmästaregatan i öster.
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1. Masthugget, Stigberget och Majorna:
Masthugget, väster om Järntorget har en del verksamheter utmed
Andrégatan och Masthamnsgatan i övrig består området mest av
bostäder. Vid Masthuggskajen ligger terminalen för Stenas Danmarksfärjor. Väster om Masthugget ligger Stigberget på en höjd,
området består till största delen av bostäder. Nedanför Stigberget
ligger Fiskehamnen med fiskeverksamhet men få fiskebåtar. Väster
om denna hamn ligger Majnabbehamnen med terminalen för
Tysklandsbåtarna.

2. City:
På Göta älvs södra strand återfinns en tydlig stadsstruktur som
utmed vissa avsnitt är avskuren från vattnet av större trafikleder.
Ombyggnaden av Götaleden till tunnel mellan Lilla Bommen och
Järntorget, var ett projekt som ingick i den så kallade “Göteborgsöverenskommelsen”. En överenskommelse mellan staten och
Göteborgsregionens Kommunalförbund som träffades i mars 1998.
Avsikten var att stärka regionens utveckling genom insatser för trafik
och miljö. Den stora trafikplats som fanns framför Operan, strax
väster om Lilla Bommen, utgörs idag av lokalgator och en park.
(www.stadsbyggnad.goteborg.se)

Vid Göta älvbrons fäste på södra sidan älven ligger Lilla Bommen,
ett företagsområde med hög exploatering. Här ligger även Lilla Bommens gästhamn, varifrån Älvsnabben avgår. Intill detta område ligger
Göteborgs Operan och Nordstans köpcentrum. Öster om Nordstans
köpcentrum ligger centralstationen och Nils Ericsson terminalen, terminaler för tågtrafik och regional kollektivtrafik. Strax utanför vallgraven ligger Järntorget en knutpunkt för lokaltrafiken men även en
plats för handel, verksamheter och bostäder.

8

3. Gullbergsvass
Fungerar i huvudsak som ett område för transportverksamhet med
både en tåg- och bussterminal för lokal och regional transport. I
området finns även ett större företag inom spedition och logistik samt
postens centralterminal. I framtiden planeras att området kommer att
utvecklas till en blandning av funktioner såsom verksamheter, handel
och bostäder.

N ATURLI G A OCH T E KN I S KA F ÖRUTS ÄTT N I N G AR

Vattenområden:
Göta älv trafikeras förutom av fartygstrafiken av bland annat bunkerfartyg som levererar tjockolja till fartyg i innerhamnen, lokaltrafiken
(Älvsnabben), fritidsbåtar, kryssningsbåtar samt militär trafik. Totalt
skedde under år 2000 över 40 000 rörelser i området inklusive ca
5000 fritidsbåtar under perioden maj till september. (Trafikkontoret Göteborgs Stad 2001 s14) Denna trafik som finns på älven innebär även att
flera områden är viktiga att hålla öppna för fartyg som ligger i gir
mm. Kvillebäcken som har sitt utlopp i Göta älv vid Frihamnen är
idag ganska undangömd men har en stor potential som natur- och
rekreationsområde.

Trafikområden:
På Hamnbanan fraktas stora mängder farligt gods som kräver skyddsavstånd på upp till ca 80 meter. Hamnbanan kommer att elektrifieras
och godstrafiken kommer att fortgå i oförminskad styrka. Lundbyleden
som löper parallellt med Hamnbanan trafikeras av ca 40 000 fordon
per dygn och är en viktig kommunikationsled för trafik i öst- västlig
riktning. (Trafikkontoret Göteborgs Stad 2001 s10) Lindholmsallén är den nya
huvudgatan inom norra älvstranden, gatan innehåller separata filer för
kollektivtrafik, biltrafik och gång- och cykeltrafik samt mark för planteringar och gatuparkering.
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Topografi:
Göteborgs stad är byggd på flera höjder. De stora varvsområdena
är däremot mycket flacka på grund av att de till stor del är vassområden som fyllts ut.

VI S UELLA OCH UP P LE VE LS E MÄSS I G A F ÖRUTS ÄTT N I N G AR
Dessa utgår ifrån en analysmetod som är skapad av arkitekturteoretikern Kevin Lynch och redovisas i hans bok The Image of the City.
Metoden har tillämpats därför att den på ett mycket bra sätt genom studier av visuella och upplevelsemässiga förutsättningar skapar en
god överblick över området samt sätter det i ett sammanhang med övriga staden.
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Gränser: är element som fungerar som barriärer mellan två områden.
1. Lundbyleden och Hamnbanan
2. Hjalmar Brantingsgatan
3. Rammberget
4. Göta älvbron
5. Älvsborgsbron
6. Göta älv
7. Skeppsbron, Andréegatan och Oscarsleden.
8. Spårområdet

Målpunkter: är punkter som har primära funktioner eller attraktioner som lockar till sig besökare.
1. Handelsområdet på Backaplan
2. Kollektivtrafikknutpunkten vid Hjalmar Brantingsplatsen
3. Wieselgrensplatsen
4. Keillers park
5. Lindholmens kunskapscentrum
6.Torget norr om Lindholmspiren
7. Eriksbergshallen med konsertlokal, hotell mm
8. City med handel, service, kultur samt knutpunkt för kollektivtrafik
9. Centralstationen med tågtrafik och Nils Ericsson terminalen med regional kollektivtrafik
10. Järntorget som kollektivtrafikknutpunkt
11. Avenyn
12. Chalmers
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Landmärken: är referenspunkter som observeras på avstånd. Dessa hjälper orienteringen i staden.
1. Ramberget
2. Göta älvbron
3. Älvsborgsbron
4. Kranen vid Eriksberg
5. Juvelkvarnen
6. Masthuggskyrkan
7. Skansen Kronan
8. Varvet
9. Operan
10, Skanska huset
11. Gasklockan

Stråk för gång- och cykeltrafikanter: stråken är enligt Lynch det viktigaste elementet. Dessa är de kanaler
utmed vilka observeraren rör sig.
De fasta gång- och cykelförbindelserna över Göta älv sker idag via Älvsborgsbron i väster och Göta älvbron
i öster. Det går även att ta med cykeln på Älvsnabben en person färja som stannar på 3 platser på norra
sidan och 3 platser på södra sidan älven. Älvsborgsbron och Göta älvbron är höga och innebär en backig tur
för gång- och cykeltrafikanter. På Hisingen är staden i huvudsak planerad och anpassad för motortrafik vilket
som cyklist och gående kan upplevas som en både farlig och otrevlig miljö att vistas i. För att förbinda de
olika områdena på centrala Hisingen behövs oftast planskilda korsningar i form av tunnlar, trappor eller broar.
Planskilda korsningar gör att förbindelserna blir mer komplicerade och färre till antalet än i en miljö som klarar
korsningar i plan. Förbindelser med gång och cykel från Frihamnen sker idag via gångbron över Lundbyleden,
via Lundbyhamngata mot Lundbystrand eller via Frihamnsviadukten mot Hjalmar Brantingsgatan.
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(www.stadsbyggnad.goteborg.se)

1.2.6 Slutsatser:
Trots centrala Hisingens geografiska läge finns flera olika orsaker till dess bristande fysiska integrering med
city för gång- och cykeltrafikanter. De enda fasta förbindelserna för gång- och cykeltrafikanter mellan norra
och södra älvstranden sker via Älvsborgsbron och Göta älvbron som båda har en frihöjd på minst 19 meter
vilket innebär en mycket backig resväg. Att ta sig fram i en mycket kuperad miljö upplevs ofta mentalt
som längre än samma avstånd på plan mark. Vidare känns en resa genom händelserika miljöer intressantare,
trivsammare och säkrare att färdas genom än förhållandevis enformiga miljöer som exempelvis över en bro.
Det är därmed inte bara i själva förbindelserna mellan norra och södra älvstranden som bristerna för en
bra gång- och cykelmiljö finns utan även i dess utformning. Bra förbindelser för gång- och cykeltrafikanter
innebär bland annat att stråket är gent med så få skillnader i höjdled och hinder i form av exempelvis
trafikljus som möjligt.
Förändringen av trafikområdet framför Operan och Lilla Bommens gästhamn har inte bara förbättrat kontakten mellan stad och vatten utan även givit en fördelaktigare utgångspunkt för en gång- och cykelförbindelse
över Göta Älv härifrån. Vid anläggningen av en lågbro här bör Älvsnabben som avgår från Lilla Bommens
gästhamn flyttas så att den angör väster om gång- och cykelbron för att minimera antalet broöppningar.
Frihamnen har stora kvaliteter såsom vattenkontakt, närheten till city, handel, kollektivtrafik och högskola
vilket kan ge goda förutsättningar för en attraktiv ny stadsdel. Området har också nackdelar i form av
de barriärer som omger det. Det viktiga vid utvecklingen av Frihamnen är därmed att framhäva de stora
kvaliteter som området har men även att överbrygga de barriärer som finns. Det centrala läget samt funktionen
som entré till Hisingen ställer tillsammans med målet om ett stadsmässigt område med en blandning av
funktioner såsom bostäder, verksamheter och handel höga krav vad gäller utformning av miljöer för att
exempelvis nå rimliga bullernivåer och goda klimatförhållanden men även att skapa miljöer som är vackra
och attraktiva och väl integrerade med staden.
Frihamnen kommer inte att byggas ut på många år än vilket innebär att förutsättningarna, utformningen och
innehållet kan förändras under tiden. Viktigt i utvecklingen av hela norra älvstranden är att både staden och
människorna i den hinner med i utvecklingen så att de nya stadsdelarna blir en naturlig del i staden.
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