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BAKGRUND

Norra Älvstranden har byggts ut under en femtonårsperiod. Till en början bildade 
utbyggnaden öar i det 5 kilometer långa området. Dessa öar har sedan successivt 
bundits samman genom att områden som Lindholmspiren, Lundbystrand och 
Sannegårdshamnen påbörjats och infrastrukturen byggts ut. Västra Eriksberg utgör 
avslutningen i väster av den nya bebyggelsen utmed Norra Älvstranden.

Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplanen för Västra Eriksberg. Programmet 
förtydligar detaljplanens intentioner och utgör underlag för kommande projektering och 
för granskningsinsatser i samband med bygglov. Gestaltningsprogrammet har ställts 
samman av Stadsbyggnadskontoret med underlag från Arkitekturkompaniet (Dockan), 
Södergruppen Arkitektkontor AB (Platån), Erséus Arkitekter AB (Backen), White 
Arkitekter AB (Kajen) och Nyréns Arkitektkontor AB (Parker och platser). 

Planområdet sträcker sig från Karl IX:s väg i väster till stapelbädd 6 i öster.
Planförslaget har ett innehåll av cirka 1650 bostäder och omfattar även den stora parken 
i Färjenäs.

OMRÅDET IDAG

Området präglas av de tre mäktiga elementen från varvsepoken, dockan, bockkranen 

platån, samt den kraftiga bergsskärningen på Kvarnbergets östra sida påminner om 
varvets en gång storskaliga verksamhet. Dessa lämningar och spår är viktiga även för 
områdets framtida karaktär.

4.

Planområde
Sannegårds-
hamnen

Eriksberg Lindholmen

Bräcke

Majorna

INLEDNING

Planområdet



Mellan det gamla varvsområdet och Karl IX:s väg ligger ett stort grönområde som 
innehåller två kullar, Kvarnberget och Ivarsberget, och en yta som sluttar svagt mot 

kring förra sekelskiftet. Detta är även platsen för Karl IX:s Göteborg, anlagd år 1603 och 
nedbränt av danskarna sju år senare. En kyrkoruin på Kvarnberget vittnar om denna 
korta stadsbildning.

OMGIVNING

Väster om Karl IX:s väg ligger en grupp hus som utgör resterna av det gamla samhället 

Norr om hamnbanan ligger Bräcke egnahemsområde från 1930-talet. Planen för området 
är upprättad av dåvarande stadsplanechefen Uno Åhrén och är ett för sin tid radikalt 
exempel på egnahem för arbetare. 

I öster angränsar planområdet till den planerade bebyggelsen i förlängningen av 
stapelbädd 6 . Denna bebyggelse, som bildar en storgård i tre kvarter som öppnar sig 
mot vattnet ansluter i karaktären till bebyggelsen utmed Maskinkajen. Bebyggelsen 
avslutas i söder av stapelbädden som omvandlas till en sluttande torgyta ned mot 
vattnet.
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Området idag

kontorshus
hamnbanan

drivingrange

Karl IX:s väg

kyrkoruin

Terra Nova

Kvarnberget

Ivarsberget

Ströms-
berget

Skärverkstaden

Maskin-
kajen

Bräcke
egnahem

parkering
platån

Stapelbädd 6
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PLAN- OCH GESTALTNINGSIDÉ

GESTALTNING

från 1989 har varit en ledstjärna i planeringen på Norra Älvstranden under lång tid. Den 
står bland annat för: en levande stadsmiljö där arbete, boende, service, kultur, rekreation 
och idrott blandas. Det är en stad som är rik och levande, en stad för alla.

Det är en stad där funktioner blandas och mötesplatser skapas. Den tar tillvara vattnet 
som upplevelse och skapar parker och områden för rekreation och idrott. Den bevarar 

klimatskydd och trygghet och en vacker och varierad arkitektur.

förhållanden har gjort att områden med sinsemellan skilda karaktärer ligger sida vid sida. 
(Vasastaden / Haga.) I Västra Eriksberg ger de naturliga förhållandena, med lågdelen 
utmed dockan, platån på ett övre plan och kajen i hamninloppet förutsättningar för 
delområden med skilda karaktärer.

Dockans stora mått ger särskilda förutsättningar och kräver en bebyggelse med en 
kraftfull karaktär. Kopplingen till vattnet och båtarna gör att denna del av området 
naturligt utvecklas med en hamnkaraktär. Genom att bebyggelsen orienteras med 
gavlarna mot dockan når kvällssolen ned till kajerna runt dockan.

Delområden

Dockan

Backen

Platån

Kajen

Parken
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Bebyggelsen på platån saknar direkt vattenkontakt. Det är därför viktigt att utveckla
områdets egna kvaliteter och närhet till parken. Genom en måttfull exploatering skapas
här ett område med grön karaktär - en parkstad.

I backen mellan dockan och platån, med utsikt mot staden och in mot parken står tre
punkthus enligt ”hus i park”-princip. En gemensam sockel för de tre husen skapar en
förhöjd gård, med utsikt mot vattnet och staden.

Längst i väster, nedanför Kvarnberget ligger områdets mest exponerade del. Läget
ställer krav på en bebyggelse med alldeles speciell karaktär. Dessa hus, med utsikt över 
älven, inloppet och parken utgör avslutningen mot väster av bebyggelsen utmed Norra
Älvstranden. Samtidigt utgör de en viktig del av entrén till staden från havet. Genom sin
utformning förstärker bebyggelsegruppen rumsligheten i parken mellan Kvarnberget och
Strömsberget.

Dockans stora skala tas upp i ett generöst torg i dockans inre del. Här lämnas plats
för en framtida centrumbebyggels med handel och kontor. En annan stor öppen plats i
dockans mynning ger det utrymme bockkranen kräver. Här kan bli en plats för framtida
evenemang.

Huvudgångstråk och platser



8             

Grönområden och parker

Det stora grönområdet i Färjenäs omvandlas till ett Hisingens minislottsskogen där 
spåren från den äldre bebyggelsen i Färjenäs lever vidare i parkmiljö. Mot vattnet i söder 
kan parken i en framtid avslutas med ett strandbad.

Två viktiga huvudgångstråk leder genom Västra Eriksberg. Det kajstråk som byggs ut
längs med hela Norra Älvstranden passerar stapelbädd 6 och leder västerut via en bro
över dockan och vidare utmed kajen mot Färjenäs - på längre sikt hela vägen till Rya
Nabbe. Från bron leder gångstråk via slänten upp till platån.

Ett annat huvudstråk leder från Eriksbergstorget via dockans inre del upp till platån och
vidare västerut mot parken i Färjenäs.

TRYGGHET

Trygghet, tillgänglighet och mänsklighet skall prägla gestaltningsprocesserna. Bästa
möjliga förutsättningar skall ges för ett funktionellt och socialt innehåll i gatu- park och
torgrummen.

Där människor måste röra sig - från hållplats till bostad, från parkering till hemmet och
från hemmet till skolan skall stor omsorg läggas vid gestaltning av trygga och tillgängliga



miljöer. Mänsklig närvaro i form av bostadsentreér, bostadsfönster, kvällsöppna 
verksamheter och långsamt körande bilar och bussar skall eftersträvas. 
Tryggheten skall åstadkommas genom öppenhet utan galler eller grindar. 

Området kommer att innehålla ett antal underjordiska parkeringsgarage. Gestaltningen 
av garagen och dess infarter har stor betydelse för brottsbelastning och trygghet för dem 
som skall använda dem. Transparens och god överblick skall därför prägla gestaltningen 
av parkeringshus och infarter. Dessutom kommer infarterna att utgöra viktiga partier av 
entrévåningar utefter gatorna.

Parkeringsplatser bör utformas och placeras så att de får maximal ”insyn” från 
bostadsfönster och förbipasserande. 
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