
Spårvagnshallarna i det tidigare industri- och bostads-
området Norra Gårda i Göteborg var vid sin tillkomst 
Göteborgs dittills största enskilda kommunala investering. 
Nybyggnaden var en följd av ett strategiskt beslut att fort-
satt utveckla spårvägen som kollektivtransportsystemets 
ryggrad. 

Göteborgs Spårvägars hundraåriga verksamhet, vars huvud-
anläggning på Stampen tillkom vid spårvägens elektrifie-
ring 1902, ersattes av en modern verkstads-, uppställnings- 
och centralförrådsanläggning, som skulle kunna inrymma 
de nya, större spårvagnar som samtidigt anskaffades.

Den 33.000 m2 stora anläggningen utformades nedbruten 
i volymer som speglar dess funktioners olika programkrav. 
Mot staden vänder byggnaden en detaljrik tegel- och puts-
arkitektur, medan långsträckta rytmiska fasader vetter mot 
angränsande stadsmotorväg.

Anläggningens arkitektur belönades med 1985 års Kasper 
Salin-pris.
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Anläggningen har ett väl utvecklat koncept för såväl arbets-
miljö som konstruktion, material och energiprestanda. Sty-
rande principer för planutformningen, förutom nedbryt-
ningen i artikulerade volymer, var t ex att huset trots sin 
storlek skulle ha en för alla gemensam entré, en gemensam 
stor matsal kompletterad med pausrum för varje avdelning, 
samt en ”hemvist” i form av en bänkarbetsplats för varje 
verkstadsarbetare, även maskinoperatörer. De olika spe-
cialverkstäderna ligger samlade runt en huvudkommunika-
tion, en ”gata” i den stadsliknande struktur, där verktygsut-
lämningen ligger som en kiosk i ett gathörn.

Huset är ett oömt ”stenhus”, med betongstomme, ytter-
tak med exponerade betongytor, ytterväggar av putsade 
lättklinkerbetongblock med tegelbröstning eller hel tegel-
klädsel och mellanväggar av fibercementskivor samt avfärg-
ning med silikatfärg. Det tunga huset, och särskilt betong-
taken, innebär en klimatutjämnad arbetsmiljö med mini-
malt behov av sommarventilation. Till momentant ener-
gikrävande ventilation av sprutmålningslokaler tas energi 
från omklädningslokaler som inte används under arbets-
dagen, och som snabbt återhämtar temperaturen pga den 
energimagasinerande byggnadskonstruktionen.

Husets i konstruktionen integrerade konstnärliga utsmyck-
ning utgår från stenhuskonceptet: Stora freskmålningar, 
infällda betongreliefer och kakeldekorationer och en skulp-
tur utförd av stuckmästaren Domenico Inganni, mentor för 
de konstnärer som utfört anläggningens freskarbeten.


