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Att hitta nya exploateringsmöjligheter i centrala och halvcentrala 

lägen har varit en uttalad ambition i många svenska städer de 

senaste åren. Nya bostäder i etablerade stadsdelar drar nytta av 

uppbyggd service- och kommunikationsstruktur samtidigt som 

det befintliga underlaget för kultur, shopping och stadsliv ökas. 

De nya bostadshusen längs Friggagatan i centrala Göteborg drar 

denna ambition till sin spets. Resultatet är värt att stanna upp 

och reflektera över.

Axeln Odinsgatan-Friggagatan är en märklig urban företeelse. 

Två breda boulevarder som möts i en öppen cirkelformad plats 

borde utgöra en viktig del av stadens gatunät. Så är inte fallet. 

Gatorna saknar naturliga kopplingar till omkringliggande stråk 

och har, tillsammans med den omgivande stadsdelen Stam-

pen, blivit något av ett urbant bakvatten. Trots att man är bara 

några minuter från Centralstationen upplevs gatorna som peri-

fera och avskurna. 

 En stor bov i dramat är Centralposthuset vid Drottningtorget. 

Den imposanta tegelborgen från 1925 ersatte en gammal fat-

tigförsörjningsbyggnad (byggd 1852) och placerades rakt mot 

intentionerna i 1866 års stadsplan. Odinsgatan och Friggagatan 

var på 1920-talet sedan länge utdragna och till stora delar be-

byggda. Kvar var bara den sista länken – kopplingen till Drott-

ningtorget. Istället för att låta Odinsgatan möta torget flankerad 

av två kvarter bredde posthuset ut sig över hela ytan och ska-

pade en monumental fond till torget men samtidigt en baksida 

mot den planerade axeln. Än idag är byggnadens barriäreffekt 

total – för att ta sig till Odinsgatan från Centralstationen måste 

man runda byggnaden på smala trottoarer, och korsa den hårt 

trafikerade Polhemsplatsen. Centralposthuset markerar därmed 

slutet på det integrerade rutnätet i city.

 En annan bov är områdets brist på övergripande stadspla-

nering. 1866 års stadsplan följdes till punkt och pricka när de 

södra och västra delarna av centrum utanför vallgraven bygg-

des, vilket gav upphov till sammanhängande och väl integre-

rad kvartersstad i Lorensberg och Vasastaden. Åt öster följdes 

planen bara sporadiskt. Stadsdelarna Gullbergsvass och Tegel-

bruksängen kom aldrig att bebyggas med kvartersstad och det 

planerade boulevardsystemet Vasagatan-Sten Sturegatan-Folk-

ungagatan-Odinsplatsen blev aldrig av. Tegelbruksängen hyser 

idag Nya och Gamla Ullevi samt nya Rättscentrum. Gullbergs-

vass hyser stadens stora bangård, E45/Mårten Krakowgatan 

samt ett avskuret verksamhetsområde vid älven. I glipan mellan 

dessa suburbana strukturer ligger Stampen, med Friggagatan 

och Odinsgatan som avsnörda boulevarder och Odinsplatsen 

som halvfärdigt nav. 

 En tredje bov är Friggagatans koppling österut. På 1930-ta-

let gick en stor del av infartstrafiken till centrala Göteborg via 

Friggagatan. Bangården hade då redan brett ut sig över den yta 

som i 1866 års stadsplan avsatts för en park, och man sökte 

en övergång mellan den slamriga järnvägsmiljön och Stampens 

stenstad. På de smala tomterna mellan Friggagatan och spåren 

byggdes en rad tvåvånings verksamhetsbyggnader som till stor 

del kom att hysa bilhandlare och verkstäder. När trafiklederna 

runt Göteborg omformades på 1960-talet och det stora Olskrok-

smotet byggdes strax öster om Stampen förlorade dock gatan 

sin roll som infartsled. Med detta kom bilförsäljningen att flyttas 

till de nya infarterna – Mölndalsvägen, Sisjön och industriom-

rådena längs E6. De små funkishusen längs Friggagatan hade 

varken läget, storleken eller kringytorna som krävdes för att hysa 

massbilismens kommersiella centrum. En successiv stagnation 

inleddes. Gatan blev känd som ”biker-street” och en blandning 

av MC-butiker, strippklubbar och ljusskygga nattklubbar fann 

sig tillrätta i husen. 
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 I början av 2000-talet började diskussionerna om att riva fun-

kishusen och i dess ställe bygga bostadshus i samma skala som 

på motstående sida av gatan. Planerna stötte på patrull. Många 

menade att den låga bebyggelsen bar på så stora kulturhisto-

riska kvaliteter att ett bevarande borde vara självklart. Andra pe-

kade istället på att ett tillskott på uppemot 500 nya hyresrätter 

mitt i staden borde motivera rivningen av en rad låga hus med 

tveksamma utvecklingsmöjligheter. Med detta skulle staden inte 

bara få ett välkommet tillskott av smålägenheter, man kunde 

dessutom väcka ett slumrande stadsliv längs Friggagatan till liv. 

Bevarande och rivning stod mot varandra, och trots att det tidigt 

gick att inse vilken sida som skulle gå segrande kom processen 

att dra ut på tiden. En enskild privatperson överklagade detalj-

planen upp till regeringen och först 2009 kunde bygget av de 

nya husen starta. 

 Idag kan vi studera resultatet. Mellan Friggagatan och spår-

området har den blott trettio meter breda marken utnyttjats 

optimalt. White arkitekter har tagit sig an uppgiften med stort 

allvar. Grundprincipen är att Friggagatan avlastas från buss-

trafik genom en ny renodlad bussgata mot spårområdet. Med 

detta har trottoarerna kunnat breddas på körbanans bekostnad. 

I mellanrummet mellan bussgata/bangård och uppgraderad in-

nerstadsgata har en säregen bostadsarkitektur tagit form. För 

att separera de nya lägenheterna från den alltjämt ganska livliga 

trafiken på båda sidorna har byggnaderna en hög bottenvåning 

med kommersiellt innehåll. Tomterna är med göteborgska mått 

hårt exploaterade. I princip rör det sig om två rader lamellhus 

ovanpå en sex meter hög sockel. Mellan husen bildas en smal 

kanjon där lägenheterna nås från loftgångar. Lamellen mot gatan 

har sex bostadsvåningar, lamellen mot spårområdet åtta. Totalt 

innehåller husen 452 lägenheter, 80% är ettor. Arkitekturen för-

håller sig på ett logiskt sätt till platsens förutsättningar. Längs 

loftgångarna radas det upp dubbelsidiga lägenheter med tyst 

sida inåt och stora fönster, i vissa fall burspråk, mot gatan eller 

spårområdet. Sakligheten löper som en röd tråd från den övergri-

pande planeringen ner till byggnadens detaljer. Här har arkitekt-

arbetet handlat om att få plats med många lägenheter på liten 

yta, hitta praktiskt fungerande sätt att kombinera de motstridiga 

kraven på solljus och bullerdämpning samt tillgodose de förmo-

dat unga och barnlösa lägenhetsinnehavarnas behov av sociala 

kringytor utan någon egentlig gårdsmiljö. Detta har White lyck-

ats bra med. Den smala och höga kanjonen, provocerande lik 

Alcatraz fängelsegångar, skapar ett tätt och intensivt mellanrum. 

Tillsammans med takens omsorgsfullt utformade terrasser finns 

goda förutsättningar för såväl spontana som planerade möten. 

Boendekvaliteterna skapas av läget, tätheten och överblickbar-

heten, inte som i den traditionella bostadsproduktionen av inte-

griteten, utsikten och ljuset. Detta ligger förmodligen helt i linje 

med den unga målgruppens preferenser. Hade husen utformats 

för en mer generell målgrupp hade lätt problem kunnat uppstå. 

Det är svårt att se hur barnfamiljer, pensionärer eller boende 

med sociala problem friktionsfritt skulle kunna använda sig av, 

och samsas kring, de smala loftgångarna. 

 Den höga bottenvåningen skapar resning i fasaderna och 

samtidigt en väl fungerande koppling mellan hus och gata. 

Enkla men robusta material såväl interiört som exteriört ska-

par en konsekvent helhet. Det lite ruffiga läget mot järnvägen 

möts upp av en proper arkitektur utan sirligheter. Förmodligen 

är det mycket få av Stampens invånare som kommer att sakna 

de äldre husen. Ökat serviceunderlag, uppsnyggad gatumiljö 

och upprensning av diverse ljusskygga verksamheter tilltalar 

nog fler än de som sörjer att en rad billiga, flexibelt användbara 

lokaler i innerstaden rivits.

 Den nya Friggagatan upplevs rumsligt som en traditionell in-

nerstadsgata. Kritikernas farhågor om att de nya husen skulle 

bli alltför höga känns med facit i hand överdrivna. Tidigare hade 

gatan till vis del karaktären av ett stadsbryn, idag är gaturummet 

slutet och inramat. I Alströmergatans förlängning bryts husraden 

vilket skapar en intressant öppning mot det rörliga spårområdet. 

Fasaderna är uppdelade för att skapa variation i gaturummet, 

men från fotgängarens synvinkel blir intrycket ändå massivt. 

Trots höga öppna bottenvåningar, lekfull fönstersättning och en 

skala som är mycket lik den traditionella stenstadens är det nå-

got som saknas. När stora hus placeras nära ett gaturum där 

fotgängare rör sig långsamt ställs högre krav på fasaderna än 
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att de logiskt avspeglar husets konstruktion och innehåll. De ti-

diga 1900-talshusen på andra sidan Friggagatan framstår i sin 

detaljrika nationalromantik som avsevärt starkare individer än de 

nya. Här ligger en generell utmaning för landets arkitekter. När 

centrala förtätningsprojekt motiveras med ambitioner att skapa 

levande stadsgator räcker det inte hela vägen att förse nymoder-

nistiska standardfasader med oregelbundet utslängda burspråk. 

Detaljbearbetning och tidlösa material är viktiga komponenter i 

den traditionella staden. Omsorgsfull och hantverksmässig be-

arbetning av fasaderna i den lilla skalan ligger tyvärr inte särskilt 

högt på dagordningen i dagens bostadsbyggande. Ändå är det 

just kopplingen mellan fungerande stråk, öppna bottenvåningar, 

horisontell variation och bearbetade fasader som gör de traditio-

nella innerstadsgatorna så attraktiva.

 Måhända kommer husraden att kännas mer dynamisk när 

den sista tomten mot Odinsplatsen, vilken är betydligt mindre än 

de andra, bebyggs. En lite mer vågad arkitektur, som tydligt bry-

ter mot Whites sakliga nymodernism, skulle vara ett välkommet 

tillskott. Sedan är gatan färdigbyggd, och det är svårt att komma 

mycket längre om målsättningen är att bygga en levande, flexibel 

stadsgata. Frågan är dock vem som skall röra sig längs den?

 Friggagatan lider som vi sett av dåliga kopplingar åt såväl 

väster som öster. Spårområdet utgör en kraftig barriär åt norr, 

och åt söder breder det glesa, färdigbyggda evenemangsområ-

det ut sig. I det direkta närområdet har flera nybyggnadsprojekt 

realiserats de senaste två decennierna. I planeringen av dessa 

har inte speciellt mycket intresse ägnats åt att analysera hur de 

alltmer attraktiva stadsdelarna öster om E6 (Olskroken, Lunden 

och Bagaregården) skulle kunna påverkas av tydligare urbana 

kopplingar till stadens centrum. Flera olika projekt – Skanskas 

kontors- och parkeringshus söder om Mölndalsån (tidigare 

Ericsson/Hewlett Packard), Det kommunala bostadsbolaget 

Poseidons bostadsexploatering av kvarteren Jankowitz och 

Venus, samt Rättscentrum och nygamla Ullevi – har uppförts 

utan intentioner att skapa en sammanhållen stadsmiljö. Genom 

denna disparata samling av funktionsseparerade enklaver rör 

sig dagligen strida strömmar av fotgängare och cyklister på 

väg mellan city och de alltmer gentrifierade stadsdelarna ös-

ter om E6. Problemet för axeln Friggagatan-Odinsgatan är att 

den snabbaste vägen för merparten av dessa är att ta sig över 

E6 via Willinsbron i Alströmergatans förlängning, och inte gång-

bron i Friggagatans förlängning.

 Här har vi en intressant paradox – Friggagatan har utformats 

som en levande stadsgata, men här är ett relativt litet genom-

fartsflöde av cyklister och fotgängare. Övriga delar av Stampen 

– som utformats slutet och introvert (Kvarteret Jankowitz har ex-

empelvis inte ens trottoarer mot Alströmergatan och mot den väl 

frekventerade Willinsbron ligger Skanskas P-hus) har ett natur-

ligt flöde av människor men saknar platser att stanna upp på.

 Hade den snabbaste gång/cykelvägen mellan centrum 

och Olskrokstorget gått längs Odinsgatan-Friggagatan hade 

det funnits en relativt stor kommersiell potential för t ex pubar, 

caféer och restauranger i de nya husen. Med dagens situation 

kommer vi nog istället att se en mer slätstruken näringsstruktur 

där mindre aktörer kommer få svårt att bedriva verksamhet. Lite 

som Hammarby allé, för att ta ett exempel från Stockholm. Pe-

rifera stråk har svårt att hävda sig i den urbana helheten. Sam-

tidigt skall vi ha i åtanke att det ännu inte färdigbyggda kvarte-

ret Venus, tillsammans med de nya husen längs Friggagatan, 

skapar ett ansenligt befolkningstillskott till Stampen. Som lokal 

huvudgata kommer Friggagatan troligen få en helt annan roll än 

den haft tidigare. 

 Även på längre sikt kan det öppnas intressanta utvecklings-

möjligheter. Den planerade Västlänken kommer att friställa stora 

delar av spårområdet norr om Friggagatan, och åter realisera de 

tankar om en sammanhängande kvartersstad mellan Stampen 

och Göta älv som 1866 års stadsplan lanserade. Detta är anled-

ningen till att de nya husen längs Friggagatan utformats så att 

Alströmergatan kan förlängas ut över spårområdet. Långt innan 

dessa planer kan konkretiseras kommer dock Götaälvbron att 

bytas ut, och skisserna på den nya bron visar en sluttande på-

fartsramp över Polhemsplatsen, Centralposthusets baksida mot 

Odinsgatan. Denna påfartsramp kommer givetvis att bli ett stort 

problem för den redan idag dåliga fotgängarkopplingen mellan 

Drottningtorget och Odinsgatan. Trots att Friggagatans nu fått en 

karaktär av stadsboulevard kommer Stampen även inom över-

skådlig framtid utgöra en lite sidsteppad del av Göteborg. 






