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Förord 

Norra Älvstranden i Göteborg är ett drygt 40-årigt stadsutvecklings-

projekt som nu går in på slutvarvet. Det är ett av de mest omfattande 

stadsutvecklingsprojekten i Sverige både i tid och rum. Vi menar att 

det står sig väl i raden av internationella ”waterfront”-projekt från det 

sena 1900-talet. I delar är det väl dokumenterat både i avhandlingar 

och följeforskning. Ändå kan det hävdas att det saknas fallstudier av 

den här generationen ”entreprenörsstäder”. Det här är ett bidrag till 

att avhjälpa den bristen.

Initiativet till den här skriften togs av Magnus Borglund. Whites forsk-

ningsstiftelse ARQ lämnade ett ekonomiskt bidrag till arbetet. Borg-

lunds intresse gällde främst Lindholmen som speciell process och byggd 

miljö och inte minst dess betydelse för fordonsindustrins utveckling i 

Göteborg och i Sverige. För 20 år sedan fanns de som trodde att Volvo 

skulle vara borta från staden idag, 2021. Arbetet började med en rad 

intervjuer med olika initierade aktörer i processen kring Lindholmen 

Science Park. I de intervjuerna var Mats Karlsson, som under 15 år 

hade en central roll i processen, också en återkommande samtalspart-

ner. Claes Caldenby har från början varit med i arbetet och vartefter 

drivit det mot ett försök att sätta in Lindholmen i det bredare sam-

manhanget Älvstranden/Göteborg och tiden kring sekelskiftet 2000. 

Både Magnus Borglund och Claes Caldenby har tidigare i olika roller, 

dels inom White arkitekter och dels vid tidskriften Arkitektur följt 

Norra Älvstrandens utveckling ända sedan 1980-talet.

Som skriften nu ser ut består den av fyra delar. Den första delen, 

Älvstranden Göteborg, är en kronologisk översikt över Norra Älvstran-

dens utveckling från 1970-talet till idag. Här urskiljs tre på varandra 

följande planeringsmodeller: ”linjen”, ”bolaget” och ”mittemellan”. 

Den andra delen är en djupdykning i aktörerna bakom Lindholmen 

Science Park, baserad på intervjuer och citat ur dokument. Den tredje 

delen diskuterar ramarna kring projektet i form av strukturer i sam-

hället kring millennieskiftet. Avslutningsvis görs ett för tidigt försök 

till utvärdering och positionering bland liknande projekt runtom i 

världen, ur arkitektens perspektiv men med betoning av både produk-

ten, processen och politiken. För alla formuleringarna står nu Claes 

Caldenby som ensam ansvarig.

Skriften är ett första försök att teckna en helhetsbild av Norra Älv-

stranden som stadsutvecklingsprojekt. Det är nutidshistoria med de 

fördelar och problem det erbjuder. För den äldsta perioden innebär det 

en framtagning av arkivmaterial men också av minnesanteckningar 

från centrala aktörer. För mellanperioden lyfter det fram reflektioner 

från personer som har insatser att försvara men också en möjlighet att 

i efterhand förhålla sig friare till det de varit aktörer i. För den senaste 

perioden griper det in i ett pågående skede vars resultat vi inte vet, 

men som också därför är möjligt att påverka. Det finns framöver na-

turligtvis mycket mer att gräva fram för den som vill. Och inte minst 

andra utvärderingar att göra.

Claes Caldenby januari 2022.
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Eriksberg

LindholmenSannegårds-          
       hamnen

Frihamnen

Götaverken

Fem km älvstrand med fem varv och hamnar Älvstranden Göteborg 

För många göteborgare var detta okänd mark, inhägnad med 

stängsel kring varv och hamnar. Det var en tuff och sliten miljö som 

dessutom stod utan användning under ett antal år. Det krävdes 

fantasi och mod att i en tid av ekonomisk kris föreställa sig att här 

kunde byggas en ny stad.

Älvstrandens geografi utgår från de tre varven, i tur och ordning ini-

från Götaverken, på Lundbyvass, Lindholmen, med sin kvarvarande 

arbetarbebyggelse, och Eriksberg, det modernaste varvet med den 

stora bockkranen över dockan. Mellan Lundbyvass och Lindholmen 

låg kol- och salthamnen i Sannegårdshamnen. Utbyggnaden började 

avsiktligt mitt i området, i Eriksberg och Sannegårdshamnen, för att 

sedan gå både utåt och inåt och nu, jubileumsåret 2021, stå inför 

en exploatering av den mest centrala och sist tillgängliga delen, 

Frihamnen.

På 40 år har 250 ha mer eller mindre slutet industriområde längs 5 

kilometer av Göta Älvs norra sida omvandlats till en stad ”öppen för 

världen”. Processen har varit långt ifrån problemfri med återkom-

mande konjunktursvackor, skiftande politiskt styre och prövande 

av olika planeringsmodeller. Men både processen, planeringsmo-

dellerna och det byggda resultatet är en berättelse om en tid, dess 

stadspolitik och dess stadsbyggande som förtjänar att sammanfattas 

nu när vi ser början på slutet.

Innan vi fördjupar oss i processen kring tillkomsten av Lindholmen 

ska vi i denna första del ge det större sammanhanget av Göteborgs 

dramatiska omvandling från slutet av 1900-talet och hur utbyggna-

den av det som först hette Hisingens sydstrand/Norra älvstranden 

och numera kallas Älvstaden gick till. Inriktningen är här snarast 

mot stadsbyggandet och arkitekturen.

1990*
1995

2000

2005

2010

2020**

2015

Folkbokförd befolkning 1984-2020 
1984-2007: Västfolket. Från 2008 och framåt: SCB
statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se
*1990: 353 personer 
**2020: 14271 personer
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Från varvskris till översiktsplan, 1977–1986
Älven var orsaken till Göteborg. Här fanns Sveriges enda port mot 

väster, viktig att försvara med en befäst stad. Från första början var 

Göteborg en sjöfartsstad med hamn och varv. 

Göteborg hade Sveriges största hamn och stod i början av 1900-ta-

let för drygt en fjärdedel av den svenska exporten. Hamnen var en 

flodhamn med många mindre hamnar för olika rederier. Omlastning 

skedde direkt från järnväg till fartyg med kranar på kajen. Efter-

krigstiden innebar en kraftig expansion av hamnen. Oljeraffinade-

rierna och oljehamnen byggdes längre ut mot älvmynningen och 

ersatte snart kolhamnen i Sannegården. Containertrafikens genom-

brott på 1960-talet betydde större fartyg, alltmer lastbilstrafik och 

behov av stora upplagsytor som man fick i nya Skandiahamnen. De 

centrala hamnarna avvecklades en efter en och marken friställdes. 

Frihamnen, invigd 1921, var den som blev kvar längst.

Med industrialiseringen från mitten av 1800-talet etablerade sig 

varven på andra sidan älven, på Hisingen. De tre varven där, Göta-

verken, Lindholmen och Eriksberg, växte sig stora med den snabba 

ökningen av oljetransporterna från mellankrigstiden och framförallt 

under den kvartssekellånga högkonjunkturen efter andra världskri-

get. På sin höjdpunkt, 1973, hade göteborgsvarven 14 000 anställda 

och stod tillsammans med några andra mindre svenska varv för 

10 % av världsproduktionen. Fallet blev dramatiskt. Tio år senare 

återstod bara ett mindre reparationsvarv. 

Oljekrisen var den utlösande faktorn men bakom låg också djupare 

strukturella förändringar av ekonomin och en ökande konkurrens 

från t ex Japan. Även politiska beslut påverkade. I ett försök att 

rädda varven tog staten över det ena krisdrabbade varvet efter det 

andra. Statliga Svenska Varv AB bildades 1977 och in i ledningen 

där kom Bengt Tengroth, med en karriär bakom sig som fackordfö-

Nya Lundbyhamnen 1953. 
Foto Hjalmar Wijk, 
Göteborgs Stadsmuseum
GhmD:24498.
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rande på SKF och senare vice vd på Götaverken. Redan tidigt hade 

han varit skeptisk till de svenska varvens framtid: ”Som att svära 

i kyrkan att som ordförande i Metall säga att det var fel att lägga 

pengar på Eriksberg”, minns han, en roll som provokatör som han 

nog inte hade något emot. Alla varven lades också snabbt ner, ett 

mera drastiskt, svenskt storskaligt beslut än i våra grannländer. 

Kvar stod Svenska Varv som ägare till en stor del av marken och 

de tomma fastigheterna längs älvstranden. 1985 ombildades det 

till fastighetsbolaget Eriksbergs Förvaltnings AB, fortfarande under 

ledning av Bengt Tengroth som kom att styra utvecklingen under tio 

år framåt.

När Lindholmens varv lade ner 1976 fick området tidigt andra 

användningar. Projektet Lindholmen Utveckling AB var ett statligt-

kommunalt initiativ att i ett eget bolag driva utvecklingsarbete 

och utbildning i de gamla varvsbyggnaderna. En nybyggnad med 

restaurang tillkom. Flera gymnasieutbildningar flyttades hit och 

Lindholmen växte som ”utbildningskluster”. När Chalmers 1994 

flyttade ut Sjöbefälsskolan till Lindholmen påbörjades en utveckling 

som vi återkommer till.

För staden Göteborg blev varvens nedläggning en del av en ekono-

misk och identitetsmässig kris. Göteborgs befolkning minskade från 

451 000 1970 till 425 000 1985, första och hittills enda gången 

staden har krympt. Orsaken var till stor del ”suburbaniseringen”, 

utflyttningen till bilburna villaförorter av de som kunde, men alla 

jobb som försvann på varven hade också sin del i minskningen. Gäl-

lande planer för älvstranden angav verksamheter. I en situation med 

minskande befolkning och tomma lägenheter i det nyligen byggda 

miljonprogrammet hade kommunen inga starka motiv att ändra den 

planen. En markdispositionsplan från 1983 bibehöll användningen 

för verksamheter. Samtidigt drev Svenska Varv på för att starta en 

Eriksbergs varv under 
varvsepokens kulmen i 
slutet av 1960-talet. 
Plan 1965. 
Fotograf okänd.
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annan utveckling av området. Arkitekten Sten Samuelson anlitades 

för att göra en vision, Eriksberg 85, som presenterades på en utställ-

ning 1982. Samuelsons planer visade ett renodlat modernistiskt 

bostadsområde med höghus.

I sin nya roll på Eriksbergs Förvaltnings AB uppvaktade Tengroth 

stadsbyggnadskontoret för att komma igång med nybyggande av 

bostäder på Eriksberg. Han kom då att möta Gunnar Jansson, chef 

för innerstadsbyrån och senare stadsarkitekt, som blivit utsedd att 

vara projektledare på stadsbyggnadskontoret för utvecklingen av 

den norra älvstranden. Jansson var tveksam till ett ”fortsatt zo-

neringbyggande” och såg ett värde i minnena från varvsepoken. 

Han förde en ”uppehållande diskussion” med Tengroth. En önskan 

från Tengroth att fylla igen den i berget nersprängda dockan på 

Lindholmens varv avvärjdes. I stället kom de första nya bostäderna 

att byggas på kajen nedanför Slottsberget 1990 (Arkitektlaget). I 

en situation utan byggvilja hade i början av 1980-talet de gamla 

varvsarbetarbostäderna på Slottsberget kunnat friköpas av de bo-

ende. De rustades upp varsamt med insats av eget arbete och hjälp 

av arkitekter från Chalmers, som här fick möjlighet att i praktiken 

pröva sina idéer om varsam, brukarstyrd stadsförnyelse. Så kunde 

den fiskelägesliknande bebyggelsen bevaras, den som en gång 1965 

räddats undan varvets utbyggnadsplaner av Harry Martinsson, Evert 

Taube och andra genom protester. Senare renoverades föreningshu-

set Aftonstjärnan på Lindholmen med liknande metoder.

Med vissa svårigheter att få med sig politikerna på det stora 

projektet började ändå en planering för hela norra älvstrandens 

utveckling. I slutet av 1985 gav kommunfullmäktige ett uppdrag till 

byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret att ta fram en över-

siktsplan. En samrådshandling lades fram 1987. Formellt var det en 

ändring av gällande översiktsplan från industri till stort inslag av 

bostäder. Bland de mål som lyftes fram i samrådshandlingen fanns 

en integrerad stadsmässig bebyggelse med blandning av bostäder 

och verksamheter, bra samband med övriga Hisingen och södra älv-

stranden, en fortsatt viktig roll för näringslivet, fler grönområden, 

kraftig satsning på kollektivtrafik, god kommunal och kommersiell 

service samt sist men inte minst att beakta den historiska stadsbil-

den och bevarandevärda byggnader. Till trafiklösningarna hörde en 

bro mellan Lindholmen och Järntorget och en förbindelse mellan 

Sannegårdshamnen och det inre av Hisingen. Planerna illustrerades 

med idéskisser av Ralph Erskine i samarbete med Arkitektlaget och 

Slottsbergets gamla varvsarbetarbostäder med de första nya bostäderna 
på kajen nedanför, byggda 1990. Foto Krister Engström.
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White, bekostade av Eriksbergs Förvaltnings AB. Skisserna visade en 

småskalig och funktionsblandad stad med förebilder i den medel-

tida staden ”med sin komplexa och upplevelserika stadsstruktur”. 

Skisser av Aldo Giurgola, som nyligen ritat Volvos nya huvudkontor, 

bekostades av Per Gyllenhammar och visade idéer om Frihamnen, 

också de med en högst måttlig exploatering.

Samrådshandlingen har rubriken ”Norra Älvstranden” med tilläg-

get ”Hisingens Sydstrand” i försiktigt ljusblått. Hisingens Sydstrand 

återkommer dock inte i resten av det 100-sidiga dokumentet och 

inte heller ”Den goda staden” finns med där. Samrådet gav ett posi-

tivt gensvar och den översiktsplan som stod klar 1989 har bevarat 

målen från samrådshandlingen. Men rubriken är nu enbart Norra 

Älvstranden och begreppet Den goda staden finns inte med.

Samrådshandlingen inför översiktsplanen, där begreppet Hisingens 
sydstrand lever kvar på omslaget.

Ralph Erskines skisser i samrådshandlingen visar halvöppna kvarter delvis 
utbyggda i vattnet. 

Och över det hela Erskines signatur, luftballongen.
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Samrådshandlingen: Pietro Raffones skisser av stråk upp mot Lundby kyrka och   
kajpromenad på Eriksberg med Juvelkvarnen i bakgrunden.

Översiktsplanen 1989 visade blandstad på Eriksberg, bostäder i Sannegården, 
verksamheter på Lindholmen och city på sikt i Frihamnen.

Ralph Erskines skisser till byggnader ut över vattnet i hamnbassängen.
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Den goda staden byggd med bulldozer 
och pincett, 1986–1996
Planförslaget ställdes ut på Wieselgrensplatsens bibliotek, i något 

sånär närhet till älvstranden och i alla fall på Hisingen. Intresset 

var stort. Här presenterades uttalat den idé om ”Den goda sta-

den” som Gunnar Jansson sedan kom att driva genom mängder 

av föredrag internt på kommunen och ute på stan. Det var en idé 

om en renässans för stadslivet och stadsrummen, för blandstaden 

och för Göteborg som de små stadsdelarnas stad. Det skulle vara 

en ”mellanstad”, inte en ny förort. Förste stadsingenjören Albert 

Lilienbergs stadsdelar från 1910- och 1920-talen var en förebild. 

Klassisk stadsbyggnadslitteratur som Gordon Cullens Townscape 

1961 och Jan Gehls Livet mellan husen 1971 var inspirationskällor. 

Einar Hanssons Göteborg: De små stadsdelarnas stad som gavs ut av 

stadsbyggnadskontoret 1993 formulerade en förankring i Göteborgs 

stadsbyggnadshistoria. Översiktsplanen och de olika utvikningarna 

av den byggde på en arkitektvision om den traditionella, måttfullt 

exploaterade stadens kvaliteter och på vikten att bevara spår av 

historien, ett synsätt som hörde väl hemma i tiden på 1980-talet.

Ett kvalitetsprogram från 1990 för Sannegården och Eriksberg 

angav den önskade inriktningen av varvs- och hamnområdets för-

nyelse. Programmet inleds med att påminna om att arkitektur och 

stadsbyggande brukar beskrivas som en tidsspegel och att byggnads-

nämnden frågat sig om de senaste årens bostadsbyggande kommer 

att stå sig på sikt. Kvalitetsprogram var en ny arbetsform som var 

till för att försöka styra gestaltningsarbetet mot vissa, främst arki-

tektoniska mål. En blandad stad, alltså både boende och verksam-

heter, på anrik skeppsbyggarmark med älven i söder var den första 

utmaningen. En mellanstad, mera stad än förort och med rumslig-

het och täthet på upplevelser, var ett önskemål. Albert Lilienbergs 

tankar från det tidiga 1900-talet om ”gatans konst” citerades. Rötter 

Maskinhallen på Eriksberg blev Hotel 11 (vid ”älva”) och kontor.

Bostäder på kajen på Eriksberg. Under några år hade Röda Bolaget sin 
hemmahamn här. Foton Krister Engström.
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i en göteborgsk tradition var viktiga. Det okonstlade men vackra 

efterlystes. Ekologi och resurshushållning betonades liksom mate-

rial som åldras vackert, däremot knappast ännu social hållbarhet. 

”En stad där man gärna stannar även på sommaren” var ett mål. I 

kvalitetsprogrammet gavs sedan utförliga exempel på vad det skulle 

kunna innebära och hur det skulle tillämpas på de olika delområ-

dena. Värt att notera är att resonemangen pekade på kvaliteter både 

i den traditionella kvartersstaden och i modernismens hus i park. 

Grönskan var viktig liksom den måttliga exploateringen.

Samarbetet mellan stadsbyggnadskontoret och markägaren-exploa-

tören Bengt Tengroth och hans arkitekter fungerade väl i den första 

etappen, utbyggnaden av östra delen av Eriksberg från slutet av 

1980-talet. Bland de tidiga projekten fanns ombyggnader av gamla 

varvsbyggnader som Eriksbergshallen som blev utställningslokal 

och Blå Hallen som blev hotell (Hotel 11, hotellet vid ”älva”. White 

arkitekter) och kontor. I en av varvets byggnader inrättades gourme-

trestaurangen Westra Piren för att locka beslutsfattare till området. 

Röda Bolagets bogserbåtar fick under en tid sin hemmahamn i nya 

hus på en av pirarna. Juvelkvarnen var i bruk ännu några år och 

bidrog till blandstaden. I en intervju i tidskriften Arkitektur berät-

tade Bengt Tengroth om hur han ”med bulldozer och pincett” både 

tog stora tag och gick ner på individnivå för att få in rätt verksam-

heter i husen. För att få göteborgarna att lära känna det tidigare 

slutna området ordnades också olika evenemang. U2, Rolling Stones 

och Madonna spelade på Eriksbergsområdet. Eriksbergshallen blev 

arena för Björn & Bennys Chess och en rad stora och välbesökta 

utställningar (sammanlagt 600 000 besökare). 

Götaverken i det som då hette Lundbyvass var ett av världens 

största varv och var först, då som Keillers mekaniska verkstad, med 

att på 1860-talet flytta över till den norra älvstranden. På 1960-ta-

Av Maskinhallen på Eriksberg bevarades endast stålstommen. Interiören 
målades i modernistiska primärfärger. Foto Åke E:son Lindman.
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let flyttade Götaverken vidare ut till det nybyggda Arendalsvarvet 

och kvar blev bara ett reparationsvarv som också var det sista 

som stängde ner. Några gigantiska varvshallar och en rad mindre 

byggnader sökte nu en användning. Området bytte namn till det 

lite finare LundbyStrand. Vartefter från slutet av 1980-talet byggdes 

några nya kontorshus och de gamla husen fick olika användning. 

Träverkstaden och Sågeriet byggdes i liten skala om till individu-

ellt utformade kontor. 141:an, liksom alla andra byggnader längs 

älvstranden numrerade, blev en tid konsthall, för att i Tengroths 

anda sätta området på kartan. Den stora plåtverkstaden inreddes till 

idrottshall och andra hallar blev kontor.

Tengroth var en engagerad och krävande beställare med ett grund-

läggande intresse för arkitektur. ”Det finns en obalans mellan arki-

tektrollen och insikten om dess betydelse idag” menade han då. Am-

bitionsnivån på arkitekturen i de nya bostadshus som byggdes på 

Eriksberg från 1992 och framåt var hög. Många av de första husen 

ritades av Tengroths ”husarkitekter” Pietro Raffone och Bibbi Olsson 

på Arkitektlaget, senare Arkitekturkompaniet, som då också höll till 

i butikslokaler på kajen. De U-formade bostadshusen på Eriksberg 

byggdes kring gårdar som öppnade sig mot söder och vattnet. För-

utsättningarna för blandstad gavs av planens krav på 3,6 m botten-

våningshöjd, vilket möjliggjorde lokaler för verksamheter, och av de 

bevarade varvsbyggnaderna strax intill. Ett tiotal år senare hördes 

danska arkitekter på studiebesök i Göteborg säga att husens förhål-

lande till marken var mycket bättre på Eriksberg än i Köpenhamns 

nya stadsdel Ørestaden, där stora hus som monoliter innebar vad 

de beskrev som ”döden mellan husen” i den stad där arkitekten Jan 

Gehl var verksam, känd som författare till den uppmärksammade 

boken Livet mellem husene 1971.

Gamla Götaverken med den orangefärgade personalbyggnaden och 
bevarade kranar som spår av historien. Foto Anna Barne.
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1992–93 hölls en arkitekttävling om den västra delen av Eriksberg. 

Området började i den stora dockan och sträckte sig upp på platån 

mot Färjenäs. Dockan med bockkranen för bygget av halvmiljonton-

nare hade lagts ner bara några år efter att den var färdig. Juryn, 

med Tengroth som ordförande, betonade i sitt utlåtande vikten av 

respekt för minnena av varvsepoken och den stora skalan i dockan, 

bockkranen och skärningarna i terrängen. Det vinnande förslaget av 

det danska arkitektkontoret Arkos berömdes för sitt kraftfulla grepp 

med skeppsliknande stora byggnader längs dockans östra kant och 

för sina omväxlande friare rumssekvenser. Gunnar Jansson upp-

fattade förslaget som ”en nutida tillämpning av Sittes/Lilienbergs 

stadsplanekonst”. En detaljplan som i stora drag följde tävlingsför-

slaget var färdig 1995. 

Nu hade dock finanskrisen och fastighetskrisen i början av 1990-ta-

let på allvar slagit till, eller kanske snarare blivit medveten för alla 

inblandade som i det längsta hade fortsatt i det sena 1980-talets 

optimistiska anda. När Västra Eriksberg några år senare skulle 

byggas ut, nu i Norra Älvstranden Utvecklings regi, uppfattades täv-

lingsförslaget som ”orealistiskt” och gjordes om i grunden. Planen 

hade ett stort hus i kanten av hela dockan som bolaget menade var 

ekonomiskt ineffektivt med låg uthyrningsgrad. En ny plan gjordes 

med högre exploatering i höga punkthus väster om dockan, medan 

den lägre exploaterade kvartersstaden behölls uppe på den högre 

platån.

Hösten 1989 hade Norra älvstrandens planarbete delats upp så att 

Tengroth med hjälp av Arkitektlaget fortsatte med Eriksbergsom-

rådet, medan ett konsortium bildades för planering av den gamla 

kolhamnen Sannegården som ägdes av hamnen. Åtta allmännyttiga 

och privata byggherrar bildade Sannegårdsstaden med allmännyt-

tiga bostadsbolaget Poseidon och P G Ekeblad som sammanhål-

lande. Projektledare var Bo Tengberg med Liljevall och White som 

arkitekter.

Armand Björkmans teck-
ning av bockkranen använ-
des som logga för Västra 
Eriksberg.

Danska Arkos vinnande 
förslag i tävlingen om 
Västra Eriksberg 1993. 
Sitte/Lilienberg i ”nutida 
tillämpning”. Större skala 
i dockan.
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I förberedelserna för utbyggnaden tog Poseidon 1989 initiativ till 

att bjuda in arkitekten Rob Krier. Han var en av de ledande interna-

tionella företrädarna för det som beskrevs som en ”rekonstruktion 

av den europeiska staden” och i USA blev till ”New urbanism”, en 

stadsbyggnadsideologi som sökte ett återvändande till den tradi-

tionella staden. Krier hade tidigt gjort uppmärksammade projekt 

i Berlin och skrivit böcker som Urban Space (1979). Han flögs i 

helikopter över Göteborg för att snabbt bekanta sig med staden 

och höll ett seminarium för förundrade svenska arkitekter där han 

ritade upp enkla rutnät som han sedan svängde till för att få slutna 

gaturum som i Camillo Sittes planer. Det var ett synsätt långt ifrån 

Lilienbergs självständiga och pragmatiska översättning av Sittes 

idéer till en göteborgsk horisont. Efter någon tid kom så Kriers för-

slag för Sannegårdshamnen med ett rutnät av lätt krökta gator och 

påfallande små kvarter med femvåningshus och trånga gårdar som 

hörde mer hemma i södra Europas solvinklar än i Göteborg. Stäm-

ningen var något av en sagostad. Förslaget var redan i sig omöjligt 

och den ekonomiska krisen i början av 1990-talet gjorde det ännu 

mera omöjligt.

Arbetet drevs vidare av konsortiet Sannegårdsstaden med mer lo-

kala referenser. Gator, platser och kvarter hade Kungsladugård och 

Albert Lilienberg som förebild. Smala kanaler kunde ha Hotel Palace 

och Fattighusån som inspiration och Sannegårdshamnen jämfördes 

med Stora Hamnkanalen. Ett planförslag för Sannegårdshamnen 

lades fram 1990 (White arkitekter). Jämfört med kvalitetsprogram-

met för Sannegården och Eriksberg från samma år innebar det en 

höjning av exploateringen, främst genom fler kontor och kanske 

med viss förebild i Kriers tätare stad. Öster om hamnbassängen 

föreslogs bostäder i halvöppna kvarter i 4 våningar och väster om 

bassängen lite mer slutna kvarter i 4–6 våningar. Centrum innehöll 

skola och kvarter i 5–7 våningar med kontor och bostäder. I norr låg 

Rob Kriers förslag för Sannegårdshamnen 
1989 visar en kvartersstad med slutna 
kvarter och små gårdar.



30 31

en bro över trafikleden, en förbindelse in mot övriga Hisingen. Pro-

grammet fick SPA:s, Sveriges privatpraktiserande arkitekters, stora 

arkitekturpris för en ”integrerad bebyggelse … med väldefinierade 

stadsrum och platser så att den upplevs som stad”.

Den akuta ekonomiska krisen 1992 och de efterföljande nedskär-

ningarna i Sverige gjorde att efterfrågan på bostäder minskade dra-

matiskt. Det som först byggdes fick en påfallande låg exploatering. 

Detaljplanen för Östra Sannegården kunde fullföljas under 1992 

med mindre justering vid hamnens inre del. På västra Sannegårds-

hamnen prövades ett tag en trädgårdsstadsliknande bebyggelse med 

radhus. Det som till sist byggdes blev halvöppna kvarter i 4–5 vå-

ningar. Idén om ett centrum i Sannegårdshamnens inre del genom-

fördes inte heller, även om de senast byggda husen från 2010-talet 

med lokaler i bottenvåningarna i någon liten mån kompenserat för 

detta. Någon bro över trafikleden blev inte av.

I stället byggdes i början av 2000-talet en stormarknad nära hamn-

banan och Lundbyleden, där transporter av farligt gods omöjliggjor-

de bostäder. I efterhand har Gunnar Jansson beskrivit detta område 

som ett ”fientligt stadsbygge” präglat av ”djupa sår, parkeringar, 

ödsliga och groteska motorvägskrumbukter” och ”ett slöseri med 

byggbar mark”. Här missades också möjligheten till en stadsbygg-

nadsmässigt utformad koppling med de inre delarna av Hisingen 

som hade visats på just denna plats i flera tidigare skisser. Jansson 

lägger skulden på Trafikkontoret och pekar också på hur ”ekonomer 

och kulturgeografer” och fastighetskontoret fortfarande drev på en 

traditionell funktionsseparering. Sin egen roll som kunskapssökande 

och rådgivande upplevde han som allt mindre efterfrågad av politi-

kerna och 1999 bad han själv att få sluta. En ny stadsarkitekt skulle 

inte komma att tillsättas förrän 13 år senare.

Planförslaget 1990 för Sannegårdshamnen har vissa likheter med Kriers förslag men 
enklare kvartersformer och större gårdar. Efter krisen 1992 sänktes exploateringen.
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Men det första årtiondet av Norra Älvstrandens planering och 

utbyggnad kom i hög grad att präglas av arkitekter och deras idéer 

förankrade i samtidens arkitekturdiskussion, där den traditionella 

staden och den historiska bebyggelsen värderades högt. Detta 

synsätt hade också stöd av exploatören, Bengt Tengroth, och mot-

arbetades i alla fall inte av politikerna. I en reflektion i efterhand 

har Gunnar Jansson skrivit ”Ibland ångrar jag att jag (?) myntade 

’DEN GODA STADEN’. Som om den var, eller kunde bli, en generös 

och snäll jultomte. Det blev kanske för gulligt för att tas på allvar. 

Ingenting kan vara svårare att bygga”. Han frågar sig också om det 

kunde ha hjälpt att hålla fast vid namnet Hisingens sydstrand för att 

betona sambanden med resten av Hisingen.

Tiden med ett alltmer marknadsstyrt bostadsbyggande och omstän-

digheterna kring trafikplaneringen gjorde att Norra Älvstranden 

blev en ”gräddhylla” avskuren från de inre delarna av Hisingen. 

Från politikerna i Älvstrandenbolagets styrelse var det en uttalad 

önskan att staden här skulle få ett högprofilerat bostadsområden vid 

vatten, något som tidigare saknats i kuststaden Göteborg. Andelen 

höginkomsttagare på Norra Älvstranden är nu dubbelt så hög som 

i hela Göteborg, andelen födda utanför Europa och andelen arbets-

lösa är hälften och andelen socialbidragsfamiljer en fjärdedel av 

genomsnittet i Göteborg. Någon Hisingens sydstrand blev det aldrig.

Bolagisering och triple helix, 1996–2008
På 1980-talet gjorde politiker och tjänstemän studieresor till ”Wa-

terfront cities” i USA och Europa. Göteborg deltog i idéutbyten mel-

lan städer med liknande hamnområden under utveckling. Baltimore 

var ett av de tidiga och omtalade exemplen. På många håll var en 

planering i bolagsform vanlig. Då menade man från Göteborg att 

det inte var en möjlig form eftersom större delen av marken här var 

statligt ägd. Detta skulle dock komma att ändras.

Eriksbergs Förvaltnings AB (EFAB) hade under Bengt Tengroths led-

ning åstadkommit en på många sätt storartad start på utbyggnaden 

av Norra Älvstranden, men den hade också kostat mycket pengar 

i långsiktiga investeringar och bolaget hade lån på över en miljard 

kronor. Bolaget var dotterbolag till den statliga försvarsindustrikon-

cernen Celsius AB som växt fram ur Svenska Varv AB och som under 

1990-talet fick en starkare försvarsinriktning (och så småningom 

såldes till SAAB). Fastighetsförvaltning var inte vad Celsius ville 

ägna sig åt, i synnerhet inte i det tidiga 1990-talets fastighetskris, 

och man var intresserade av att sälja Eriksbergs Förvaltnings AB. 

Göteborgs stad köpte 1996 bolaget, formellt för 1 krona, och tog 

därmed över marken och fastigheterna, men även lånen. I affären 

ingick också att staten köpte den kommunala marken där Chalmers 

Johanneberg ligger för 100 miljoner.

Bengt Tengroth var nära pensionsåldern och dessutom ifrågasatt 

från flera håll. Bland hans hårdaste fiender fanns medlemmar i 

KFML(r) som arbetat på Eriksbergs varv och såg honom som en 

klassförrädare. En ny ledning tillsattes av Göran Johansson i form 

av White arkitekters tidigare vd Mats Karlsson som opolitisk styrel-

seordförande och Lars Ivarson, med en bakgrund i byggbranschen, 

som vd. EFAB bytte namn till Norra Älvstranden Utveckling AB som 

kommunalt bolag med en styrelse av stadens ledande politiker. Ut-
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Bevarade varvsbyggnader på Lindholmen byggdes om
 för utbildningsändamål. Foton Hans Wretling.

Både på Eriksberg och Lindholmen finns gott om offentlig konst. 
Här dansföreställning i ”Diedersekvensen” på Lindholmen av Gert Marcus.
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Lindholmen 2009 med alla verksamheter.
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maningen var att driva en fortsättning av utbyggnaden av området 

i en fastighetskris. Bolagets ekonomi var dålig och kapitalet skulle 

bara räcka ett par år. Nya resurser skulle skapas genom förädling av 

mark och fastigheter. Det hela var vad som av politikerna kallades 

ett ”privatiseringsprojekt”. Inget nytt kommunalt ägarkapital skulle 

tillföras bolaget. Göran Johanssons skicklighet som politiker bestod 

i att få med sig alla partier i enhälliga beslut om denna utveckling.

Blå Hallen/Hotel 11 såldes snabbt till norska bolag och Arendals-

varvet till Volvo och Göteborgs hamn. På det sättet fick bolaget 

pengar för att amortera sina lån. Fastighetskrisen gjorde också att 

man kunde göra förlustavdrag som kunde kvittas mot reavinster vid 

försäljning av fastigheter. Affärsmodellen att inte bara sälja råmark 

utan förädla fastigheter och utveckla nya projekt visade sig lönsam 

genom att också infrastruktur därmed kunde bekostas av köparna.

Till de tidiga framgångarna bidrog i hög grad att bolaget fick 

Chalmers att bygga ut på Lindholmen när dess gamla område på 

Johanneberg var i stort sett fullbyggt. Och inte minst att Ericsson 

flyttade ut en stor verksamhet till en av pirarna på Lindholmen. 

1999 bildades Lindholmen Science Park som ett sammanfattande 

begrepp för hela området. Det blev ett område för samverkan 

mellan staden, högskolan och näringslivet enligt en modell som 

kallades ”triple helix”, där de tre aktörerna tillsammans skulle lyfta 

Göteborg ekonomiskt. Utvecklingsarbetet drevs inom tre områden: 

mobildata, fordonsautomatik, kultur & media. Hur denna process 

gick till och hur man kan förstå den återkommer vi till i följande 

avsnitt av skriften.

Under rubriken ”Omstarten, 1995–2000” står det i en broschyr om 

Älvstrandsprocessen 2000–2010: ”Fokus faller på de centrala delarna 

av stranden, att satsa från mitten, vilket understryks av att bolaget 

flyttar sitt huvudkontor från Eriksberg till LundbyStrand”. Dock 

fortsatte samtidigt också den av fastighetskrisen fördröjda utbygg-

naden, både av Sannegårdshamnen och västra Eriksberg. Östra 

Sannegårdshamnen byggdes färdigt i början av 2000-talet, nu med 

färre hyresrätter än planerat och fortfarande med rätt låg exploa-

tering, kring 1,0. Några år in på 2000-talet fortsatte utbyggnaden 

med renodlade bostadskvarter i Västra Sannegårdshamnen. På 

Eriksberg byggdes västra Eriksberg ut från stapelbädden och dockan 

och upp på platån. Tävlingsförslaget från 1993 och den detaljplan 

som gjordes på det följdes inte, vilket vi redan varit inne på. Exploa-

teringen blev högre än på 1990-talet med en blandning av skivhus 

vid dockan, höga punkthus väster om dockan och slutna lägre 

kvarter uppe på platån. Både i Sannegårdshamnen och på Eriksberg 

prövades nyheter som passivhusstandard och livscykelkostnadsana-

lyser, även om Norra Älvstranden som helhet knappast kan sägas ha 

legat i frontlinjen när det gäller ekologisk hållbarhet.

Centrala Lindholmen med ”klustret” kring Lindholmen Science 

Park och Chalmers blev bolagets stolthet. När man fick Ericsson att 

etablera sig här var det med förutsättningen att ”mindre än 10 000 

ingenjörer i ett kluster är meningslöst”, efter Ericssons förebilder 

från Kina. Det innebar att tillfälligt, åtminstone på delområdesnivå, 

ge upp idén om blandstad. ”Idén om blandstaden var aldrig borta 

men den mötte den ekonomiska verkligheten”, sade Mats Karls-

son i en intervju i tidskriften Arkitektur 2003 och fortsatte ”Ingen 

ville investera på Norra Älvstranden. Vi hade att välja mellan att 

inget händer eller att rucka på principerna”. Jöran Bellman, som 

var stadsbyggnadskontorets ledande arkitekt på Norra Älvstranden, 

menade att de ”insåg att Ericsson var kommunens önskan, så bland-

staden lades ner”.

Bakgrunden till Ericssons etablering var att Ericsson Mobil Data 

Design (ERV) under 1990-talet tiodubblade sin personal och sökte 

nya lokaler, både i Göteborg och i kranskommunerna. Bolaget 
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kontaktade Göran Johansson med budskapet att om man inte hit-

tade en lämplig lokalisering skulle man behöva lämna Göteborg. 

Över en helg undersökte dåvarande EFAB:s vd Lars Ivarson möjlig-

heterna på Lindholmen. Vid ett möte måndagen den 19 april 1998 

avvisade ERV Lindholmen som alltför låst i sin struktur och ”nästan 

desperat bestämde sig deltagarna för att Lindholmspiren, en plats 

som man fysiskt kunde se genom mötesrummets fönster, skulle 

vara det perfekta alternativet”. Ericsson fick bästa läget längst ut 

på piren och det fanns plats för ett ”kluster” som Ericsson med sin 

stora investering kunde förväntas locka till sig. På kvällen efteråt 

bekräftade ERV:s vd att de var intresserade. Kvar stod bara ett antal 

problem: Göteborgs Hamn ägde marken, det fanns ingen detaljplan 

och det bevarandeklassade hamnskjul 178 stod på platsen. Den 30 

april bekräftade EFAB att Göteborgs Stad prioriterade klustret, att 

en detaljplan skulle finnas framme inom ett år och att Hamnskjul 

178 skulle hanteras. Stadsbyggnadskontoret var emot rivningen och 

EFAB fick rollen att medla. 

Enligt Bo Öhrström, som skrivit en avhandling om processen, for-

made detta ögonblick ”den framtida planeringspraxisen på Norra 

Älvstranden. … EFAB skulle i fortsättningen fungera som ett slags 

medlare – med de offentligt anställda stadsplanerarna på ena sidan, 

och den privata marknaden på andra sidan”. Det fanns, enligt 

Öhrström, en misstro mellan stadsplanerarna och de privata fast-

ighetsutvecklarna som förväntade sig ledtider på två år i stället för 

det normala tio år för ett sådant här område. ERV hävdade snart att 

Hamnskjul 178 måste rivas. 26 juni 1998 bjöd ERV in arkitekter till 

ett parallellt uppdrag för ett nytt kontor på piren, där förslag skulle 

visas både med och utan hamnskjul. Trots en ekonomiskt turbulent 

tid gick ERV vidare med projektet och i februari 1999 publicerades 

en helsidesannons i GP där man sökte anställda under rubriken: 

”Sjösättning år 2002: Mönstra på redan nu!”. Annonsen inleds med 
Piren på Lindholmen med Ericsson i bästa läget längst ut. 
Karlatornet har börjat byggas. Foto Lindholmen Science Park.
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orden ”Nu är det dags för en ny storhetstid i Göteborg”, nu för IT 

i stället för varvsindustri. Pressen hängde på med reportage om 

”Guldkusten” och Göran Johansson talade om Göteborg som ”kun-

skapsstad”: ”Sörj inte varven – skapa framtiden”.

I en annan avhandling om processen kring Lindholmen går Åsa 

von Sydow in mer i detalj på invändningarna från stadsmuseet och 

Länsstyrelsen mot både den ensidiga kontoriseringen av piren och 

övergivandet av blandstaden, mot rivningen av Hamnskjul 178 och 

mot bristen på parkmark. Stadsbyggnadskontorets svar blev nu, i 

linje med stadens önskan, att Ericssons krav på moderna kontorshus 

och ett kluster inte tillät blandstad och ett bevarande av hamnskju-

let.

Ericsson flyttade in 2003 (Liljewall arkitekter). Det var ett läge 

med vatten på tre sidor, ”så kunde du inte bli bortbyggd”. Åke 

Johansson, vd för ERV, talade om ”koskitstrategin”, där Ericsson var 

koskiten som drog till sig flugorna i form av andra IT-företag som 

man gärna ville ha i närheten. Chalmers, som hade blivit stiftelse 

1994, flyttade hit sin mellaningenjörsutbildning och började bygga 

ut på Lindholmen kring 2000. Chalmers rektor Anders Sjöberg var 

från början engagerad i bildandet av Lindholmen Science Park och 

blev också dess ordförande. Däremot lyckades man inte få med 

sig Göteborgs universitet i någon högre grad även om det Chal-

mers- och GU-gemensamma IT-universitetet ligger på Lindholmen. 

Huset Navet (White arkitekter) byggdes för Lindholmen Science 

Park i en säregen, skarp dubbel triangelform som omslöt ett torg 

som snart ansågs för stort. För att symboliskt överbrygga avståndet 

mellan teknikparken och Chalmers beställdes en ”ikonbyggnad” 

av Wingårdh arkitektkontor. Det blev Kuggen, en ganska trivial 

kontorsbyggnad med en spektakulär rund form som kragar ut uppåt 

och som fått trekantiga fönster för att minska solinstrålningen och 

Navet, byggt som kontor för Lindholmen Science Park.

Kuggen som hållbarhetsikon och länk mellan teknikparken och Chalmers. 
Foton Lindholmen Science Park.
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värmelasten på kontorsrummen. Hållbarhetsprofilen förstärks av en 

rörlig solavskärmning på den översta våningen.

Som ett sammanhållande stadsbyggnadselement byggdes också den 

storslagna Lindholmsallén, färdig 2002. Det är en 2 km lång bil- 

och bussgata som förbinder LundbyStrand med Lindholmen. Längs 

allén finns flerdubbla rader lindar och pyloner, smala pelare som 

bokstaverar ordet Lindholmsallén. Vid allén, mellan LundbyStrand 

och Frihamnen ligger en byggnad byggd för kameratillverkaren 

Hasselblad 2003 (Arkitekterna Krook & Tjäder) men som de snart 

tvingades lämna efter att ha missat att hänga på digitaliseringen. 

I stället lyckades Norra Älvstranden Utveckling få Sveriges Radio 

och TV att flytta in i huset, nu omdöpt till Kanalhuset, och därmed 

bidra till den satsning på kultur & media som var en del av idén 

med Lindholmen Science Park. Backa Teater flyttade också 2007 in 

i en ombyggd plåtverkstad från Lindholmens varvstid (Kvarnströms 

arkitekrkontor).

2004 hade verksamheten i Norra Älvstranden Utveckling AB funnit 

sin form och hade 1 miljard i eget kapital och 2,5 miljarder i ”dolda 

övervärden” i fastigheter. Då vidgade politikerna uppdraget och 

en koncern med namnet Älvstranden Utveckling AB bildades, med 

start 2006. Det nya bolaget gavs uppgifter till stadsutveckling också 

på andra håll än Norra Älvstranden. Samtidigt drogs övervärdena i 

fastigheterna in till kommunens kassa.

Södra Älvstranden, eller Skeppsbron mellan Stora Bommen och 

Rosenlundsverket, var ett område som Älvstranden Utveckling fick 

ta sig an. Där beslutade man 2005, på kommunstyrelsens uppdrag, 

att pröva en Dialog Södra Älvstranden. Bolaget bjöd in medborgare 

att delta och tillsatte experter i vad som till sist blev sex grupper 

som hösten 2005 gjorde ”parallella stadsanalyser”. Det fanns för-

väntningar på att området skulle bli ”en viktig del av Göteborgs nya 

Den 60 m breda och nästan 1 km långa Lindholmsallén anlades flera år 
innan bebyggelsen kring den. Nu fylls de sista luckorna i med Karlatornet. 
Foto december 2021 Krister Engström.
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ansikte mot älven”. Förväntningarna från deltagarna var också stora 

och flera tog upp breda stadsutvecklingsfrågor som sedan visade 

sig svåra att ta om hand i den vanliga planeringsprocessen. I själva 

verket har, på grund av ekonomiska problem med genomförandet, 

i stort sett ingenting hänt i det här området utöver spårvägens nya 

dragning och Stenpirens resecentrum för färjetrafiken till Södra 

Skärgården, färdigt 2016. Enligt Lars Ivarson skulle Skeppsbron 

varit byggt nu om inte kommunstyrelsen dragit in bolagets kapital, 

eftersom man då hade kunnat ta en förlust där.

Samtidigt blev Lars Ivarson 2005 stadsbyggnadsdirektör, på Göran 

Johanssons och andra politikers direkta önskan och med uppdraget 

att ”röja” i stadsbyggnadskontoret. Han stannade som stadsbygg-

nadsdirektör fem år framåt. Det var allmänt känt att Göran ogillade 

”det jävla stadsbyggnadskontorets” sätt att hantera stadsutveck-

lingsfrågor som passade dåligt med hans snabba beslut. Bakom lär 

också enligt mytbildningen ha legat en gammal oförrätt där Görans 

far hade blivit ”förfördelad” av stadsbyggnadskontoret.

Ekonomiskt var Norra Älvstranden Utvecklings första dryga årtionde 

en framgångshistoria. Investeringarna i stadsutvecklingen under 

den här perioden var i storleksordningen 25–30 miljarder. Det 

mesta av Lindholmen byggdes färdigt och enskilda byggnader av 

hög arkitektonisk kvalitet kom till. ”Det är glas, stål och excellens på 

Lindholmen, men jag saknar känslan, doften, det mänskliga” sam-

manfattade den tidigare ledande, och högst involverade moderatpo-

litikern Jan Hallberg sin reaktion.

Som stadsmiljö sägs centrala Lindholmen vara uppskattat av de som 

arbetar här för sin mångfald av olika företag. Men då ska man veta 

att de troligen jämför med mer ensartade arbetsmiljöer. I Kista i 

Stockholm dominerar Ericsson kraftigt och företrädare för dem har 

hörts klaga över bristen på ”fun factor” där. Niklas Wahlberg, vd på 

Lindholmen Science Park, kom från Volvo och menar att Volvos 105 

000 anställda bara umgås med Volvoanställda, ”så är det i alla stora 

organisationer. Man vill inte släppa ifrån sig kunskap. Före 2000-ta-

let kunde industrin leva i sina bubblor, men det går inte längre”.

Om det första årtiondet av Norra Älvstrandens utbyggnad präg-

lades av en arkitektjargong, med dess fördelar och nackdelar, så 

kan under det andra årtiondet ekonomerna sägas ha tagit över 

”problemformuleringsprivilegiet”. Broschyren Älvstrandsprocessen 

2000–2010, som vi redan citerat, gjordes i samarbete med Handels-

högskolan och innehåller gott om resonemang om ekonomiska kri-

ser i samtiden och om ekonomiska modeller för stadsutveckling. Be-

greppet ”den goda staden” lever kvar i broschyren, men det är som 

om Gunnar Janssons eftertanke om svårigheterna att bygga denna 

stad glömts bort. När årsredovisningen för Älvstranden Utveckling 

AB 2007 citeras så hamnar begreppet farligt nära reklamjargongen:

”Den goda staden växer fram på båda sidor om älven. Här sam-

verkar arbete, boende, utbildning, handel, forskning, kultur och 

rekreation på ett fruktbart sätt. Rummen för människorna skapas i 

en karaktärsfull och vattennära miljö som har det mänskliga mötet 

som ideal. Här blandas nybyggnation med befintliga byggnader i 

harmoni med hav och miljö.”

Lindholmen Science Park drevs av en liten grupp män från politi-

ken, Älvstrandenbolaget, näringslivet och högskolan genom snabba 

beslut och handslag och under Göran Johanssons beskydd. ”Det 

hände kanske inte så mycket under Görans tid, men några väldigt 

stora saker. Idag finns en rädsla sprungen ur en handlingskraft som 

ibland gick fel”, menar moderatpolitikern Jan Hallberg som många 

gånger hade en annan uppfattning men ändå respekterade Göran 

Johansson. När vi intervjuat dessa starka män, vilket vi återkom-

mer till i nästa del av skriften, är de alla undrande över vad som har 

hänt sedan och varför den fortsatta utbyggnaden stött på så många 

hinder.
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Från finanskris till fyrahundraårsjubileum 
2008–2021
2008 var ett förändringens år. Finanskrisen var dock förmodligen 

inte så långsiktigt betydelsefull för Göteborg. En högst lokal, men 

inte därför mindre viktig förändring var att Göran Johansson gick i 

pension och ersattes av Anneli Hulthén. En omvittnat auktoritär le-

darstil ersattes av en mera kollektiv. I kommunalvalet 2010 krympte 

socialdemokraterna dessutom kraftigt till förmån för det lokala 

missnöjespartiet Vägvalet. Och därtill kom nu också alla diskus-

sionerna om ”Muteborg” och en ”handslagskultur” där de formella 

beslutsvägarna i politisk enighet rundades, smidigt och för stadens 

bästa, i en modern version av Göteborgsandan. En extern gransk-

ningskommission sammanfattade sina intervjuer med beslutsfattare: 

”Koncentrationen av makt skapade en ängslig anpasslighet som höll 

tillbaka professionell mångfald, civilkurage och öppenhet, ibland 

även politisk opposition”.

Den starka politiska ledningen förbyttes i en mer oklar och möjligen 

på andra sätt ”ängslig” situation. Även Älvstranden Utveckling fick 

en ny ledning. Lena Andersson, arkitekt med en bakgrund på HSB, 

blev ny vd. Samtidigt stod bolaget både inför vidgade stadsutveck-

lingsuppdrag och inför det mest centrala och kanske också mest 

komplexa delområdet av Norra Älvstranden, Frihamnen. 

Ytterligare en ”händelse” 2008 var egentligen bara en siffra men 

lyftes ändå fram med stolthet av Göteborg. Stadens befolkning pas-

serade en halv miljon invånare vilket sades placera den ”i samma 

storleksklass som Köpenhamn och Washington!”. I den globala 

konkurrensens ”nya ekonomiska geografi” hade storleken blivit 

viktig, i varje fall i ekonomers och politikers föreställningsvärld. 

2009 formulerade kommunstyrelsen ett uppdrag att ta fram en 

vision och strategi för det som då kallades Centrala Älvstaden, där 

det står ”Förutsättningarna för Göteborgs utveckling handlar om ett 

starkt ömsesidigt samspel mellan kärna, omland och trafiksystem. 

I Göteborgsregionens tillväxtstrategi är utvecklingen av kärnan en 

förutsättning för att regionen skall få den dragningskraft som är 

nödvändig för att attrahera fler branscher och arbetstillfällen”.

Det talades om Göteborgs gynnsamma situation med stora bygg-

bara områden centralt. Frihamnen, Ringön och Gullbergsvass 

är tre områden av samma storlek som den gamla befästa staden 

inom vallgraven och tillsammans bildar de en fyrklöver kring Göta 

Älvbron där det, som det sades, skulle gå att bygga en stad av 

Halmstads storlek. Förväntningarna på vad Frihamnen skulle kunna 

erbjuda skruvade upp komplexiteten i uppgiften. Till det kom de på 

många sätt problematiska förutsättningarna i ett område avskuret 

av trafikleder och på lågt belägen dålig grund i form av gammal 

utfyllnadsmark.

Ett särskilt projektkontor tillsattes för att under ledning av en erfa-

ren planerare, Bo Aronsson, på två år ta fram en vision. Mitt i pro-

cessen, sommaren 2011, hölls en workshop med tio brett samman-

satta internationella team av arkitekter och planerare. Deras arbete 

sammanfattades i sju punkter: 1. Utgå från det som finns – undvik 

att riva och tränga bort. 2. Ta vara på mångfalden/olikheten. 3. 

Ringön är en resurs som måste vårdas/utvecklas i särskild ordning. 

4. Trafiklandskapet måste åtgärdas (trafiklandskap förfular och 

utgör betydande barriärer). Så långt målen. Till det kom tre punkter 

för processen: 5. Identifiera en tydlig och avgränsad etapp (kallad 

RiverCity 2021). 6. Starta smått, avgränsat och nu. 7. Arbeta med 

temporära åtgärder/aktiviteter som skapar intresse.

Det är konkreta och långtgående förslag. För att börja bakifrån kan 

man säga att de små och temporära åtgärderna prövades i form 

av det som kallats ”platsbyggnad”, en strävan att sätta platsen på 
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göteborgarnas mentala karta. Här fick uttalat alternativa arkitekt-

kontor mycket utrymme. Den provisoriska parken i Frihamnen med 

bastun byggd av återvunnet material kom att väcka mycket upp-

märksamhet. Någon tydlig och avgränsad etapp färdig till 2021 blir 

det däremot inte. Vad som kan göras åt trafikledernas barriärer är 

oklart. Ringön kom uttalat att skjutas på framtiden och tills vidare 

få förbli småindustriområde, om än under långsam förändring. Den 

första punkten, ”utgå från det som finns”, försvann snart i presenta-

tionerna för politikerna. Dess innebörd är radikal, ”tränga bort” är 

det begrepp som används om gentrifieringsprocessen, där en medel-

klass tränger bort de ursprungliga invånarna eller verksamheterna 

när hyrorna höjs. Det gick knappast att få politisk enighet bakom en 

sådan syn.

Hösten 2012 antog kommunfullmäktige en Vision Älvstaden, pre-

senterad i en 48-sidig skrift. Det finns mycket god vilja i den, men 

också en brist på konkretion och en otydlighet om konflikter mellan 

målen. Budskapet sammanfattas i inledningen: ”Älvstaden ska vara 

öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dyna-

misk. Den ska utformas så att den helar staden, möter vattnet och 

stärker den regionala kärnan. För att lyckas med detta krävs aktiv 

öppenhet, samarbete, kunskapsutveckling och ett tydligt ledarskap”. 

När det kommer till konkretionen vill visionen ”kraftsamla till 2021” 

och 400-årsjubileet. En första etapp i frihamnen, RiverCity 2021, 

ska då stå klar och ”visa hur bostäder, arbetsplatser och service kan 

integreras i en modern innerstadsmiljö vid älven, en innerstad som 

i alla avseenden görs tillgänglig för alla”. Visionsskriftens omslag 

sammanfattar det hela i en reklambild med ett löfte om en friktions-

fri värld. Det unga vackra paret går längs kajen i solnedgången, 

kanske på väg mot någon kvällsdrink. Det vimlar av unga och barn 

i något som ser ut som Frihamnen med lite lagom shabby chic beva-

rad hamnmiljö. Vad kan gå fel i en sådan värld?

Den gratis bastun i Frihamnen, byggd av återvunnet material, är tänkt 
att bjuda in till det tidigare slutna området och visa vägen mot ett mera 
hållbart samhälle. Foto Peter Kvarnström.

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012

VIsION älvstaden

Visionen från 2012 för Älvstaden såldes in 
med en bild av avspänt kvällsliv i en stads-
miljö med många spår av hamnepoken.
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Att börja stadsutveckling med en vision är inte en alldeles vanlig 

process. ”Från prognosstyrd till viljestyrd utveckling” var en paroll 

i arbetet. Följeforskaren Sara Brorström pekar på att visionen lätt 

hamnar i tom retorik och sedan gör man som man brukar. ”Inte 

ett öga är torrt men verktygslådan är tom” är ett centralt citat från 

en av ledningsgruppens intervjuade medlemmar. Politiker är också 

ovana att formulera sig visionärt. Det som kallas ”cykelställsproble-

matiken” innebär att det är enklare att ha åsikter om små frågor än 

om stora komplexa problem. Och trafikplaneringen med sina etable-

rade beräkningsmodeller fick till sist, som vanligt, stort genomslag. 

De mera konkreta arkitektförslagen saknas i visionen, med avsikt, 

för att inte låsa tanken. Försöken att hålla nere hyrorna i Frihamnen 

genom att bestämma en nivå från början kommenterades av Mats 

Karlsson, Älvstrandenbolagets tidigare ordförande, med att man 

inte kan bygga ett hus uppifrån och ner.

Den politiska beställningen var 1000 lägenheter och 1000 arbets-

platser i Frihamnen klara till jubileet 2021. Ett planarbete med 

utgångspunkt i visionen påbörjades av stadsbyggnadskontoret och 

den plan för en första etapp som var klar årsskiftet 2015/2016 

belönades med 2016 års planpris. Planen visar slutna kvarter, några 

av dem med påfallande trånga gårdsmått. Men det som belönades 

var inte formen utan enligt juryn ”ett nytänkande arbetssätt för att 

bjuda in medborgarna, företagen och de kommunala förvaltningar-

na att samarbeta kring utvecklingen av en mer socialt och ekolo-

giskt hållbar stad”. Två år senare stoppades denna plan av bolaget 

med argumentet att ”byggherrefrågorna har inte fått tillräckligt 

stort utrymme”. Ett omtag kallat Kunskapsresan initierades i början 

av 2018, vilket innebar att ett färdigställande av en första etapp till 

2021 blev omöjligt. Illustrationsplan från 2015. Detta förslag stoppades 2017 med hänvisning 
till att det inte var genomförbart. Inget är byggt 2021.
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I en Dokumentation Kunskapsresan från slutet av 2018 med under-

rubriken Fördjupning av kunskaperna kring förutsättningarna för 

genomförande av Frihamnen som helhet sammanfattas omtaget. 

Utgångspunkten är en målbild från 2015 som säger att ”Frihamnen 

ska utvecklas till en modern innerstad med en stor blandning av 

bostäder, handel, kultur och kontor”. Vidare att ”Frihamnen är en 

del av det stadsmässiga stråk som ska skapas över älven till Centra-

lenområdet”. I dokumentationen listas också drygt ett dussin ”olösta 

frågor”. Dit hör frågor kring ”realiserbarhet och ekonomi” och olika 

infrastrukturfrågor kring vägar, spårdragningar och ledningar. Och 

inte minst hur området förhåller sig till den omgivande staden. Till 

de fasta förutsättningarna hör en önskan om 18 000 boende och 18 

000 arbetsplatser och en exploatering på max 2,0. Förutom för-

skolor och skolor, varav en gymnasieskola, ska finnas idrottshallar, 

äldreboende, bibliotek och stadspark.

En del av Kunskapsresan blev också att ta in kunskap om stads-

byggande från akademin. Forskningsprogrammet Fusion Point 

pågick 2016–2019 i samarbete mellan Älvstranden utveckling och 

Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik och med arki-

tekturskolan på Yale i USA genom stadsbyggnadsprofessorn Alan 

Plattus och hans studenter som deltagare. Projektet avsatte ett antal 

skrifter. Härifrån kom också den starka betoningen av staden som 

system och av vikten av kopplingarna till omgivningen. Flera av 

rapporterna har skrivits av professor Lars Marcus och universitets-

lektor Meta Berghauser Pont från Stadsbyggnad, Spatial Morpho-

logy Group på Chalmers. Rapport 3, Texter om stadsform, är en liten 

antologi som beskriver utgångspunkterna. Författarna är missnöjda 

med den debatt om täthet och kvartersstad som förts. Städers att-

raktionskraft består i närhet, inte täthet, slår de inledningsvis fast. 

Stadsbyggande är konsten att bygga läge, där även avskilda lägen 

kan vara en kvalitet. Platsers kvalitet handlar om deras relation 

till andra platser, staden är ett system, en ”konfiguration”. Genom 

att förändra sambanden mellan platser kan man förändra deras 

förutsättningar. Bättre samband i Frihamnen kan flytta Backaplan 

närmare centrum. När det gäller bebyggelsemönster understryker 

de också att större kvarter ger bättre förutsättningar för ökad täthet 

med goda ljusförhållanden. Det viktiga är ”den andra formen”, vad 

städer gör, inte hur de ser ut.

I början av samarbetet mellan Älvstranden utveckling och Chal-

mers var också professorn i Byggnadsdesign och föreståndaren för 

Centrum för Boendets Arkitektur Ola Nylander involverad. Han 

var intresserad av att bevaka bostadskvaliteterna i den ganska högt 

exploaterade kvartersstad som den ”moderna innerstaden” innebär, 

ett problem som både Nylander och andra har påpekat i 2010-talets 

stadsutvecklingsprojekt. Dock kände han inget intresse från bolaget 

för sådana frågor och drog sig därför ur samarbetet. Det är också 

slående att i de planer som tagits fram ligger fokus väldigt starkt 

på övergripande strukturer. Om utformningen av bebyggelsen på 

kvartersnivå sägs nästan ingenting.

I Kunskapsresan togs fyra ”strukturalternativ” fram (se nästa sida), 

två av dem (A och B) i samarbete mellan Älvstrandenbolaget och 

White arkitekter, ett (C) av stadsbyggnadskontoret och ett (D) av 

”Kunskapsteamet”, en grupp bildad på initiativ av nätverket Yimby, 

vars Göteborgsavdelning varit mycket aktiva och inflytelserika. 

Alternativen utvärderades sedan med hänsyn till kopplingar till cen-

trala Hisingen, hamnbassänger, bebyggelsemönster m m. Kunskaps-

teamets förslag skilde ut sig med en väsentligt högre exploatering, 

2,4 mot 1,8 för de övriga, mindre gårdar och delvis högre hus, i 

linje med den förtätning som Yimby drivit hårt. Förslag om en ny 

bro mellan operan och Bananpiren, dubbla stråk genom området, 

en ”sociodukt” över hamnbanan och Lundbyleden till Kvillestaden 

och en delvis igenläggning av hamnbassängerna för att få bättre 
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Kunskapsresans fyra 
”strukturalternativ” från 
2018 handlade mycket om 
kopplingar till omgiv-
ningen och visade på delvis 
igenfyllda hamnbassänger. 
Alternativ D, från Yimbys 
”Kunskapsteam”,  har klart 
högst exploatering. Alter-
nativ B, från Älvstranden-
bolaget/White, och C, från 
Stadsbyggnadskontoret, 
valdes för vidare bearbet-
ning.
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kopplingar och mer byggbar mark hör till resultaten av Kunskaps-

resan. I en utvärdering gjord av stadsbyggnadskontoret pekades på 

alternativ B och C som utgångspunkt för fortsatt arbete.

Planeringsförutsättningar Frihamnen 2019 från december 2019 sam-

manfattar arbetet med ett ”Helhetsgrepp Frihamnen” som underlag 

för fortsatt detaljplanearbete. En utbyggnadsordning föreslås med 

början i de inre delarna av Norra Frihamnsbassängen, den mittersta 

av de tre bassängerna. En ny stor kyrka för Smyrnakyrkan är pla-

nerad att stå färdig här redan 2022. Sociodukten mot Kvillestaden 

byggs tidigt och Lundbybassängen fylls igen för att marken ska få 

tid att sätta sig innan den kan bebyggas. En bro mellan operan och 

Bananpiren skjuts på framtiden. Ekonomiska kalkyler har gjorts för 

att ”hitta en balans mellan ekonomi å ena sidan samt uppnådd nytta 

och kvalitetsnivå å andra sidan”. Kalkylen visar på ett negativt re-

sultat och frågan ställs om det är ”acceptabelt att ge avkall på vissa 

nyttor”. Genom fördjupad analys menar man sig kunna skruva på 

vissa parametrar som behov av förskola, lägenhetssammansättning, 

mer kontor. Några förslag lyfts ut som en risk för större ”påverkan 

på nyttan”: Fler bostadsrätter, fylla igen också Södra Frihamns-

bassängen, ”justera” friytekrav per barn i förskola/skola ses som 

potentiellt negativt.

Med anledning av dessa kalkyler tog Fastighetsnämnden hösten 

2020 fram en åtgärdsplan där de föreslog att sälja Frihamnen till 

privata intressenter. ”Åtgärderna får naturligtvis konsekvenser för 

det sociala perspektivet, något annat är orimligt att tro. Men sam-

tidigt får de stora positiva ekonomiska effekter”, säger fastighets-

direktören Martin Öbo i en intervju i Arkitekten, med ett renodlat 

ekonomiskt perspektiv på planeringen. Politikernas tro att det skulle 

gå att sälja Frihamnen med förtjänst är orealistisk, menar Lena An-

dersson vd för Älvstranden utveckling. Det handlar om investeringar 

i infrastruktur med en avskrivningstid på mer än 50 år.

I Dokumentation Kunskapsresan hävdas att ”den levda staden är 

målet, den byggda staden är medlet” (s. 21) och att arbetet med 

Frihamnen tidigare och i stadsbyggandet generellt blandat ihop 

dessa mål och medel (och gjort den byggda staden till målet får 

man väl förstå). Men ”den levda staden” som mål skiljer sig knap-

past så mycket från ”den goda staden” i den första utbyggnadsetap-

pen av Norra Älvstranden. Skillnaden mellan de olika perioderna 

ligger snarare i medlen, både formerna för styrning, de ekonomiska 

ramarna och den dominerande arkitektursynen.

Strukturförslaget från 
2019 visar på behovet 
av stora investeringar i 
infrastruktur och kopp-
lingar till omgivningen 
om Frihamnen ska bli 
en utvidgad stadskärna 
och ”modern innerstad”.
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Tre varv på Norra Älvstranden: 
Linjen, bolaget och mittemellan
Det ligger nära till hands att urskilja tre skeden eller varv i snart 

femtio års stadsutveckling på Norra Älvstranden.

Det första varvet, kring 1990, kunde kallas ”Linjen”, efter Gunnar 

Jansson, med en traditionell roll för stadsbyggnadskontoret att jäm-

ka mellan allmännytta och enskilda intressen, en extern intressent 

med ett ovanligt långsiktigt ekonomiskt perspektiv och en nyvaknad 

stadsbyggnadsdiskussion som intresserade sig för vardagsmiljöer 

och sökte alternativ till det just passerade miljonprogrammet.

Det andra varvet, kring 2000, är då ”Bolaget” drev på med tung be-

slutskraft och politisk enighet genom snabba beslut i en ekonomiskt 

turbulent tid. Ett nystartat Älvstrandenbolag blev en ekonomiskt 

framgångsrik stadsutvecklare i meningen både exploatör och plane-

rare och en tid av ”corporate image” och ”city branding” som satte 

företag och städer ”på kartan” med hjälp av arkitektur.

Det tredje varvet, från 2010, är kanske ett ”Mittemellan”, med en 

svagare politisk styrning, ett Älvstrandenbolag som ställs inför den 

svåra utmaningen Frihamnen med till synes väldig potential men 

också stora svårigheter som kräver långsiktiga offentliga investe-

ringar och en stadsbyggnadsdiskussion i ett spänningsfält mellan 

ny, forskningsbaserad professionell kunskap och ett tryck på ökad 

exploatering från ekonomiska intressen.

Carl Mossfeldt, konsult i frågor kring styrning och organisatorisk 

utveckling, sammanfattar sina slutsatser i en skrift i serien från 

projektet Fusion Point, Projekt Älvstaden: Ett ambitiöst språng, fånget 

i tvetydighet. Han går inte hela vägen ner i Norra Älvstrandens his-

toria men pekar på ett skifte, kring 2010, ”från en ’personbaserad’ 

beslutskultur – där argument ofta är implicita, och social tillit ofta 

avgör beslut – till en ’institutionell’ beslutskultur – där de rationella 

argument som lyfts fram är avgörande”. Det finns då en risk för 

att de konflikter som oundvikligen uppstår gör att de inblandade 

undviker svåra frågor och det behövs en ”missionsbaserad kultur” 

för att säkra att ”nya utmanande förslag hela tiden genereras”, även 

om de är obekväma, menar Mossfeldt.

Så vad blev till sist resultatet av Norra Älvstranden, detta unikt 

stora stadsutvecklingsprojekt i säregen samverkan mellan politisk 

styrning, ekonomiska krafter och kriser och professionell kunskap? 

Frågan är på ett sätt för tidigt ställd, innan den sista etappen, 

Frihamnen, knappt kommit igång. Samtidigt är den värd att ställa 

i ett skede när formerna för projektet än en gång verkar göras om. 

Svårigheterna har varit återkommande men av skiftande slag och 

har fått mötas på olika sätt, det är knappast något konstigt med 

det. Man kunde naturligtvis ha önskat sig att arbetet skulle hittat en 

form och fått följa den. Men i ett halvsekellångt projekt hinner både 

inblandade aktörer och omgivande strukturer ändras flera gånger. 

Innan vi försöker oss på en utvärdering av Norra Älvstranden ska vi 

fördjupa oss i dessa två sidor av saken, aktörerna och strukturerna.

Källor
Två broschyrer från tiden kring år 2000 ger den officiella bilden av 

bebyggelsen och tillkomstprocessen: Norra Älvstranden: The Guide 

(2000) och Norra Älvstranden: The process (2001). De gavs ut av 

stadsbyggnadskontoret och Norra älvstranden Utveckling AB på 

engelska som del av EU-projektet Waterfront Urban Development. 

En uppföljning i samma format och med samma utgivare är Älv-

strandsprocessen 2000–2010: Från Älvstranden till Älvstaden (2009) 

som handlar om både bebyggelse och process. Dessa tre har gett en 

stomme åt vår berättelse som vi byggt ut med andra källor.
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Utbyggnaden följdes också utifrån av Claes Caldenby i intervjuer i 

tidskriften Arkitektur 4-1994 med Bengt Tengroth (”Med bulldozer 

och pincett”) och i Arkitektur 6-2003 med Mats Karlsson och Jöran 

Bellman (”Den goda staden, klustret och sprickorna”). I Arkitektur 

6-2013 finns en översikt över Älvstaden från varvskrisen och framåt 

av Claes Caldenby (”Älvstaden”).

För den första tidens planering har en viktig källa för den här texten 

varit Gunnar Janssons opublicerade manus Hisingens sydstrand: 

Ett stadsbygge 2020-05-27, en 18-sidig illustrerad sammanfattning 

av sina erfarenheter som han skickade som svar på några frågor 

vi ställde i en mejlintervju. Citat från Bengt Tengroth, Jöran Bell-

man, Jan Hallberg, Lars Ivarson, Niklas Wahlberg, Mats Karlsson 

och Lena Andersson kommer, om inte annat anges, från intervjuer 

gjorda hösten-vintern 2019–2020 och 2021.

Samrådshandlingen heter Norra Älvstranden Hisingens Sydstrand: 

Skiss till översiktsplan och områdesstudier, rapport 10K:1987 från 

stadsbyggnadskontoret. Den slutliga planen presenterades i Norra 

Älvstranden: översiktsplan för del av Hisingen, stadsbyggnadskonto-

ret juni 1989. Kvalitetsprogram för Sannegården Eriksberg gavs ut av 

stadsbyggnadskontoret 1991. Claes Caldenby skrev där huvudav-

snitten ”Platsen” och ”Principerna”. De danska arkitekterna på stu-

diebesök i Göteborg guidades av Claes Caldenby. Juryns utlåtande 

Västra Eriksberg: Allmän nordisk arkitekttävling i Göteborg 1992 är 

daterat 93-03-24. Program Sannegårdshamnen, som fick SPA:s stora 

arkitekturpris, är daterat februari 1991.

Dialog Södra Älvstranden beskrivs i Program för detaljplaner Södra 

Älvstranden. Delen Rosenlund–Lilla Bommen: Del 1 Underlag, Stads-

byggnadskontoret 2006. Bo Öhrströms avhandling Urban Processes 

and Global Competition är från Chalmers 2004. Citat är hämtade ur 

en svensk version av kapitel 5 i avhandlingen, ”utvecklingen av det 

urbana klustret”. Åsa von Sydows avhandling Exploring Local Gover-

nance in Urban Planning and Development: The case of Lindholmen, 

Göteborg lades fram på KTH 2004.

En artikel om handslagskulturen, baserad på intervjuer med 

politiker och tjänstemän, finns i GP 11.2 2012: Caroline Karlsson 

”Så skapades Muteborg”. Granskningskommissionen lämnade sitt 

slutbetänkande Tillitens gränser 2013.

Några av turerna kring planen för Frihamnen finns kort beskrivna i 

tidskriften Arkitekten: ”Frihamnen vann planpriset”, november 2016 

och ”Prisad plan för Frihamnen ratas”, juni 2018. Samrådshand-

lingen för den första, centrala delen av Frihamnen är Detaljplan för 

blandstadsbebyggelse i Frihamnen, etapp 1, december 2015. Omtaget 

2018 beskrivs utförligt i Dokumentation av Kunskapsresan: Fördjup-

ning av kunskaperna kring förutsättningarna för genomförande av 

Frihamnen som helhet 2018-10-26. På den följde Utvärdering av fyra 

strukturförslag för Frihamnen och Planeringsförutsättningar Friham-

nen 2019 2019-12-06.

Skrifterna från forskningsprogrammet Fusion Point finns att ladda 

ner på alvstranden.com/stadsutveckling/fusion-point-gothenburg. 

Där ingår dock inte ett ”ofärdigt utkast” med titeln Älvstadsprojektet 

– en kritisk granskning, utan angiven författare men skrivet av Carl 

Mossfeldt för ett seminarium inom Fusion Point-projektet. Det har 

gett bidrag till beskrivningen av förändringen kring 2008.
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Lindholmen: Aktörerna 

Lindholmen är på flera sätt centralt i Älvstaden. Dels ligger det cen-

tralt i det 5 km långa området, dels blev det i en ekonomisk kristid 

på 1990-talet en nystart för utbyggnaden av Norra Älvstranden, nu 

med teknikpark i stället för bostäder och i en för planeringen ny 

bolagsform. Lindholmen Science Park som kom igång 1999 hängde 

nära samman med bildandet av (Norra) Älvstranden Utveckling AB 

1996. Det större sammanhanget har getts i det första avsnittet, ”Älv-

stranden Göteborg”. Här kommer en mera ingående beskrivning av 

processen kring Lindholmen, genom ett parallellmontage av utdrag 

ur tre officiella dokument och ur de intervjuer med nyckelpersoner 

som vi gjort. Fokus är här på processen och politiken snarare än på 

planeringen.

Beskrivningar inom citattecken kommer från:

”Älvstranden Utveckling AB: Kortfattad beskrivning av 

strategi och arbetsmetoder” (ÄU) 

”Lindholmen Science Park: Styrelsefrågor. Tillbakablick 

och utvecklingssteg från starten 1999” (LSP 1) 

”Lindholmen Science Park: Händelser de första femton 

åren 1999–2014” (LSP 2) 

Kursiverad text är från intervjuer med Mats Karlsson (MK), styrel-

seordförande Älvstranden utveckling AB, Bengt Tengroth (BT), vd 

Eriksbergs Förvaltnings AB, Jöran Bellman (JB), arkitekt stadsbygg-

nadskontoret, Lars Ivarson (LI), vd Älvstranden utveckling AB, Åke 

Johansson (ÅJ), Ericsson, Sven Eckerstein (SE), Volvo, Anders Sjöberg 

(AS), rektor Chalmers, Jan Hallberg (JH), moderat politiker och 

Niklas Wahlberg (NW), vd Lindholmen Science Park. Formuleringarna 

i intervjuerna är redigerade till en mer kondenserad form.

Bakgrund

”Varvskrisen i slutet av 1970-talet drabbade Göteborg hårt. Stor 

arbetslöshet, ekonomiska bekymmer och stora nedlagda industriom-

råden i centrala lägen var några av konsekvenserna.

Samtidigt omstrukturerades sjöfarten och containertrafiken intro-

ducerades. Detta ledde till att innerhamnarna blev omoderna och 

staden gjorde stora investeringar i ytterhamnarna. Ca 5 km av norra 

älvstranden var i mitten av 1980-talet endast använt för tillfälliga 

och kortsiktiga ändamål.

Svenska staten hade genom bildandet av AB Svenska Varv blivit 

ägare av samtliga storvarv i Göteborg och resten av landet. Svenska 

Varv placerade fastighetsägandet i sitt dotterbolag Eriksbergs För-

valtnings AB (samma bolag som drivit varvsrörelsen på Eriksberg) 

med uppdrag att förädla och realisera fastighetsinnehavet. Som VD 

utsågs Bengt Tengroth.” (ÄU)

Skulle staten satsa på något varv var det Kockums i Malmö. 

Det var att svära i kyrkan att som ordförande för Metall i Göte-

borg säga att det var fel att lägga pengar på Eriksberg. Men 

att utveckla personalen var bättre än att investera i befintlig 

verksamhet. (BT)

Bengt Tengroth hade väckt insikten att det inte skulle bli mera 

varv, men politikerna trodde ännu ett tag på det. (JB)

”Det minsta varvet Lindholmen utvecklades till en utbildningsmil-

jö till en början inriktad på omskolning av arbetslösa varvsarbetare. 

Ett avtal tecknades med staden vilket ledde till att området föräd-

lades till ett utbildningskluster med bl a sex gymnasieskolor och 

Chalmers utbildning av högskoleingenjörer.
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1992 slog den kända finans- och fastighetskrisen till med kraft vil-

ket ledde till att utvecklingstakten dämpades och bolagets ekonomi 

blev ansträngd. Detta ledde till att förhandlingar inleddes mellan 

staten och Göteborgs kommun.

1996 beslutades att kommunen skulle överta Eriksbergs Förvalt-

nings AB. Köpeskillingen var en krona och bolaget hade lån på 

1,2–1,3 miljarder kronor. Staten åtog sig att vara garant för ett lån 

hos Handelsbanken på 500 miljoner kronor. Göteborgs Stad sålde 

också i samma överenskommelse marken på Chalmers Campus 

Johanneberg varigenom 100 miljoner kronor kunde tillföras Eriks-

bergs Förvaltnings AB som kapitaltillskott. I samband med ägarbytet 

rekryterades Lars Ivarson som ny VD.” (ÄU)

Jag var vd från 1 maj 1997 fram till 1 september 2005 och 

hade tidigare varit vd för Västsvenska BPA. Älvstrandenbolaget 

hade under den här tiden ca 25 anställda och arbetade i övrigt 

med konsulter. Idag är de 80–90. (LI)

”Bolagets ekonomi var 1996 trots de åtgärder som vidtagits 

ansträngd. Den årliga förlusten uppgick till ca 40 Mkr. Om inga 

åtgärder vidtogs skulle kapitalet räcka två och ett halvt år.

Inledningsvis diskuterades en försäljning av aktierna men insikter 

infann sig att ytterligare ca 500 Mkr skulle erfordras för att detta 

skulle vara möjligt.

Strategiarbetet under den första tiden som kommunalt bolag grun-

dades därför på insikten om att långsiktighet och politisk enighet 

utöver de traditionella mandatperioderna erfordrades.

Följande grundbultar lades fast:

1. Styrelsen sammansattes av de ledande politikerna i kommun-

styrelsen men kompletterades av två opolitiska experter, varav en 

(Mats Karlsson) utsågs till ordförande.

2. Inget ytterligare ägarkapital skulle tillföras bolaget.

3. Bolagets resurser skulle skapas genom förädling av de 

markområden och byggnader som bolaget ägde vilka skulle 

kunna säljas på marknaden. Enighet rådde om att det var ett 

’privatiseringsprojekt’.”(ÄU)

Jag kom in några månader innan Mats Karlsson blev ordfö-

rande. Bengt Tengroth var förföljd av grävande journalister och 

till sist åtalad, och senare friad, för sin hantering av lunch-

subventioner. Tengroth slutade, Göran Johansson gick in som 

tf ordförande och ringde Mats Karlsson för att be honom bli 

opolitisk ordförande. (LI)

Mauritz Sahlin på SKF frågade mig ”är du något slags sam-

hällsentreprenör?”. (MK)

Det var ett intelligentare privatiseringsprojekt än man ur-

sprungligen tänkt sig. Men det fanns också en större hederlig-

het då i politiken om vad man var överens om. (LI)

Det var viktigt för kommunen att ha rådighet, det motiverar 

ett kommunalt ledarskap. När det väl är gjort kan man släppa 

det, i den meningen var det ett privatiseringsprojekt. (JH)
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”Den nya strategin utvecklades stegvis.

Fas I: STÄRK BALANSRÄKNINGEN
Banken krävde vid årsskiftet 1997/98 nya säkerheter för lånet på 

500 Mkr. Bolagets soliditet måste därför förbättras genom ett antal 

snabba åtgärder.

Detta kunde bara göras genom försäljning av färdigförädlade fastig-

heter.

– Hotell 11 (både fastighet och hotellrörelse) samt två bostadskvar-

ter såldes. Köpare var ett antal norska bolag. Affärerna inbringade 

800–900 Mkr.

– Som nästa steg delades Arendalsvarvet i två delar och såldes till 

Göteborgs Hamn respektive Volvos fastighetsbolag Danafjord. Köpe-

skillingen var 187 Mkr.

Som ett resultat av dessa åtgärder kunde bolaget vid årsskiftet 

1997–1998 amortera lånet på 500 Mkr. Bolagets akuta ekonomiska 

situation var därmed undanröjd.

Första fasen av det strategiska arbetet var därmed avslutad.” (ÄU)

Det var ett bolag på obestånd med en rutten ekonomi. Den 

justerade soliditeten var på 9% och den ska i trovärdigt bolag 

av det här slaget gärna vara 40%. Konjunkturen var dålig med 

hög ränta. Handelsbanken sa upp ett lån på en halv miljard. 

Genom försäljningar till de norska investorerna fick vi in peng-

arna och fick Handelsbanken att ändra inställning. Hade inte 

försäljningarna fungerat hade Lindholmen inte hänt. (LI)

”Fas II: UTVECKLING AV EN METOD FÖR ETT 
STADSBYGGANDE MED SJÄLVFINANSIERING AV 
INFRASTRUKTUREN
1. Utnyttja förlustavdragen: Den ekonomiska krisen hade resulterat 

i att bolaget hade stora förlustavdrag (ca 450 Mkr). Genom att ut-

nyttja dessa kunde affärer med stora reavinster göras utan beskatt-

ning.

2. Förädla fastigheter: Att förädla fastigheter, skaffa hyresgäster och 

sedan sälja ger fler fördelar jämfört med den traditionella metoden 

att sälja råmark. Resurser har kunnat skapas för finansiering av 

den infrastruktur som behövt byggas upp (gator, VA-system, kajer, 

sopsug mm).

I slutändan har också en ägarstruktur skapats med bl a ett stort 

inslag av internationellt kapital.

Fas III: SAMORDNING OCH KRITISK MASSA
Karaktäristiskt för markägandet på Norra Älvstranden var inled-

ningsvis att kommunen hade kontroll över större delen av området.

Förvaltningen var emellertid splittrad på fler parter såsom Göte-

borgs Hamn, Fastighetskontoret och Lindholmen Utveckling AB.

För att skapa förutsättningar för bättre samordning och bättre hel-

hetslösningar slogs i flera steg dessa enheter samman och samlades 

i bolaget som nu döptes om till Norra Älvstranden Utveckling AB. 

Totalt innebar detta att ett område med byggrätter motsvarande ca 

2 miljoner m2 BTA kontrollerades av bolaget.

På detta sätt kunde ett planeringsarbete startas i samverkan med bl 

a stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret med målsättningen 



70 71

att skapa hela stadsdelar där bättre metoder för styrning av hela 

planerings- och byggprocessen kunde tillämpas och där finansiering 

av infrastrukturen kunde genereras i projekten.” (ÄU)

Stadsbyggnadsdirektören Kjell-Ove Eskilsson var bra och tyckte 

att Älvstrandenbolaget respekterade stadsbyggnadskontoret. 

Han var inte så högljudd men de viktiga personerna var med 

på möten och en detaljplan tog 1 år, inte 3 år som nu. Det är 

ett problem. (LI)

Stadsbyggnadskontorets viktigaste representant i hela proces-

sen var Jöran Bellman, en kompetent arkitekt som bland annat 

ledde utvärderingen av alla parallella uppdrag med deltagande 

av de bästa nordiska arkitekterna. Det var viktigt för kvaliteten 

i resultatet. (MK)

Lindholmen Science Park

”Fas IV: NORRA ÄLVSTRANDEN SOM EN DEL AV 
NÄRINGSLIVSPOLITIKEN. LINDHOLMEN SCI-
ENCE PARK.
För att skapa den integrerade och kompletta stadsmiljö som var 

målsättningen erfordrades en strategi för ekonomisk tillväxt samt 

att näringslivet kunde stimuleras att investera och lokalisera arbets-

platser till Norra Älvstranden.

Med starkt stöd av Ericsson tog Göteborgs Stad och Chalmers initia-

tiv till utvecklandet av en internationellt erkänd teknikpark.

Projektet kan ses som en vidareutveckling av den miljö som redan 

skapats på Lindholmen. Detta kom även att bli en drivkraft för Chal-

mers vidare satsningar på Lindholmen som kom att utvecklas till ett 

andra campus för högskolan.” (ÄU)

Chalmers blev stiftelse 1994. Chalmers och KTH var konkur-

renter in i det sista om att få bli stiftelse. Den borgerliga 

regeringen talade inte med S om detta. Stiftelseformen var 

kontroversiell för S. (AS)

”Idén kläcktes när tiden var rätt

Det var många omständigheter och förutsättningar som samverkade 

när Mats Karlsson, dåvarande ordförande för Älvstranden Utveck-

ling tillsammans med Chalmers dåvarande rektor Anders Sjöberg 

i slutet av 1990-talet lanserade en idé om att skapa en teknikpark 

av internationella mått på Norra Älvstranden. I Sverige utvecklades 

redan teknikparkerna i Kista/Stockholm, Mjärdevi/Linköping och 

Ideon/Lund mycket positivt. På den befintliga Chalmers Teknikpark 

i Göteborg fanns dock vid den tiden inte rätt förutsättningar för en 

stor gemensam satsning för näringslivet, akademin och staden.” 

(LSP 1)

Mats Karlsson pratade med Lars Jakobsson på Chalmers tek-

nikpark efter stiftelsebildningen och gick sedan upp till mig i 

”kloka huset” (Chalmers administrationsbyggnad). Sedan gick 

det fort. Mats och jag gick upp till Göran Johansson och sade 

att vi ville bilda ett bolag. Det var helt OK. Göran var entrepre-

nör. (AS)
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”Att skapa en helt ny teknikpark på ett nedlagt varvsområde 

ansågs av de flesta göteborgare vara på fel sida älven och i staden 

fanns det generellt en mycket stor skepsis till projektet, speciellt 

under de första fem åren.

Rätt förutsättningar

1. Chalmers fanns redan på plats med vissa ingenjörsutbildningar.

2. Göteborgs stad hade lämpliga markytor på Götaverkens och 

Lindholmens gamla varvsområde.

3. Ericsson sökte ny plats för sin växande verksamhet och var 

mycket intresserade av etableringsmöjligheterna som Lindholmen 

erbjöd genom det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling. Er-

icsson drev sin vision om att det skulle skapas ett IT-kluster på den 

nya platsen med de möjligheter det kunde innebära för framtiden.

4. Ungefär samtidigt bildade Chalmers och Göteborgs universitet 

det gemensamma IT-universitetet på Lindholmen. Bidragande orsak 

var Ericssons etableringsbeslut.

5. Flera gymnasieskolor var etablerade på Lindholmen sedan flera 

år tillbaka.

Chalmers och staden såg potential för att satsa på Lindholmen.” 

(LSP 1)

Sjöingenjörerna flyttade ut till Lindholmen kring 1992. Det 

blev ett embryo för teknikparken. Det blev ett beslut i stiftelse-

processen att det var viktigt att använda namnet Chalmers på 

Lindholmen även om folk från Chalmers till en början inte ville 

flytta ut. (AS)

”I samband med bolagiseringen av Chalmers tekniska högskola be-

slöts att göra Chalmers Lindholmen till dotterbolag. Anders Sjöberg 

var rektor på Chalmers tekniska högskola och skulle avgå. Samtidigt 

beslutades det att han skulle bli arbetande styrelseordförande på 

Chalmers Lindholmen AB. Bernt Rönnäng var rektor för Chalmers 

på Lindholmen.

Samtidigt kom idén om att bilda Lindholmen Science Park. Det 

var ett förslag som föll i god jord hos Chalmers Stiftelses styrelse, 

där ledamöterna Sören Mannheimer och Gunnar L Johansson var 

mycket positiva. Tankarna presenterades även för Göteborgs kom-

munstyrelses ordförande Göran Johansson (S) och för kommunal-

rådet Johnny Magnusson (M) som också ställde sig positiva. Under 

senare delen av 1998 utformade Mari Broman på Stadskansliet ett 

beslutsunderlag för den kommunala beslutsprocessen. Med stöd 

av det framtagna beslutsunderlaget beslöt kommunstyrelsen samt 

Kommunfullmäktige att bilda en teknikpark på Lindholmen.

Akademin, staden och näringslivet beslutar   

om gemensam satsning

Efter att både Göteborgs stad och Chalmers Stiftelse under 1999 

beslutat att gå in som grundare och ägare till en ny teknikpark på 

Lindholmen så fortsatte dialogen med näringslivets parter Ericsson, 

Volvo Cars och AB Volvo.

Den 27 augusti 1999 ägde det första styrelsemötet rum i Chalmers 

Lindholmen Teknikpark AB.” (LSP 1)

Styrelsen kom att bestå av Göran Johansson och Johnny Magnusson 

samt rektorerna Anders Sjöberg från Chalmers och Bo Samuelsson 

från universitetet. De tyngsta representatnterna från Närings-

livet blev Åke Johansson från Ericsson, Sven Eckerstein från 
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Volvo Cars och Karl-Erling Trogen från Volvo AB. Anders 

Sjöberg blev styrelseordförande och jag blev vd. För min del var 

det tänkt att vara ett par år men det blev sju. Det innebar att 

byta yrkesroll från arkitektjobbet, men erfarenheterna av att 

hålla ihop en kreativ miljö på White var nyttiga. Det handlade 

också på Lindholmen om att sätta samman grupper, hitta sam-

arbetsformer och stimulera. (MK)

Älvstrandenbolaget ville ha med Volvo. Göran Johansson 

ringde Volvo Cars vd Hans-Olov Olsson och han hänvisade till 

mig. Jag trodde på triple helix och tyckte det var en bra idé 

att sitta med i styrelsen. Närheten till Ericsson och Chalmers 

lockade. Att bygga bilar är inte längre bara att knyckla plåt. 

Jag är själv E-ingenjör. Hela IT-universitetet borde finnas på 

Lindholmen men universitetet hängde inte på. IT-universitetets 

tiovåningsbyggnad vid torget blev aldrig byggd. Chalmers som 

stiftelse var lättare att manövrera. (SE)

Jag blev gruppledare för M år 2000 och kom in då. Under två 

års möten fick man en förståelse för vad triple helix kunde 

vara. Det finns en poäng med enkla bilder som man kan proji-

cera sin egen syn på. (JH)

”Norra Älvstranden Utveckling AB kom att spela en avgörande roll 

som ansvarig för utvecklingen av den fysiska miljön och ekonomisk 

sponsor av verksamheten.

Av speciellt intresse är hanteringen av Ericssons etablering som kan 

ses som ett typiskt exempel på hur en kommunal organisation kan 

agera flexibelt, kreativt och professionellt.

Målsättningen för Lindholmen Science Park sattes högt bl a formu-

lerat som att 10 000 personer skulle vara verksamma i näringslivet 

inom 5–10 år. Detta mål är nu uppnått och utvecklingen förväntas 

fortsätta.

Lindholmen Science Park hade inte kunnat skapas utan samarbetet 

och stödet från Älvstranden Utveckling AB. Projektet har utveck-

lats till en väsentlig motor för den fortsatta utvecklingen vad gäller 

arbetsplatser, forskning, utbildning och kultur.” (ÄU)

Fastighetskrisen var över från 1997. Ericsson var expansiva 

och sökte tomt för utbyggnad av sin Mobile Data Design, bl a i 

Mölndal. Åke Johansson ringde Göran Johansson om ett möte. 

Jag var med och pekade improviserat på piren på Lindholmen 

där översiktsplanen föreslagit bostäder. På två veckor togs ett 

förslag fram och Ericsson bestämde sig. Det blev en helt ny 

image för Lindholmen. Politikerna var inte med, det var Åke 

Johansson och jag som förhandlade fram det. Sedan blev det en 

politisk diskussion om rivningen av magasinet på piren, där en 

politiker röstade ja i styrelsen men nej i kulturnämnden. (LI)

Ericsson var först med mobildatasystem och det blev en väldigt 

expansiv utveckling. Lokalerna på St Sigfridsgatan tog slut, 

hela parkeringen var fullbyggd med paviljonger. Vi sökte nya 

lokaler, jag var och tittade på Jolen i Mölndal och tomter nära 

motorvägen i Mölnlycke, men blir det bra? Det var 1997 och 

jag såg en telekomkris på väg. Jag ringde till Göran Johans-

son som rev i och Lars Ivarson som nybliven vd föreslog piren 

på Lindholmen. Vi sköt på vårt lokaliseringsbeslut i 14 dagar 

för att utreda piren. Det var tre sidor vatten, du kunde inte bli 

bortbyggd och Chalmers fanns i närheten. Det var en positiv 

miljö med bra personer i ledningen att komma till. Jag ville ha 

ett kluster som i Kista och pratade om kinesiska kluster med 

10 000 anställda. Jag kallade det för ’koskitsstrategin’ där 

Ericsson är koskiten och de andra konsulterna flugorna. Och så 
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skulle det vara rum även för ensamföretag. Kross med maka-

dam blir kompakt. Flytten var inte 100% förankrad hos Erics-

son. Ericsson i Stockholm ställdes inför faktum. Finansdirektö-

ren sa du får inte göra så, även om det är rätt. Något år efteråt 

kom krisen. Att jag inte fick sparken. I stället bytte jag jobb på 

Ericsson och flyttade själv aldrig in på Lindholmen. (ÅJ)

Översiktsplanen sa 50 % bostäder på piren. Åke Johansson ville 

inte prata bostäder, 10 000 anställda var målet. Frågan om 

blandstad handlar ju om i vilken skala. Det behövs exklusiva 

bostäder för att locka näringslivet, det insåg Göran Johansson. 

(LI)

”2003

7 januari flyttas hållplats för Älvsnabben till Lindholmspiren.

7 januari flyttar Ericsson in i sitt nya hus på Lindholmspiren 11. Det 

hade snöat hela helgen, men inflyttningen flöt på mycket bra.

Den 27 januari startar Göteborgs första stombusslinje 16 som tar 

resande från Lindholmen till centralen på 6–7 minuter.

1 februari flyttar Semcon in i det nybyggda huset vid kajkanten på 

Theres Svenssons gata.

1 mars flyttar Sigma, Teleca och Epsilon in i sina nya lokaler i det 

nybyggda gemensamma kontorshuset på Lindholmspiren 9.

1 juli flyttar Hasselblad in i sitt nybyggda hus, efter 100 år på andra 

sidan älven.

1 november är den nya huvudbyggnaden klar. LSP flyttar in.”(LSP 

2)

”2004-12-20

Hasselblad i kris, flyttar till betydligt mindre lokaler. Diskussioner 

med SVT pågår igen.

2005-03-02

Positiva förhandlingar med SVT angående Hasselblads tidigare loka-

ler pekar mot en inflyttning sommaren 2006.

2006-03-07

SVT/SR har beslutat att flytta från Delsjöhuset till Lindholmen 

2007-03-01.” (LSP 1)

Älvstrandenbolaget byggde nytt för Hasselblad. En riskkapita-

list hade köpt Hasselblad och ville plocka ut sin vinst på fem 

år i stället för att investera i digitala bakstycken. Sex månader 

efter inflytten meddelade Hasselblad att de inte längre kunde 

betala hyran och flyttade ut igen. Vi hade kontakt med SVT och 

träffade Christina Jutterström på bokmässan, bakom kulisser-

na. Hasselbladhuset såldes till SVT som det såg ut och byggdes 

sedan ut med studios. Samtidigt köpte Älvstrandenbolaget 

Synvillan [TV-huset vid Delsjövägen] av Statens Fastighetsverk. 

Vi fick kritik för att vi gick utanför Älvstranden. Men planen 

var att sälja Synvillan vidare till fastighetskontoret. (LI)

”2004-06-14

De tre arenorna Safety, Telematics och Logistics blir en Open Arena 

Lindholmen men med flera olika inriktningar och med en gemen-

sam affärsmodell.

2004-09-23

Följeforskning enligt Vinnovas koncept för kluster och innovations-

system har inbletts avseende Open Arena Lindholmen. Projektet 
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drivs av Mats Lundqvist från Chalmers, teknikens ekonomi och 

organisation under titeln ”Open Arenas Lindholmen – samspel, 

entreprenörskap och innovation inom intelligenta fordonssystem, 

mikrovågsteknologi, telematik, media m m.” (LSP 1)

Jag kom med Volvo Cars till Lindholmen 2001 och såg Navet 

växa fram där Volvo hade lokaler. Jag hade gått på Chal-

mers E och sysslade med telematik. Framtidens bilingenjörer 

är elektriker. När luften gick ur IT-bubblan kopplade Sven 

Eckerstein ihop mig med Mats Karlsson och jag skrev protokoll 

för teknikparkens möten som hade en hög nivå. Jag lärde mig 

också vikten av det fysiska mötet och att träffas över grän-

serna. Volvos 105 000 anställda har inget annat umgänge än 

Volvoanställda. Så är det på alla stora organisationer. Före 

2000-talet kunde industrin leva i sina bubblor men nu bryts 

gränserna upp. Open Arena betonade detta. 2005 blev jag 

anställd inom konceptet Open Arena och 2007 vd. Vi fick ett 

regeringsanslag för en ”testsite” för ”aktiv säkerhet” som sedan 

blev en ny provbana. Nu pratar vi om ”Lundholmen” = Lundby 

där Volvo finns + Lindholmen. (NW)

”Vision från starten 2000

1. Internationellt erkänd Science Park.

2. Att skapa en attraktiv utvecklingsmiljö för minst 10 000 personer 

inom 5–10 år.

3. Tre fokusområden, beroende och oberoende av varandra: Intel-

ligent Vehicles & Transport Systems, Mobile Internet, Modern Media 

& Design.

Ny vision 2011 med målbild 2021

1. Minst 30 000 människor arbetar, studerar, forskar eller bor på 

Lindholmen.

2. Minst fem nya globala organisationer har etablerat FoU-verksam-

het på Lindholmen.

3. 20 företag, som tillsammans sysselsätter 1 000 personer har sitt 

ursprung från Lindholmen.

4. Lindholmen Science Park som varumärke är känt lokalt, regio-

nalt, nationellt och internationellt.

Uppdraget

Uppdraget att utveckla Lindholmen Science Park drivs i form av ett 

non-profitbolag som är samägt av näringsliv, akademi och samhälle 

med mål att nå ökad tillväxt inom IT, Transport och Media lokalt, 

regionalt, nationellt och internationellt.” (LSP 2)

Älvstrandsmodellen

”För att vidareutveckla den integrerade planeringsprocess som 

möjliggjorts genom sammanslagningen av alla kommunens mark-

områden skapades den s k Älvstrandsmodellen.

Den innebär:

1. En samlad planerings- och genomförandeprocess för en hel 

’stadsdel’ (1000–2000 lägenheter).

2. Skapandet av en organisation som ansvarar för projektet från 

detaljplaneprocess till färdigbyggd miljö och svarar för samverkan 

med stadens övriga förvaltningar.

3. Fördelning av byggrätter till ett stort antal välrenommerade 

aktörer.

4. Kontroll av stadsbyggnadsekonomin.
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5. Hyresrätter garanteras till minst 25% av de planerade lägenhe-

terna.

6. Gemensam hantering av markmiljön.

Älvstrandsmodellen har visat sig fungera väl och varit föremål för 

åtskilliga studiebesök från andra kommuner och utvecklingsbolag. 

En förutsättning är emellertid att verksamheten leds av en organisa-

tion med kunskap och erfarenhet av hela planerings- och genomför-

andeprocessen och med god marknadskännedom.” (ÄU)

Även för sålda kåkar skrev bolaget in vilka som skulle få flytta 

in. Det måste bli en kritisk massa i IT-klustret och får inte bli 

företag av typ Nisses Plåt. (LI)

”ÄLvstranden Utveckling AB

2004 hade verksamheten funnit sin form och bolaget hade ca 1 mil-

jard kronor i beskattat eget kapital och 2,5 miljarder kronor i dolda 

övervärden i fastigheter. Stora projekt planerades på framför allt 

Västra Eriksberg och möjligheten till förlustavdrag var förbrukad. 

Samtidigt aktualiserades stadens planering och utbyggnad av södra 

älvstranden i samband med att Götatunneln färdigställdes.

De aktuella frågeställningarna studerades av stadskansliet som lade 

fram ett förslag till omorganisation och ett utvidgat uppdrag för 

bolaget. Förslaget godkändes av kommunstyrelsen 16 juni 2004.

En koncern skapades genom att ett nytt moderbolag bildades. 

Bolaget förvärvade Norra Älvstranden Utveckling AB samtidigt som 

ytterligare ett dotterbolag fick ansvar för Södra Älvstranden. Kon-

cernen gavs namnet Älvstranden Utveckling AB.

Priset på Norra Älvstranden Utveckling AB bestämdes efter en 

marknadsmässig värdering av existerande fastigheter och byggrätter 

och sattes till 2 081 000 000 kronor. Bolaget fick samtidigt ett ökat 

aktiekapital på 500 000 000 kronor. Affären finansierades genom 

ett lån i kommunens koncernbank på 1 581 000 000 kronor.

Genomförandet av den nya koncernbildningen innebar att de 

övervärden som fanns i NUAB kapitaliserades i förväg. Kommunen 

kunde därigenom minska sin skuld och få minskade årliga ränte-

kostnader i storleksordningen 50 Mkr.” (ÄU)

Staden plockade ut 2,3 miljarder ur bolaget. Om inte det hade 

skett hade Skeppsbron varit byggt nu eftersom bolaget hade 

kunnat ta de förlusterna.

Sedan ville politiker att jag skulle bli ny stadsbyggnadsdirektör 

för att ”röja” i stadsbyggnadskontoret. (LI)

”En av de strategiskt viktigaste åtgärderna för bolaget var emeller-

tid inledningsvis att slutförhandla och förvärva det sedan många år 

diskuterade övertagandet av mark på Gullbergsvass (i anslutning till 

Centralstationen). Säljare var det statliga bolaget Jernhusen. Dess-

utom avslutades samägandet av Frihamnen med Göteborgs Hamn.

De genomförda förändringarna innebar att bolagets ekonomi 

kortsiktigt blev ansträngd under den djupa kris som uppstod 

2008–2009. Samtidigt kan konstateras att långsiktigt mycket stora 

värden kan skapas i samband med den planeringsprocess som leds 

av kommunstyrelsen under namnet Centrala Älvstaden.

Avslutningsvis kan konstateras att under perioden 1996–2011 har 

de totala investeringarna i stadsutvecklingen på Norra Älvstranden 

uppgått till storleksordningen 25–30 miljarder kronor.” (ÄU)
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Anneli Hulthén började en omorganisation. Hon ändrade 

strategi för Älvstranden och styrelsen blev inte längre ledande 

politiker. Nu har Frihamnen havererat, ingen styr processen 

utan det blir stuprörsplanering. (LI)

Det fanns tydliga politiska majoriteter och några politiker som 

gick på idéer. Idag finns det inga personligheter som kommer 

fram i politiken. Anneli och Jonas förhöll sig till tjänsteutlå-

tanden i stället för att skapa dem. Det blev en rädsla sprungen 

ur att handlingskraften ibland gick fel. Göran och Johnny var 

macho båda två, men som Göran sa, ”honom kan man lita på”. 

Det hände inte så mycket under Görans tid, men några få väl-

digt stora saker. Ledningen ska peka, sedan kommer de 1000 

små stegen. Från 50-talet och framåt fanns det inget utrymme 

för tjänstemännen på grund av starka politiker. Idag finns det 

varken starka politiker eller tjänstemän. (JH)

Lindholmen är bra för att rekrytera folk, även internationellt. 

Stadsmiljön lockar de yngre, närheten till andra, bra kom-

munikationer. Här finns tillgång till bostäder, både enkla och 

attraktiva, man behöver inte flytta till Askim eller Örgryte, 

men korttidsbostäder saknas. Men det finns en risk idag att tro 

att Lindholmen är ett självspelande piano, det är framgångens 

pris. SKF har aldrig velat komma hit t ex. (SE)

Ingenjörstätheten och mångfalden av aktörer gör Lindholmen 

attraktivt. Jämför med Kista som nästan bara är Ericsson. 

(NW)

Jag funderade aldrig så mycket på stadsmiljön. Lindholmen 

är ett nätverk mer än en stadsdel. Det har dålig kontakt med 

resten av Hisingen, det lyckades man aldrig lösa. (AS)

Det är glas, stål och excellens på Lindholmen, jag saknar käns-

lan, doften, det mänskliga. (JH)

Källor
De tre dokumenten ”Älvstranden Utveckling AB: Kortfattad beskriv-

ning av strategi och arbetsmetoder” (odaterat, men troligen kring 

2011), ”Lindholmen Science Park: Styrelsefrågor. Tillbakablick och 

utvecklingssteg från starten 1999” (odaterat, men troligen kring 

2013) och ”Lindholmen Science Park: Händelser de första femton 

åren 1999–2014” (2015-03-20) är opublicerade manus som vi fått i 

samband med intervjuerna. Det första dokumentet citeras till stora 

delar, de övriga med kortare utdrag. Intervjuerna ägde rum följande 

datum: Mats Karlsson (7 juni 2019), Bengt Tengroth (17 juni 2019), 

Jöran Bellman (10 september 2019 och 27 september 2019), Lars 

Ivarson (31 oktober 2019 och 4 november 2019), Åke Johansson 

(31 oktober 2019), Sven Eckerstein (8 november 2019), Anders Sjö-

berg (6 december 2019), Jan Hallberg (16 januari 2020) och Niklas 

Wahlberg (21 februari 2020).
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Det postindustriella samhället 

”Bengt Tengroth hade väckt   
insikten att det inte skulle   
bli mera varv”
Begreppet ”det postindustriella samhället” lanserades av den ameri-

kanske sociologen Daniel Bell i boken The Coming of Post-Industrial 

Society: A Venture in Social Forecasting redan 1973, alltså ungefär 

samtidigt som krisen började drabba varven i Göteborg. Hans bok 

blev omstridd och ifrågasatt men begreppet fastnade. I boken Gö-

teborgs utforskat: Studier av en stad i förändring från 2010 kan man 

på första sidan i inledningen läsa: ”Som en hamn- och varvsstad var 

Göteborg en av de första svenska städer som på ett grundläggande 

sätt genomgick en strukturell förändringsprocess som ofta kallas 

’postindustriell’”.

Bell konstaterar att tjänster, den tertiära sektorn, alltmer håller på 

att ta över från industrin, den sekundära sektorn, som den vikti-

gaste delen av ekonomin (jord- och skogsbruk var den primära 

sektorn). Skiftet brukar dateras till 70-talet. När boken skrevs kom 

hälften av de anställda och hälften av BNP från tjänstesektorn. Bell 

är ingalunda den förste som noterar det, men han tolkar det på sitt 

sätt. Han är mest intresserad av den snabba ökningen av högutbil-

dade professionella och tekniker, en heterogen grupp som innefattar 

ingenjörer såväl som lärare. Alldeles särskilt lyfter han fram forskar-

na. De står, menar han, för en förskjutning av företagens principer 

från ”economizing”, vinsten främst, mot ”sociologizing”, en bredare 

inriktning mot välfärd. Han polemiserar här, på 70-talet, mot Milton 

Friedman, vars nyliberala idéer skulle visa sig få mycket större ge-

nomslag under 80-talet, tvärtemot Bells ”sociala förutsägelse”.

Kring 2000: Strukturerna 

Utbyggnaden av Lindholmen Science Park ingår i ett större sam-

manhang av Norra Älvstranden och Göteborgs utveckling decen-

nierna kring millennieskiftet 2000. Men det i sin tur ingår i ett ännu 

större sammanhang av en genomgripande global samhällsföränd-

ring. Aktörerna arbetar inom strukturernas ramar. Många har för-

sökt fånga denna förändring i begrepp. En del av dessa begrepp har 

från mera teoretiska resonemang nått ut till praktiken, tolkats på 

olika sätt och omsatts i planering. Andra har stannat inom akade-

min. Ytterligare andra har uppstått i praktiken och stannat där.

För att sätta in Lindholmen och Norra Älvstranden i ett samman-

hang i tiden går vi här igenom ett litet urval av dessa begrepp och 

prövar deras användbarhet för att försöka bättre förstå vad det är 

som skett. Begreppen är i tur och ordning, från de mera övergri-

pande till de mera planeringsnära: det postindustriella samhället, 

nätverkssamhället, den nya ekonomiska geografin, entreprenörssta-

den, handslagskultur, triple helix, stuprörsplanering. De inledande 

citaten under varje begrepp påminner om att begreppen, eller det 

de försöker fånga, förekommit i våra intervjuer.
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En kritik mot begreppet postindustriell har varit att det bara säger 

vad det inte är, och inte vad som kommer efter industrin. Bell an-

vänder själv, liksom andra i hans samtid, också begreppet ”infor-

mationssamhälle”. Och det finns flera begrepp som pekar i samma 

riktning: bland andra nätverkssamhälle och flödessamhälle.

Nätverkssamhället

”Lindholmen är ett nätverk  
mer än en stadsdel”
Den spanskfödde sociologen Manuel Castells gav 1996, samtidigt 

som Norra Älvstranden AB formades, ut det mäktiga trebandsverket 

The Information Age: Economy, Society and Culture. Första bandet 

heter The Rise of the Network Society. I ett enda långt inledande 

stycke räknar Castells upp de historiska händelser i slutet av mil-

lenniet som han menar avgörande ändrat det sociala landskapet. 

Informationsteknologin förändrar den materiella basen. Nationella 

ekonomier blir globalt beroende av varandra. Sovjetunionens fall 

och det kalla krigets slut har förändrat geopolitiken. Kapitalismen 

har blivit mer flexibel och företag samverkar i nätverk. Kapitalet 

har blivit starkare, arbetarrörelsen och välfärdssamhället svagare 

och arbetsvillkoren alltmer individualiserade. Den ojämna ekono-

miska utvecklingen har förstärkts, inte bara mellan Nord och Syd 

utan också inom länder. Parallellt med detta blir identitetsfrågor allt 

viktigare. 

”Our societies are increasingly structured around a bipolar opposi-

tion between the Net and the Self” sammanfattar Castells inled-

ningen. Nätet är ett system av förbundna knutpunkter där finans-

kapital och information rör sig med digital teknik i en hastighet vi 

aldrig sett tidigare. Det är ett globalt, decentraliserat och flexibelt 

system under ständig förändring. Samtidigt uppstår en tilltagande 

polarisering av olika identiteter, ”Self”, i form av religiösa och andra 

fundamentalismer. Arkitekturen kan antingen tolka det nya ”space 

of flows” genom att bygga dess monument, eller vara en motstånds-

rörelse som bygger platser för lokala kulturer. Vi behöver kulturella 

och fysiska broar i en värld som riskerar att falla sönder i parallella 

universum, menar Castells.

1500 sidor senare sammanfattar Castells hela sitt arbete med att vi 

ser ett nytt samhälle växa fram ur tre inbördes oberoende föränd-

ringsprocesser kring 1970: informationsteknologin, den ekonomiska 

krisen både i kapitalismen och det han kallar ”statismen”, de stats-

styrda ekonomierna, samt de nya sociala rörelserna som feminism 

och miljörörelse. Informationsålderns nyckelformulering är ”I think, 

therefore I produce”. Detta är en stor möjlighet som vår ”sociala un-

derutveckling” ger oss svårigheter att utnyttja. Med olika betoning 

och värdering har andra formulerat samma sak i termer av ”den 

kreativa klassen”, ”symbolhanterarna”, ”kunskapssamhället”.

Den nya ekonomiska geografin

”… kinesiska kluster    
med 10 000 anställda”
”Den nya ekonomin” är ett annat namn på det alltmer globaliserade 

informationssamhället. Och den nya ekonomin med sitt beroende 

av samarbete på tvären mellan olika kunskaper tenderar att skapa 

”kluster” av företag som studeras i ”den nya ekonomiska geografin”. 

”New economic geography” anses ha kommit ur en enkel modell 

formulerad av Paul Krugman 1991. Problemet för ekonomer som 

arbetar med matematiska modeller är att få dem både realistiska 

och hanterliga. När det gäller lokalisering finns det både centra-

liserande (som en stor lokal marknad och tillgång på arbetskraft) 

och decentraliserande (som icke flyttbara resurser, höga markpriser, 
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trängsel) krafter att ta hänsyn till. Lockelsen i modeller är samtidigt 

att de utlovar svar på ”what if”-frågor, vad händer om man gör si el-

ler så. Det är, enligt Krugman, anledningen till ekonomers politiska 

inflytande. Sin egen modell kallar han, med distans, för ”aggres-

sively unrealistic” och i stort behov av empiriska studier. Poängen 

med den är ändå att den fått ekonomer att tänka på lokaliseringens 

betydelse.

De studier som finns verkar peka på att en stads storlek inte är det 

enda viktiga utan att ”konnektiviteten”, kopplingarna till andra 

miljöer, är minst lika viktig. I kommunstyrelsens beställning av en 

vision för Centrala Älvstaden formulerades en utgångspunkt i linje 

med den nya ekonomiska geografin: ”I Göteborgsregionens tillväxt-

strategi är utvecklingen av kärnan en förutsättning för att regionen 

skall få den dragningskraft som är nödvändig för att attrahera fler 

branscher och arbetstillfällen”. Utveckling verkar här ha kommit att 

framför allt betyda tillväxt genom förtätning. Liksom IT-klustret på 

Lindholmen styrdes det av mål formulerade i kvantitativa termer. 

Kopplingarna förväntas uppstå som en effekt av tätheten.

Triple helix

”Under två års möten fick man  
en förståelse för vad triple helix 
kunde vara”
Triple helix var det teoretiska begrepp som tydligast etablerades i 

arbetet med Lindholmen Science Park. Det är dessutom nästan sam-

tida med tillkomsten av Norra Älvstranden Utveckling AB. Första 

gången det användes tycks ha varit 1995 i inbjudan till en workshop 

i Amsterdam. Inbjudare var vetenskapssociologerna Henry Etzko-

witz och Loet Leydesdorff. Deras utgångspunkt var universitetens 

roll i förhållande till växande förväntningar och styrning från stater 

och företag i vad de kallar en ”kunskapsbaserad ekonomisk utveck-

ling”, senare förkortat till KBE, ”knowledge-based economy”. De ser 

ett nytt ”socialt kontrakt” mellan universitet och samhälle formule-

ras med inte bara långsiktig forskning utan också groddföretag och 

uppdragsforskning inom områden som biovetenskap och dataveten-

skap. Det uppstår en ”innovationsspiral”, en ”triple helix” av aka-

demi, företag och politik. Inbjudan är full av frågor kring vad detta 

kan tänkas innebära ur alla tre parternas perspektiv. Föreställningen 

om en kunskapsbaserad ekonomi är förstås inte ny, den fanns redan 

i Bells postindustriella samhälle. Ändå tycks bilden av en triple helix 

varit stark nog för att generera mängder av forskning kring hur 

denna komplexa samverkan ser ut och hur den kan styras.

Till arbetet med Lindholmen Science Park kom begreppet via 

kontakter med andra teknikparker och framförallt från Vinnovas 

användning av det i sina ”calls”.

Entreprenörsstaden

”Göran var entreprenör”
Begreppet ”entreprenörsstaden” (entrepreneurial city) har utveck-

lats ur en artikel av socialgeografen David Harvey från 1989: ”From 

managerialism to entrepreneurialism”. Det tillhör samma tid och 

är en annan aspekt av samma utveckling som ”det postindustriella 

samhället”, ”nätverkssamhället” och ”den nya ekonomiska geogra-

fin”. Harvey börjar sin artikel i ett seminarium 1985 med deltagare 

från åtta amerikanska städer som enades om att städer måste bli 

mycket mer entreprenörer för att möta avvecklingen av industrier, 

arbetslösheten och åtstramningen av skattefinansiering sedan krisen 

1973. Den traditionella offentliga styrningen (managerialism) fung-

erar inte längre. ”Government” ersätts av ”governance”, ett mycket 
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bredare begrepp som utgår från en samverkan mellan offentliga och 

privata intressenter. Investeringar blir alltmer en fråga om förhand-

lingar mellan internationellt kapital och lokala politiker.

Den ”urbana entreprenörialismen” bygger på ”public-private part-

nership” och risktagande platsbyggande snarare än bred långsiktig 

förbättring av levnadsvillkoren i en stad eller region, menar Harvey. 

Hans exempel är i första hand amerikanska. En tidig entreprenörs-

stad var Baltimore, en hamnstad på den amerikanska östkusten med 

flera likheter med Göteborg och som också tidigt var föremål för 

studieresor från Göteborg. Med start 1978 skedde en framgångsrik 

utveckling av hamnområden till den kommersiella anläggningen 

Harborplace, utan att stadens stora sociala problem löstes. Harvey 

pekar också på att starka personer, en borgmästare, en ledande 

tjänsteman eller affärsman, kan spela en viktig roll i sådana här pro-

cesser. Vidare att konkurrensen mellan städer leder till att många 

städer prövar samma lösningar: teknikparker, kultur- och nöjescen-

tra och stora shoppingcentra. Alla entreprenörsstäder är inte heller 

framgångsrika. Det alltmer rörliga kapitalet driver, enligt Harvey, på 

en fortsatt entreprenörialism som i sin tur bidrar till en fortgående 

polarisering av samhället i en upprustad stadskärna och en förfal-

lande periferi. Ändå vill Harvey i sin artikel till sist också peka på 

möjligheterna för städer att utvecklas genom entreprenörialismen.

Handslagskultur

”… som Göran sa,    
honom kan man lita på”
Begreppet ”handslagskultur” är knappast särskilt etablerat officiellt, 

det ger bara fyra träffar på Google. Första förekomsten är i ett citat 

i en artikel i GP 11.2 2012 som handlar om en kartläggning av mut-

kulturen i ”Muteborg” som just hade fått mycket uppmärksamhet. 

Göran Johanssons centrala roll betonas av de intervjuade i GP, men 

också att han hela tiden hade Göteborgs bästa för ögonen och aldrig 

skodde sig själv. I våra intervjuer återkommer också flera gånger 

uttryck som att man skakade hand och så var det klart. ”Göteborgs-

andan” är ett annat uttryck för samma sak med rötter i den ovanligt 

omfattande donationskulturen sedan 1700-talet som satt sin prägel 

på många offentliga institutioner i Göteborg.

Med anledning av några avslöjanden om direkta mutor i SVT:s Upp-

drag granskning 2010 tillsattes en oberoende granskningskommis-

sion som kom med sitt breda och utförliga slutbetänkande Tillitens 

gränser 2013. Kommissionens slutsats blev att det finns ”en insti-

tutionaliserad, historiskt omhuldad Göteborgsanda … där gränsö-

verskridande samarbete, pragmatisk handlingskraft och synbara 

resultat står i centrum. Den kom att dominera. Värden som profes-

sionell självständighet, formalia, insyn och opartiskhet hamnade 

delvis i skymundan”. Koncentrationen av makt skapade en ”ängslig 

anpasslighet”. ”Vad vi mött är en stad som i vissa delar anammade 

marknadens föreställningssätt, spelade ned rättsstatens betydelse, 

undergrävde professionella yrkesgruppers betydelse och försvårade 

medborgerligt inflytande och dito kontroll”.

Granskningskommissionen för i sina slutsatser ett resonemang om 

Göteborgs imponerande ”moderna resa” från ”en kommun på dekis 

… till att bli en tillväxtstinn framtidsstad för framför allt en köp-

stark urban medelklass”. Göteborgsandan fick sin näring av detta. 

Felet var, menar de, att stadens och göteborgarnas bästa kom att 

dominera helt. ”Man tog inte till sig insikten om att bolagisering och 

New Public Management i själva verket kräver en starkare rättsstat, 

mer regler och kontroll”. Till sist ger kommissionen tio rekommen-

dationer för att minska risken för korruption. Tydligare regler och 

rutiner och stärkt professionalitet återkommer flera gånger i råden.
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Stuprörsplanering

”Ingen styr processen   
utan det blir stuprörsplanering”
”Stuprörsplanering” är nästan lika lite som handslagskultur något 

etablerat begrepp. Ändå verkar alla i planerarprofessionen veta vad 

det är. Till skillnad från handslagskultur är det dock ett entydigt 

negativt begrepp, något som alla vill bort ifrån, men ändå på något 

märkligt sätt alltför ofta hamnar i. Motsatsen till stuprörsplane-

ring är helhetssyn, något alla önskar men som ändå är så svårt att 

åstadkomma. En lite mer etablerad synonym till stuprörsplanering 

är suboptimering, att lösa förenklade delproblem till förfång för 

helheten.

Första google-träffen på stuprörsplanering är, lustigt nog, från en ar-

tikel i GP 2011 om tävlingen om den nya Hisingsbron, och därmed 

på sätt och vis kopplad till Norra Älvstranden. Artikeln beskriver hur 

politikerna beslutade om brons läge enbart utifrån trafikutredning-

ar. ”Hemmablinda, noggranna planritningar med körfält, refuger 

och cykelbanor i detalj, men inga studier av helheten i stadsmiljön, 

alltså verklig stadsplanering där trafik, gaturum, byggnader och 

funktioner samverkar. Det är svårt att tänka sig något mer typiskt 

exempel på stuprörsplanering, och detta i så centrala och strategiskt 

viktiga delar i Göteborg” hävdar författarna.

Trafikplaneringen med sina kvantitativa normer är ett typiskt del-

problem med starkt genomslag som bidrar till stuprörsplanering. Ett 

annat, med lika kvantitativ genomslagskraft, är det Göteborgspoliti-

ker hörts kalla ett ”ekonomiskt tänk”. Å andra sidan har ekonomiskt 

tänkande personer hörts tala om ”miljömuppar” som ett delpro-

blem. ”Handslagskulturen” är motsatsen till ”ingen styr processen” i 

citatet ovan, och därmed möjligen också till stuprörsplanering. Den 

kan åstadkomma snabba lösningar, men också vara problematisk 

ur demokratisk synpunkt eftersom politisk debatt, medborgarinfly-

tande och sådant som antikvariska hänsyn lätt tappas bort. Det är 

uppenbart att stuprörsplanering, liksom de andra begrepp som här 

tagits upp berör värderingsfrågor med tydliga politiska dimensioner.

Källor
David Harveys artikel ”From Managerialism to Entrepreneurialism: 

The Transformation of Urban Governance in Late Capitalism” publi-

cerades i Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, Vol. 71, 

No. 1 1989.

En utförlig granskning av mutkulturens förutsättningar och former 

i Göteborg finns i Erik Amnå, Barbara Czarniawska & Lena Marcus-

son Tillitens gränser: Granskningskommissionens slutbetänkande 

2013.

Inbjudan till workshopen om triple helix finns i Henry Etzkowitz 

och Loet Leydesdorff ”The Triple Helix – University-Industry-Go-

vernment Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic 

Development”, EASST Review 14 (1995, nr 1).

Artikeln om stuprörsplanering är Anna-Johanna Klasander och Gun-

nar Stomrud “Därför är nya bron ett hot mot Göteborg”, GP 19.10 

2011.
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Två sidor av saken:                        
Ett för tidigt eftermäle 
”Allt som inte blev av borde  
kartläggas” 
(Bengt Tengroth)

”Samhällets tvåsidighet” är ett klassiskt samhällsvetenskapligt pro-

blem. De två sidorna kan beskrivas som aktörer och strukturer. Sam-

hällelig utveckling, som den på Norra Älvstranden, drivs av aktörer. 

De framträder i intervjuerna med sin version av saken. Men aktörer 

agerar alltid inom samhälleliga strukturer som sätter ramarna för 

vad som vid en viss tid är möjligt. Ramar kan vara både materiella 

och idémässiga, vad som låter sig göras och vad som låter sig tän-

kas. Vi har varit inne på några av dem i listan över nyckelbegrepp. 

Ramar kan påverkas av aktörer men vad som helst är aldrig möjligt.

”Utvärdering är, sammanfattningsvis, en ’svår konst’ en balansakt 

mellan noggrannhet, värderingar och användning” har det sagts av 

en statsvetare och van utredare. För en arkitekt kan det låta som en 

beskrivning av arkitektarbete. Utvärderingar är som planering, fast 

baklänges. De är en konst snarare än en vetenskap och man börjar 

med resultatet och frågar efter valen bakom. De väcker också frågan 

om ”kontrafaktiska hypoteser”, vad hade hänt om man inte hade 

gjort så, utan så här i stället. Utvärderingar är inte meningsfulla 

utan ett alternativ att jämföra med. Och kontrafaktiska hypoteser 

kan inte formuleras utan en strukturell förståelse av vad som är 

möjligt. Arkitekter är vana vid att formulera idéer i form av skisser 

som inte blir något. De arbetar med värderingar och med sikte på 

användbarhet och söker en helhet, men är sannolikt sämre på sam-

hällsvetarens strukturella förståelse.

Här ska vågas ett försök att, som arkitekt, göra en utvärdering av 

Norra Älvstranden, fullt medvetna om att det ännu, åtminstone 

delvis, är för tidigt. Utgångspunkten är ett slags ”självvärdering”, 

reflektioner från tre arkitekter som varit aktörer i processens olika 

skeden med dess olika strukturella ramar, Norra Älvstrandens ”tre 

varv”. De tre aktörerna är i tur och ordning förre stadsarkitekten 

Gunnar Jansson (från 1985 till 1996), Norra Älvstrandenbolagets 

förste ordförande Mats Karlsson (från 1995 till 2010) och Älvstran-

denbolagets nuvarande vd Lena Andersson (från 2012). Vi avslutar 

så med några internationella jämförelser och med att formulera en 

egen syn.

På vardagar har kajen vid Lindholmen det eftertraktade folklivet med många 
som rör sig mellan färjeläget, kontoren och högskolan. Foto Anna Barne.
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Tre aktörers reflektioner 
kring Norra Älvstranden
Gunnar Jansson gör i sitt opublicerade manus Hisingens Sydstrand 

en utvärdering av det han kallar ”Linjen” mot ”Bolaget”. Han disku-

terar där kritiskt, och självkritiskt, både strukturer och aktörer och 

även vad som kunde ha hänt om man hade gjort på något annat 

sätt. Vi följer här hans resonemang. Jansson menar att förutsätt-

ningarna för Göteborgs stad på 1980-talet att ta sig an den största 

stadsplaneringsutmaningen på mycket länge inte var bra. Det fanns 

en person på stadsbyggnadskontoret som kunde Norra Älvstranden, 

men som var helt inriktad på att ”effektuera” vad hamnen, varven 

och Volvo önskade sig. ”Området var en vit fläck”.

Tengroth hade helt andra visioner. Att göra Norra Älvstranden till 

ett eget projekt inom stadsbyggnadskontoret med Gunnar Jansson 

som ansvarig blev lösningen. Deras samarbete startade ”tillräckligt 

bra för att vi skulle kunna fortsätta”. Exploatören, Tengroth, delade 

stadsbyggnadskontorets vision om den goda staden och var be-

redd att satsa mycket pengar för att det skulle bli bra. Med sig fick 

Tengroth också duktiga och engagerade arkitekter, Erskine i början 

och sedan under lång tid Pietro Raffone. 1988 blev Gunnar Jansson 

stadsarkitekt och vartefter gled arbetet med Norra Älvstranden in i 

linjeorganisationen under Hisingen som blivit ett eget distrikt. Jans-

son lyckades inte få med sig dem på vad han beskrev som en ”ambi-

tiös linje”. ”Ekonomer och kulturgeografer” inom kontoret agerade 

tillsammans med fastighetskontoret för ”fortsatt funktionssepare-

ring”. Ett dåligt samarbete med Trafikkontoret var från början ett 

problem. Politikerna orkade inte heller hela vägen. Svåra delar är 

ännu olösta ”beroende på en kombination av svikande konjunkturer, 

otur, tekniska svårigheter och givetvis mycket höga kostnader”. Nya 

problem tillkom som ”förorenad mark, farligt gods på hamnbanan, 

bullernivåer”. Sannegårdskonsortiet fick konjunkturproblem. Flyt-

ten av centrum från ett läge längst in i Sannegårdshamnen till ett 

”trafikorienterat läge” med en ”landsvägsarkitektur” är ett ”fientligt 

stadsbygge” (”signerat Trafikkontoret?”). Här gick också kopplingen 

till resten av Hisingen förlorad. Politiker och tjänstemän borde ha 

använt planmonopolet och vägrat en sådan lösning, menar Jansson. 

När bolagiseringen skedde 1996 trodde han på den. ”Göran Johans-

son överraskade med att välja en kompetent arkitekt”, Mats Karls-

son, som styrelseordförande.

”Linjen såväl som Bolaget har åstadkommit lyckade och mindre 

lyckade resultat. Men tanken var väl att Bolagslinjen skulle fung-

era ’bättre’”, inleder Jansson sin jämförelse mellan den kommunala 

linjeorganisationen och Älvstrandsbolaget med dess friare agerande. 

Han menar att de inom Linjen från början var klara över proble-

matiken: Barriärerna var mäktiga, grundförhållandena besvärliga 

och marken kontaminerad. Vad skulle bära dessa stora kostnader? 

Och hur skulle man bryta mönstret att bygga funktionsseparerat? 

Är alla utredningar Linjen gjorde kända på det nuvarande Bolaget 

eller måste alla göra om samma misstag? Och vad innebär föreställ-

ningen idag att ”modern stadsutveckling” kräver ”förståelse för både 

politik och marknad”? ”Vet Bolaget vad Marknaden orkar och vill, 

klarar och inte klarar?” och hur går det med den svenska demokra-

tiska modellen och samhällsansvaret, frågar sig Jansson.

”Starten på Eriksberg var lovande, designad i samarbete mellan 

Tengroth och Linjen, men därefter hade Linjen det motigt” börjar 

Jansson. ”Debaclet runt Sannegården är signerat dåvarande tjäns-

temanna- och politikerorganisation. Samma system har designat 

den lyckade satsningen i Lindholmen, i varje fall i början”, fortsät-

ter han. ”Bolaget har inte byggt Den Goda Staden och inte bundit 

ihop stranden med omgivande stad”, menar han. ”Varken Linjen 
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Lindholmen Science Park 2021 med Kuggen som symbolisk länk mellan 
teknikpark, näringsliv och högskola. Foto Lindholmen Science Park.
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eller Bolaget kan ensam ta åt sig äran för det som blivit bra – eller 

behöver ensam bära skuld för det som blev mindre bra, eller rent av 

misslyckat. Jag vill ändå ge ett minus för Bolaget eftersom det har 

varit den modell som politikerna i 25 år valt att tro och satsa på” 

sammanfattar han. ”30 års byggande på Hisingens sydstrand visar 

hur svårt det är att bygga blandat”. Vi fortsätter bygga områden, 

områden, områden. Janssons bedömning är att det blivit mindre 

blandat med åren: ett plus för Linjen. När det gäller livet mellan 

husen tror han också på ett plus för Linjen, i samarbete med Teng-

roth. Identiteten av industrimiljö och arbetarbostäder finns kvar i 

stora delar, men möjligen mindre på Lindholmen med dess ”air av 

forskning”. Integrationen med resten av staden har vare sig Linjen 

eller Bolaget lyckats lösa. Det har aldrig funnits anledning att tro att 

marknaden ensam skulle mäkta med vare sig den goda staden eller 

integrationen. Personerna är viktigare än organisationens form, 

menar Jansson, och handslagens värde har med tillit att göra, inom 

Linjen likaväl som i Bolaget. En stuprörsorganiserad kommun har 

svårigheter att driva ett stadsbygge, vilket däremot en kommunal 

projektorganisation har större chans att klara. Är Linjen bra beman-

nad, har den idéer, eller bevakar den bara formalia, frågar han sig. 

Utifrån sett verkar det som Bolaget behöver hjälp idag.

”Ibland ångrar jag att jag (?) myntade ”DEN GODA STADEN”. Som 

om den var, eller kunde bli, en generös och snäll jultomte. Det blev 

kanske för gulligt för att tas på allvar. Ingenting kan vara svårare att 

bygga” slutar Jansson till sist.

Mats Karlsson vill i en kommentar 2020 inte se idén om den ”goda 

staden” som alltför ”fluffig”. Att den saknade en närmare definition 

innebar en öppenhet som var en fördel eftersom alla då kunde proji-

cera sina egna idéer på begreppet. Och alla ville bygga den goda 

staden, det var en del av en tidsanda. Däremot kom denna gemen-

samma idé att prövas i en tid av ständigt nya kriser. Det började 

med varvens nedläggning och det krympande Göteborg med tomma 

lägenheter. Och det fortsatte i det tidiga 1990-talets fastighetskris 

och den IT-kris som kring 2000 drabbade Ericsson, precis när man 

bestämt sig för att flytta ut till Norra Älvstranden. Kriserna var, me-

nar Karlsson, en psykologisk bakgrund till Göran Johanssons age-

rande i en ständig oro över hur det skulle gå för Göteborg. Gick det 

för bra var han orolig också för det. Som industristad var Göteborg 

mer utsatt för kriser än t ex Stockholm. 

Som en parentes skulle man kunna hävda, som idéhistorikern Sver-

ker Sörlin gör, att de senaste dryga 30 åren varit ”en enda samman-

hängande period av fundamental kris”. Sörlins poäng är att kris inte 

bara är en ”mycket svår situation” utan också en vändning, den up-

penbarar behovet av en annan framtid. Men tills vidare kan vi nöja 

oss med att kriserna varit en viktig del av de strukturella ramarna. 

Norra Älvstrandens tid har varit de återkommande krisernas tid.

Karlsson menar att skalan på blandningen av bostäder och arbets-

platser i den goda staden blev en annan när man insåg att de stora 

företagen måste lockas till Lindholmen för att det skulle bli något. 

Ericssons föreställning om kluster blev styrande. För att få in kultur 

i blandstaden var bolaget också tvunget att driva kulturpolitik. 

Betydelsen av att lyckas få SvT, Sveriges Radio och Backateatern att 

flytta till Lindholmen kan inte överskattas. Stadens kulturnämnd 

har idag varken budget eller organisation för att göra större inves-

teringar, menar Karlsson. Han fortsätter med att lyfta fram att ned-

monteringen av den statliga bostadspolitiken i början av 1990-talet 

innebar stora svårigheter att åstadkomma den blandning av hyres-

rätt och bostadsrätt som Älvstrandenbolaget ville se. I stället för 

att lita till bostadsföretagen fick bolaget själva driva bostadspolitik 
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med målet 25 % hyresrätt. När det gäller älvstranden i förhållande 

till resten av Hisingen var problemet krav på 400 m skyddszon från 

dåvarande Sprängämnesinspektionen, något som inte släpptes för-

rän man visade att samma tåg fick gå rakt genom centrala Lund. En 

hög kvalitet på arkitekturen försökte bolaget, med lite blandat resul-

tat enligt Karlsson, säkra genom att konsekvent använda parallella 

uppdrag och tävlingar. Det är något som staden också borde göra.

Karlsson ställer vidare den kontrafaktiska frågan om vad som hade 

hänt om Eriksberg hade sålts till något av de stora byggföretagen, 

i stället för att köpas av staden. Om inte Ericsson fått etablera sig 

på Lindholmen hade där troligen varit ett bostadsområde som i de 

andra delarna av Norra Älvstranden och kanske hade rentav Erics-

son och Volvo inte funnits kvar i Göteborg. Runt sekelskiftet var 

oron stor för näringslivets framtid i Göteborg. Det gällde framför 

allt Volvo Cars vars ägare Ford hade stora problem. Även Ericsson 

var illa ute och verksamheten i stort sett halverades. Staden och 

Chalmers ville genom bildandet av Lindholmen Science Park bidra 

till en attraktiv utvecklings- och samverkansmiljö för bolagen. Ett 

kluster för industriell forskning och utveckling växte fram.

Vitaliteten och dynamiken i de centrala delarna av Göteborgsregio-

nen hade under den senare delen av 1900-talet hotats flera gånger. 

Universitetet skulle flyttas till Fässbergsdalen och handeln slogs 

ut av externa köpcentra. Dessa hot avvärjdes och flera kluster för 

utbildning, forskning, handel, sport och evenemang utvecklades 

i mycket centrala lägen. Lindholmen bör ses som en del i denna 

struktur med temat industriell forskning och utveckling. Alla dessa 

kluster är belägna mycket centralt i regionen och bidrar starkt med 

utvecklingskraft och vitalitet.

Till sist understryker Karlsson att när staden tog över Eriksbergs 

Förvaltnings AB var avsikten inte att bolaget skulle bli en perma-

nent del av stadens samhällsbyggnadsverksamhet. Bolaget skulle 

avvecklas när uppdraget var genomfört. Organisationen var därför 

under de år han var ordförande mycket liten men bemannad med 

personal med stor erfarenhet och kompetens.

Lena Andersson, vd för Älvstranden utveckling, menar i en intervju 

2021 att det omtag som gjordes i processen med den så kallade 

Kunskapsresan 2018 hade sin utgångspunkt i att hon inte kunde 

skriva på ett genomförandeavtal eftersom den detaljplan som tagits 

fram inte höll måttet. Det var ett politiskt beslut att det skulle finnas 

1000 bostäder och 1000 arbetsplatser byggda till jubileet 2021. 

Politikerna ville inte inse hur svåra förutsättningarna var och blev 

frustrerade över att det tog tid, därför hade de gått direkt på ett 

detaljplanearbete.

Svårigheterna var flera. Översiktsplanen var gammal (från 2009) 

och det fanns ingen fördjupad översiktsplan med en viljeinriktning 

för Frihamnen. De snäva gränserna för detaljplanen visade ingen 

tydlig uppfattning om hur detta område skulle förbindas med om-

givningen och vad det skulle kunna betyda för Göteborg. Trafikpla-

neringen handlade bara om minuter restid till Centralstationen, inte 

om hur man åstadkommer en levande innerstad. Infrastrukturen i 

Frihamnen var eftersatt och inte i nivå med innerstaden. Det kräv-

des långsiktiga investeringar som inte skulle betala sig på många år. 

Kretslopp och vatten kunde leverera sina insatser först till 2025 och 

trafikkontoret skulle inte heller hinna färdigt till jubileet.

Frihamnen är ett komplext område med höga förväntningar, påpe-

kar Andersson. Man kan inte nöja sig med att hoppas, det måste bli 

bra och det förutsätter inspel av kunskaper från flera håll, det var 

Kunskapsresans utgångspunkt. Att gå vidare utan omtag hade blivit 
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pannkaka. Det fanns en politisk okunskap kring komplexiteten. Att 

som Fastighetskontoret tro att det skulle gå att sälja Frihamnen och 

få in en miljard är orimligt.

Maximal exploatering är inte det bästa, det finns en optimal exploa-

tering, också ur ett hållbarhetsperspektiv. Det tillkommer inte mark 

i staden utan vi har det vi har. Samtidigt vet vi från studier att nya 

Kvillebäcken med en exploatering över 2 har för lite ytor för försko-

lorna även om de boende är nöjda. Chalmers forskning som kom 

in via Fusion Point-projektet lärde oss att täthet inte nödvändigtvis 

är bra. Det finns problem med för små gårdar och vi behöver skala 

upp kvarteren och få längre gator mellan korsningarna. Vi måste ta 

fram en robust detaljplan med väldefinierade kvaliteter. Vi kan inte 

släppa till marknaden att åstadkomma bra kvalitet.

Det finns en irritation hos politikerna över kvalitetskraven. Då 

skjuter de budbäraren, bolaget, genom att vilja ta ifrån det ansvaret 

för stadsutvecklingen. Mentalt finns det en känsla av att det hände 

saker på Göran Johanssons tid. Men byggnadsnämnden visste 

inte vad bolaget gjorde. Kulturen när Lena kom till bolaget var att 

hålla sig undan kommunen. Samtidigt är föreställningen om att 

Frihamnen ska gå jämnt ut ekonomiskt orealistisk. Det handlar om 

investeringar med en avskrivningstid på mer än 50 år. Det saknas 

både kunskap och politisk förmåga. Någon fördjupad översiktsplan 

har man inte tagit fram. I stället ger sig politikerna på att styra hur 

husen ska se ut.

Älvstaden, på båda sidor om älven, är norra Europas största stads-

utvecklingsprojekt. Då är ett underskott på 2 miljarder ingenting. 

Göteborg har bra ekonomi och äger fortfarande mycket mark. Det 

kräver att våga tänka långsiktigt, slutar Lena Andersson.

Två utifrånperspektiv 
på ett tidstypiskt fenomen
Norra Älvstranden är typiskt för sin tid som en av många ”water-

front cities” från det sena 1900-talets postindustriella tid. Men det 

är också speciellt utifrån det sammanhang det tillkommit i med dess 

strukturella ramar och dess aktörer. Det går dessutom att dela in i 

åtminstone tre olika perioder. Att det är typiskt innebär att det finns 

många liknande exempel på andra håll att jämföra med. Att det är 

speciellt gör att det är meningsfullt att fråga sig hur det står sig i en 

internationell jämförelse.

Som en första positionering kan vi låta Alan Plattus få ordet. Han är 

professor i Architecture and Urbanism vid arkitekturskolan på Yale 

och har både en överblick över det internationella stadsbyggandet 

och en specifik kunskap om Norra Älvstranden efter att inom ramen 

för projektet Fusion Point haft workshops i Göteborg med sina 

studenter i flera omgångar. Plattus sammanfattar sina synpunkter: 

”Jag har en viss respekt för Eriksberg som ett ganska djärvt försök 

för sin tid och för dess åtminstone symboliska integrering av arvet 

från varvstiden. Men uppenbart tycker jag Lindholmen är mycket 

mera intressant. Det kunde förstås varit ännu bättre, men jämfört 

med de flesta nyare internationella hamnområdesförnyelser så är 

det mycket mer engagerat i hur staden som den utvecklats verkligen 

fungerar. Det är inte lika snyggt designat som Hafencity i Hamburg, 

men också Hafencity erbjuder den vanliga kombinationen av flotta 

kommersiella projekt och ikoniska monument som man kan hitta 

var som helst från Köpenhamn till Seattle, Melbourne och Shang-

hai. Norra Älvstranden har än så länge lyckats hålla Ringön vid liv 

medan sådana områden vanligen försvinner. Vi har också jämfört 

Lindholmen med det som nu händer i Brooklyn Navy Yard i New 

York, som en varning för alltför specialiserade och isolerade enkla-

ver. Den största utmaningen för Norra Älvstranden är att koppla 
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ihop sig bättre med resten av staden, och då inte bara den gamla 

staden söder om älven utan också resten av Lundby. På grund av sin 

industrihistoria tenderar de flesta hamnområdesförnyelser att bli 

ganska avskurna från sitt uppland genom infrastruktur och topo-

grafi och nu tillkommer utmaningen från stigande havsnivåer och 

stormar. Lindholmens tillskapande av arbetsplatser på det gamla 

varvsområdet är berömvärt och borde fortsättas också om området 

blir bättre integrerat med omgivningen. Den internationella förut-

sägbarheten hos Toronto, Hong Kong och rentav Barcelona, som en 

gång var stadsbyggandets guldmyntfot, är svår att motstå i dessa 

tider, men jag tror Göteborg fortfarande har en chans”.

En åtminstone geografiskt närliggande jämförelse är den med Aker 

brygge-Tjuvholmen i Oslo. Det var ett av de allra första hamnförny-

elseprojekten men förekommer ändå ganska sällan som referenspro-

jekt. Det har dessutom nyligen ägnats en avhandling som diskuterar 

projektet både som process och byggd miljö, Halvor Weider Ellefsen 

Urban Environments of the Entrepreneurial City. Värt att notera är 

att Ellefsens avhandling inte innehåller några som helst referenser 

till Göteborg. Hamnområdet Pipervika, väster om det senare byggda 

Oslo rådhus, har annars en historia som på många sätt är parallell 

med Norra Älvstranden. Akers Mekaniske Verkstad, senare Nyland 

varv, etablerades här på 1850-talet och fick ekonomiska problem på 

1970-talet för att slutligen läggas ner 1982. Redan samma år ord-

nades en nordisk arkitekttävling, ”Byen og fjorden – Oslo år 2000”. 

Arrangörer var inte Oslo stad utan Norske Landskapsarkitekters 

Forening och den fristående organisationen Oslo byes vel. Bakom 

tävlingen fanns ett skifte i synen på stadsbyggnad, som på andra 

håll, från att varvsområdet skulle rymma en trafikapparat till att, 

som det sades, bygga en ”lyckligare stad” där man kan driva affärer, 

köpa räkor, ha kul och möta folk.

Tjuvholmen i Oslo där kommunal mark lades ut på en markanvisningstäv-
ling 2003. Exklusiva bostäder och kontor kompletteras av en ”vernissage-
urbanism” med det privata konstmuseet Astrup Fearnley längst ut som en 
”gåva till Oslo”. Jämfört med Norra Älvstranden en mera privat driven 
entreprenörsstad. Foto Benson Kua, Creative Commons.
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Tävlingen bestod av flera delar, en översiktlig för hela hamnom-

rådet och en mera detaljerad för Nylands varv, det som blev Aker 

Brygge. Uppdraget från den huvudsakliga markägaren Aker Group 

att utveckla Aker Brygge gick till andrapristagaren Telje-Torp-Aasen 

för ett ”realistiskt” kompakt förslag med kommersiell bebyggelse i 

kvartersform och ett kulturhus på stadens mark närmast rådhuset. 

De stora verkstadshallarna skulle bevaras. Tjuvholmen längst ut 

ägdes av staden och avsattes för en kulturell verksamhet som skulle 

dra besökare ut längs kajen med alla dess restauranger. En över-

siktsplan för området lades fram 1984. Oslo stad stöttade projektet 

i en form av förhandlingsplanering. 1990 var hela Aker Brygge med 

160 000 kvm lokaler färdigbyggt. Även Oslo hade en viss minskning 

av sin befolkning på 1980-talet men den expansiva norska olje-

ekonomin lade grunden för ett snabbt genomförande. Aker Brygge 

hade också den stora fördelen framför Norra Älvstranden att inte 

skiljas från den gamla staden av en älv. Det kunde i själva verket 

lätt uppfattas som en ut vidgning av stadens centrum. Projektet var 

drivet av ett privat företag och inriktat på kommersiella fastighe-

ter med butiker och kontor och en del bostäder. En kris i oktober 

1987 (”Black Monday”) med dramatiskt fall i oljepriser ledde till ett 

omtag med något mindre exklusiva lokaler och bostäder. Processen 

gick som helhet snabbare än i Göteborg. Fortsättning följde snart 

på Tjuvholmen, utanför Aker Brygge. Det var kommunal mark som 

lades ut på tävling om markanvisning, vunnen 2003 av fastighetsbo-

lagen Selvaag och Aspelin Ramm med Niels Torp som arkitekt. Det 

privata konstmuseet Astrup Fearnley 2012, ritat av Renzo Piano, 

ingick som ”en gåva till Oslo”.

Förutom en analys av tillkomsthistorien med dess aktörer och 

strukturer försöker sig Ellefsen också på en ”ikonografisk” analys 

av Tjuvholmen som ”symbolmiljö”. Centralt i Niels Torps projekt 

”Utsyn” är ett spel mellan Tjuvholmen allés strikt stadsmässiga gata 

med tiovåningsbebyggelse (högre än Torp ville) och kajernas friare 

karaktär som en del av ”Fjordbyen” Oslo. Sten och trä dominerar, 

grönskan är sparsam. Kärnan i Tjuvholmen är exklusiva bostäder, 

kontor, butiker och restauranger. Pianos ”Icon complex” har en helt 

annan karaktär med associationer till uppochnervända båtskrov 

eller segel. Förutom konstsamlingen tillför det också ett kluster av 

gallerier: en ”vernissage-urbanism” öppen kvällstid som fungerar 

som ”loss leader strategy” där delar subventioneras för att stärka 

Tjuvholmen som varumärke. Den kontrollerade stadsmässigheten 

är viktig men Ellefsen pekar på en möjlig konflikt mellan en ”diskret 

och ren” estetik och en önskan om ”mångfald” i gaturummet. Den 

detaljerade designmanualen minskade utrymmet för det ”oplane-

rade”. Det centrala läget främjade Tjuvholmens exklusivitet och 

höga fastighetsvärden. Hit söker sig handelsföretag, advokater och 

sjöfart.

Utgångspunkten för Ellefsens avhandling var ett påstående om 

bristen på specifika fallstudier av ”entreprenörsstäder”. Han menar 

sig med sin undersökning av Aker Brygge-Tjuvholmen ha berikat 

bilden av den nyliberala entreprenörsstaden. Det räcker inte med 

den karta som teorin tillhandahåller, den lokala terrängen och dess 

”rumsliga symbolik” måste också avtäckas. Ellefsens slutpoäng är 

en fråga om Oslo nu befinner sig vid den nyliberala vägens ände. 

Aker Brygge och Tjuvholmen har tillkommit under tre decennier 

av stadsplanering som, precis som i Sverige, kännetecknats av ett 

ekonomiskt och socialt skifte med nedmonterad allmännytta och en 

expansiv fastighetsbransch gynnad av skattelagstiftning.

I skrivande stund (2017) ser Ellefsen i Oslo en förändrad politisk 

situation med ett rödgrönt styre efter 17 års konservativ majoritet. 

Det tycks peka mot en aktivare roll i planeringen för staden. I det 

perspektivet blir Aker Brygge och Tjuvholmen enligt Ellefsen ”bör-

jan och slutet för en epok i norsk planering och stadspolitik, med en 
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fastighetsbransch bestämd av privata operatörer, driven av försälj-

ningsprospekt och kulturellt orienterad, som skapat stadsmiljöer av 

ett särskilt slag”.

Mellan baksida och high-end: Blandstad?
En jämförelse mellan Aker Brygge-Tjuvholmen och Norra Älvstran-

den är givande, för att likheterna är många men också för att skill-

naderna är stora. Bakgrunden i den långa historien är densamma, 

omvandlingen ligger parallellt i tiden och de sociala, politiska och 

ekonomiska strukturerna i Norge och Sverige kan tyckas lika. Ändå 

är både produkten, processen och politiken helt olika. På Hisingen 

är Norra Älvstranden visserligen en gräddhylla. Men jämfört med 

det långt mer exklusiva området i Oslo är det en vardaglig miljö för 

tusentals anställda, studenter och boende.

Viljan att bygga stad för fotgängare är gemensam, det låg i tiden 

som en reaktion mot senmodernismens upplösta bilstad. Det inne-

bär stor andel hårdgjorda miljöer och en rätt sparsam och tuktad 

grönska. Att det är stora nybyggda områden betyder höga hyror och 

att en mera vildvuxen verksamhetsflora låter vänta på sig, även om 

planeringen på olika sätt försökt främja det. Men det är också en 

policyfråga där det på Lindholmen fanns en motvilja mot att låta 

”Nisses plåt” komma in samtidigt som en politiker som Jan Hallberg 

i våra intervjuer sagt sig sakna ”känslan, doften, det mänskliga” 

bland allt ”glas, stål och excellens”.

Som helhet finns det ändå på Norra Älvstranden mycket mer be-

varade spår av en längre historia, både i grönområden som gamla 

Lindholmen-Slottsberget, Sörhallsberget och Färjenäs och i rester 

av varvstiden som Götaverkens hallar, Lindholmens varvsbyggnader, 

Lindholmen-Slottsbergets bostäder och hallarna på Eriksberg. En 

annan närliggande jämförelse är den med Ørestaden i Köpenhamn, 

där det inte fanns mycket av en äldre historia att ta vara på men 

där ett utpräglat modernistískt stadsplanetänkande har lett till stora 

fristående byggnader i ett öppet landskap, inklusive ett helt inåtvänt 

shoppingcenter, och en stadsmiljö som danska arkitekter i en jämfö-

relse med norra Älvstranden kallade ”döden mellan husen”.

Arkitekturen har förändrats med tiden. De första bostadshusen 

på Eriksberg, med Pietro Raffone som ansvarig arkitekt, har drag 

av 1980-talets postmodernism i en lekfull tappning med mycket 

färg och detaljering och skärmtak på gavlarna som någon påstod 

var inspirerade av baseball-kepsar. Kring millennieskiftet kom-

mer en nymodernism med vita kuber med inslag av cederträ och 

i Sannegårdshamnen lite mer av en folkhemsvariant med putsade 

fasader i pastellfärger. Huvudbyggnaden för Lindholmen Science 

Park av White arkitekter är mycket ”glas, stål och excellens” medan 

P-huset och Kuggen satsar på ekoarkitektur. Kuggen tillkom ut-

tryckligen som Lindholmens ”Icon complex”, ritat av det närmaste 

Sverige kommer en stjärnarkitekt, Gert Wingårdh. Det är långt 

ifrån lika elegant cool som byggnaderna på Tjuvholmen, eller för 

den delen i Ørestaden, utan lite mer färgglatt robust. Till de mer 

allvarsamt robusta nybyggena hör några mörka tegelbyggnader som 

KUB arkitekters Lindholmen gymnasium och White arkitekters brf 

Eriksbergsdockan. Värda att lyfta fram för sin anspråkslösa osynlig-

het är också de kvartersstora block med en inre ljusgård som White 

arkitekter ritade för Chalmers Lindholmen på 1990-talet. Det är 

inte en arkitektur för tidskrifterna men en fungerande del av en 

vardagsmiljö. Det som verkligen sticker ut som ”Icon complex” på 

Norra Älvstranden är väl Karlatornet avsett att bli – ”Göteborgs 

första skyskrapa” och med sina 73 våningar Nordens högsta hus. Till 

stor del består det av bostäder för dem som har råd, ”Tänk hotell, 

fast hemma”. Området kring skyskrapan, Karlastaden, är planerat 

att innehålla både bostäder och arbetsplatser, men utbyggnaden är 
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skjuten på framtiden och det utlovade ”folkvimlet bland butiker, 

caféer och restauranger” i ”Göteborgs nya stadskärna”, nedanför 

tornet verkar dröja ett tag.

Någon ”vernissage-urbanism” med kvällsöppet mingel för inbjudna 

hittar man inte heller på Norra Älvstranden. I stället är konsten 

en del av det offentliga rummet, öppen att besöka dygnet runt. På 

Marcusplatsen utanför Chalmers Lindholmen kan man dansa med 

Gert Marcus Dieder-sekvens, ett antal böjda tvåsidingar (diedrar) 

som arkitekten Lars-G Jönsson räddade från rosten i ett magasin i 

Stockholm. På Eriksbergs kajers promenadstråk har Bengt Tengroths 

konstintresse avsatt ett antal beställda konstverk som på sina stäl-

len får konkurrens av kraftfullt skulpturala rester som pollare och 

propellrar från varvstiden.

Lindholmen Science Park brukar själva sammanfatta vad som 

åstadkommits sedan 1990-talet: ”30 000 människor som spenderar 

sin tid på Lindholmen, 375 företag, 2 universitet och 6 gymnasier”. 

Det är en helt ny, ”postindustriell” stadsdel, med en helt annan sorts 

arbetsplatser än de som fanns här tidigare och med en södervänd 

kaj som blivit tillgänglig för många.

Norra Älvstranden-Södra Hisingsstranden har också en baksida, det 

Hisingen som alltid varit ”andra sidan” och som liksom inte riktigt 

hört till staden söder om älven. Järnvägen till raffinaderierna har 

varit en barriär som man aldrig lyckats komma över, även om den 

nu grävs ner i den yttre delen från Eriksberg till Pölsebo. Längre in 

mot centrum har isoleringen förstärkts av trafikleder. Norra Älv-

stranden har blivit hängande lite mitt emellan med en älv på ena 

sidan och en säkerhetszon på den andra. I planeringen av Friham-

nen har kopplingarna till omgivningen lyfts fram som centralt om 

man vill bygga ”modern innerstad”. Det återstår att se hur det kom-

mer att lyckas. I Frihamnen har stadsbyggnadskontoret också drivit 

en uppmärksammad ”platsbyggnad” tillsammans med flera typiska 

alternativkontor. Ringön sparas tills vidare med sin lite ruffiga små-

industrimiljö som en tydlig baksida i centrumnära läge.

I Oslo låg politiken lågt i tillkomstprocessen. Aker Brygge var från 

början till stor del privatägt och tävlingen om området var ett fristå-

ende initiativ. Tjuvholmen var stadens mark men såldes till privata 

exploatörer. Hela processen var starkt marknadsdriven och resulta-

tet präglat av det kommersiellt gångbara. I Göteborg hade stads-

byggnadskontoret en stark roll i början och på Lindholmen drevs 

processen av ett kommunalt bolag. Modellen kan väl beskrivas som 

blandekonomisk och resultatet som en blandstad, också i en vidare 

mening än den av boende och arbete blandat. Det vore onekligen 

paradoxalt med en utförsäljning av Frihamnen nu och därmed ett 

steg i motsatt riktning till den som Oslo verkar vara inne på efter 

fyra decennier av privat driven entreprenörsstad.

Det är svårt att bygga stad idag, det är en erfarenhet som gjorts i 

hamnförnyelser världen över. Norra Älvstranden kunde blivit bättre 

på flera sätt. Men det kunde också blivit mycket sämre. Så låt oss 

till sist instämma med Yale-professorn Alan Plattus i att ”Göteborg 

fortfarande har en chans”. Norra Älvstranden står sig bra i en inter-

nationell jämförelse och har något att bidra med både som produkt 

och process. Det är politikens uppgift att förvalta det på ett klokt 

sätt i den sista etappen.

Det är lätt att önska sig den goda staden men det finns många 

strukturella svårigheter idag att bygga den. De kan inte mötas med 

enkla lösningar utan kräver både handlingskraft och en enveten 

tilltro till en mångsidig professionell kunskap.
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Källor
Mikael Rundqvists avhandling i statsvetenskap i Göteborg 1998, 

Samhällets tvåsidighet, diskuterar aktörsteorier och strukturteorier 

utifrån tre samhällsvetenskapliga forskares arbetssätt. Den pläde-

rar för en fördjupad förståelse för hur både aktörer och strukturer 

driver samhällsutvecklingen. Ett resonemang om vad utvärdering 

innebär finns i Rolf Sandahls uppsats 2018 Utvärdering – en balans-

akt, PM för Tillväxtanalys. Sverker Sörlins tankar om krisen som 

möjlighet finns i boken Kris!: Från Estonia till Corona som kom ut 

våren 2020. Gunnar Janssons reflektioner är hämtade från hans 

opublicerade manus Hisingens Sydstrand. Mats Karlssons kommen-

tarer formulerades i skrift av honom till ett samtal 1.9 2020. Lena 

Andersson intervjuades 26.1 2021. 

Citatet från Alan Plattus är ur ett mejl till Claes Caldenby 30.1 

2021. Halvor Weider Ellefsen Urban Environments of the Entrepre-

neurial City: From Aker Brygge to Tjuvholmen är en avhandling som 

lades fram på AHO, Arkitektskolan i Oslo, 2017. Sitt inledande 

påstående om bristen på fallstudier av ”entreprenörsstäder” hämtar 

Ellefsen från Phil Hubbard “Urban Design and City Regeneration: 

Social Representations of Entrepreneurial Landscapes”, Urban Stu-

dies, Vol. 33, No. 8 (1996).

Skrifterna från forskningsprogrammet Fusion Point finns att ladda 

ner på alvstranden.com/stadsutveckling/fusion-point-gothenburg. 

Där ingår dock inte ett ”ofärdigt utkast” med titeln Älvstadsprojek-

tet – en kritisk granskning, utan angiven författare men skrivet av 

Carl Mossfeldt för ett seminarium inom Fusion Point-projektet. Det 

har gett bidrag till beskrivningen av förändringen kring 2008.
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Norra Älvstranden i Göteborg är ett av de mest omfattande stads-

utvecklingsprojekten i Sverige både i tid och i rum. Fem km varv 

och hamnar i centralt läge har under fem decennier omvandlats 

till en stadsmiljö. Den här skriften är en fallstudie av något som 

började i en planerarvision av en ”blandstad” för att på 1990-talet 

bli en ”entreprenörsstad”, framgångsrikt driven av ett kommunalt 

bolag. Skriften bygger på dokument och på minnesanteckningar 

och intervjuer med aktörer i processen. Det är ett stycke nutidshis-

toria och slutar med en utvärdering av en process och en produkt 

som står sig väl i raden av internationella ”waterfront”-projekt 

från det sena 1900-talet, med alla de svårigheter de mött.


