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Inledning
Detta stadsplaneringsprojekt för utformning av Masthuggskajen i Göteborg är slutresultatet av kursen
“Planering i stor stad”, fjärde året, vid institutionen för
Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet
består av detta dokument, ett program, en presentation
med fokus på visuell framställning samt en fysisk modell i skala 1:1000.
Arbeter har handletts av Erland Ullstad och Thomas
Hellquist.

syfte	

Syftet med detta arbete är att hantera komplexa
planeringsproblem i storstadsmiljö och utforma ett
planförslag för framtida utveckling av en stadsdel. Planområdet, föreslaget av Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, är Masthuggskajen, en centralt belägen stadsdel i
Göteborg som står inför förändring.
Förslaget syftar till att omvandla Masthuggskajen till
en levande och blandad stadsdel. Arbetet ska behandla
en mängd aspekter utifrån ett socialt, ekologiskt och
samhällsekonomiskt hållbarhetsperspektiv.

metod och tillvägagångssätt

Besök i planområdet utfördes den 16:e oktober 2008 i
syfte att kartlägga de nuvarande förhållandena samt för
att samla in material för analys av området. Nedan, ej i
hierarkisk ordning, presenteras de tillvägagångssätt som
har legat till grund för arbetet:

vision för masthuggskajen
•
•

Arbete har baserats på inventering, analys, diskussion,
skissande, litteraturstudier och idéutveckling vilket ska
resultera i en plan för Masthuggets framtida utveckling.
Dokument, undersökningar, historiebeskrivningar och
kommunens ställningstaganden som berör området har
studerats och övervägts.

•

Jämförelser med fallstudier från städer med liknande
förutsättningar i Sverige och Europa har utförts, däribland Malmö, Stockholm, Göteborg, Helsingborg,
Dresden och Amsterdam.

•

Utifrån gällande planer, framförallt Göteborgs
översiktsplan 2010 (se Planer och program) studerat
gällande riktlinjer, strategiska utvecklingsmål m.m. som
gäller både Masthuggskajen med omnejd men även för
Göteborg som helhet.

Följande problem är avgörande för projektarbetet; Stena
terminalen upptar hela kajområdet vilket omöjliggör
vattenkontakt och medför en betydande mängd trafik.
Bullernivåerna från framförallt Oscarsleden är mycket
höga vilket är ett hinder för ny bebyggelse. Vägen
blockerar samtidigt kontakten med vattnet. För att möta
framtidens utmaningar ur ett klimatperspektiv krävs
att Masthuggskajen, då den ligger i anslutning till Göta
älv, planeras och uppförs robust. Hänsyn ska tas till
höjda vattennivåer och extrema vädersituationer, som är
följder av ett förändrat klimat.

•

•
•
•

•
•
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Målet är att skapa en tät blandstad utifrån ett
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.
Göta älvs kaj ska åter bli tillgänglig för göteborgarna.
Området ska tillåta och uppmuntra till funktionsintegrering. Detta innebär att en byggnad eller
en plats kan ha flera användningsområden där
bostäder, arbetsplatser och service förekommer
(t.ex. i form av bokaler).
Staden ska tåla påfrestningar ur ett socialt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv.
Staden ska ha en mänsklig skala; de bebyggda
miljöerna ska inte upplevas som anonyma, för
stora och därmed ogästvänliga.
Masthuggskajen ska knyta an till omkringliggande områden och ta hänsyn till dessa i sin
utformning.
Hänsyn ska tas till historiskt betydelsefulla
miljöer för att vid nyplanering spegla den identitet som skapat och präglat området.
Kommunikationer (spårvagn, buss samt gångoch cykelvägar) till området ska vara goda
och det ska alltid löna sig att resa med kollektiva färdmedel. Masthuggskajen ska skapa
förutsättningar för ett boende utan bil.
Masthuggskajen bör präglas av en social såväl
som estetisk mångfald och ska upplevas som
spännande utan att bli otrygg.
Masthuggskajen ska erbjuda rika och varierade offentliga rum där stor hänsyn tagits till
utformning och kvalitet men framförallt till de
människor som vistas här.

Planområdets läge och area

Projektområdets avgränsning bygger på det utredningsområde som anvisats i uppgiftsdokumentet. Utöverutredningsområdet ingår även Stena Lines färjeterminal
i projektområdet som bildar en uppdelning i två delområden.
I söder gränsar området till Långgatornas täta rutnätstruktur. Masthuggskyrkan och S:t Johannes Kyrka
bildar ett grönstråk som leder ner till planområdet i
sydväst. Oskarsleden, Fiskhamnen och Stigbergsliden

Masthuggskajens lokalisering i Göteborg

gränsar till området i väster. Järntorget och Järnvågen
kring Folkets Hus ansluter till projektområdet i sydost.
Skeppsbron i nordost ansluts till området genom Masthamnsbron. Från Stigbergstorget till Järntorget sträcker
sig tät stadsbebyggelse som har vuxit upp under generationer. Längs med vattnet sträcker sig Oskarsleden.
I väst ger Oskarsleden, topografin och hamnen dåliga
förutsättningar för stadsstruktur. I öst, vid skeppsbron,
har Götatunneln gett nya möjligeheter till stadsbyggande och utredningsprocessen har kommit långt. Götatunneln har även förändrat miljön kring Järnvågen. En stor

trafikapparat skapar här en klar uppdelning till projektområdet. Kontakten med de omgivande stadsdelarna
har en hög prioritet i projektarbetet.
Planområdets area (exklusive vatten): ca 240 ha

De röda markeringarna visar Göteborgs stadsbyggnadskontors rekommenderade planområde samt det utökade planområde
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Bakgrund och förutsättningar
Området då och nu

Masthuggskajen har en lång historia av hamnverksahet
och har haft en stor betydelse för Göteborgs utveckling
och identitet. Vid Masthuggskajen fanns det redan på
1600-talet många viktiga verksamheter med anknytning
till älven. Delar av marken arrenderades ut till personer
som drev handel med trä och tillverkade master. Området användes också till båtbyggeri, ett tjärhof1 låg
längst ut mot väster. Innanför hamnen låg landerier2
med trädgårdar och gles bebyggelse.

Bebyggelse

På 1920-talet upprättades en övergripande plan för
Masthugget. Planerna innebar att den befintliga bebyggelsen ändrades från oregelbunden karaktär till strikta
1 Anläggning för behandling av tjära.
2 Bebyggd jordbruksfastighet som ligger inom en stads donationsjord, det vill säga mark som av staten tilldelats staden i samband
med att staden fick sina stadsprivilegier.

rätvinkliga kvarter och raka gator, Långgatorna. Masthuggstorget och Järntorget var redan under 1700-talet
öppna platser vilka blev större och fick en striktare form
i och med de nya planerna. Söder om Första Långgatan
byggdes stenhus med en blandning av bostäder och
verkstäder m.m.
Sjömanshemmet, uppfört 1942 är en av de byggnader
som finns med i programmet för bevarande av kulturhistorisk värdefull bebyggelse (del 1). Andra byggnader
och miljöer som nämns inom projektområdet är kv.
30 Snipan, byggt 1938 för yrkesskolan och ritat av G
Ålander. Barlastgatan och Stigbergsliden beskrivs också
i programmet och här ligger Amerikahuset, en 1920-tals
klassisistisk byggnad uppförd 1923. Denna påkostade
byggnad står som ett monument över rederinäringens
roll i Göteborg. Här ligger också Wettergrens kappfabrik från 1897 i karaktäristiskt gult tegel. Vid Barlastgatan ligger även den gamla pumpstationen uppförd
1911 i nationalromantisk stil.

Natur

Masthuggskajen består i dagsläget nästan enbart av
hårdgjord yta med undantag för några enstaka träd.
Samt en allé längs delar av Oskarsleden. Det finns dock
visuell kontakt med den grönska som omger Stigberget
och S:t Johannes kyrka och ska ses som en kvalitet i
området.

Infrastruktur/kommunikation

Trafiksituationen: Korsningen Järnvägsgatan Götaleden är i dagsläget en central infrastrukturell nod
med hög trafikbelastning från omkringliggande transportleder. Till denna knytpunkt strömmar trafik från
Järnvågsgatan (riktning Järntorget och vidare in mot
staden); Skeppsbron, riktning nordöst; Den nybyggda
tunnelnedfarten till Götaleden (riktning österut) samt
Götaleden i västlig riktning. Götaleden (som övergår
i Andrégatan och senare Oscarsleden) har hög trafikbelastning (årsmedeldygnstrafik 2007 var 50700 fordon)
och består av 4 filer. I anslutning till Götaleden löper
Emigrantvägen, en tvåfilig bilväg med betydligt mindre
belastning än Götaleden. Längs med och norr om denna
väg löper Stena Lines system av påfartsbanor (upp till
16 st) till färjorna. Dessa upptar idag en stor yta av
området.
Hårdgjord yta avsedd för trafikändamål upptar i dagsläget en stor del av områdets yta. Trafiken och trafiksituationen har alltså fått spela en central roll vilket skapat
en stark barriär som avskiljer områdets bebyggda delar
från Göta älv. För att kunna använda dessa delar av
området, dvs. de delar som ansluter till vattnet, kommer
trafiksituationen att behöva åtgärdas. Möjliga lösningar för detta skulle kunna vara en nedgrävning, något
som redan disskuterats av kommun m.fl. (se Planer och

Bild:1 (Eriksson 2001) Hamnverksamhet på Masthugget 1914
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Program) av Andrégatan/Oscarsleden; en förlängning
av Götatunneln eller en överbyggnad av vägen. Trafiken
ger även upphov till buller och utsläpp, som tillsammans med barriäreffekten, bör ses som negativa aspekter.
Söder om ovan nämnda hårt trafikerade del i området
löper ett antal mindre vägar som ansluter till den bebyggelse som finns i området. Dessa är framförallt:
Första Långgatan som övergår i Stigbergsliden, en central gata och knyter an till såväl Masthuggstorget som
till Järntorget. Denna används av fordon och kollektivtrafik (bussar och spårvagn) och av gång/cykeltrafikanter. Gatan är uppdelad så att filerna (i östlig, resp. västlig
riktning) särskiljs av en yta endast använd för spårvagnar. Övriga tvärgator (Nordhemsgatan, Värmlandsgatan,
Östra Sänkverksgatan m.fl.) används i dagsläget framförallt som parkering av boende i området.
Kollektivtrafik: Järntorget är en knutpunkt ur kollektivtrafiksynpunkt. Härifrån går spårvagn längs Linnégatan,
mot Saltholmen/Majorna och in mot centrum. Spåret tar
en stor del av Första Långgatan i anspråk. Första Lång-

Bild 2 (Ljungdahl 2003): Masthuggskajen 1800-tal, kajkanten
domineras av indragna lastkajer.

gatan är en av de få gator i centrala Göteborg där spårvagnarna kör i 50 km/h. Därför är spårområdet avstängt
med staket för fotgängare .
Ett flertal bussar trafikerar området och flera av dessa
stannar vid Järntorget medan andra endast passerar
Götaleden. Även Älvsnabben har en hållplats i området,
vid Rosenlundskanalens utlopp.
Gång- och cykelvägar: Längs med Emigrantvägen löper
en cykelväg i öst-västlig riktning och den tillhör stadens
huvudcykelnät.

Angränsande områden

I anslutning till projektområdet Masthuggskajen ligger
Långgatorna, Linnéstaden, Masthuggsterassen, Stigberget samt Kungshöjd. Även områden på norra sidan
älven bör beaktas då dessa står i visuell kontakt med
Masthuggskajen.
Långgatorna: Området där de fyra långgatorna idag
ligger hade ursprungligen en organisk form som än-

Bild 3 (Ljungdahl 2003): Masthuggskajen 1900-tal, kajkanten
utfylld och idagsläget linjär.
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drades till mer rätvinkliga kvarter under början av
1900-talet i enlighet med den plan som togs fram då.
Området har haft en ”ruffig” karaktär under större
delen av 1900-talet, med porrbutiker, prostitution och
”skumma” affärer. Under senare delen av 1900-talet och
in på 2000-talet har området genomgått en förändring.
På grund av de billiga lokalerna i området så öppnade
här många små verksamheter, nischade klädbutiker,
skivaffärer, secondhandbutiker, ateljéer och skivbolag.
Detta har skapat en levande och kreativ miljö i många
avseenden. Det finns en rädsla bland områdets invånare
för att områdets attraktivitet ska leda till att hyrorna går
upp och att de nuvarande verksamheterna ska behöva
flytta. Man pratar alltså här om en gentrifieringsprocess.
Vi menar att det är av yttersta vikt att långgatornas känsla får finnas kvar och helst ”spilla över” i ett framtida
Masthuggsstaden.
Linnégatan: Längs Linnégatan löper spårvagnsspåren i
nord-sydlig riktning. Byggnaderna består framförallt av
sjuvåningshus i sten från 1800-talet. Området byggdes
upp under hela 1800-talet och har därför en stor variation i sin bebyggelsekaraktär. Det finns även element
av saneringarna på 1960-talet, ett exempel på detta är
Nordostpassagen. En mängd olika sorters butiker och
verksamheter är belägna i området. Linnégatan har på
senare tid blivit ett populärt krog- och caféstråk. Linnégatan upphör idag vid Järntorget då bygget av Götatunneln skapat en stor trafikapparat som försvårar gångoch cykeltrafik mellan Järntorget och älven. Första
långgatan utgör också en barriär eftersom spårvagnen
har en högre hastighet och avskärmas med staket. Det
stråk som leder från Linnégatan via Järntorget mot
Kungshöjd har sedan tunnelbygget förstärkts genom en
ny bro och upprustning av Esperantoplatsen.

Masthuggsterassen: Området ligger på höjden söder om
projektområdet och består av flerbostadshus som står
i vinkel ner mot vattnet. Husen byggdes mellan 1967
-1972 och innehåller totalt 1050 lägenheter. Bostadsrättsföreningen är Sveriges största och området upptar
en yta lika stor som stadsdelen Haga. Igenom området
leds flera gångvägar ner mot Masthuggstorget. Det förs
en diskussion om en förtätning av området är möjlig.
Det verkar dock som att de boende i området trivs
mycket bra med de öppna ytorna som det glesa bostadsområdet ger.
Stigberget: Väster om projektområdet ligger Stigberget
med blandad bebyggelse som främst är från 1800-talet.
Vid Stigbergstorget finns ett flertal butiker, kontorslokaler samt Sjöfartsmuseet. Spårvagnsspåret går uppför
Masthuggsliden förbi St. Johannes kyrka upp till Stigbergstorget och vidare mot Majorna och Saltholmen.
Kungshöjd: Kungshöjd är det område som ligger öster
om projektområdet. Området består av stenhus från
1800-talet. Gångstråket över Kungshöjd förbinder området kring Järntorget med staden innanför vallgraven. I
och med det nya området på södra älvstranden kommer
området att utvecklas ytterligare under de kommande
åren. Det finns också planer på att dra en spårvagnslinje
mellan kvarteret Pustervik och Folkets hus vidare ner
längs kajen på den södra älvstrandssidan.
Norra Älvstranden: Under de senaste 15 åren har det
byggs mycket bostäder på Norra Älvstranden. Dessa
områden når man via båt eller via någon av broarna. Det
är önskvärt att i framtiden få kontakt mellan norra och
södra älvstranden. Det finns planer på en kollektivtrafiktunnel under älven inom projektområdet.

Risker och Robusthet

Masthuggskajen måste kunna motstå morgondagens utmaningar utifrån ett socialt, ekologiskt och tekniskt perspektiv. Att en plats eller ett område är robust innebär
att det är stabilt samtidigt som det ska kunna genomgå
förändring; att det är effektivt, dvs. utnyttjar de resurser
som finns på plats; att det är immunt mot påfrestningar
som i många fall kan vara svåra att förutse; att det finns
en kontinuitet samt att området är hållbart. Allt detta
kan sammanfattas i att Masthuggsstaden måste utgöra
en solid plattform som är stark nog för förändring. Detta
kan uppfattas som något abstrakt, men problemet är just
att det är svårt att förutse exakt vilka problem som kommer att uppkomma. I arbetet med Masthuggsstaden är
dock följande punkter av högsta vikt att beakta:
Klimat: Masthuggskajen är beläget i anslutning till
Göta älv och är således utsatt för hårda vind- och
nederbördsmängder. Dessa förutses öka som en följd
av den globala uppvärmningen och de konsekvenser
den förväntas medföra. Sannolika konsekvenser är att
extrema vädersituationer kommer att återkomma mer
frekvent vilket innebär en större översvämningsrisk.
100-årsregn förvänts t.ex. återkomma vart tionde år
i framtiden. Den högsta normala högvattennivån är i
dagsläget +11,1 meter och den högsta högvattennivån
som förväntas återkomma vart hundrade år är +11,7
meter. Om hundra år förväntas dock dessa nivåer öka
med 0,2 respektive 0,6 meter, vilket innebär nivåer om
+11,3 (10-årsflöde) samt +12,3 (100-årsflöde). Det extrema vädret innebär större påfrestningar på staden som
helhet och med stor sannolikhet på områden i anslutning till Göta älv. En höjd havsnivå är ett reelt hot. Det
är i dagsläget mycket svårt att uppskatta hur hög en
sådan höjning skulle kunna bli och vilka konsekvenser
8

den skulle medföra. En höjning av havsnivån skulle
inte bara påverka Masthuggskajen utan Göteborg som
helhet. Därför är det möjligt att tänka sig en framtida
helhetslösning för staden i form av slussystem (liknande
system finns bl.a. i Holland) beläget längre ut i havet.
Segregation: För att undvika att Masthuggsstaden blir
segregerat är det viktigt att förstå hur och varför det
sker. I många nyplanerade områden rivs ofta all befintlig bebyggelse för att ”bereda plats för det nya”.
Detta kan nog enklast förstås genom att titta på liknande
nyplanerade områden i Sverige, t.ex. Västra hamnen i
Malmö och Hammarby sjöstad i Stockholm. Dessa har
flera likheter med Masthuggskajen, med skillnaden att
Masthuggskajens placering är mer central än de övriga.
Både Västra hamnen och Hammarby sjöstad består
framförallt av exklusiva bostadsrätter vilka framförallt
bebos av en välbärgad medelklass. För att undvika en
liknande utveckling är det viktigt att uppnå en blandning av upplåtelseformer, dvs. både bostads- och hyresrätter samt studentlägenheter och äldreboende. Genom
flera byggherrar reduceras riskerna av totalentreprenad
och vilket leder till homogenisering. Att bevara befintlig
bebyggelse är också något som tenderar att reducera
riskerna för homogenisering av området. Gamla industrilokaler, där verksamheten stått stilla under en längre
tid, kan användas som lokal för kreativ hobby- och
konstnärsverksamhet, ungdomsgårdar osv. Det är även
viktigt att offentliga platser hamnar i fokus. Även om
hemmet för de flesta är den viktigaste platsen är det, ur
planeringsperspektiv, viktigt att alla människor har möjlighet och rätt till att använda de platser som knyter ihop
det privata och fungerar som nav. Det handlar framförallt om torg, parker och gemensamma ytor för lek
och spel, men även ett sammanhängande och attraktivt
kajstråk, som fungerar som transportled för gång- och

cykeltrafikanter på väg genom staden.
Transporter och farligt gods: Eftersom området är
beläget i en del av Göteborg med hög trafikfrekvens
måste detta beaktas. En grundregel är att ju mer trafik,
desto större risker, eller åtminstone fler. Samt att fler
vägar genererar mer trafik. Det gäller inte bara de tunga
transporter som görs i form av motortrafik på vägarna
utan även i form av fartygstrafik på Göta älv samt fordonstrafik i området. En förlängning av Götatunneln reducerar många av de riskfaktorer som en högtrafikerad
väg innebär, med buller, utsläpp och eventuella olyckor.
Genom att möjliggöra för och sätta gång- och cykeltrafiken i fokus och låta fordonstrafiken få finnas på
gång- och cykeltrafikanternas villkor minskar åtminstone risken för allvarliga olyckor. Det ska understrykas
att det varit svårt för oss att ta hänsyn till de fartyg som
trafikerar Göta älv och förutse de risker som dessa eventuellt skulle kunna innebära.

Planer och program

Följande aktuella planer och program finns över området och har beaktats i projektarbetet.
Översiktsplanen, Göteborgs förslag till ny ÖP 2010:
Fokuserar på en långsiktigt hållbar stad med balans
mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer.
Göteborgs stadskärna ska förtätas med bostäder, kollektivtrafiken ska öka markant och prioriteras framför
biltrafik. Robusthet betonas särskilt vilket bl.a. innebär
att ny bebyggelse måste klara av högre vattennivåer och
extremt väder. Oscarsleden i projektområdet är i översiktsplanen klassad som riksintresse och även markerat
som riskområde för översvämning och höga vattenstånd. De centrala delarna av Göteborg ska stärkas med

ytterligare 40 000 arbetsplatser och 30 000 boende fram
till 2020. I Göteborg finns många möjligheter att bygga.
De före detta hamn- och industriområdena i centrala
Göteborg ger en potential för en omfattande utveckling
av regionkärnan.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett program för
bevarande: Programmet fungerar bl.a. som underlag vid
planering och beskriver vilka byggnader som är värda
att bevara ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Syftet är att
bevara kulturmiljöer som speglar Göteborgs utveckling
och som är typiskt göteborgska.
Program för Långgatsområdet, Masthuggetkvarteren
1-1: Programmet beskriver området kring långgatorna
och syftar till att ge underlag för nya detaljplaner.
Linnéstaden: Beskrivning av Stadsdelen, mars 2008:
Beskrivningen är framtagen för att fungera som
planeringsunderlag, introduktion till stadsdelen för
stadens invånare, kommunala förvaltningar, företag
m.m. Projektområdet Masthuggskajen beskrivs som ett
område med möjlighet för blandad stadsbebyggelse. En
eventuell överdäckning och sänkning av Oscarsleden
diskuteras samt möjligheten att på sikt ge färjeterminalen ett alternativt läge för att ge området tillgång till
älven (2008 s 7 &31).
Detaljplaner: Hela området är detaljplanelagt. Älvstranden utveckling AB; ”Program söder om masthuggskajen”, Älvstranden utveckling och Stadsbyggnadskontoret arbetar sedan våren 2008 med området mellan
Stigbergsliden och Järntorget i syfte att utreda trafikfrågor och en fortsättning av bebyggelsen längs Långgatorna. ”Parkeringskvarteren” närmast tunnelmynningen
ägs av Älvstranden Utveckling AB och bedöms som de
9

områden där förändring kan ske under de närmsta åren.
K2020, Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen,
2008: I programmets målbild nämns projektet Storkringen innebär att Lindholmen förbinds med Masthugget/
Järntorget. På längre sikt kan den fortsätta i en tunnel
från Stigberget till Linnéplatsen.

Riksintressen och
skyddsbestämmelser

Planområdet rymmer en mängd byggnader av kulturhistoriskt värde. Göteborgs stads bevaringsprogram från
1999 behandlar dessa vilket innebär att denna bebyggelse är skyddad. I områdets västra del är Wettergrens
kappfabrik (från 1887) belägen. I närheten av den gamla
fabriksbyggnaden ligger även Amerikahuset (uppfört
1919-1923, viktigt som ett monument över rederinäringens roll i Göteborg) samt en pumpstation i nationalromantiskstil från 1911. Programmet behandlar även
större delar av Långgateområdet samt Järntorget, vilka
anses värda att bevara och skydda eftersom de utgör
områdets historiska helhetskaraktär. Sjömanshemmet
och Folkets hus (uppförda 1930-1950) samt Frilagret,
beläget i områdets östra del är andra byggnader som
finns med i programmet för bevarande av kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Förutom dessa enskilda byggnader är Göta älv riksintresse för hamnverksamhet och
Oscarsleden för trafik.

Analys
Genom att använda oss av bl.a. Kevin Lynch stadsanalys (Lynch 1960) som studerar hur människor upplever och orienterar sig i staden; SWOT som innebär att
studerar områdets styrkor, svagheter, möjligheter och
hot, Jane Jacobs fyra principer (Jacobs 1961) för att skapa ett levande stadsrum samt Jan Gehl (Gehl 1970) och
hans teorier om hur liv mellan husen skapas i staden.

Gator och Trafik

Rutnätsstaden erbjuder många kvalitéer eftersom den
utnyttjar ytan i staden effektivt, är lätt att orientera sig
i samt på ett naturligt sätt knyter an till den befintliga
rutnätsstrukturen i de omkringliggande områdena.
Negativa aspekter av detta sätt att bygga stad på är att
det kan upplevas som enformigt då det skapar långa
gaturum. En strategi för att motverka detta kan vara
att bryta upp rutnätet för att skapa ett mer levande och
dynamiskt gaturum där det är intressant att upptäcka
staden. Detta utgår från Gordon Cullen’s begrepp ”serial

vision”(Cullen 1961) som innebär att stadens besökare
kan upptäcka staden genom att nya målpunkter lockar
och för denne framåt.

Vi har studerat områden som ligger på liknande platVi har studerat olika gator i Göteborg och jämfört dessa ser som Masthuggskajen i omvandlingsområden, nära
med Första Långgatan som idag fungerar dåligt. Bredd- vattnet. Några av dessa är Eastern Harbor i Amsteren på Första Långgatan verkar inte vara problemet efter- dam, Hammarby sjöstad i Stockholm, Västra Hamnen i
Malmö och Norra älvstranden i Göteborg. Masthuggssom måtten är de samma som på flera andra populära
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Bild 3 (Gehl 2006): Piazza Tartini, Piran, Slovenien. 1992, arkitekt:
Boris Podrecca.

Kvartersstruktur och
bebyggelse

privat

halvoffentligt

halvprivat

offentligt

Trafikseparerad kvartersstad

svårdefinierade

• uppbruten gatustruktur
• få lägen för verksamheter
• konsekvent
stadsrum
• otydliga
• få lägen för verksamheter mot gata
• en del restytor
• en del restytor
• antalvåningar
• antalvåningar
• e=
• e=

Trafikseparerade lamellhusområden
Källa: Stadsbyggnadskvaliteter

Bild 4 (Stadsbyggnadskontorer 2008)
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• entréer mot gata eller gård
• halvprivata gårdsrum
• uppbruten gatustruktur

• entréer mot gård
naturrum
•
• otydlig skillnad mellan

-

Omgivande områden

Grönstruktur

Inom några år kommer Skeppsbron på Södra Älvstranden att vara mål för en stadsförnyelse. Likt Masthuggskajen är området beläget centralt i staden med närheten
till vattnet som stor kvalitet. Mellan dessa två områden
är den stora trafiknoden strax söder om Järntorget belägen. Denna utgör idag en svårpasserad barriär.

Stena

För att skapa ett framtida Masthuggskajen som på ett
meningsfullt sätt anknyter till angränsande områden är
det viktigt att ta fasta på de stråk som utgör förbindelsen
mellan dessa. Det ska kännas naturligt att röra sig mellan olika delar i staden genom att det finns en känsla av
kontinuitet. I dagsläget utgör Första Långgatan en gräns
och barriär mellan Linnéstaden och Masthuggskajen.

I dagsläget är det mycket svårt att på ett enkelt och
naturligt sätt röra sig från Järntorget vidare mot Masthuggskajen.

Första Långgatan rikting väster ut från Järntorget.

Grönskan i en tät stadsdel bör också den vara tät och
sammanhållen. I den klassiska kvartersstaden är det
gröna rummen ofta sammanhållna och väl avgränsade.
Det är viktigt att man har en strategi bakom placering
och gestaltning av de gröna rummen när det kommer till
en tät stadsstruktur.

Stena terminalens uppställningsytor för godstrafik upptar hela kajområdet vilket omöjliggör vattenkontakt
och medför en betydande mängd trafik. Detta innebär
att staden inte kan uttökas och sträcka sig till älven
längs med Masthuggskajen. Samtidigt ger verksamheten
kvaliter till Göteborg genom arbetstillfällen och turism.

Planområdets västra del idag bestående av vägar och parkeringsplatser.
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Oscarsleden riktning väster ut,

Oscarsleden riktning väster ut, folkets hus och Masthuggskrykan till
vänster i bild.

förslag för masthuggstaden
vägen till förslaget

1. Fortsättning på långgatornas struktur mot älven i horisontal led. Gatorna skapas efter de vägar som finns här
idag, vägen närmast vattnet är ett nytt stråk.

2. Förstärkning av länkar från staden ut mot älven, en
fortsättning på den stadsstruktur som finns idag. Dessa
länkar öppnas eftersom Stena Lines ytor reduceras i
förslaget.

3. Insnitt/kanaler in mot staden för att skapa ytterligare
vattenkontakt, identitet och rumslig variation i området.
Insnitten anspelar på strukturen som fanns längs masthuggskajen på 1800-talet.

4. Gatustrukturen bryts upp för att anpassas till befintlig
bebyggelse och skapa varierade gaturum samtidigt som
vattnet förs in som berikande element i staden.

5. Kvarteren skapas efter det rutnätet som gatorna
bildar.

6. Planförslagets byggnader och länkar i förhållande till
gatustrukturen.
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Syftet med planförslaget är att skapa en blandad stadsdel med variation i användning
och användare, och som är levande hela dygnet. För att möjliggöra levande gaturum
bör bottenvåningarna i husen innehålla främst verksamheter och handel.

markanvändning

•
•
•

byggnadshöjder

Längs Första Långgatan koncentreras verksamheter och handel.
Större delen av områdets kontorslokaler lokaliseras vid trafikapparaten i planområdets östra del.
Bostäder blandas med verksamheter och kontor i hela planområdet.

Taken och hushöjderna i området föreslås ha en sammanhållen struktur. Taken varieras mellan pulpet, sadeltak, och platta tak.

•
•
•
•
•
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Närmast de trafikerade gatorna ligger de högsta husen då gaturummen här
är bredare och tål högre hus.
Byggnadshöjden ökar ut mot vattnet för att möjliggöra fler bostäder.
Kajstråket och tvägatorna har smalare gaturum vilket kompenseras med
lägre byggnader.
Kontorslokalerna vid järnvågen får högre höjd då gaturummet tillåter
detta.
Kvarterens hushöjder är lägre i öst- och västlig riktning för att kunna
skänka mer solljus åt innergårdarna.
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Masthuggskajen sett från Norra Älvstranden.

I bildens fond, Järntorget. Första Långgatan med ny
träallé samt det befintliga parkeringshuset ersatt av kontor- och bostadshus.

Vy över Masthuggstorget och området sett från söder.
De nya kanalerna förbättrar vattenkontakten med områdets befintliga och nyplanerade delar.

Masthuggskajen fullt utbyggd med öppna kvarter mot
älven och slutna in mot staden. I nedre hörnet av bilden,
punkthus ovanpå Götatunnels nya mynning.

Vy över den nya allén som förbinder Järntorget med
Allétrappan. På- och avfarter till Götatunneln nedsänkta
för att minimera trafikplatsen och skapa ett trivsammare
gaturum.

I bildens mitt Amerikahuset och det nya torget/spårvagnshållplatsen Amerikplatsen.
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Modell skala 1:1000
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att röra sig mellan de olika delarna i staden, framförallt
till fots och med cykel. Det bör även finnas en visuell
förståelse vid denna typ av transport och det är därför
viktigt att skapa siktlinjer med tydliga målpunkter. En
sådan siktlinje är när man cyklar från Järntorget mot
älven.

Gator och Trafik

huvud cykelstråk
cykelstråk
0 50 100

Nya Cykelstråk

Oskarsleden: En stor del av området upptas av leden.
Den är ett riksintresse men samtidigt en stor barriär. I
den stadsdelsbeskrivning som blev klar i mars 2008 (se
Planer och Program) diskuteras möjligheterna att sänka
och överbrygga Oscarleden, det forstatta arbetet utvecklar dena idé. Området består idag till stor del av parkeringsytor och kontor, förmodligen som ett resultat av
de negativa konsekvenser som uppkommer i och med
Oscarledens och Stena Lines placering. Dagens bulleroch partikelnivåer försvårar en attraktiv boendemiljö.
För att kunna uppnå arbetets mål förlängs Götatunneln
och en ny tunnelmynning anläggs söder om Fiskhamnen. Detta innebär att Masthuggskajen görs tillgänglig
för nybyggnation av såväl bostäder och verksamheter
som attraktiva parkstråk och grönytor utan att framkomligheten på Oscarsleden påverkas.
Gång- och cykelstråk: Genom att skapa ett lättillgängligt gång- och cykelstråk som knyter an till vattnet
förminskas ytterligare den barriäreffekt som korsningen
Järnvågsgatan/Götaleden idag utgör. Det ska vara enkelt
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Första Långgatan: Gatan upplevs idag som ödslig,
feldisponerad och överdimensionerad. Gatubredden
är cirka 35 meter och används i dagsläget främst som
höghastighetsområde för spårvagnar och genomfartsled.
Det ska dock jämföras med Linnégatans 41 meter, ett
gaturum som trots sin bredd erbjuder ett rikt stadsliv
med liv och rörelse. En stor brist för gatulivet är att
rummet inte upplevs som slutet, eftersom byggnaderna
på gatans norra sida är väldigt torftiga och saknar Andra

Långgatans funktioner. Här saknas helt enkelt byggnader som genererar gatuliv. En levande gata utgörs av
butiker, restauranger, offentliga lokaler och funktioner.
Med utgångspunkt i detta är måler att göra Första
Långgatan till en levande länk mellan Linnéstaden och
Masthuggsstaden. Detta uppnås bl.a. genom att gatan
förtätas samt genom att möjliggöra för funktioner såsom
handel, restaurang- och caféliv. Trottoarstråk bör bli
bredare, cykelstråk infogas och ett alléstråk med parkeringsmöjlighet bör införas, på bekostnad av körbanans
bredd. Den ska omvandlas till en enfilig gata och spårvagnstrafikens yta, som i dagsläget är stor, reduceras
därmed.

Första Långgatan: Gaturum
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Gator och Trafik

biltunnel
bilväg
gårdsgata

0 50 100

Bilvägar

Korsningen Järnvågsgatan/Oscarsleden: Samtidigt som
Oscarsleden grävs ner och blir en förlängning av Götatunnel byggs knutpunkten Järnvågsgatan/Oscarsleden
om. För att skapa ett stadsmässigt rum förminskas
denna trafikplats genom att hela trafikapparaten sänks
två meter. Detta medför att att på- och avfarterna till
tunnel går under jord på halva den sträcka som motsvarande på- och avfarter hade gjort om korsningen hade
varit kvar i markhöjd. Detta innebär att bebyggelse kan
stå tätare och gaturrummet minskas.
Masthamnsgatan / Oskarsgatan
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hållplatsen på Första Långgatan kommer att flyttas till
Masthuggstorget som blir en knutpunkt för de befintliga
linjerna och den nya linje som kommer att binda samman Masthugget med Norra Älvstranden.

Gator och Trafik

Ovanpå tunneln finns i förslaget nu Oskarsgatan, med
hastighets begränsning 50 km/h. Söder om Oskarsgatan
ligger Masthamnsgatan som har samma karaktär (se
sektion s.20).

bef. Ävsnabben hlp.
ny Älvsnabben hlp.
Älvsnabben
ny spårvägshlp.
spårvägstunnel
ny spårväg
bef. spårväg
bef. hlp.
0 50 100

Kollektivtrafik

Spårvägen: Spårvägen är det effektivaste kollektivtrafikslaget i Göteborg avseende turtäthet och
kapacitet. K2020s vision för Göteborgs framtida
kollektivtrafiksystem innehåller ett flertal nya spårvägsdragningar som vi tar hänsyn till och utvecklar i planförslaget. Den planerade Kringeln som kommer att
knyta ihop Järntorget med Drottningtorget via Södra
Älvstranden kompletteras med en ny älvförbindelse i
form av en kollektivtrafiktunnel. Förlsaget innebär att
den nya dragningen utgår från Masthuggstorget och
fortsätter, till skillnad från K2020s förslag som går in i
berget under St. Johannes kyrkan, mot älven via Amerikahuset med en ny hållplats på södra sidan av Amerikahuset. Därefter gå under jord och komma upp på Norra
Älvstranden. Detta blir ett första steg i den planerade
”Storkringeln”. Anledningen att det här föreslås en
annan lösning är att spårvägen inte kan gå under jord
innan den passerat över förlängningen av Götatunneln
samt att det ger möjlighet för ny hållplats vid det nya
torget framför Amerikahuset. Den befintliga spårvägs-

Amerikaplatsen med ny spårvägsdragning
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stråk och platser

nya platser
bef. platser
bef. stråk
nya huvudstråk
nya stråk

skapar förslaget många olika typer av platsbildningar
i området. Element som bidrar till variationen är t ex
indragna kanaler från Göta älv. Detta anspelar dels på
områdets historia, där indragna lastkajer var ett inslag
i stadsbilden, men även för att närheten till vatten är en
stor kvalitet i en stad. Ett annat element för att skapa
variation är det handelsstråk som sträcker sig från Masthuggstorget ner mot hamntorget. Stråket består av en
pelargång längs kanalen. Genom att tillåta verksamheter
som saluhall och andra butiker längs pelargången så
kommer många människor att röra sig här, och gången
kommer att ge området karaktär.

0 50 100

Allétrappan: Nya Allégatan förlängs med en cykelbana
ned mot vattnet och ansluter till Kajstråket. Här skapas
en plats med en trappa ned mot vattnet. Platsen blir en
knutpunkt där människor kan samlas för att sitta ner, ta
en kaffe och spana på båtar. Älvsnabben har också en
hållplats strax öster om trappan. Trappan ligger på en
plats där många vägar möts, detta skapar förutsättningar
för en levande plats.
Oskarsplatsen: I förlängningen av Oskarsgatans sträckning så skapas en mindre plats. Denna plats fungerar
som en entréplats till de kontorshus som ligger närmast
trafikkorsningen.

Stråk och platser

Hamnsstråket: Längsmed Masthuggskajen föreslås
ett stråk som anpassas till gång- och cykeltrafik men
med tillåten biltrafik i gångfart. Detta för skapa trygga
gaturum där förflyttning sker på fotgängarna och
cyklisternas. Stråket, Kajstråket löper mellan husen och
dramatiseras genom platsbildningar och variation i öppenhet och slutenhet. För att älven skall bli tillgängligt
för alla innebär förslaget att människor till fots skall
kunna ta sig runt och igenom huskropparna som skjuter
ut i vattnet. Detta för att undvika att rummet längs älven
blir privatiserat och exklusivt för de som bor i husen,
ett gaturum som är öppet för alla skapar liv och rörelse
i staden.
Kanalstråken bidrar till förhöjda promenadupplevelser
och rumsbildningar. Planförslaget innehåller flera
tydliga torgbildningar. Torgens fungerar på olika sätt,
för att locka människor till att vistas i området, som
samlingspunkter nära spårvagnsstation där flera gator
strålar samman och där entréplatser och fonder markeras. Genom att planera täta gaturum med variation så
22

pelargång mot Hamntorget,
vy från Masthuggstorget

Hamntorget: Torget ligger centralt i planområdet i
anslutning till Kajstråket. Torget ligger skyddat mellan
husen och länkas till vattnet med en trappa. Förhoppningen är att olika verksamheter och användare kan
blandas i området kring torget, reklamkontor bredvid
konstateljé, begravningsbyrå bredvid glasskiosk, blomsteraffär bredvid kaffé. Utanför torget föreslås också ett
havsbad.

Amerikaplatsen: Vid Amerikaplatsen föreslås en ny
spårvagnshållplats. Platsen utformas på ett stadsmässigt
sätt med markbeläggning som skiljer sig från vägens.
Pumphuset och Amerikahuset minner om Göteborgs
historia och bidrar till variation i området. Från Amerika
platsen kan man spana ner mot kanalen och tackvare
spårvagnsstaionens läge vid platsen så skapas en knutpunkt där många människor kommer att vistas och röra
sig.

Kajstråket med småbåtshamnen till vänster
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Hamntorget

regnvatten. Denna s.k. L.O.D.-lösning (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) är ett viktigt inslag i staden då
nederbördsmängden troligen kommer att öka i takt med
ett förändrat klimat. Solceller försörjer området med
”gratis” ström och terasstak är en attraktiv kvalitet för
de boende i området.

kvartersstruktur
och bebyggelse

Gestaltningsmässigt föreslås fasaderna var varierade,
detta kan uppnås genom att kvarteren delas upp i flera
fastigheterna där många olika byggherrar blandas.

bef. bebyggelse

Bebyggelsestruktur i Masthuggsstaden

0 50 100

Genom att använda rutnätsstadens struktur på Masthuggskajen så kommer området passa in i de omgivande
stadsdelarnas struktur. Kvarteren skall vara relativt små,
detta för att skapa varierade gator med många möjligheter till att möten mellan människor uppstår (Jane
Jacobs) huskropparna föreslås vara smala för att skapa
boende med genomgående lägenheter. Genom att arbeta
med hushöjder på ett medvetet sätt så kan man också
påverka gaturumen i området. Lägre hus vid kajstråket
där skalan behöver vara på en mänsklig skala och högre
hus vid övriga gator där rummet är större.
Planförslaget består av flerbostadshus. Genom att
bygga passivhus så skulle en energieffektiv och hållbar
stadsdel kunna skapas.Målet är att på ett effektivt sätt
utnyttja områdets tak, detta genom att lägga fokus på
s.k. gröna tak samt solcellar och terasstak. Istället för
traditionella lösningar, där taken endast blir oanvända
ytor ges dessa, genom bl.a. vegetation, ett funktionellt
värde. Grönskan på taken, som kan bestå av en blandning av torv, sedum och gräs, tar hand om och renar

parken mellan Oscarsgatan
och Kajstråket
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Omgivande områden

Kontakten mellan planområdet och omgivande områden måste vara god om det skall bli en väl integrerad
stadsdel. En del i detta är att koppla det nya planområdet till Skeppsbron genom ett cykel och gångstråk. Nya
allén förlängs också ner emot vattnet för att knyta an
till ståket läng med vattnet. En länk föreslås också ifrån
stigberget med till planområdet.

Grönstruktur

I anslutning till stråket och en av områdets kanaler
skapas en central och grön vistelseyta som lämpar
sig för rekreation till områdets boende och besökare.
På denna plats har de omkringliggande byggnaderna
färre våningar för att ge mer soltimmar åt marknivån.
Den befintliga grönytan söder om Amerikahuset rustas
upp och blir något mindre i storlek då en ny byggnad
tillkommer. Kvarterens innergårdar har karaktären av
halvprivata grönytor. Längsmed Första Långgatan
och i Linnégatans förlängning ner mot älven planteras
träd i två rader för att skapa tydliga gröna alléstråk. På
Mashamnsgatan respektive Oskarsgatan tillkommer träd
i enkel rad.

vudsyftet med detta arbete är att skapa stad, ta tillvara
på de kvalitéer som Göta älv erbjuder samt överbygga
den barriär som Österleden samt Stena Line idag utgör.
Därför bör Stena Lines verksamhet, bortsett från persontransportdelen (vilken är en stor kvalitet i en stad),
ges en ny lokalisering längre från centrum, detta eftersom Stenas nuvarande lokalisering står i konflikt med
syftet av projektet.
Stena Lines område öppnas upp och inkluderas i den
övriga staden genom att fysiska hinder av-lägsnas och
ny anslutande bebyggelse tillkommer. Söder om huvudbyggnaden anläggs ett torg som fungerar som entré till
Stena och som naturlig avslutning på Värmlandsgatan.
De omkringliggande byggnaderna som främst ägnas åt
kontorsändamål är tänkta att kunna understödja Stenas
verksamhet. Kajstråket som passerar Stenas område
är avsett att kunna hålla området levande under större
delen av dygnet.

Stena

Stena Lines hamn- och rederiverksamhet tar i dagsläget
en mycket stor del av planområdets yta i anspråk.
Eftersom verksamheten innefattar persontrafik, biltrafik
samt tyngre logistikverksamhet och har legat här sedan
1970-talet upplevs platsen som väldigt cementerad. Det
är omotiverat att låta denna typ av verksamhet uppta sex
hektar, en yta som motsvarar tio fotbollsplaner, av en
av Göteborgs mest centrala och attraktiva delar. Hu25
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perspektiv
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Konsekvenser
Detta konsekvensavsnitt ska dels ses som genomgång
av de direkta följder som ett genomfört planförslag
skulle ge, dels som en diskussion förankrat i de syften
och mål som sats upp för projektet. Planförslaget för
Masthuggsstaden innebär, som vid all nyplanering, konsekvenser. Det är dock mycket svårt att förutsäga vilka
typer av konsekvenser, positiva såväl som negativa,
som kan uppkomma eftersom konsekvenserna ofta är av
komplex natur och är svåra att överblicka. För att göra
det mer överskådligt har konsekvenserna delats upp
utefter sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter.

Sociala

Förslagets syfte och mål är att skapa en ny stadsdel i
centrala Göteborg, Masthuggskajen, vilken kommer att
ge upphov till 3000-3400 nya lägenheter (exploateringstal 2,5). Nya platser för liv och rörelse kommer att
skapas såsom torg, handelsstråk, innergårdar m.m. För
att undvika områden som under vissa delar av dygnet
står tomma och öde har det, i arbetet med detta projekt,
varit viktigt att blanda funktioner för att inte skapa nischade områden där endast handel eller endast bostäder
tillåts. Detta ger även upphov till en tryggare miljö för
områdets besökare eftersom platser på detta sätt inte
riskerar att bli totalt öde (och därmed kan upplevas som
otrygga) under framförallt kvällstid. En säker stadsmiljö
är mycket viktig, dels utifrån ett allmänt trygghetsperspektiv, men även utifrån ett genusperspektiv. Kvinnor
som social grupp upplever offentliga miljöer (framförallt kvälls- och nattetid) som mer otrygga än män och
har därmed inte har samma förutsättningar att ta dessa
platser i anspråk som män. För att skapa ett mer rättvist
och jämställd offentligt stadsrum är det viktigt att alla,
oavsett social grupptillhörighet känner sig säkra och
delaktiga i staden. En blandad stadsmiljö är en åtgärd

för att uppnå detta.
Det är svårt att på förhand uppskatta vilka människor
som kommer att befolka ett område, men jämförelser
kan göras med liknande områden. Tidigare i arbetet
har lyfts fram att en homogen stadsdel likt Hammarby
sjöstad i Stockholm, Västra Hamnen i Malmö eller H99
i Helsingborg inte eftersträvas eftersom staden som
helhet inte gynnas av denna typ av enhetliga indelning
av invånare. Baserat på ställningstaganden i detta arbete
föreslås olika typer av upplåtelseformer för att undvika
skapandet av en ”gräddhylla”. Det är också svårt att på
förhand förutse hur en omflyttning kommer att se ut
när väl området står klart, men eftersom Göteborg, likt
Malmö och Stockholm, har stor lägenhetsbrist, är det till
stor fördel för Göteborg som stad att denna förtätas med
centralt belägna lägenheter.
Genom nedgrävningen av Götatunneln samt omstruktureringen, dvs. förminskningen av Stena Lines
verksamhetsområde reduceras den stora barriär som
området idag utgör. Detta är en stor kvalitet i en stadsmiljö.

Ekonomiska

Nybyggnation och exploatering kräver resurser i form
av investeringar. Betydande ekonomiska investeringar
i en stad kan vara mycket välmotiverade om de främjar stadsmiljön och livet i staden utifrån ett långsiktigt
perspektiv. Byggandet av en stadsdel, likt Masthuggsstaden, är en hållbar investering eftersom den utgår från
ett långsiktigt perspektiv där komponenter (enskilda
byggnader) kan bytas ut efterhand utan att det påverkar
stadsdelen som helhet. Detta kan jämföras med investeringar i externa handelsområden, ett sätt att bygga ”stad”
på som med sin utglesning av och genom kravet på bil,
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tunnar ut och förstör stadens kvalitéer.
Eftersom det i planförslaget föreslås ett stort antal nya
verksamheter av blandad art innebär dessa även nya arbetstillfällen och en ökning av handel och service, vilket
är en positiv konsekvens. Det är även här mycket svårt
att uppskatta hur en ekonomisk omfördelning i staden
kommer att se ut, dvs. hur handel och service i intilliggande områden påverkas.
Göteborg påverkas i dagsläget, men framförallt i
framtiden, genom sin närhet till vattnet av ett förändrat
och mer extremt klimat. Detta kommer att innebära
ökade kostnader i och med preventiva åtgärder i form
av satsningar på infrastruktur, förstärkningsåtgärder,
markhöjning m.m. men även i form av direkta utgifter
som en konsekvens av bl.a. översvämningar och kraftiga vindar.

Ekologiska

De resurser i form av material som krävs för att bygga
Masthuggsstaden är i slutändan ett uttag av jordens
resursskafferi. En långsiktigt hållbar miljö kräver ett
långsiktigt tänkande från start. Att forstätta slösa med
jordens resurser är oacceptabelt och de förestående klimatförändringarna är ett tydligt bevis på detta. Förslaget
innebär att alla takytor ska ha någon typ av funktion,
dvs. solpaneler, gröna tak eller terasser. Förutom detta
menar är det av största vikt att de byggnader som uppförs fyller de normer som finns gällande energisnålhet
och uppförs på ett miljömässigt skonsamt sätt. Passivhus eller plusenergihus är en husbyggnadsform som
ger starkt reducerar de negativa konsekvenser som en
exploatering och byggnation ger.

Den föreslagna flytten av Stenas tyngre transport och
logistikverksamhet kommer att innebära att utsläpp av
förorenande partiklar reduceras. Detta, i kombination
med förlängningen av Götatunneln, innebär en bättre
luftkvalitet för området. Däremot förväntas bil- såväl
som kollektivtrafik i området öka vilket ger ökade
utsläpp och därmed sämre luftkvalitet. Ett av målen
med arbetet har varit att möjliggöra för ett hållbart
transportsystem, som på en ökad användning av kollek-

tiva färdmedel, men det är på förhand mycket svårt att
säga hur många som låter bilenstå. Mycket talar för
att människor väljer att föredra ett billigt, snabbt och
effektivt transportsätt som ger upphov till betydligt
positivare miljökonsekvenser om detta tas i beaktande
vid planeringen av Masthuggsstaden från början.

Masthuggsskajen, vönster i bild Hamntorget, till höger St. Johanneskyrkan i bakgrunden
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