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Introduktion
Genomförandestudie (GFS) är stadens verktyg för att säkerställa en genomförbar 
utformning av allmän plats utifrån antagen detaljplan. GFS-arbetet ska också vara 
underlag för fortsatt detaljprojektering och efterföljande byggnation. GFS-arbetet 
ska belysa och synliggöra genomförbarhet samt identifiera osäkerheter och risker 
med planerade åtgärder för allmän plats såväl ekonomiskt som tidsmässigt.

Masthuggskajen är ett mycket komplext projekt där arbetet successivt drivits 
framåt under en relativ lång tidsperiod. I stadens arbete med Masthuggskajen utgör 
GFS-arbetet en del under delprogram Gata & Kaj enligt figur 1. För att kunna 
göra delavstämningar på vägen har arbetet med GFS:en delats upp i tre delar:

 » Programhandling

 » GFS-rapport

 » Systemhandling

Programhandlingen levererades för granskning 2019-08-30. Gransknings-
handlingen var på remiss hos berörda förvaltningar och aktörer. Utifrån inkomna 
synpunkter reviderades handlingen till en slutlig Programhandling 2019-12-16. 

Alla synpunkter hanterades inte i revideringen av Programhandlingen utan en 
del har bearbetats vidare till GFS-rapporten eller kommer att hanteras i den 
systemhandling som levereras till sommaren 2020 eller i fortsatt projektering.

En optimal GFS-process innebär att systemhandling färdigställs innan GFS-
rapporten görs klar och att projektering påbörjas efter detta. Som framgår av 
figur 1 färdigställs GFS-rapporten när både arbeten med systemhandling och 
projektering påbörjats. Detta är ingen optimal process utan det innebär svårigheter 
och risker att arbeten med många skeden pågår samtidigt.

Läsanvisning
Nedan redovisas övergripande status och omfattning av de olika kapitlen. 
Rapporten följer stadens mall för GFS.

A. Sammanfattning. En kort sammanfattning av rapporten.

B. Bakgrund. Här redovisas avgränsning och mål och krav för arbetet.

C. Befintliga förutsättningar och utvecklingstrender. I detta avsnitt redovisas 
befintliga förutsättningar och i vissa fall hänvisas till tidigare dokument från 
planprocessen.

D. Byggnadstekniska förutsättningar. Här redovisas de byggnadstekniska 
förutsättningarna i form av befintliga kajer, broar, konstruktioner och ledningar 
samt förutsättningar som geoteknik och arkeologi. Även här hänvisas till dokument 
från den tidigare planprocessen.

E. Trafik- och gestaltningsförslag. Detta  beskriver övergripande trafik- och 
gestaltningsförslaget. Presentationen är gjord så att detta avsnitt ska kunna 
redovisas separat.

F. Konsekvenser av trafik- och gestaltningsförslag. Detta  redovisar 
konsekvenser av trafik- och gestaltningsförslaget och är uppdelat i tre delar. 
F.1 hanterar konsekvenser för befintliga förhållanden och utvecklingstrender 
som stadskaraktär, trafik och sociala förhållanden. F.2 avser byggnadstekniska 
förutsättningar som konstruktioner, ledningar och geoteknik. F.3 hanterar 
genomförandefrågor och belyser i vilken ordning området kan byggas ut och 
vad det ger för konsekvenser för olika transportslag och övriga staden.

G. Måluppfyllelse. Här redovisas projektets uppfyllelse av de mål och åtgärder 
som tagits fram i detaljplanens hållbarhetsprogram.

H. Lov, dispenser och tillstånd. Hanterar kortfattat kommande behov av 
dispenser och tillstånd.

I. Kostnadskalkyl. Hanterar anläggningskostnaden för allmän plats.

J. Risker - analys och bedömning. Här beskrivs risker utifrån genomförda och 
pågående riskbedömningar.

K. Kommunikationsplan redovisar så långt som stadens kommunikationsarbete 
har kommit avseende information och kommunikation i främst genomförandeskedet.

L. Förkastade alternativ. Här redovisas de större beslut avseende val som gjorts 
under arbetet t ex de alternativ som valts bort avseende överdäckning av ramperna 
till E45 och placering av transformatorstation.

Figur 1. Princip för GFS-arbetets uppdelning under delprogram Gata & Kaj

M. Förslag till fortsatt arbete och inriktning för beslut. Redovisar övergripande 
hur det fortsatta arbetet avses bedrivas och behov av fokus inom särskilda områden.

N. Bilagor. Här redovisas de bilagor som finns att tillgå till stöd för GFS-rapporten. 
Det hänvisas även till en lista med tidigare arbetsmaterial.

Benämningar
De namn på gator, kvarter och övriga geografiska platser som används i texten 
framgår av karta i figur 2. 

1Hållbar stad – öppen för världen TN 2020-02-06
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Figur 2. Trafik- och gestaltningsförslaget med de benämningar som används i handlingen. 
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Bakgrund
Masthuggskajen är ett av de stora förnyelseområdena i utvecklingen av Älvstaden 
i Göteborg. 1 mars 2019 vann ”Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan m.fl” laga kraft. Området ger plats för ca 1300 lägenheter,  
5 000-6 000 nya arbetsplatser samt hotell, två nya parker och två nya förskolor. 
Centrala delar i projektet är utfyllnaden av en ny halvö i Göta älv samt 
överdäckningen av ramperna till/från E45 vid Järntorgsmotet.

För utvecklingen av planområdet ansvarar Göteborgs Stad genom Älvstaden 
Utveckling AB. För kvartersmarken har ett konsortium bildats med privata aktörer 
och Älvstranden utveckling AB. Utvecklingen av allmän plats ansvarar Göteborgs 
Stad för genom Trafikkontoret. Detta sker genom en Genomförandestudie (GFS). 
Arbetet med GFS:en har delats upp i tre delar, Programhandling, GFS-rapport 
och Systemhandling. Programhandling och GFS-rapport är en bearbetning 
av utformningen från detaljplanen och ska bl a innehålla ett trafik- och 
gestaltningsförslag. Arbetet med GFS för allmän plats har skett parallellt med 
utvecklingen av kvartersmarken och kontinuerliga samordningar har skett mellan 
kvarter och allmän plats.

I planprocessen arbetades det fram en målbild för Masthuggskajens identitet. 
Masthuggskajen ska upplevas stimulerande framför imponerande. Förutsättningar 
för en stimulerande och kontrastrik plats skapas genom:

Tillåtande gestaltning; där identiteten stöttas av arkitekturen genom gestaltning 
av byggnader och platser; konstnärlig utsmyckning och inslag av det opolerade 
och lite ruffa; en stimulerande blandning som skapar en internationell känsla.

Mångfald; Ett område, för människor oberoende av ålder och bakgrund, som 
erbjuder en mix i utbud/innehåll av allt från bostäder till arbetsplatser, exklusivt/
billigt, ideellt och business, storskaligt och småskaligt, lokalt och internationellt, 
permanent och temporärt sida vid sida.

Kulturen; förstärkning och utveckling av den redan idag starka kulturen samt 
möjliggöra utveckling av nya kulturformer.

Krockar; kontrasten mellan det gamla och det nya görs till ett spännande möte.

Under detaljplaneprocessen upprättades ett Hållbarhetsprogram för Masthuggs-
kajen (Göteborgs Stad 2017-06-12). Det består av nio hållbarhetsmål klustrade 
under tre centrala hållbarhetsaspekter:

 » Identitet i en sammanhållen stad

 » Samspel i en bra stads-och livsmiljö

 » Främja hållbara livsstilar

Utöver Hållbarhetsprogrammet upprättades inom ramen för detaljplaneprocessen 
ett flertal dokument för att beskriva mål och kvaliteter för Masthuggskajen och 
för att ställa krav på fortsatt arbete. Dessa var bl a ett Kvalitetsprogram, en 
Barnkonsekvensanalys och en Avsiktsförklaring för Grön transportplan.

Trafik- och gestaltningsförslag
I GFS-rapporten har tidigare underlag och målbild analyserats och förädlats i 
ett trafik- och gestaltningsförslag för allmän plats, se figur 5. Utvecklingen har 
skett utifrån stadens verktyg med bl a Teknisk handbok och stadsmiljöpolicy. 
Förslaget tar fasta på den klustringsstrategi som utformningen av kvartersmark 
(Älvstranden, Masterplan 2019-02-18) redovisar, där kringliggande stadsdelar 
gör avtryck och förstärker Masthuggskajen, se figur 3. De olika stråken har också 
förädlats till stadsgator/boulevarder och olika typer av lågfartsstråk beroende på 
omgivning och innehåll. Den västra delen kring Masthamnsgatan och kajstråket 
på halvön får ett lugnare tempo med vardagsliv och häng. Närmare Järntorget 
ökar successivt intensiteten med mer handel, kontor och kommunikation. De 
centrala delarna av Halvön får en särskild prägel där kulturutbud, nattliv och 
mycket hög täthet ger ett intensivt stadsliv med högt tempo. Halvön omgärdas 
av ett lugnare kajstråk.

Trafik- och gestaltningsförslaget utgår från tre övergripande strategier. Gaturum 
och torg preciserar vilken roll allmänplats ska ha i staden. Aktivitet och 
stråkbildning definierar var och hur allmän plats ska samverka med stadens 
funktioner. Blå- och grönstruktur skapar förutsättningar för en naturnära stad 
med gröna lungor, koppling till vattnet och sociala samband.

Trafikstruktur
Gatunätet bygger i stort på dagens befintliga struktur, men utrymme och prioritet 
flyttas från biltrafik till gång-, cykel- och kollektivtrafik, se figur 4. De inre 
gatorna i området som används för lokala målpunkter (Masthamnsgatan och 
Halvön) utformas som lågfartsgator med ett gemensamt golv för alla användare. 
Gatunätet som utgör en del av stadens övergripande struktur (Första Långgatan, 
Järnvågsgatan och Järntorgsgatan) utformas som klassiska stadsgator med gott 
om utrymme för gående och cyklister. Järntorget är en viktig plats utifrån att 
det dels är en samlingspunkt och kollektivtrafikknutpunkt som kräver goda 
stadsbyggnadskvalitéer och dels är ett nav för korsande trafikströmmar av olika 
färdslag som passerar.

Gaturum och torg
Masthuggskajen ska vara kopplat till Göteborgs befintliga gatunät. Trafikerade 
stadsgator med boulevard-känsla binds samman med ett nät av karaktärsskapande 
lågfartsgator. Stadsgatorna Första Långgatan och Järnvågsgatan inspireras av 
Göteborgs traditionella boulevarder med trädrader. Gatumiljön ska prioritera 
kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. 

Lågfartsgatorna uppdelas i två olika typer av gaturum. De inre gatorna 
(Masthamnsgatan och gatan från Järnvågsparken ut till kajen) och kajstråk som 
kopplar samman omkringliggande områden. Lågfartsgatorna får en utformning 
som främjar lekfullhet och upplevs som långsträckta torg med ett gemensamt 
golv mellan fasader utan trottoar. Bilar ska kunna ta sig fram, men på de gåendes 
villkor.

Aktivitet och stråkbildning
För att Masthuggskajen ska bli en väl förankrad del av staden skapas olika typer av 
stråk. Dessa stråk grundar sig på funktioner som är tänkta att finnas i närliggande 
byggnader och lämpar sig för olika målgrupper. 

Ett strategiskt vägval för utvecklingen av allmän plats är att arbeta med ett lek- och 
aktivitetstråk längs Masthamsgatan. Som en del i arbetet med stråket pekas några 
fysiska platser ut, så kallade frizoner, med syfte att medskapa kring utformning 
och funktion. Frizonerna ska ses som nedslag längs lek- och aktivitetstråket där 
vi skapar möjlighet för platsskapande över tid.  

A. Sammanfattning

LÅNGGATORNA OCH LINNÉSTADEN
barer, restauranger, 
kvällsliv

MASTHAMNSGATAN
hållbar livsstil

JÄRNTORGET
stadstorg
retailkluster
och nav

KULTURKVARTER
kultur- utbildning
och innovation

MASTHUGGSTORGET
lokalt torg, aktivitet, 
service och omsorg

Figur 3. Klustringsstrategin från Älvstrandens Masterplan

Figur 4. Gatustruktur

Stadsgata
Lågfartsgata
Kajstråk (Lågfartsgata)
Lokalgata
Nationell väg
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Lek- och aktivitetsstråket längs Masthamnsgatan och vidare mot Järnvågsparken 
kommer att koppla samman stadsdelens västra och östra delar. Stråket består av 
varierande aktiviteter och förvandlar gaturummet till ett långsträckt torg. Olika 
funktioner som utomhuslounge och intimt torg med gröna ytor blandas med 
lekfulla inslag, som exempelvis släta stenblock att sitta på och särskild möblering 
anpassad för alla, såväl barn som äldre.

Kajstråket ska leda fotgängare och cyklister från Järntorget ut till halvön och 
vidare längs kajen och Skeppsbron. Detta stråk består av gott om uteplatser och 
underlättar vistelse längs kajen med särskilt fokus på sittmöjligheter.  Här finns 
ett trädäck längs kajen och längs stråket föreslås väderskydd och vindskydd 

inspirerade av Rain Gothenburg (Göteborgs satsning på att bli en förebild när 
det regnar). 

Grön- och blåstruktur
Masthuggskajens två parker tillsammans med en mängd planteringsytor och 
trädrader längs stadsgatorna skapar en relativt grön stadsmiljö. 

Masthuggsparken och Järnvågsparken utgör lungor för stadsdelen. Deras 
funktioner varieras och anpassas för att fungera för boende, besökare och för 

kommunala verksamheter som förskolor. Parkerna kommer därmed att utgöra 
viktiga målpunkter. Parkerna får också låga delar som utgör magasin vid skyfall. 

Stadsgatorna ska ge plats för naturen i staden med plantering av trädrader och 
buskplanteringar. Lågfartsgatorna får marktäckande planteringar med träd och 
låga buskar. Planteringarna skapar grönskande öar i den hårdgjorda ytan vilka 
formar tydliga rumsligheter.  På kajstråket förelås dessa bestå av vassliknande 
vegetation. Vegetationsytorna har också en viktig funktion för att samla ihop och 
rena dagvatten.

Höjdsättning och översvämningssäkring
Detaljplanen anger att nya byggnader ska byggas med höjden +2,8 på färdigt 
golv för att ge ett övergripande skydd mot översvämning. En sådan nivå skulle 
innebära att befintliga marknivåer och entréer får mer än en meters skillnad mot 
färdigt golv i nya byggnader. Detta skulle medföra att det blir mycket svårt att 
tillgodose andra mål och krav som ställs på planen som god stadsmiljö i form av 
tillgänglighet och levande gaturum samt samhällsekonomiska aspekter.

För att skydda staden mot översvämning har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen 
(TTÖP) tagits fram. I TTÖP:en anges de nivåer som ska följas i detaljplaner. Det 
anges också att t ex stora skillnader mellan befintlig och planerad nivå kan vara 
motiv till avsteg från planen. Detta under förutsättning att staden anlägger ett 
tekniskt skydd. Utifrån detta föreslår GFS:en ett avsteg från detaljplanens nivåer 
för att istället anlägga ett tekniskt skydd. 

Fortsatt arbete
GFS-rapporten ska utgöra underlag för fortsatt projektering. GFS-rapporten visar 
också på hur intentionerna i tidigare arbeten med bl a Kvalitetsprogram och 
Hållbarhetsprogram kan genomföras. För att säkerställas utformningen av allmän 
plats för Masthuggskajen i fortsatt projektering är det därför viktigt att beakta 
den utformning som GFS-rapporten redovisar. Av särskild vikt är samordningen 
med kvartersmark för att säkerställa den gemensamma måluppfyllelsen i relation 
till kostnad.

Utöver själva projekteringen är genomförandefrågor centrala för att säkerställa 
tidplan och utbyggnadsordning av allmän plats i relation till kvarter samt för att 
säkerställa framkomlighet och tillgänglighet i området under byggtiden.

Figur 5. Trafik- och gestaltningsförslag
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B. Bakgrund
Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger att Göteborgs centrum ska utvecklas 
på båda sidor om Göta älv där Södra Älvstranden och Masthuggskajen tas upp 
som ett av de stora centrala förnyelseområdena vid en utveckling av Göteborgs 
stadsmiljö. Visionen för Älvstaden blev antagen av kommunfullmäktige i Göteborg 
den 11 oktober 2012. Masthuggskajen är ett av flera utpekade förnyelseområden 
inom Älvstaden som ingår i Göteborgsregionens tillväxtstrategi, som syftar till 
att utveckla de centrala delarna av stadens kärna på båda sidorna om Göta älv, 
se figur 6.

Utifrån visionen för Älvstaden påbörjades planarbete för Masthuggskajen med 
bl a ett program under 2012 och parallella uppdrag under hösten 2014. Under 
2015 påbörjades detaljplaneprocessen med samråd under sommaren 2015 och 
kompletterande samråd under våren 2017. 1 mars 2019 vann planen laga kraft, 
se figur 7.

För utvecklingen av planområdet ansvarar Göteborgs Stad genom Älvstaden 
Utveckling AB. För kvartersmarken har ett konsortium bildats med Elof Hansson 
Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, Balder, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter 
Göteborg och Älvstranden Utveckling AB. 

För utvecklingen av allmän plats ansvarar Göteborgs Stad genom Trafikkontoret. 
Detta sker genom en Genomförandestudie (GFS). Arbetet med GFS:en har 
delats upp i tre delar, Programhandling, GFS-rapport och Systemhandling. 
Programhandling och GFS-rapport är en bearbetning av utformningen från 
detaljplanen och ska bl a innehålla ett trafik- och gestaltningsförslag. 

Arbetet med GFS för allmän plats har skett parallellt med utvecklingen av 
kvartersmarken och kontinuerliga samordningar har skett mellan kvarter och 
allmän plats.

B.1 Brister, problem och syfte

B.1.1 Syfte
Syftet med denna rapport för Genomförandestudie (GFS-rapport) är att redovisa 
hur allmän plats för Masthuggskajen kan utformas utifrån antagen detaljplan. 
GFS-rapporten innehåller ett trafik- och gestaltningsförslag och visar principer för 
tekniska lösningar. GFS-rapporten kommer att vidareutvecklas till systemhandling, 
som i sin tur utgör underlag för fortsatt projektering.

B.1.2 Brister och problem
Området mellan Skeppsbron och Masthuggstorget på Södra Älvstranden ska 
utvecklas från att vara en plats som i dagsläget är dominerad av parkeringsplatser, 
till ett område med en stark egen karaktär, med hög täthet och goda kopplingar 
till omgivande stadsdelar. Stråket från Linnégatan föreslås förlängas ned mot 
vattnet genom att skapa en tydlig koppling över Järntorget och vidare ner mot 
älven. Intentionen är även att utifrån ett fördjupat barnperspektiv, säkerställa att 
föreslagen omvandling skapar, stärker och utvecklar socialt hållbara livsmiljöer 
för barn och unga. Detta gäller både befintliga miljöer och nya.

Denna utveckling ska ske samtidigt som den befintliga staden ska fungera och 
samtidigt som flera andra större utvecklingsprojekt i staden genomförs. Detta 
ställer särskilt stora krav på genomförandet och stort fokus i GFS-arbetet har 
därför lagts på genomförandeplanering.

Figur 7. Planområdet

Figur 6. Älvstaden där Masthuggskajen ingår i Södra Älvstranden
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Figur 8. Vy åt väster mot Masthamnsgatan

Figur 9. Vy längs Masthamnsgatan med parkeringshus Koffen och befintliga kontorsbyggnader

Figur 10. Spårvagnstrafik längs Första Långgatan

Figur 11. Befintlig parkering norr om Folkets Hus och Lagerhuset
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B.2 Aktualitet och geografisk 
avgränsning

Figur 12. Avtalad tidplan för byggstart av kvarter. Källa: Älvstranden

Figur 13. Geografisk avgränsning av GFS för allmän plats
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Den geografiska avgränsningen av GFS:en framgår av figur 13. GFS:en omfattar 
allmän plats och park. Jämfört med detaljplanen finns följande skillnader:

 » Gatan väster om planområdet, mellan kvarter G och pågående utbyggnad vid 
Amerikahuset ingår i GFS:en, Nya Hälsingegatan.

 » Principutformning av en framtida Nordhemsgatan ingår i GFS:en.

 » För att detaljplanen ska kunna genomföras måste trafiksituationen för norra 
delen av Järntorget (Olof Palmes plats) ses över. Denna del ingår inte i själva 
detaljplanen, men har inarbetats i GFS:en.

 » GFS Masthuggskajen förutsätter att projekt Skeppsbron blir av och genomförs 
enligt den GFS som finns framtagen (Sweco 2018-01-05).

 » Den byggrätt som detaljplanen möjliggör mellan ramperna till/från E45 
har staden konstaterat inte längre är aktuell. Inte heller den lokalgata som 
detaljplanen redovisar genom parken är aktuell. Stadsbyggnadskontoret 
hanterar dessa frågor i en justering av planen.

 » Masthamnsbron hanteras av projekt Skeppsbron. En flytt av Yttre Järnvågsbron 
till ett nytt läge ingår dock i GFS Masthuggskajen.

 » Detaljplanen möjliggjorde för en stadslinbana i kvarter C1. Denna har utgått 
och kvarter C1 utgör nu en byggrätt enligt detaljplanens förutsättningar. I 
GFS:en har ett kontorshus förutsatts. Någon ny kollektivtrafikanalys utan 
linbana har däremot inte inarbetats i GFS:en.

 » I GFS-processen ingår samordning av ledningar. För utbyggnaden av respektive 
ledning ansvarar ledningsägaren.

Detaljplanen för området vann laga kraft 1 mars 2019. Älvstranden utveckling 
AB har tagit fram en utbyggnadstidplan för kvartersmarken, se figur 12. Denna 
har varit utgångspunkt för GFS:ens utbyggnadsplanering.

Figur 14. Vision Älvstaden

B.3 Projektmål

B.3.1 Vision Älvstaden
Vision Älvstaden är basen och riktningen för hur Göteborg ska utvecklas. 
Älvstadsprojektet är en viktig del av det samlade Västsvenska paketet – som ska 
stärka och förstora hela regionen. Visionen antogs av Kommunfullmäktige under 
2012 och lyder:

”Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och 
dynamisk”

Till visionen hör tre övergripande strategier enligt figur 14; Hela staden, Möta 
vattnet och Stärka kärnan.
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B.3.2 Identitet Masthuggskajen
I planprocessen arbetades fram en målbild för Masthuggskajens identitet. 
Målbilden utgår från vision Älvstaden och är en viktig utgångspunkt i 
samverkansprocessen och det som arbetet styrs mot. Identitetsskrivningen har 
arbetats fram i samverkan mellan konsortieparter och stadens förvaltningar 
och baseras på olika utredningar kopplat till bl a kulturmiljö, dialoginsatser, 
projektidéer, marknads- och konceptanalyser och hållbarhetsanalyser.

Masthuggskajen ska upplevas stimulerande framför imponerande. Förutsättningar 
för en stimulerande och kontrastrik plats skapas genom; 

Tillåtande gestaltning; där identiteten stöttas av arkitekturen genom gestaltning 
av byggnader och platser; konstnärlig utsmyckning och inslag av det opolerade 
och lite ruffa; en stimulerande blandning som skapar en internationell känsla. 

Mångfald; Ett område, för människor oberoende av ålder och bakgrund, som 
erbjuder en mix i utbud/innehåll av allt från bostäder till arbetsplatser, exklusivt/
billigt, ideellt och business, storskaligt och småskaligt, lokalt och internationellt, 
permanent och temporärt sida vid sida. 

Kulturen; förstärkning och utveckling av den redan idag starka kulturen samt 
möjliggöra utveckling av nya kulturformer. 

Krockar; kontrasten mellan det gamla och det nya görs till ett spännande möte.

B.3.3 Hållbarhetsprogram
Under detaljplaneprocessen upprättades ett Hållbarhetsprogram för Masthuggs-
kajen (Göteborgs Stad 2017-06-12). Det består av nio hållbarhetsmål klustrade 
under tre centrala hållbarhetsaspekter, se figur 15:

• Identitet i en sammanhållen stad

• Samspel i en bra stads-och livsmiljö

• Främja hållbara livsstilar

Nedan redovisas de nio hållbarhetsmålen med Hållbarhetsprogrammets förklaring 
till vart och ett.

B.3.3.1 Identitet i en sammanhållen stad

Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och vara 
den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna.
Målet innebär att vi utvecklar och bevarar målpunkter för sociala funktioner där 
områdets vana av socialt arbete, alternativa livsstilar och kulturliv blir fortsatt 
synligt i stadsdelen. Det opolerade och ruffiga bibehålls och stärks samtidigt som 
nya byggnader, funktioner och sammanhang växer fram. Sammantaget innebär 
det en dynamisk, blandad och inkluderande karaktär på Masthuggskajen.

i vardagen, både vad gäller konsumtion av varor och tjänster, avfallshantering 
och energianvändning. Vi behöver också engagera aktörer som kan erbjuda t ex 
delandetjänster, reparationer och försäljning av återbrukade produkter.

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen.
Målet innebär att vardagens målpunkter och utbud samlas i en funktionsblandad 
stadsmiljö som minimerar behov av transporter för både boende och verksamma. 
När vi utvecklar stadsdelens innehåll finns särskilt fokus på upplevelser och 
tjänster vilket kan innebära aktörer med nya former av erbjudanden. Stadsmiljöns 
utformning främjar det lokala föreningslivet, kulturkonsumtion och inbjuder till 
motion och rekreation i närmiljön.

Figur 15. Hållbarhetsprogrammets nio hållbarhetsmål

Mål 2 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen.
Målet innebär att ett diversifierat utbud av verksamheter som bidrar med handel, 
kultur, service och upplevelser skapas. Området stärks med icke-kommersiella 
publika målpunkter som kaj, rekreativa stråk och platser.

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen.
Målet innebär att Masthuggskajen ska innehålla bostäder med en blandning av 
upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och olika prisnivåer som möter invånarnas 
skiftande behov och betalningsförmåga.

B.3.3.2 Samspel i en bra stads- och livsmiljö

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet.
Målet innebär att vi utvecklar mötesplatser och stråk med gott mikroklimat för 
en mångfald av invånare i alla åldrar.

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra sig 
fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och skola.
Målet innebär att vi utvecklar platser och stråk för lek- och rekreation samt 
möjliggör för barn och unga att förflytta sig på ett tillgängligt och trafiksäkert 
sätt mellan vardagens målpunkter.

B.3.3.3 Främja hållbara livsstilar

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas till 
fots, cykel eller kollektivt.
Målet innebär att vi utgår från ett resenärsperspektiv när vi utvecklar infrastrukturen 
och fyller Masthuggskajen med klimatsmarta och attraktiva lösningar för mobilitet 
och transport. Placering av funktioner som t ex fordonspooler och parkering ska 
stärka fotgängarflöden i området. Vi utvecklar modeller för samutnyttjande av 
dessa funktioner.

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på Masthuggskajen 
uppfyller Göteborgs klimatmål.
Målet innebär att energianvändningen begränsas, förnybar energi används 
och energiförsörjningen baseras på energibehov som den hållbara och 
funktionsblandade staden har. Viktiga delar blir byggnaders energiprestanda, 
system- och teknikval och beteendepåverkan.

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, spara 
energi, dela och låna.
Målet innebär att vi skapar förutsättningar för och utvecklar stadsdelen med 
infrastruktur som underlättar och gör det attraktivt för invånarna att spara på resurser 
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De nio hållbarhetsmålen har vart och ett brutits ned i en åtgärds- eller kravlista 
med ansvariga aktörer. För att följa upp hållbarhetsarbetet upprättar respektive 
byggaktör en aktörsspecifik handlingsplan som beskriver hur kraven hanterats. 
Även för allmän plats ska Trafikkontoret upprätta en aktörsspecifik handlingsplan 
för det fortsatta arbetet. Hur krav och åtgärder från Hållbarhetsprogrammet 
hanterats i GFS-rapporten framgår av kapitel G. Då kraven i flera fall är väldigt 
specifika innebär inte ett uppfyllande av samtliga krav automatiskt en god 
måluppfyllelse. I trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E förs därför en 
diskussion om måluppfyllelse och denna sammanfattas i kapitel G. Noterbart är 
också att både krav och mål avser hela program Masthuggskajen. Det finns därför 
ett flertal krav som inte berör allmän plats och för att uppnå god måluppfyllelse 
krävs i de flesta fall en samverkan mellan kvarter och allmän plats. Det är 
Älvstranden utveckling AB som är programägare och som gör den övergripande 
uppföljningen mot målen.

B.3.3.4 Avsiktsförklaring Grön transportplan
Avsiktsförklaring Grön transportplan för Norra Masthugget (Göteborgs Stad, 2017-
06-07) är en del av Hållbarhetsprogrammet. Avsiktsförklaringen kompletterar 
Hållbarhetsprogrammet avseende åtgärder inom infrastruktur, trafikering, och 
reglering av parkering, informations- och uppmuntrandeåtgärder samt transporter 
i byggskedet. Avsiktsförklaringen innehåller konkreta åtgärder för respektive 
part och har undertecknats av Älvstranden Utveckling AB samt fastighetsägare 
i konsortiet, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Parkeringsbolaget. En 
del av avsiktsförklaringen innebär att aktörsspecifika handlingsplaner upprättas 
för respektive kvarter. 

B.3.4 Kvalitetsprogram och övriga planhandlingar 
Utöver Hållbarhetsprogrammet upprättades inom ramen för detaljplaneprocessen 
ett flertal dokument för att beskriva mål och kvaliteter för Masthuggskajen och 
för att ställa krav på fortsatt arbete. De dokument som fanns med i detaljplanen 
var bl a:

Ett Kvalitetsprogram (Kanozi, 2018-01-26) som utifrån Masthuggskajens 
identitet beskriver mål och ambitioner både tematiskt och geografiskt för hela 
planområdet. I Kvalitetsprogrammet ingår den illustrationsplan som varit 
utgångspunkt för GFS-arbetet.

En Barnkonsekvensanalys (ÅF, oktober 2016) som utifrån stadens styrande 
dokument hanterar hur barnperspektivet tydligare kan implementeras i 
planområdet.

En Miljökonsekvensbeskrivning (Ramböll, 2018-01-25) som utifrån en 
behovsbedömning hanterar planens miljökonsekvenser. Handlingen godkändes 
i samband med antagandet av planen.

En Dagvattenutredning (Ramböll, 2017-05-11) som på övergripande nivå 
hanterar hur dagvatten och skyfall ska hanteras vid ett genomförande av planen. 

Dagvattenutredningen har under arbetet med GFS:en kompletterats med en 
skyfallsanalys (Ramböll 2018-11-20).

PM Geoteknik (Golder Associates,  2015-05-27) som beskriver planområdets 
geotekniska förutsättningar.

Kraven från de olika utredningarna samt ytterligare krav från förvaltningarna 
under arbetet har sammanställts och utgjort underlag för GFS-rapporten. 

B.4 Arbetssätt, metod och 
organisation

B.4.1 Organisation
Älvstranden utveckling AB ansvarar för utvecklingen av Masthuggskajen inom 
ramen för Program Masthuggskajen. Inom Program Masthuggskajen finns ett 
antal delprogram för hantering av olika frågor. Inom delprogram kvarter har 
Älvstranden bildat ett konsortium med aktuella byggaktörer. För utvecklingen av 
allmän plats har Älvstranden gett Trafikkontoret i uppdrag att arbeta med detta 
inom ramen för delprogram Gata & Kaj, se figur 16.

Figur 16. Stadens övergripande organisation för Masthuggskajen med GFS för allmän plats 
markerat med rött
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Figur 17. Forum i GFS-arbetet och hur dessa har samordnats med varandra

Arbetet inom delprogram gata och kaj är uppdelat i två huvudddelar:

 » Genomförandestudie (GFS)     

 » Projektering och byggnation

Arbetet med GFS:en har kontinuerligt stämts av med övriga delprogram och med 
företrädare för övriga kommunala förvaltningar.

B.4.2 Arbetssätt
Arbetet med allmän plats för Masthuggskajen är ett mycket komplext arbete med 
många berörda aktörer. För att kunna fånga upp alla aktörer och driva projektet 
framåt enligt tidplan har arbetet bedrivits i ett antal olika forum, se figur 17.

Det samlande och beslutande forumet är Allmän plats. Allmän plats har 
sedan hösten 2018 träffats varannan vecka, sammanlagt drygt 30 möten. 
Kallade till allmän plats har i perioder varit; Trafikkontoret, Älvstranden, 
Park- och Naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Kretslopp och Vatten, 
Fastighetskontoret, Parkeringsbolaget samt projekt Göteborgs stadslinbanan 
(så länge projektet var aktuellt). Allmän plats har haft tre tematiska forum som 
rapporterat till Allmän plats för beslut. Dessa har haft drygt 30 möten vardera 
sedan hösten 2018 och är:

 » Kvalitetsforum, som hanterar det ovan ytan som trafik och gestaltning. 
Kallade till Kvalitetsforum har i perioder varit: Älvstranden, Park- och 
Naturförvaltningen, Fastighetskontoret, Kulturförvaltningen och Kretslopp 
och Vatten.

 » Ledningsforum, som hanterar det under mark som ledningar och 
undermarksanläggningar. Kallade till ledningsforum har varit: Älvstranden, 
Kretslopp och Vatten samt berörda ledningsägare.

 » Genomförandeforum, som hanterar hur Masthuggskajen ska genomföras. 
Kallade till genomförandeforum har i perioder varit: Älvstranden, Park- och 
Naturförvaltningen, Kretslopp och Vatten, KomFram, ledningsägare och 
byggaktörer samt projekt Göteborgs stadslinbana (så länge projektet var 
aktuellt).
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Till de tematiska forumen har vid behov knutits andra forum för att hantera 
tematiska eller geografiska frågor under en viss period av projektet. Detta har  
bl a varit Bygglovsforum och Områdesspecifika forum, som har samordnat frågor 
mellan allmän plats och kvarter och där stort fokus legat på underlagsmaterial för 
att ha rätt material att utgå ifrån. Till dessa forum har samtliga byggaktörer kallats 
samt berörda kommunala förvaltningar och bolag inklusive förskoleförvaltningen, 
lokalförsörjningskontoret och Higab. Totalt har drygt 20 möten genomförts under 
2019.

Ett separat delprojekt har varit Statlig infrastruktur som hanterar delar kopplade 
till väg E45. Här har GFS:en samordnat processen som genomförts av GFS:en 
respektive Trafikverket.

Utöver mötesserierna ovan har ett flertal mindre mötesserier och arbetsgrupper 
vid behov sammankallats under GFS-arbetet.

B.4.3 Metodik
För kontinuerlig framdrift har respektive forum tagit fram PM för avgränsande 
frågor där beslut krävs för att driva arbetet vidare. PM har lyfts i Allmän plats för 
granskning och beslut. Exempel på PM har varit höjdsättning och utformning av 
ytskikt och olika gaturum. PM har också använts för att utreda enskilda frågor som 
ledningskulvert och flytt av transformatorstation. PM kopplade till GFS-rapporten 
framgår av kapitel O.

Upplägg av PM har följt metodiken TKI, som står för Tid, Kostnad och Innehåll. 
Genom detta arbetssätt finns ett spårbart underlag som går att återkoppla till 
om det längre fram i processen blir aktuellt att se över genomförandetider eller 
kostnader.
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C.1 Stadskaraktär

C.1.1 Masthuggskajen idag
Masthuggskajen är en central stadsdel i Göteborg. Stadsdelen är lokaliserad 
vid älvkanten på Göta älvs södra sida och ansluter till Skeppsbron i öster samt 
Stigberget i väster och Järntorget och Långgatorna i söder. Utvecklingen av 
Masthuggskajen innebär en utökning av Göteborgs stadskärna i enlighet med 
visionen för Älvstaden. Andra pågående projekt i närområdet är Skeppsbron och 
Västlänken. 

Idag består planområdet i huvudsak av  öppna ytor för parkering och trafik. Det 
utsatta läget gör att det är få människor som besöker området. Det centrala  läget 
och kopplingarna till närliggande stadsdelar som Långgatorna, Masthuggstorget, 
Stigberg och Linné gör dock att det finns en stor framtida potential. Kringliggande 
utbud i form av olika kulturyttringar, barer och restauranger har förutsättning att 
sprida sig till och befolka Masthuggskajen. Här finns också Järntorget som är en 
av stadens större knutpunkter för kollektivtrafik och som har en rik arbetarhistoria 
med bl a Folkets hus. Avstånden är också korta till de centrala delarna av staden 
innanför vallgraven.

I området finns de två parkeringsanläggningarna Koffen och Snipan. I anslutning till 
Koffen finns gångförbindelse över Oscarsleden (E45) till Stenas Danmarksterminal.
Övriga byggnader inom planområdet är huvudsakligen kontorsbyggnader i fyra 
till sju våningar som yrkesskolorna mellan Masthamnsgatan och Första Långgatan 
samt Auktionsverket. Inom och i anslutning till planområdet finns även det äldre 
Lagerhuset, Kommersens loppmarknad och teater Trixter. Eftersom området 
främst är utformat för biltrafik skapas både barriärer och buller. Planområdet är 
t ex beläget nära älven, men har få kontaktytor med vattnet. 

C. Befintliga förutsättningar och utvecklingstrender

Figur 18. Masthuggskajens lokalisering i staden

Figur 19. Vy mot Göta älv Figur 20.Kommersen och dess grafittimålade fasad Figur 21. Vy åt väster längs Masthamnsgatan Figur 22. Vy över parkeringen norr om Folkets Hus och Lagerhuset 

Masthuggskajen
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C.1.2 Masthuggets historiska framväxt
Göteborg grundades år 1621 som en befäst handelsstad och Sveriges port 
mot väster. Masthugget ingick i Göteborgs ägor som så kallad donationsjord. 
Strandområdet omfattade redan på 1600-talet verksamheter med koppling till 
älven. Till skillnad från dagens raka avslut av Masthuggskajen karakteriserades 
området av flikighet med barlastkajer, masthamnar och andra hamnverksamheter. 
Innanför hamnen fanns landerier med trädgårdar samt gles bebyggelse längs 
vägen mot Majorna. 

Vid mitten av 1800-talet industrialiserades Göteborg. Flera stora varv startades 
och kom att dominera Göta älv liksom stadsmiljön i Masthugget. Området längs 
älven användes för både hamnverksamhet och industri. Masthugget blev under 
slutet av 1800-talet en av landets viktigaste handelsplatser för trävaror. Detta 
berodde bland annat på att Göta älv hade muddrats. Området norr om Första 
Långgatan dominerades vid den här tiden av träförädlingsindustrier med stora 
brädgårdar och låga magasinsbyggnader. På 1820-talet togs ett initiativ till 
stadsplanering av området och planen innebar en genomgående Masthamnsgata 
och ny kvartersindelning. Detta rätvinkliga planmönster kom senare att befästas i 
1866 års stadsplan med dagens långgateområde med fyra långgator, två tvärgator 
samt ett kvadratiskt Masthuggstorg och början till platsbildning vid Järntorget.

Under 1800-talets andra hälft växte befolkningen och det uppstod behov av 
att bygga bostäder och planmässigt kontrollerade industrisamhällen som växte 
fram utanför stadsgränsen. Masthuggstorget och Järntorget utvidgades och 
fick en stramare form. Andra Långgatan lades ut på 1860-talet som ett stråk 
genom Masthugget till Majorna och här gick stadens första spårvägslinje före 
elektrifieringen 1902. För dagens långgateområde innebar 1866 års stadsplan 
att att den befintliga oregelbundna bebyggelsen, liksom landerierna och 
trädgårdarna söder om Första Långgatan, successivt ersattes med rätvinkliga 
bostadskvarter i sten längs nya raka gator. Järntorget utvecklades till ett etablerat 

Figur 23. Flygbild från Masthuggskajen 1937. Längst upp i bild syns Lagerhu-
set. Källa: Robert Garellick, Bilden av Göteborg II s. 24.

Figur 24. Masthuggskajen 1790. Källa: Mats & Arne Arkitektkontor AB samt  
Antiquum AB. Kulturmiljöutredning Järnvågsgatan mm. 2017-04-28.

Figur 25. Masthuggskajen 1890. Källa: Mats & Arne Arkitektkontor AB samt  
Antiquum AB. Kulturmiljöutredning Järnvågsgatan mm. 2017-04-28.

Figur 26. Masthuggskajen 1910. Källa: Mats & Arne Arkitektkontor AB samt  
Antiquum AB. Kulturmiljöutredning Järnvågsgatan mm. 2017-04-28.

torg och arbetarrörelsens samlingspunkt med bl a arbetareföreningens kulturhus. 
Järnvågsgatan lades ut från Järntorget ner mot hamnen. År 1902 byggdes den 
elektriska spårvägen ut och Majornalinjen drogs från Järntoget via Första 
Långgatan och uppför Stigbergsliden.

Från och med 1930-talet tog den moderna stadens utveckling fart och nya 
bostads- och stadsbyggnadsideal slog igenom. Funktionalismen fick sitt 
genombrott. Inom norra Masthugget fick den nya ideologin sitt genombrott i en 
rad kvartersstora byggnadskomplex, vart och ett med olika funktion. Här kan bl 
a noteras yrkesskolornas tre sexvåningbyggnader vid Järntorget som tillkom mot 
bakgrund av behovet av kvalificerad yrkesutbildning för industrin. Längs Första 
Långgatan uppfördes på 1940-talet Elof Hanssons speditionskontor . I början av 
1950-talet tillkom arbetarrörelsens nya Folkets hus norr om Järntorget. På 1960-
talet flyttade Göteborgs storhamn väster ut och i Masthugget etablerades Stena line 
med bilfärjeterminal och stora hårdgjorda uppställningsytor. Samtidigt inleddes 
saneringen av Masthugget där man bl a längs med Första Långgatan rev ett antal 
äldre stenhuskvarter och ersatte dessa med modern och enhetlig kontors- och 
affärsbebyggelse. Under 1970-talet tillkom även Oscarsleden.
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C.1.2.1 Riksintresse Göteborgs innerstad
Riksintresset Göteborgs innerstad berör östra delarna av Masthuggskajen. I en 
kulturmiljöutredning till detaljplanen (Mats & Arne Arkitektkontor AB samt 
Antiquum AB, 2017-04-28) beskrivs tyngdpunkter i riksintresset utifrån ett antal 
teman som hanterar både fortifikationsanläggningarna, sjöhamn- och sjöfarten 
och storstadsomdaningarna, se figur 27.

I ett kulturmiljöunderlag under planprocessen (Melica 2015-04-24) beskrivs 
riksintressets uttryck enligt figur 28 och i handlingen beskrivs också kritiska 
punkter för kulturmiljön i området enligt följande:

Den närvarande hamnens öppenhet 
Området kring Järntorget är centralt och livligt, en intensiv storstadsmiljö. Men 
tack vare närheten till hamnen och älvrummet finns en luftighet och friskhet 
över området, som under stryker platsens närhet mot väster, och sjöfarten. 
Järnvågsgatans och Järntorgsgatans breda stadsrum ger siktlinjer och ljusinsläpp. 

Gångavstånd genom kontrastrikt stadsrum 
Genom kajens sammanbindande spår och kajer har avståndet mel an centrum och 
Järnvågen-området varit kort. Det har varit funktionellt betingat, men har också 
bidragit till en god integration mel an kvarteren kring Kungsgatan / Skeppsbron 
och Järntorget / Första Långgatan / Långgateområdet. Dessa nära gång avstånd 
är mycket viktiga att bevara och återskapa. 

Ett livligt och mångsidigt offentligt rum 
Järntorget är sedan ålder och än mer idag ett centrum för handel, möten, 
kulturupplevelser och politisk aktivitet, en ”alla mötens plats”. Dessa aktiviteer 
har spritt sig längs gator och platser in i de nä aliggan de kvar eren, bl.a. i 
Järnvågsområdet och ger området en livlig och omväxlande karaktär som också 
ger plats för olika slags gräsrotskultur. 

Den blandade kvarterstadens karaktär och uttryck
Masthugget, även kring Första Långgatan och Järntorget, är en väl bevarad stenstad 
av kulturhistoriskt intresse. Här är hushöjderna varierande med karaktäristiskt 
taklandskap. Bevarade äldre verkstads- och industribyggnader är miljöskapande 
element med högt kulturhistoriskt värde. Den blandade användningen av husen 
med aktiva gatuplan i byggnaderna gynnar en liv full stadsmiljö. Den långsamma 
utbyggnaden av stadsdelen har lett till en variation i byggnadsålder och stil. 

Stolt funkisarkitektur 
Under 1940-talet var hamnens och industrins verksamhet mycket intensiv. I 
det centralt belägna hamnkvarteret etablerades viktiga funktioner i stolta 
funktionalistiska byggnader. Det gäller yrkesskolorna vid Järntorget, speditions-
firman Elof Hanssons huvudkontor och det moderna kylhuset vid Andréegatan. 
Även Folkets Hus hör till modernismens höjdpunkter i Masthuggsområdet. 

Tidigare historiska skikt - Järnvågen 
Det historiska arvet från hamnen har satt en särskild social prägel på området, 
läget i staden. Hamnens karaktär, upplag och ytor, livlig trafik, stök, flikigheten 
med utskjutande bryggor och pirer från 1600–1800-talen. Bazaarkänslan med 
gyttrig karaktär från 1800-talets slut fram till 1980 då området är tättbebyggt med 
skjulliknande byggnader och överbyggda miljöer. 

Plats för sjudande gräsrotskulturer 
I Norra Masthugget har länge idéburna organisationer och aktörer satt sin prägel på 
området och visat vikten av civilsamhälleliga aktörer och medborgarengagemang. 
Artskilda verksamheter har sett olika sätt att bruka platsen och se möjliga 
potentiella samarbeten – allt ifrån secondhandförsäljning till Johanneskyrkan 
och kulturverksamheter. Kommersen är en populär loppmarknad som gett rum 
åt graffitikonsten. Alternativekonomierna som drar nytta av varandra, Ebbes 
hörna, Stadsmissionen, Johanneskyrkan. Det ruffiga och råa tilltalar ofta kreativa 

verksamheter som Teater Trixter. Industribyggnader har bl.a. återanvänts som 
konstskolor.

C.1.3 Befintliga byggnader och kulturbärare i anslutning 
till området
I underlagen till detaljplanen samt i stadens rapport ”Långgatorna i Masthugget 
– Karaktärisering och analys av stadsmiljö” (Göteborgs Stad 2012) finns 
beskrivningar av befintliga byggnader och platser i anslutning till området. Nedan 
görs en kort sammanfattning.

Lagerhuset i anslutning till Rosenlundskanalen färdigställdes 1920. Huset 
användes som frilager för att gynna den internationella handeln. Huset ligger 
fritt, har en vacker fasad och finns upptaget i stadens program för Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Idag ägs byggnaden av Higab och innehåller en blandning 

Figur 27. Kristiska punkter för kulturmiljö. Källa: Kulturmiljöunderlag. Detaljplan för området kring Järnvågen. Melica 2015-04-24.
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Figur 28. Översikt över riksintressets uttryck i och omkring planområdet. Källa: Kulturmiljöutredning. Detaljplan för området kring Järnvågen. Melica, 2015-04-24.



18

av verksamheter med restauranger, bokförlag och kulturverkstäder. Här finns 
dessutom ett kulturhus för unga.

Folkets hus vid Järntorget består av flera sammansatta byggnader som uppfördes 
1949-1955. I byggnaden finns kontor och i den västra delen av byggnaden finns 
bl a Folkteatern. I den östra delen finns bl a biograf Draken och samlingslokalen 
Vågen. Som en del av detaljplanen kommer byggnaden att kompletteras med 
der höga hotell Draken. Befintliga verksamheter som Folkteatern och Draken 
kommer dock att kvarstå. Byggnaden har idag ett tydligt fokus mot Järntorget 
och en baksida mot norr. Byggnaden finns upptagen i stadens program för 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Järntorget är ett av stadens viktigaste torg och en betydelsefull knutpunkt för 
kollektivtrafiken samt en central punkt i stadens nöjesliv. Järntorget är också 
samlingsplats för de kringliggande stadsdelarna. Torget har utgjort samlingsplats 
för arbetarrörelsen och här ligger bl a Folkets hus.

Yrkesskolorna är en rad sexvåningsbyggnader mellan Första Långgatan och 
Masthamnsgatan. De uppfördes under 1940- och 1950-talen som yrkesskolor för 
att utbilda personal inom industrin. Byggnaderna är uppfört i gult tegel och finns 
med i stadens program för Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Yrkesskolan 
försvann 1992 och idag ägs byggnaden av Elof Hansson. Den innehåller bl a 
handel och kontorsverksamhet. Väster om Yrkesskolorna ligger parkeringshuset 
Snipan, som uppfördes 1999. Snipan är tänkt att rivas vid utbyggnad enligt 
detaljplanen.

Auktionsverket uppfördes 1963 som Hamnkontor. Idag innehåller byggnaden 
bl a Göteborgs Auktionsverk. Detaljplanen innebär att byggnaden kan byggas på 
och kompletteras med ett kontorshus i öster.

Fryshuset uppfördes 1943. Byggnaden är i sju våningar och innehåller ett 50-tal 
små och stora förvaringslokaler. Byggnaden är påbyggd med lägre byggnader åt 
alla håll utom norr. I utbyggnaden mot öster ligger Teater Trixter och i utbyggnaden 
mot söder däck- och bilservice. Öster om Fryshuset ligger parkeringshuset 
Koffen som uppfördes 2004. Teater Trixter nämns som en av de värdebärande 
verksamheterna kopplat till Kommersen, se nedan. Själva Fryshuset med de lägre 
byggnaderna ingår inte i detaljplanen, det gör däremot Koffen.

Första Långgatan 17-21 är ett byggnadskomplex som byggts ut och om i etapper 
från 1940- till 1980-talet. Huset ägs av Elof Hansson och innehåller huvudsakligen 
kontorslokaler åt Elof Hansson, Hyresgästföreningen m fl. 

Kommersen är den enda kvarvarande resten av trävaruindustrin som verkade i 
området redan under 1800-talet. Byggnaden var ett av flera skjul som användes för 
industriändamål. Det är oklart exakt när byggnaden uppfördes, men troligtvis runt 
sekelskiftet 1900. Byggnaden fick stå kvar både under 1920- och 50-talets rivningar 
i området och rymde byggshop och senare grönsakshandel innan loppmarknaden, 
som idag huserar i huset, grundades år 2000. Stadsmuséet har i sin rapport 
”Kommersen 2.0 - Kulturanalytiskt planeringsunderlag Norra Masthugget” 
(Göteborgs Stadsmuseum 2014) konstaterat att Kommersens verksamhet är en 
viktig del i att aktivera relationerna mellan de kulturbärande verksamheterna i 
området, se figur 29. Verksamheten har ett värde då den erbjuder konsumtion 

för alla och är en integrationsskapande verksamhet. I arbetet med detaljplanen 
har konstaterats att byggnaden är i mycket dåligt skick. För att byggnaden skulle 
kunna stå kvar hade omfattande renovering krävts vilket skulle få stor påverkan 
på byggnadens identitet. I detaljplanen föreslås därför byggnaden ersättas med en 
platsbildning som förlänger Masthuggstorget, och en ny byggrätt för att inrymma 
nuvarande verksamhet, Kommersen 2.0.

I stadsmuseets rapport för Kommersen inventerades bl a verksamheter inom och i 
anslutning till planområdet.  Av figur 29 framgår de verksamheter som klassades 
som värdebärande ur Kommersens hänseende.

Första Långgatan är en av de fyra långgatorna. Dessa beskrivs bl a i 
Stadsbyggnadskontorets rapport ”Långgatorna i Masthugget - karaktärisering 
och analys av stadsmiljö” (Göteborgs Stad, 2012). Långgatorna byggdes 
ut under 1800-talet som ett resultat av stadsplanerna från 1823 och 1866. 
Utöver gatunäts- och kvartersavgränsningen fanns ingen specifik planering för 
bebyggelsestrukturen, bara den allmänna byggnadsförordningen. Resultatet blev 
tätbebyggda fastigheter, med endast mycket små gårdar bakom gatubyggnaden, 
vars relationer till varandra ofta uppfattas som slumpmässiga. Även om 
Masthugget och Långgatorna än idag representerar en viktig del av Göteborgs 
identitet i utbyggnaden kring hamnens verksamhet är det förmodligen inte denna 
karaktär som idag är den mest uppenbara för gemene man. Men, trots att Haga 
idag har sanerats och byggts om och bostadsrätterna på Långgatorna är bland 
de mest attraktiva i staden, så genomsyras området kring Järntorget än av arvet 
från hamnen och den folkliga kulturen. De småskaliga verksamheterna lever än 

idag i fastigheternas små lokaler med rimlig hyra. Läget i staden, det livliga och 
inspirerande klimatet och gemenskapen kring Långgatornas identitet(er), och 
framförallt de låga hyrorna, gör det populärt för egenföretagare att starta sin 
verksamhet just här. Den breda Första Långgatan har karaktär av genomfartsled.

Masthuggstorget nämns första gången på 1700-talet. Under 1800-talet blev det en 
mrknadsplats för livsmedelsprodukter. Masthuggstorget är idag ett stadsdelstorg 
som genomgått ett antal förändringar. Det har under årens lopp mist mycket av 
kopplingen till hamnen som en följd av utfyllnader, utbyggnader och trafikleder.

C.2 Tillgänglighet och framkomlighet
Masthuggskajens stora parkeringsytor bildar barriärer för gående. Även Första 
Långgatan är svår att passera. I området finns också flera viktiga stråk för 
gående och cyklister för att både förflytta sig inom staden och för att nå t ex 
kollektivtrafiken på Järntorget. Befintliga stråk och flöden framgår av figur 31-35.

Masthuggskajen ska utformas så att stadsdelen inbjuder till ett långsiktigt hållbart 
resande, och hållbara färdsätt. Framkomlighet och tillgänglighet blir då extra 
viktigt när dagens öppna ytor ska fyllas med tät och kompakt stad. Hur detta 
utformas framgår av kapitel E och kapitel F samt bilagt PM Trafik i bilaga 1. En 
del av PM Trafik utgörs också av en tillgänglighetsplan.

C.3 Miljö, hälsa och säkerhet
Masthuggskajen omgärdas av större trafikstråk och verksamheter. På norra sidan 
och delvis genom området passerar E45. I södra delen av planområdet går Första 
Långgatan med spårvagnstrafik. Norr om E45 ligger Stenas färjeterminal och norr 
om denna Göta älvs transportstråk. Öster om området ligger Rosenlundsverken. 
I detaljplaneskedet upprättades en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt 
ett flertal fördjupade studier kring bl a buller, luftföroreningar, vatten, risk och 
säkerhet och kulturmiljö. Dessa beskriver de miljöförutsättningar och krav som 
måste uppfyllas för att människor ska kunna bo och verka i området. 

C.3.1 Riksintressen
Delar av området omfattas av riksintresset Göteborgs innerstad (O 2:1-5), se 
vidare under avsnitt C.1 ”Stadskaraktär”. 

E45/Oscarsleden är riksintresse för kommunikationer. Vägen ingår också i det av 
EU utpekade Trans-European Transport Network. Oscarsleden är utpekad som 
internationell betydelse för godstransporten till Göteborgs Hamn. Farled 955 
genom Göta Älv utgör riksintresse för sjöfarten. Göteborgs hamn är Nordens 
största Hamn. Sjöfartsverket har pekat ut Göteborgs Hamn och dess anslutande 
huvudfarleder som riksintresse. 

Figur 29. Värdebärande verksamheter kopplade till Kommersen. Stadsmueseet 2014.

Värdebärande verksamheter
K Kommersen  6 Boendestöd 
1 Sjömanskyrkan  7 Göteborgs rättscentrum
2 Ebbes hörna  8 Röda korset
3 Mynt och musik  9 Teater Trixter
4 Stadsmissionen  10 Kvinnofolkhögskolan
5 Johanneskyrkan 11 Folkuniversitetet, Art Collage
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C.3.2 Kulturmiljö
Av avsnitt C.1, Stadskaraktär, framgår att stora delar av området är av riksintresse 
för kulturmiljö. Det innehåller även flera kulturhistoriskt intressanta byggnader 
och ingår i den fornlämning som berör stora delar av innerstaden. Fornlämningen 
avser stadslager och kopplar till de tidigare verksamheter som funnits i området.

Påverkan på riksintresset för kulturmiljö var en avgörande fråga i detaljplanen. 
För att inte påverka riksintresset påtagligt har därför planbestämmelser inarbetats 
avseende byggnadshöjder och utformning för nya byggnader och befintliga 
byggnaders interiör och exteriör. Siktlinjen mellan bastionen Carolus Rex och 
älven ska också vara öppen.

Andra frågor som diskuterats är att se över möjligheten att bevara den befintliga 
Yttre Järnvågsbron samt att anpassa ny kajskoning i Rosenlundskanalen till 
befintlig.

C.3.3 Buller och vibrationer
Planområdet är utsatt för buller från framför allt E45 samt i viss mån även från 
verksamheter. Till detaljplanen gjordes en Bullerutredning (Göteborgs Stad 
2017-12-21) samt en Bullerutredning för trafikbuller (Akustikforum 2017-10-
25). Utredningarna konstaterade att den generella bullerbilden i området inte 
blir sämre än i nollalternativet. Med stadens intentioner om minskad trafik med  
25 % till år 2035 kan bullerbilden istället bli något bättre än idag. Bullerutredningen 
konstaterade dock att det idag inte finns några bostäder i området, vilket 
planförslaget föreslår. Det innebär att ett flertal bostäder kommer att lokaliseras 
i en relativt bullrig miljö. Genom planbestämmelser som reglerar placering 
av lägenheterna, utformning av fasader samt delvis inglasade innergårdar och 
balkonger bedöms dock riktvärdena för buller och vibrationer kunna uppfyllas 
och därigenom en acceptabel boendemiljö erbjudas. I detaljplanen ingår också 
ett bullerskydd längs E45.

Förutom trafiken har bullerutredningarna till detaljplanen även hanterat andra 
bullerkällor som industribuller från Stenas Danmarksterminal, Rosenlundsverket 
samt buller från en framtida färja.

Gällande riktvärden för buller hanterar framför allt bostäder och annan verksamhet 
i byggnader. Göteborgs Stad har i Grönstrategi för en tät och grön stad (2014-
02-10) redovisat behov av tysta parkmiljöer. Park- och Naturförvaltningen har 
konstaterat att den nya Järnvågsparken är mindre än stadens riktlinje för en 
Stadsdelspark (ska vara minst 2 hektar) men att Grönstrategins önskemål om en 
ljudnivå under 50 dBA i delar av parken ändå ska gälla.

I detaljplanens MKB konstateras att buller och vibrationer under byggtiden kan 
bli ett problem och att framför allt utbyggnaden av Halvön med rivning, spontning 
och pålning innebär mycket buller. I tillståndet för vattenverksamhet (Vänersborgs 
tingsrätt 2019-08-14, mål nr M2574-17) hanteras buller för utbyggnaden av 
Halvön och det villkoras att buller till följd av byggverksamheten i möjligaste 
mån ska begränsas så att det inte överskrider vad som anges i Naturvårdsverkets 
allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15).

C.3.4 Luftkvalitet
Höga halter av luftföroreningar är ett hälsoproblem i våra storstäder. Planområdet 
gränsar till väg E45, som är en stor källa till luftföroreningar. Situationen 
kompliceras ytterligare av att emissionerna från en stor del av Götatunneln släpps 
ut via tunnelmynningarna. Andra utsläppskällor i området är Rosenlundsverket 
och Stenfärjorna.

Luftkvaliteten utreddes till detaljplanen (Cowi 2017-06-28). Det konstaterades 
att för att klara miljökvalitetsnormera för luftkvalitet i framtida bostäder nära 
Götatunnelns mynning behöver luften från tunneln samlas upp och ledas ut via ett 
ventilationstorn. I detaljplanen finns därför plats för ett ventilationstorn nordväst 
om tunnelmynningen och detta ska vara mellan 20 och 30 meter högt.

C.3.5 Vattenmiljö
En dagvattenutredning har upprättats som en del av detaljplanen (Ramböll 2017-
05-11). Utredningen reviderades under hösten 2018 och under arbetet med GFS:en 
har arbetet med dagvatten, översvämning och skyfall fördjupats. Detta redovisas 
vidare i  F.1.10 och F.1.11.

För utbyggnaden av Halvön i Göta älv samt övriga arbeten i vatten har dom för 
vattenverksamhet erhållits. Denna beskrivs ytterligare i  D.1.4.

C.4 Trafiksäkerhet
Trafik- och gestaltningsförslaget är en konkretisering av detaljplanens föreslagna 
gestaltning, vilken bl a omfattat en analys av trafiksäkerhet. Den gjorda 
barnkonsekvensanalysen (ÅF oktober 2016) redovisar  ett antal korsningspunkter 
som kräver särskilt fokus utifrån ungas möjlighet att röra sig i gaturummet, se 
figur 30. 

Förändringar och konkretiseringar utifrån detaljplanens illustrationsplan och 
bakomliggande material analyserades löpande i GFS-arbetet. Bland annat har 
en riskbedömning kring spårsäkerhet gjorts (Cowi 2018-04-25). Arbetet med 
trafiksäkerhet framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E samt 
konsekvenserna i kapitel F och i PM Trafik i bilaga 1.

C.5 Trygghet
Hur staden är utformad påverkar hur vi kan röra oss och upplevelsen av trygghet. 
Masthuggskajen kan idag upplevas som otrygg inom flera områden. Det beror 
framför allt på att området omges av stora trafikleder, är glest befolkat och har 
bristande belysning. I detaljplanens underliggande utredningar lyfts ett antal 

olika trygghetsaspekter och åtgärder för dessa. Aspekterna har sedan bearbetats 
vidare i GFS:en. Några av de trygghetsaspekter som lyfts i Kvalitetsprogram 
och Hållbarhetsprogram redovisas nedan och för ytterligare underlag hänvisas 
till dessa utredningar.

Utformning av allmän plats: Hur gator, torg, lekplatser, parker och stråk utformas 
påverkar graden av möjlig interaktion människor emellan. Den mänskliga skalan, 
stimuli i gatumiljön genom aktiva fasader och inkluderande målpunkter, lockar 
människan som social varelse att vistas i stadsmiljön. Därmed främjas trygghet 
och social interaktion.

Funktionsblandning: Aktiviteter och funktioner ska blandas, så att olika 
målgrupper vistas på dessa platser samtidigt i så stor utsträckning som möjligt, 
då detta bidrar till trygghet.

Aktiva bottenvåningar: Genom att många av de stora kontorsbyggnaderna 
har publika verksamheter i bottenvåningarna, och genom att även bostadshus 
har lokaler av olika storlek och till olika ändamål, kopplas gatustråken och 
byggnaderna samman och ger tillsammans goda förutsättningar för trygghet och 
levande stadsrum.

Trafiksäkerhet: Särskilt fokus på trafiksäkerhet och trygghet för barn ska läggas 
vid skolvägar och vägar till platser för fritidsaktiviteter. Tydlig utformning 
och orienterbarhet är oftast det viktigaste ur ett barnperspektiv. Alla ytor med 
blandtrafik ska hastighetssäkras utifrån det mest sårbara trafikslaget.

Belysning: Belysning och dagsljus ska samspela med och bidra till områdets 
identitet. Belysningen ska stödja trygghet, trafiksäkerhet och orientering samt 
överbrygga barriärer vid platser och stråk som identifierats som särskilt utmanande.

Byggtid: Åtgärder under utbyggnadstiden ska utföras med god kvalitet och 
underlätta för vardagslivet. De ska garantera god upplevd trygghet och säkerhet, 
särskilt för barn och unga och även äldre och människor med funktionsvariationer.

Figur 30. Exempel på kritiska korsningspunkter (källa BKA Masthuggskajen)
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C.6 Social- och barnperspektiv
Kvalitetsprogrammet lyfter särskilt behovet av att skapa framtida livsmiljöer 
för barn och unga och att dessa utformas och genomförs med goda kvaliteter 
och förutsättningar som gör det möjligt att skapa jämlika livsmiljöer. Detta har 
konkretiserats i detaljplanen med underliggande utredningar som Kvalitetsprogram 
och Hållbarhetsprogram. 

En särskild Barnkonsekvensanalys upprättades under detaljplaneprocessen. 
Analysen visade att det planerade området med dess höga exploateringsgrad och 
kompakta egenskaper i stadsstrukturen kommer att ha stor påverkan på barn och 
ungas livsmiljöer. Storleken på de offentliga rummen räcker inte för att tillgodose 
alla behov som ska samsas inom Masthuggskajen. Analysen visade också att 
tät central stad innebär intensiva gångflöden och hård belastning på gator och 
stråk. Befintliga och föreslagna gator och stråk kommer att påverka barn och 
ungas rörlighet/tillgänglighet och mobilitet inom planområdet. Utifrån analysen 
innehöll Barnkonsekvensanalysen en operativ matris som anger åtgärdsförslag 
och ansvariga aktörer inom ett antal teman:

 » Barn i tät stad

 » Socialt blandat boende

 » Tillgänglighet och stråk

 » Grönska och natur

 » Offentliga rum och livsmiljö

 » Verksamheter och kulturlager

 » Process och verktyg

Åtgärderna från den operativa matrisen har arbetats in i Kvalitetsprogram och 
Hållbarhetsprogram för att säkerställa en fortsatt hantering.

GFS:en har konkretiserat de åtgärder som ingår i de tidigare utredningarna. Det 
har bl a inneburit att det sociala perspektivet genomsyrar utformningen av allmän 
plats avseende trygghet, identitet, platser, stråk och aktivitetsytor etc. 

Barnperspektivet genomsyrar också utformningen av allmän plats avseende 
tillgänglighet, trafiksäkerhet etc. Masthamnsgatan har anpassats för att vara ett 
lek- och aktivitetsstråk med särskilt fokus på unga. Utifrån Masthamnsgatan har 
det under GFS:en också gjorts en särskild dialogprocess med gymnasieklasser. 
Denna redovisas i avsnitt F.1.9.1. Under våren 2020 kommer en ny dialogprocess 
att genomföras med yngre barn. Resultatet från dialogen kommer att inarbetas i 
fortsatt projektering.
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Figur 31. Befintlig infrastruktur

Figur 32. Befintliga flöden kollektivtrafik samt på- och avstigande (källa Västtrafik år 2019)
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Figur 33. Befintliga flöden biltrafik, antal fordon per dygn (ÅMVD) 

Figur 34. Uppmätta flöden vid stickprov under eftermiddagens maxtimme
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C.7 Trafik, gator och torg
Inom Masthuggskajen finns infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik och bil, 
se figur 31. Generellt är infrastrukturen för bil storskalig, vilket gör att området 
uppfattas som dominerat av biltrafik. Området runt Järntorget är en av Göteborgs 
viktigaste kollektivtrafikknutpunkter.  

Inom Masthuggskajen finns idag två hållplatser för spårvagn, Järntorget och 
Masthuggstorget och två för busstrafik,  Järntorget och Järnvågen, se figur 32. 
Tidigare fanns färjeläge vid hållplats Rosenlund, detta är numera är flyttat till 
Stenpiren. 

Masthuggskajen angränsar till områden som används av många fotgängare 
och cyklister. I öst-västlig riktning finns en förhållandevis finmaskig gång- och 
cykelstruktur, men som på vissa ställen har låg standard. Första Långgatan/
Linnégatan/Nya Allén/Järnvågsgatan och Järntorget trafikeras av stora mängder 
gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. Den intilliggande storskaliga infrastrukturen 
för bil skapar barriärer i korsningspunkterna. Även de stora parkeringsytorna utgör 
barriärer i området. Järntorgets roll som kollektivtrafikknutpunkt bidrar ytterligare 
till det stora antalet gångtrafikanter i området, se figur 34.

Cykelbanor i området löper främst i öst/västlig riktning. Cykelbana utmed 
Emigrantvägen och vidare norr om E45 utgör en del av Göteborgs pendelcykelnät. 
Första Långgatan-Nya Allén är ett viktigt cykelstråk för kopplingen mellan 
Majorna och Centrum, se figur 35. 

Masthuggskajen medger god tillgänglighet med bil, både avseende infrastrukturen 
och möjligheten att parkera, se figur 33. Området omfattar bland annat 
Järntorgsmotet, vilket innebär att även en stor del genomfartstrafik mellan E45 
och centrala Göteborg passerar. 

Trafikverket ansvarar för E45/Oscarsleden. Utöver Järntorgsmotet finns tre möjliga 
avfarter och två möjliga påfarter till området: Oskarsgatan, Östra Sänkverksgatan 
och Nordhemsgatan. Påfarterna innebär trafikering via Järntorgsmotet.

Masthuggskajen utgörs idag till stor del av parkeringsytor. Det finns ca 2 000  
parkeringsplatser fördelade i två parkeringshus, Koffen och Snipan och som 
markparkering. Antalet cykelparkeringar är ca 440 stycken.

I snitt så görs idag mer än 40 000 kollektivtrafikresor per dygn via Järntorget. 
Även Spårvagnshållplatsen vid Masthuggstorget är relativt tugnt trafikerad med 
cirka 9 000 resor per dygn och 36 spårvagnar i timmen.

Vid busshållplatsen Järnvågen sker idag cirka 5 000 resor per dygn.
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D. Byggnadstekniska förutsättningar
Flera större ledningar av betydelse finns inom området. Större stråk med befintliga 
ledningar går framför allt i Första Långgatan och i Emigrantvägen. Nedan beskrivs 
de större ledningar som berör allmän platsmark och som kommer i konflikt med 
bland annat detaljplanens kvartersutbyggnad. 

Fjärrkyla, fjärrvärme och gasledningar 
En gasledning (4 bar) som matar till Rosenlundsverket i angränsade  detaljplane-
område Skeppsbron, är tryckt genom området. Ledningen går från  Järntorgsgatan 
förbi Lagerhuset, för att sedan passera under Rosenlundskanalen. Gasledningen 
kommer att behöva läggas om då den hamnar i konflikt med kvarter C2. Det finns 
även två befintliga gasledningar i Första Långgatan, där den norra är ur  drift och 
kan rivas. 

Befintliga fjärrkylaledningar som ligger under planerad byggnad C2 samt under 
byggnad E3 och E4 behöver läggas om. Det finns även en befintlig ledning för 
fjärrkyla som ligger precis utanför planerat kvarter E4. Här behöver en eventuell 
lokal lösning ses över tillsammans med byggaktören om inte en omläggning av 
ledningen ska göras. 

I Första Långgatan ligger en större fjärrvärmekulvert (BTG 1750x1150), som 
är planerad att läggas om som ett reinvesterngsprojekt av Göteborg Energi AB. 
Det finns även en större fjärrvärmeledning (2xPEH450/323.9) som går i Första 
Långgatan och sedan via Värmlandsgatan vidare till Masthamngatan. Denna 
ledning är en DN200 och kommer att behöva dimensioneras upp till en DN300 
för att klara av försörjningen till kvarteren närmast Masthamnsgatan. 

I Värmlandsgatan ligger befintlig fjärrkyla som är tryckt både söderut under 
spårvägen i Första Långgatan, men även norrut under Oscarsleden mot Stenas  
Danmarksterminal. Dessa ledningar ligger väldigt nära fastighetsgränserna för  
kvarter E, vilket gör att de kan behöva läggas om vid byggnation av dessa kvarter. 

Vatten, avlopps- och dagvattenledningar
Inom planområdet finns flertalet större VA- och dagvattenledningar. En 
dagvattenkulvert är förlagd i Järnvågsgatan för att sedan passera under Oscarsleden 
och mynna i Göta älv. Två stora kombinerade ledningar finns inom området. 
En pålad kombinerad ledning med dimension 1400 mm ligger i den befintliga 
sträckningen av Emigrantvägen tillsammans med en vattenledning, och kommer 
båda att behövas läggas om i nytt läge då Emigrantvägen ändrar sträckning. En 
kombinerad ledning med dimension 1200 mm finns i Första Långgatan. Denna 
ledning kommer också att behöva läggas om på en del av sträckan då den hamnar 
i konflikt med kvarter G. Det finns även några större dagvattenledningar förlagda i 
tvärgatorna till Masthamnsgatan, dimension 600 mm i Nordhemsgatan, dimension 
800 mm i Värmlandsgatan samt en dagvattenledning dimension 800 mm i Östra 
Sänkverksgatan.

Det ligger också en stor vattenledning, dimension 457 mm GJJ, i Första Långgatan. 
Denna är planerad att läggas om, då ledningen är föråldrad och i dagsläget 
ligger i ett dåligt läge nära spårvägen. Detta arbete blir ett reinvesteringsprojekt 
och kommer att utföras av Kretslopp och Vatten, men samordnas med övrig 
byggnation i området. 

El-ledningar 
Inom det aktuella området finns det flertalet stora elstråk, med bland annat 
högspänningskablar. Ledningarna ska vara i drift under hela byggtiden, 
undantaget planerade avbrott för omskarvning av kablar etc. Tillfälliga åtgärder 
görs för att behålla delar av systemens funktion. Vid omförläggning av kablar 
ska ersättningskabel först planeras och förläggas innan berörd kabel kan tas ur 
drift. Installationer som inte kommer att återanvändas tas ur drift, demonteras 
och rivs, där så möjligt. 

Inom området finns också befintliga belysningskablar som måste vara i drift 
under byggtiden tills ny belysning tas i drift. Bland annat finns det ömtålig 
järnbandskabel i delar av området.

D.1.3.2 Befintlig transformatorstation 
Befintlig transformatorstation närmast Olof Palmes plats (3314/7851) ägs av 
Göteborg Energi, men Trafikkontoret, Trafikverket och Gothnet hyr in sig i 
stationen. Stationen står idag inom planerat kvarter C1 och behöver därför flyttas, 
se figur 36. 

En ny placering bör med hänsyn till tillgänglighet ligga inom 100 m från befintlig 
station. Platsen måste vara tillgänglig med lastbil och enligt principbeslut från 
Göteborg Energi får golvhöjden inte understiga +2,8 m. En nätstation väger ca 
30 ton. Göteborg Energi utreder närmare vilken placering som är bäst ut deras 
synvinkel. En möjlig placering skulle dock kunna vara inom planerat kvarter C1. 

Göteborg Energis nätstation försörjer bl.a. Folketshus. Från nätstationen utgår en 
ansenlig mängd kraftkablar (serviskablar) till olika abonnenter i området. Vissa 
kablar kommer att utgå och nya att tillkomma. 

Se principfigurer 38-40 över Göteborg Energis lågspänningsnät, högspänningsnät 
samt styrkabelnät.  

D.1 Anordningar

D.1.1 Vägar, spår och trafikanordningar
I norra delen av Masthuggskajen går E45 i ytläge, för att vid Järntorgsmotet 
fortsätta i Götatunneln. E45 är av riksintresse då den utgör anslutningsväg till den 
riksintressanta hamnverksamheten. Diskussion fördes under detaljplanearbetets 
gång kring Stenas färjeverksamhet och kopplingen till vattnet norr om planområdet. 
Kommunen och Stena har ett avtal som sträcker sig till 2035, med möjlighet för 
staden att säga upp avtalet 2025 för framtida stadsutveckling.

Emigrantvägen är ersättningsväg för E45 om det skulle bli stopp i trafiken i 
Götatunneln. E45 ska därför vara dimensionerad för att klara denna trafik.

Från Järntorget och väster ut, i Första Långgatan, finns spårväg. Spårområdet 
avgränsas med stängsel på bägge sidor.Från Järntorget fortsätter spårväg via 
Järntorgsgatan och Esperantoplatsen till Stenpirens resecentrum samt i Nya Allén 
mot hållplats Hagakyrkan.

Idag har Masthuggskajens gator varierande bärighet. Det nya Masthuggskajen 
ska dimensioneras utifrån bärighetsklass BK1.

Farleden i Göta älv norr om området utgör riksintresse. 

D.1.2 Parkering och uppställning
En parkeringsutredning har genomförts (se bilaga 10) som visar att området idag 
har 1945 parkeringsplatser. Dessa finns i parkeringsanläggningarna Snipan och 
Koffen, samt som markparkeringar. Det finns idag ett överskott av parkeringar 
i området.

I en framtida situation kommer huvuddelen av markparkeringarna att 
försvinna till följd av byggnation. Parkeringsanläggningen Koffen kvarstår och 
kompletteras med en parkeringsanläggning i kvarter G2 och en i kvarter B2. 
Parkeringsanläggningen Snipan rivs för att kvarter E3 och E4 ska kunna byggas. 
Befintlig parkeringsanläggning i Koffen har ca 500 platser. Den nya anläggningen 
i G2 ska rymma ca 700 platser och anläggningen i B2 ca 300 platser. Totalt innebär 
det 1500 platser. Denna dimensionering följer stadens Trafikstrategi med målet 
om 25 % lägre bilresande för hela staden 2035 (Göteborgs Stad februari 2014).

D.1.3 Ledningar

D.1.3.1 Befintliga ledningar
Andelen befintliga ledningar är generellt stor i området, särskilt i kvarteren kring  
Järntorget, se figur 37. Befintliga ledningar framgår även av  Ledningsplaner 
enligt bilaga 2. I den redovisas även ritningar över vilka befintliga ledningar som 
är ur drift idag samt vilka som planeras att utgå och läggas om. 

Figur 36. Befintlig transformatorstation



23
Figur 37. Befintliga ledningar 
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 Följande befintliga anläggningar har identifierats i stationen, se även PM flytt av 
transformatorstation i bilaga 3. 

Likriktarstation för spårvägen 
Trafikkontoret har en likriktarstation med tre utmatningspunkter i transformator-
stationen för försörjning av spårvägen. Alla tre måste vara i drift under hela 
byggtiden. Det finns en begränsning i hur långa kablarna kan vara och en ny 
likriktarstation måste därför placeras i närheten av den befintliga. Alternativt 
skulle den kunna delas på två stationer. Med förslaget att dela likriktarstationen 
i två stationer skulle det även ge en möjlighet med en framtida utökning av 
spårvägstrafiken: 

 » En likriktarstation placeras utanför Koffen i allmän platsmark. Likriktaren har 
möjlighet med utmatning till två olika matarpunkter och kan därmed försörja 
ett stort område vid Första Långgatan, Stigberget och Prinsgatan.

 » En likriktarstation placeras i anslutning till befintlig transformator Röda 
Bryggan.  Likriktaren har möjlighet med utmatning till två olika matarpunkter 
och kan därmed försörja ett stort område vid Järntorgsgatan, Norra Allégatan 
och Nya Allén. 

 Trafiksignalanläggning 
Trafikkontoret har apparatrum för bl a trafiksignaler och trafikmätningar i befintlig 
transformatorstation. Vid en flytt av transformatorstationen bör apparatrum inte 
placeras längre från befintlig anläggning än 100 m. Utrymmesbehov är ca 2x3 m2.

Förslag är att apparatrummet för bl a trafiksignaler och trafikmätningar placeras 
inom nuvarande område och utanför planerat kvarter C1. Om avtalsmöjligt förslås 
en placering inom planerad ny byggnad för kvarter C1.

Gothnets anläggning 
Gothnet har idag ett utrymme i den befintliga transformatorstationen. I en framtida 
station önskar man en yta på ca 10 m2 och att denna placeras så nära befintlig 
station som möjligt. 

Mynningskåp 
Räddningstjänsten har idag ca 15 m2 utrymme för mynningsskåp till Götatunneln 
som står vid Esperantoplatsen. Esperantoplatsen ligger utanför planområdet.  
Detta mynningsskåp kommer att påverkas då Götatunnelns öppna ramper byggs 
över med betongdäck. Räddningstjänsten önskar därför en ny anläggning närmare 
tunnelmynningen.

D.1.4 Byggnadsverk

D.1.4.1 Kajer
Den nuvarande raka Masthuggskajen byggdes under slutet av 1800-talet. Innan 
dess fanns det ett antal mindre hamnbassänger längs strandlinjen. 

Den raka kajen från slutet av 1800-talet utgörs av en murstenskaj med 
innanförliggande fyllning, grundlagd på en betongsula som vilar på stenkistor och 
träpålar. Överst i stenkistorna, kring träpålarnas avskärningsplan, är det betong, 
därunder fyllning av sten och grus.

År 1959 gjordes en breddning av kajen med cirka 11 meter. Breddningen 
avslutades cirka 40 meter väster om Rosenlundskanalens mynning, så att den 
ursprungliga kajplats 21 inte kom att omfattas (kajplatsnummer 21 har numera 
utgått). Utanför det nya kajdäcket ökades det muddrade vattendjupet till 6,5 meter. 

Figur 38. Göteborg energis befintliga lågspänningsnät 0,4 kV från transformatorstationen Figur 39. Göteborg energis befintliga högspänningsnät 10 kV från transformatorstationen Figur 40. Göteborg energis befintliga styrkabelnät från transformatorstationen

På den ostligaste delen, kajplats 21 och del av 22, bibehölls dock 5,4 meters 
vattendjup, se figur 41.

Detaljplanen möjliggör en utfyllnad i Göta älv. För den nya Halvön har staden 
erhållit dom för vattenverksamhet i augusti 2019 (Vänersborgs tingsrätt 2019-08-
14). Den föreslagna utfyllnaden berör nuvarande kajplats 22 och 23.

Det tekniska utförandet av utfyllnaden av Halvön är ännu inte bestämt. I 
ansökningshandlingarna för vattenverksamhet (Sweco 2017-06-30) beskrivs två 
möjliga utföranden med kofferdamm eller L-stöd. I ansökan om vattenverksamhet 
ingår även övriga arbeten i vatten enligt figur 43. Förutom själva Halvön ingår 
tilläggsplats för älvtrafik (Älvsnabben etc) samt ny gc-bro över Rosenlundskanalen 
och en tilläggsplats för oljebåt vid Skeppsbron i ansökan.

En ny gc-bro över Rosenlundskanalen avser en flyttad Yttre Järnvågsbro, vilken 
beskrivs ytterligare nedan. 

Tilläggsplatsen för oljebåt vid Skeppsbron avser försörjning till Rosenlundsverket. 
Övriga arbeten i vatten kopplade till Skeppsbron har hanterats i en särskild ansökan. 
I denna ingår bl a ett påseglingsskydd, vilket är en förutsättning för inflyttning 
i fastigheterna på Halvön. Då tidplanen för Skeppsbron är osäker kan Halvön 
komma att byggas innan Skeppsbron. I så fall krävs ett separat påseglingsskydd.

D.1.4.2 Rosenlundskanalen
Rosenlundskanalen byggdes ut under början av 1800-talet. Av GFS för Skeppsbron 
(Sweco 2018-01-05) framgår att kajen längs kanalen huvudsakligen är byggd på 
en träpålad rustbädd i olika utföranden. Bärande betongplattor förekommer lokalt, 
vilka förefaller vara efterkonstruerade, se figur 42.
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Figur 41. Masthuggskajen enligt normalsektion 1958 

För att klimatsäkra kajen behöver den generellt höjas till +2,8 m, vilket hanteras 
i trafik- och gestaltningsförslaget. Ett sådant arbete behöver tillvarata de 
kulturhistoriska kvaliteterna och utföras i samråd med kulturhistorisk expertis. 
Arbetet behöver också samordnas mellan Masthuggskajen och Skeppsbron.

D.1.4.3 Masthamnsbron
Masthamnsbron hanteras i GFS för Skeppsbron (Sweco 2018-01-05). Befintlig 
bro avser kvarstå som idag, men kompletteras med en gångbro på den norra sidan.
Förutsättningarna för GFS Masthuggskajen är att utformningen ska anpassas till 

befintlig Masthamnsbro och möjliggöra anläggandet av  en ny gångbro norr om 
Masthamnsbron.

D.1.4.4 Yttre Järnvågsbron
Yttre Järnvågsbron uppfördes i nuvarande tappning 1906, se figur 44. Som 
elektrifierad svängbar järnvägsbro med fackverk av stål var bron mycket modern 
för sin tid. En kulturhistorisk inventering har genomförts av bron, se  bilaga 9. Då 
bron inte kan kvarstå i nuvarande läge var utgångspunkten för inventeringen att 
studera behov av och möjligheter för en flytt till ett nordligare läge.

Yttre Järnvågsbron bär idag på ett stort kunskapsvärde, såväl immateriellt som 
materiellt. Den har ett stort teknikhistoriskt värde och är representativ för en 
brokonstruktion som tidigare var vanlig både i Göteborg och i hela Sverige och i 
Göteborg är bron idag den enda ännu intakta av denna konstruktion.

I den inventeringen som gjorts, se bilaga 9, konstateras att bron är möjlig att 
flytta till det nya läge som föreslås i detaljplanen och som hanteras i ansökan om 
vattenverksamhet. Detta kräver dock att bron förvaras någonstans under byggtiden 
och det kräver också anslutande arbeten för kaj och landfästen. 

D.1.4.5 Götatunneln med ramper
Götatunneln invigdes 2006. Tunneln möjliggjorde förtätning och bättre 
kommunikation mellan Innerstaden, Linnéstaden och Masthugget.

Tunneln sträcker sig från väst till nord-öst. I nord-öst är den grundlagd med pålar 
som sträcker sig ned till berget. Mot väster övergår detta till kohesionspålning, 
vilket medför en lägre lastkapacitet, se figur 45. 

Figur 43. De röda delarna ingår i ansökan om vattenverksamhet. För Skeppsbron (blå) 
finns sedan tidigare tillstånd för arbeten i vatten. 

Figur 44. Yttre Järnvågsbron. Foto Ida Dicksson

Figur 42. Grundläggning av befintlig Rosenlundskanal vid Lagerhuset. 

Figur 45. Sektion vid Göttunnelns mynning

Figur 46. Lastförutsättningar för Götatunneln, källa: Ny Genomförberhetsstudie E45 över-
däckning av ramper till Götatunneln, Sweco 2017-12-08
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För att möjliggöra byggnation för delar av detaljplanens kvarter A och B måste 
Götatunnelns befintliga ramper som ansluter till Järntorgsmotet överdäckas. 
Detta för att uppfylla miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet. Det görs genom 
att ramperna överdäckas och luft från tunneln leds ned och vidare till ett 
avluftningstorn. Arbetet med överdäckning och installation kommer att utföras 
av Trafikverket, men ingår i GFS:en. För överdäckningen har tidigare gjorts en 
separat GFS (Sweco 2017-12-08). I denna redovisades bl a lastförutsättningarna 
i anslutning till överdäckningsområdet, vilka framgår av figur 46.

D.1.4.6 Ventilationstorn
En förutsättning för att kunna bygga bostäder i kvarteren i anslutning till 
överdäckningen är att luften från tunneln leds bort från bostäderna. Detta för att 
uppnå tillräckligt god luftkvalitet. Nordväst om tunnelmynningen finns därför en 
yta som enligt detaljplanen får bebyggas med ventilationstorn. Tornet ska enligt 
detaljplanen vara minst 20 meter och max 30 meter högt. Anslutande kulvert till 
ventilationstornet finns förberett.

D.1.4.7 Källarplan under allmän plats
Byggnad B1 och B2 har enligt detaljplanen möjlighet till en gemensam källare 
under allmän plats och det samma gäller byggnad A3 och A4. Av åtgärd under 
Hållbarhetsprogrammets mål 4 framgår bl a ”Jorddjupet vid växtbäddar och på 
planterings- och odlingsytor ska vara fullgott och för ändamålet väl tilltaget. 
Jorddjup på bjälklag ska dimensioneras för fullvuxna större träd”.

D.2 Miljöbelastning
Miljöbelastningen av ett genomförande av detaljplanen utreddes i en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i detaljplaneprocessen (Ramböll 2018-01-
25). Förutom en sammanfattande MKB-rapport gjordes ett flertal utredningar 
kring bl a luftkvalitet, buller, kulturmiljö och dagvattenhantering. MKB:n 
godkändes av staden i samband med antagande av detaljplanen.

För Halvön och anslutande anläggningar i vatten har staden sökt och erhållit dom 
för vattenverksamhet (Vänersborgs tingsrätt 2019-08-14). Till ansökan hör en 
MKB som redovisar miljöbelastningen från arbeten i vatten (Sweco 2017-06-30). 

I arbetet med GFS:en har framför allt arbetet med förorenad mark och buller 
fördjupats. 

D.3 Geoteknik
Områdets geotekniska förutsättningar beskrivs i PM Geoteknik i bilaga 24. De 
geotekniska förutsättningarna för planområdet sammanställdes till detaljplanen 
(Golder Associates 2015–2016). För utfyllnad av Halvön har förutsättningarna 
studerats i samband med ansökan om vattenverksamhet (Sweco 2017-06-30).

Området utgjordes ursprungligen av vassbevuxna strandområden som från 
1700-talet och framåt fyllts ut och älven muddrats för att bemöta förändrade 
verksamheter genom tiderna. Under 1800-talets start fanns det flera hamnbassänger 
beläget ca 50 till 200 m söder om befintlig kaj. Under 1800-talets gång fylldes 
hamnbassängerna succesivt ut norrut mot älven. 

De naturliga jordlagren under det ytliga fyllnadslagret består av lera till generellt 
mycket stora djup, se figur 47. Leran vilar på ett lager med friktionsjord ovan berg.
Den totala jordmäktigheten är huvudsakligen mycket stor inom planområdet men 
minskar generellt mot söder, öster och väster utanför planområdet. 

Jordprofilen inom planområdet vid Masthuggskajen visar att det till stor del 
förekommer naturligt avsatta och mäktiga lerlager, vars egenskaper kan betraktas 
som normala för centrala Göteborg. Leran karakteriseras med en variation på 
tungheten mellan ca 16–17 kN/m3, naturliga vattenkvoten ca 60–85% och 
konflygränsen ca 70–90%.

Sensitiviteten hos leran betraktas som låg- till mellansensitiv över hela området, 
där sensitiviteten varierar mellan 10–20. Ingen kvicklera har påträffats.

I och med den historiska utvecklingen som ägt rum i området bedöms leran vara 
normalkonsoliderad för rådande spänningssituation med en överkonsolideringsgrad 
(OCR) på ca 1,0. Normalkonsoliderad lera innebär att all ökad pådrivande last 
kommer leda till vidare sättningar och krypsättningar över långt tidsspann.

Sättningsförhållandena inom planområdet är till stort sett ogynnsamma. I och 
med Masthuggskajen har genomgått stora förändringar genom åren har det idag 
utbildats stora sättningar. Tidigare undersökningar konstaterar att sättningar 
troligtvis utbildas både i befintliga fyllnadsmassor samt i den underliggande leran. 
Tidigare undersökningar antyder även att sättningstakten med tiden minskat, men 
sättningar pågår än idag, där marksättningar upp mot 4–6 mm/år har observerats.

Rådande geohydrologiska förhållanden är att grundvatten förekommer i de ytliga 
jordlagren som till högsta grad består av fyllnadsmaterial. Grundvattennivån kan 
antas ha samma nivå som vattennivån i Göta älv, vilket är +0 och ca 2 m under 
markytan över planområdet.  

Utvärderade portrycksspetsar i tidigare utredningar insinuerar att portrycks-
gradienten i leran är något över hydrostatiskt. Detta antyder att efter tidigare 
uppfyllnader så har leran inte konsoliderat klart, därmed pågår det sättningar än 
i dag.

D.4 Arkeologi
Hela området omfattas av befintlig fornlämning som avser stadslager från 1600- 
och 1700-talen (Göteborg 216:1), se figur 48. Fornlämningar är skyddade enligt 
Kulturmiljölagen och tillstånd krävs för ingrepp i fornlämning.

I arbetet med detaljplanen sammanställdes det material kring befintlig kulturmiljö 
som framgår av avsnitt C.3.2. Det gjordes även marinarkeologiska studier för 
Halvön.

Under 2017 gjordes en arkeologisk förundersökning av planområdet (Arkeologerna 
Rapport 2017:156). Syftet med undersökningen var att avgränsa fornlämningen 
i förhållande till tänkt exploatering och inför den fortsatta planeringsprocessen. 
Detta kunde inte göras fullt ut eftersom det i majoriteten av de schakt som gjordes 
förekom rester av fornlämningen. Det kunde därför inte uteslutas att det fanns 
bevarade lämningar inom hela det aktuella undersökningsområdet. För att få 
tillräcklig kunskap om fornlämningens utbredning och för att kunna fastställa dess 
bevarandestatus innan området bebyggs bedömde undersökningen därför att det 
fanns behov av kompletterande arkeologiska förundersökningar.

Enligt de marinarkeologiska utredningarna som genomförts inom ramen för 
detaljplanen, kan det på grund av tidigare muddringar inte förväntas finnas några 
äldre maritima lämningar eller skeppsvrak i området. Däremot kan det finnas 
lämningar under de gamla pirarna/kajerna.

.

Figur 47. Geotekniska förutsättningar enligt geoteknisk utredning (Golder  2015-05-27) Figur 48. Fornlämning Göteborg 216:1. Källa: Länsstyrelsens digitala underlag
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Figur 49. Visionsbild torget vid Kommersen och Masthuggsparken

E. Trafik- och gestaltningsförslag
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E.1.1 Utgångspunkter
Arbetet med Masthuggskajen har pågått under flera år. I detaljplaneskedet 
gjordes ett flertal analyser och dokument upprättades och beslut fattades. Nedan 
sammanfattas de handlingar som legat till grund för arbetet med trafik- och 
gestaltningsförslaget.Den antagna plankartan framgår av figur 50 och 51.

E.1.1.1 Målbild
Målbilden för Masthuggskajen togs fram i planskedet och innebär:

Tillåtande gestaltning; där identiteten stöttas av arkitekturen genom gestaltning 
av byggnader och platser; konstnärlig utsmyckning och inslag av det opolerade 
och lite ruffa; en stimulerande blandning som skapar en internationell känsla. 

Mångfald; Ett område, för människor oberoende av ålder och bakgrund, som 
erbjuder en mix i utbud/innehåll av allt från bostäder till arbetsplatser, exklusivt/
billigt, ideellt & business, storskaligt & småskaligt, lokalt & internationellt, 
permanent & temporärt sida vid sida. 

Kulturen; förstärkning och utveckling av den redan idag starka kulturen samt 
möjliggöra utveckling av nya kulturformer. 

Krockar; kontrasten mellan det gamla och det nya görs till ett spännande möte

E.1.1.2 Hållbarhetsprogram
Under detaljplaneprocessen upprättades ett Hållbarhetsprogram för 
Masthuggskajen (Göteborgs Stad 2017-06-12). Det består av nio hållbarhetsmål 
klustrade under tre centrala hållbarhetsaspekter:

E.1 Övergripande beskrivning av 
trafik- och gestaltningsförslag

Figur 50. Plankarta detaljplan Figur 51. Plankarta detaljplan

• Identitet i en sammanhållen stad

• Samspel i en bra stads-och livsmiljö

• Främja hållbara livsstilar

Nedan redovisas de nio hållbarhetsmålen med Hållbarhetsprogrammets förklaring 
till vart och ett.

Identitet i en samanhållen stad

Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och vara den du 
vill. Styrkan ligger i kontrasterna.
Målet innebär att vi utvecklar och bevarar målpunkter för sociala funktioner där 
områdets vana av socialt arbete, alternativa livsstilar och kulturliv blir fortsatt 
synligt i stadsdelen. Det opolerade och ruffiga bibehålls och stärks samtidigt som 
nya byggnader, funktioner och sammanhang växer fram. Sammantaget innebär 
det en dynamisk, blandad och inkluderande karaktär på Masthuggskajen.

Mål 2 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, 
vilja och kunna besöka Masthuggskajen.
Målet innebär att ett diversifierat utbud av verksamheter som bidrar med handel, 
kultur, service och upplevelser skapas. Området stärks med icke-kommersiella 
publika målpunkter som kaj, rekreativa stråk och platser.

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, 
ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen.
Målet innebär att Masthuggskajen ska innehålla bostäder med en blandning av 
upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och olika prisnivåer som möter invånarnas 
skiftande behov och betalningsförmåga.

Samspel i en bra stads- och livsmiljö

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter mötas 
och vistas utomhus under alla årstider och tider på dygnet.
Målet innebär att vi utvecklar mötesplatser och stråk med gott mikroklimat för 
en mångfald av invånare i alla åldrar.

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra sig fritt, till 
fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och skola.
Målet innebär att vi utvecklar platser och stråk för lek- och rekreation samt 
möjliggör för barn och unga att förflytta sig på ett tillgängligt och trafiksäkert 
sätt mellan vardagens målpunkter.

Främja hållbara livsstilar

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas till fots, 
cykel eller kollektivt.
Målet innebär att vi utgår från ett resenärsperspektiv när vi utvecklar infrastrukturen 
och fyller Masthuggskajen med klimatsmarta och attraktiva lösningar för mobilitet 
och transport. Placering av funktioner som t ex fordonspooler och parkering ska 
stärka fotgängarflöden i området. Vi utvecklar modeller för samutnyttjande av 
dessa funktioner.

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på Masthuggskajen 
uppfyller Göteborgs klimatmål.
Målet innebär att energianvändningen begränsas, förnybar energi används 
och energiförsörjningen baseras på energibehov som den hållbara och 
funktionsblandade staden har. Viktiga delar blir byggnaders energiprestanda, 
system- och teknikval och beteendepåverkan.

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, spara energi, 
dela och låna.
Målet innebär att vi skapar förutsättningar för och utvecklar stadsdelen med 
infrastruktur som underlättar och gör det attraktivt för invånarna att spara på resurser 
i vardagen, både vad gäller konsumtion av varor och tjänster, avfallshantering 
och energianvändning. Vi behöver också engagera aktörer som kan erbjuda t ex 
delandetjänster, reparationer och försäljning av återbrukade produkter.

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på Masthuggskajen.
Målet innebär att vardagens målpunkter och utbud samlas i en funktionsblandad 
stadsmiljö som minimerar behov av transporter för både boende och verksamma. 
När vi utvecklar stadsdelens innehåll finns särskilt fokus på upplevelser och 
tjänster vilket kan innebära aktörer med nya former av erbjudanden. Stadsmiljöns 
utformning främjar det lokala föreningslivet, kulturkonsumtion och inbjuder till 
motion och rekreation i närmiljön.
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Figur 52. Detaljplanens illustrationsplan

PLATSER MED SOLFÖRUTSÄTTNINGAR, DAGTID

BULLERUTSATT OMRÅDE

Figur 53. Klimatförutsättningar utifrån föreslagen bebyggelse

E.1.1.3 Kvalitetsprogram
Detaljplanens utformningsförslag togs fram i detaljplaneskedet och redovisades 
i Kvalitetsprogrammet (Kanozi 2018-01-26), se figur 52.

Kvalitetsprogrammet är utformat för att området ska bli ”en stimulerande och 
kontrastrik plats med tillåtande vardagskultur”. Detta innebär att Masthuggskajen 
ska upplevas stimulerande för människor i alla åldrar oavsett bakgrund. 
Utvecklingen av Masthuggskajen ska binda samman nya element med de 
befintliga och knyta an till platsens historia. Historiskt sett har området varit 
en viktig port för exportindustri, vilket bidragit platsens själ som är sprungen 
ur arbetar- och kulturhistoria. Idag domineras Masthuggskajen av öppna 
parkeringytor och infrastruktur. Masthuggskajens omgivningar som Långgatorna, 
Stigberget, Järntorget och Linné präglas däremot av det tillåtande och socialt 
ansvarstagande. Kulturens närvaro i området är en styrka och kan stärkas och 
spridas inom Masthuggskajen genom kreativa och nydanande idéer. Förslaget 
utgår även från områdets fysiska förutsättningar som sol, vind, buller och befintlig 
bebyggelsestruktur, se figur 53. Att utgå från genomförda mikroklimatstudier var 
även en åtgärd under Hållbarhetsprogrammets mål 4.

Gestaltningen av de allmänna platserna ska vara tillåtande och stärka 
platsidentiteten. Området ska kännetecknas av mångfald och innefatta variation 
i utbud genom olika former av bostäder, arbetsplatser, ideella och kommersiella 
verksamheter. Det ska finnas plats för konst, parker och torg, vilket skapar nya 
målpunkter i området. 

I Kvalitetsprogrammet lyfts de olika stråken, Gröna stråket, Röda stråket, Blå 
stråket och Första Långgatan, se figur 55. Det gröna stråket kännetecknas av 
en lugn och vardaglig atmosfär med lägre intensitet, och gott om platser för 
mindre möten och lek. I utformningen av det gröna stråket läggs särskilt fokus 
på barnperspektiv (0-18 år). Röda stråket  är ett urbant stråk med högre intensitet.
Restauranger, caféer, konst och kultur samt olika typer av handel ger möjlighet 
till kommersiella mötesplatser med liv och rörelse. Blå stråket löper längs med 
vattnet, och har en rekreativ, avkopplande karaktär. Vistelse på kajen ska ge 
möjlighet till lugn och ro, stillhet och kontakt med älven. Första Långgatan är 
ett centralt stråk som kopplar samman det befintliga med det nya i området. Den 
upplevda och visuella kopplingen till Långgatorna och Järntorget underlättar för 
alla göteborgare att ta sig till och från Masthuggskajen.

Figur 54. Funktioner, aktiviteter, stråk och målpunkter Källa: Kvalitetsprogram

Figur 55. Stråk. Källa: Kvalitetsprogram
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Barnperspektivet ska integreras i gestaltningen vilket tar sig i uttryck i säkra 
trafikmiljöer och lekfulla gestaltningselement. Genom hela området ska ytor för 
olika aktiviteter finnas som tar sig i uttryck på kreativa sätt. Zoneringen av området 
i stråk med lågt och högt tempo lyfts i Kvalitetsprogrammet. Verksamheter är ofta 
beroende av höga flöden av människor och de allmänna platserna ska locka både 
boende och besökare att vistas i området.

E.1.1.4 Levande gatuplan
Under detaljplanearbetet framfördes önskemål om centrumverksamhet i alla 
bottenvåningar med så mycket utåtriktade verksamheter som möjligt. Det kunde 
snabbt konstateras att de över 30 000 kvadratmetrarna inte skulle kunna fyllas 
med enbart kommersiella verksamheter. Därför bildades en arbetsgrupp för 
levande bottenvåningar (så småningom levande gatuplan). Gruppen har drivits 
av involverade byggaktörer och med medverkan av Göteborg Stads förvaltningar. 
Arbetet resulterade i en möjlig mix av innehåll och en strategisk masterplan (2019-
02-18) med kluster och karaktärer för bottenvåningarna i Masthuggskajen, se figur 
57. Tanken är att arbetet med levande gatuplan ska fortsätta genom byggnation 
och förvaltning. I masterplanen har eftersträvats en mix av:

 » Gammalt och nytt

 » Kommersiellt och ideellt

 » Permanent och temporärt

 » Hög aktivitet och lägre tempo

 » Exklusivt och billigt

 » Nytt och begagnat

Utformningen av allmän plats och kvartersmark för Masthuggskajen har skett 
parallellt. Dimensionerande för allmän plats har varit det byggnadsinnehåll som 
redovisas i Masterplanen. I vissa fall har denna sedan befästs eller justerats i 
samråd med aktuella byggaktörer De har framför allt gällt placering av entréer, 
men även innehåll i bottenvåningar. För de kvarter där någon projektering ännu 
inte påbörjats har Masterplanen varit utgångspunkt. Masterplanen har utgått 
från den strategi med stråk som redovisas i Kvalitetsprogrammet, se figur 55. 
Röda stråk och kopplingar symboliserar större flöde av människor. Gröna stråk 
symboliserar lugnare stråk med mer grönska. Blå stråk symboliserar rekreativa 
stråk längs älven som en förlängning av kajpromenaden.

I Masterplanen redovisas en klustringsstrategi där man låter befintlig identitet och 
karaktär sprida sig och förstärka nya stadsdelar, se figur 56. I klustringsstrategin 
redovisas fyra delområden.

Järntorgets utvidgning
Via Första Långgatan och östra delen av Masthamnsgatan kan stadstorget 
Järntorget utvidgas och förstärkas, samt fungera bättre. Dagligvaruhandel är en 
vital baskomponent, Systembolaget likaså, för att driva kundtrafik in till området. 

Figur 56. Klustringsstrategin från Masterplanen
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Kopplingen och närheten till Järntorget, samt trygga, effektiva och lämpliga 
lokaler för dessa verksamheter, är härvidlag av största vikt. Idag är denna funktion 
undermålig. Det planerade hotellet vid Folkets Hus är även det av största vikt för 
att ytterligare befolka området.

Kulturkvarter på nya halvön
Både den konsumentbaserade kulturen och den producerande kulturen kan beredas 
plats kring tänkta ankare – Filmens hus och Ostindiefararens besökcenter, och 
befintlig ankare Folkets hus, Pustervik och Lagerhuset m fl. En väl gestaltad 
stadspark med fokus på kultur av något slag kommer även den att bli ett viktigt 
tillskott. Halvön kan samla ihop den idag existerande kulturen i Linnéstaden och 
utöka den.

Långgatorna och Linnéstadens förlängning
Linnéstadens karaktär och identitet bedöms till viss del kunna välla över till Första 
Långgatan och Västra Masthamnsgatan om kopplingarna via Värmlands- och 

Nordhemsgatan tas till vara. Verksamheter med återbrukstema av olika slag och 
karaktärer är något som idag är en viktig del av intilliggande områden. Detta talar 
för en klustring på Masthamnsgatan med aktörer som existerande Auktionsverket 
och Kommersen som ankare. Med fokus på dessa två komponenter kommer även 
Masthamnsgatans västra del att vitaliseras.

Masthuggstorgets utökning
Befintliga Masthuggstorget behöver rustas upp och tas om hand. I och med 
den nya detaljplanen möjliggörs en utökning av Masthuggstorget med en 
central spårvagnshållplats. Detta torg berikas för de närboende med ett 
bekvämlighetsorienterat och ett aktivitetsbaserat utbud för att bli det lokala torget 
i området med fokus på alla generationer.



31

Sällanköp/kommersiell service
Dagligvaror
Mat & dryck
O�entlig service
Kultur
Delningsverksamhet
Hotell
Föreningslokal
Friskvård/gym/etc
Öppen kontorsverksamhet
Parkering

KOMMERSEN 2.0

GÖTEBORGS

AUKTIONSVERK

KOFFEN

Järnia

Majornas grafiska

kontor

Sällanköp/
Kommersiell service

Mat och 
dryck

Mat och 

dryck

Restaurang
butik/

cykelservice

Café/bar

Café/

restaurang

Café/

restaurang

Café/

restaurang

Restaurang

Restaurang

Restaurang

Restaurang 

Kök 17
Social-

kontor
Kontor

Förskola

Kommunal
Service

(plan 9 mattak)

(plan 7-8 idrottshall)

P-hus

Kommunal

Service Kontor
Kontor

Cykel-

verkstad

Café/

restaurang

Service-

butik

Service-

butik

Butik

Butik

Butik

kiosk

Butik

Butik

Butik

Butik

Butik

Butik

Butik

Bageri

Delnings-

verksamhet

Delnings-
verksamhet

Livsmedel

Förenings

lokal

F
ö

rening
s

lo
kal

Förenings

lokal

Lokal för 

samnyttjande

Friskvård/

gym

Lokal

mat och dryck

+ Co working

Kultur

Kultur

påfart/avfart

Förskola

Friskvård

Butik

Bokal

Bokal

Bokal

Bokal Bokal

B
utik

D
agligvaror

Butik

Cykel-
lounge

Kommunal 

se
rvice

Butik

FOLKTEATERN

DRAKEN

LILLA 
PUSTERVIK

LAGERHUSET

VISITOR CENTER

MEETING HUB

GLOBAL 
BUSINESS 
GATE

FÄRJELÄGE

Café

Café och 
restaurang

Café och 

resta
urang

Restaurang

Café och
 

resta
urang

Café 

Restaurang

Resta
urang och 

uteservering

Restaurang

Lager/verkstad

Lobby/bar

Hotell

Miljörum

Gym

Kommersiell
 service

Reception

Mat och 
dryck

Kultur

Förenings-

lokal

Filmens hus
Hus för foto

Event-
arena

Meeting hub

Cykelcenter

Lounge

Utställning

Figur 57. Masterplanens innehåll för bottenvåningarna (Älvstranden  2019-02-18) illustrerat på GFS:ens utformning av allmän plats.
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E.1.1.5 Rain Gothenburg
I Göteborg regnar det i snitt var tredje dag. Göteborg satsar därför på att bli en 
internationell förebild som regnstad. Projektet ”Rain Gothenburg” är en del 
av stadens satsning på 400-årsjubileet år 2021. I framtagandet av trafik- och 
gestaltningsförslaget har diskussioner förts med Rain Gothenburg för att anpassa 
Masthuggskajen till Göteborg som regnstad. I trafik- och gestaltningsförslaget 
syns detta t ex som öppna dagvattenlösningar och regnskydd i olika material och 
utformning. Förutsättningar skapas också för utformnig av lek och konst med 
vatten som tema.

E.1.1.6 Medskapandeprocess för Masthamnsgatan 
Under 2019 har en dialogprocess med gymnasieskolor genomförts för 
Masthamnsgatan och inarbetats i trafik- och gestaltningsförslaget, se vidare avsnitt 
F.1.9. Under våren 2020 sker en ny dialog med lågstadieelever och denna kommer 
att inarbetas i fortsatt projektering. 

E.1.2 Övergripande gestaltning

E.1.2.1 Analys av målbild för allmän plats
För att Masthuggskajen ska bli en tillåtande stadsdel för alla göteborgare krävs 
samordning och gemensam utveckling av kvartersmark och allmän plats. Det 
tidigare arbetet har analyserats avseende vad intentioner och utgångspunkter 
för Masthuggskajen innebär för allmän plats och hur dessa kan hanteras 
i utformningen. Hållbarhetsmål 1 ” På Masthuggskajen kan du komma som 
du är och vara den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna” har bl a åtgärden 
”Tillämpa projektets framtagna gestaltningsprinciper från kvalitetsprogrammet i 
vidareutvecklingen av aktörsspecifika projektskisser”. Skisserna för allmän plats 
framgår av kommande avsnitt.

Nedan beskrivs övergripande mål för allmän plats utifrån hållbarhetsprogrammets 
tre centrala hållbarhetsaspekter. Dessa fördjupas sedan på de kommande sidorna.
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RYTM OCH INTENSITET

Figur 58. Illustration av Gatulivets rytm och intensitet
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Identitet i en sammanhållen stad
Av Hållbarhetsprogrammet framgår att Göteborg idag är en segregerad stad med 
stora skillnader i livsvillkor och hälsa. Den centrala staden ska fungera som en 
demokratisk mötesplats och stärka samhällsgemenskapen genom att människor 
med olika bakgrunder möts och får inblick i varandras livsvillkor. Staden bidrar 
då till att stärka den sociala sammanhållningen mellan olika grupper i samhället. 

Identiteten, den kollektiva bilden av en plats, avgör vilka grupper som kommer 
att använda, befolka och känna tillhörighet till platsen. Utbudet av service, 
verksamheter, bostäder, mötesplatser, gestaltning av byggnader och gaturum 
och vilka människor som bor, arbetar eller besöker platsen påverkar identiteten 
och vilka grupper som känner sig inkluderade respektive exkluderade.

I målen för identitet i en sammanhållen stad lyfts att alla ska kunna besöka och 
ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen. 

Allmän plats kan underlätta utvecklingen av Masthuggskajens identitet genom 
att arbeta med karaktärer i gaturum och på offentliga platser. För Masthuggskajen 
innebär det att underlätta klustringsstrategin genom att verka sammanhållande 
och vara ett stöd till utvecklingen av kvarteren. Det kan ske genom att bygga 
vidare på de karaktärer som finns i kringliggande stadsdelar så att dessa känns 
igen på Masthuggskajen. Här är utgångspunkten för allmän plats Göteborg Stads 
styrande dokument med bl a Stadsmiljöpolicyn och dess underdokument Stadens 
golv, Stadens ljus, Stadens Färg, Stadens möbler och Stadens träd.

Att lyfta fram kontrasterna innebär gammalt tillsammans med nytt och att 
befintliga opolerade och ruffa ytor kan behållas och skapa kontraster mot det 
nya. Det innebär t ex att befintliga byggnader och historiska kopplingar kan synas 
för att kontrastera mot det nya eller att konst och belysning i gaturummet kan 
användas som kontrast och målpunkt. Allmän plats ska kunna besökas av alla. Här 
ska finnas intressanta miljöer för barn, unga och gamla, oavsett ekonomisk eller 
etnisk bakgrund, oavsett årstid eller tid på dygnet och oavsett funktionsförmåga.

Samtidigt behövs en bas för att karaktären ska kunna utvecklas. För att 
Masthuggskajen ska bli en attraktiv och inbjudande del av staden krävs att 

stadsdelen upplevs som en helhet likt en återkommande rytm som erbjuder en 
variation av aktiviteter och intensitet. Denna rytm kan liknas vid ett musikstycke 
där en gemensam rytm genom hela stycket är gatans bas och återkommande 
element som markbeläggning, grönska och möblering. Rytmen skapar en 
igenkänningskänsla och leder besökare naturligt längs stråken. 

Utifrån rytmen varierar musiken med stegvisa ökningar i intensitet, där olika 
instrument gör sig hörda vartefter verket fortskrider, anpassas och varieras efter 
gatans funktioner och utformning till gatulivets förväntade intensitet. På så vis får 
varje element en viktig funktion i gatans komposition, se figur 58. Intensiteten går 
från den lugnare delen av Masthamnsgatan i väster till en mer intensiv del kring 
Järntorget och Emigrantvägen, eller omvänt beroende på riktning.

Samspel i en bra stads- och livsmiljö
Av hållbarhetsprogrammet framgår att samspel och möten skapas i stadsmiljöer 
som erbjuder anledningar för en mångfald av människor att bo, vara, verka eller 
vistas i staden. Hur gator, torg, parker och stråk utformas påverkar graden av 
möjlig interaktion människor emellan. Den mänskliga skalan, stimuli i gatumiljön 
genom aktiva fasader och inkluderande målpunkter lockar människan som social 
varelse att vistas i stadsmiljön. Därmed främjas trygghet och social interaktion.

Figur 59. Illustration av sambanden med kringliggande stadsdelar
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Målen för samspel i en bra stads- och livsmiljö innebär att alla människor ska 
kunna mötas och vistas utomhus på Masthuggskajen under alla årstider och tider 
på dygnet. De innebär också att barn och unga ska kunna röra sig fritt till fots och 
med cykel mellan bostad, lek, förskola och skola.

För allmän plats innebär samspel att Masthuggskajen ska uppfattas som en helhet 
trots att den består av flera unika delar. Det betyder även att Masthuggskajen blir 
en naturlig utveckling av staden. Detta genom att ansluta till omkringliggande 
stadsdelar och koppla an till de fysiska kvaliteter som redan finns i dessa, se 
figur 59. Det innebär också att nya förstärkta stråk längs Masthamnsgatan, Första 
Långgatan och Halvön stärker de befintliga. Den blågröna strukturen kompletteras 
och närhet till vattnet främjas med en bra anslutning till kajstråket och Skeppsbron.

Utformning av allmän plats ska vara tydligt kopplat till Göteborgs identitet genom 
att återanvända och tolka de kvaliteter som redan finns gällande utformning och 
material i stadens styrande dokument. Det innebär att granit, tegel, betong och 
vatten kommer att ligga till grund i utformningen. Vissa gestaltningselement 
återkommer i flera av områdets delar för att stärka sambanden. 

Mångfald eller diversitet på allmän plats kan tex skapas genom att delar av 
de offentliga ytorna programmeras med en flexibilitet som gör det möjligt för 
invånare och verksamheter att aktivera och förändra platsen över tid med enkla 
medel. Dessa flexibla platser för användarens intressen, så kallade frizoner, ger 
signal om ett tillåtande område. Delar av framförallt Masthamnsgatan bedöms 
ha möjlighet till frizoner, se vidare avsnitt F.1.1.

Variation av platser i det offentliga rummet är viktigt för att passa alla människor 
oavsett ålder och bakgrund. Variation av platser  kan även skapas genom en varierad 
och flexibel användning, t ex tidsstyrd trafik under dygnet, marknadsplatser och 
evenemangsytor. För unga pekas särskilt på Masthamnsgatan som ett lek- och 
aktivitetsstråk. För att definiera vad detta är genomförs bl a dialogprocesser med  
barn och ungdomar i olika åldrar, se avsnitt F.1.8.

Främja hållbara livsstilar
Av hållbarhetsprogrammet framgår att hållbara livsstilar spänner över alla 
dimensioner av hållbarhet och att det finns många synergier mellan kulturella, 
hälsomässiga, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Det handlar om människors 
vardag, hur man bor och förflyttar sig, men också om vad man äter och hur 
man spenderar sin fritid. Stadsutvecklingen måste skapa förutsättningar för 
människor att utveckla hållbara och klimatsmarta vanor. Staden behöver fyllas 
med infrastruktur och funktioner som gör det lätt och bekvämt att leva med 
mindre klimatavtryck.

Målen för att främja hållbara livsstilar innebär att det ska vara lätt att färdas till 
fots, med cykel eller kollektivtrafik. Det ska också vara enkelt att spara energi, 
återbruka och låna och leva klimatsmart på Masthuggskajen.

För allmän plats innebär det att utveckla hållbara system för transport till fots, 
med cykel och med kollektivtrafik och att dessa ska prioriteras. En del av detta 
hanteras genom den avsiktsförklaring för Grön transportplan som upprättats.

För återbruk och klimatsmarta lösningar kan allmän plats se över möjligheterna att 
återanvända material i utformningen. Man kan dessutom skapa förutsättningar för 
bra lokalklimat, möjlighet till odling etc. Detta skapar även aktiviteter och bidrar till 
möten och interaktion mellan människor. En gatuutformning som ett avlångt torg, 
utan trottoarer, skapar också ökade möjligheter för olika användsningsområden 
och spontana aktiviteter.
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Figur 61. Föreslagen gatustruktur
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E.1.2.2 Tre infallsvinklar
För att trafik- och gestaltningsförslaget för allmän plats ska skapa miljöer som 
lever upp till målen behövs ett tillvägagångssätt som kan blanda detaljer med 
övergripande drag, estetik med teknik och historia med framtid. Masthuggskajen 
ska upplevas som en naturlig fortsättning av stenstaden. På liknande sätt ska 
Masthuggskajen vara en del av Göteborgs framtidsvisioner om stadens omvandling 
från en stor småstad till en nära storstad. Masthuggskajen ska upplevas som en 
sammanhängande stadsdel och samtidigt vara väl förankrad i de kringliggande 
och befintliga kvarteren. 

För allmän plats beskrivs detta ur tre infallsvinklar. Gaturum och torg preciserar 
vad allmän plats ska ha för roll i staden. Aktivitet och stråkbildning definierar 
var och hur allmänplats ska samverka med stadens funktioner.  Blå- och 
grönstruktur skapar förutsättningar för en naturnära stad med gröna lungor, 
synligt vatten och sociala samband med parker och grönska. 

Gaturum och torg
Masthuggskajen ansluter till Göteborgs befintliga gatunät. Trafikerade stadsgator 
med boulevardkänsla binds samman med ett nät av karaktärsskapande lågfartsgator 
enligt figur 61.

Stadsgatorna Första Långgatan, Järnvågsgatan och Järntorgsgatan inspireras av 
Göteborgs traditionella boulevarder med trädrader. Gatumiljön ska prioritera 
kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. 

Lågfartsgatorna delas upp i två olika typer av gaturum. De inre gatorna 
(Masthamnsgatan och gatan från Järnvågsparken ut till kajen) och kajstråk som 
kopplar samman omkringliggande områden. Lågfartsgatorna får en utformning 

som främjar samspel och diversitet och ska upplevas som långsträckta torg med 
ett gemensamt golv mellan fasader utan trottoar. Bilar ska kunna ta sig fram, men 
på de gåendes villkor.

Den barriär som E45 innebär reduceras vid Järntorgsmotet där ramperna till/från 
E45 överdäckas. Det innebär att motet blir mer stadsmässigt och skapar en entré 
till staden och Masthuggskajen.

Aktivitet och stråkbildning
För att koppla Masthuggskajen tydligare till kringliggande stadsdelar tydliggörs 
ett antal stråk, se figur 62. Dessa stråk grundar sig på funktioner inom allmän plats 
och på funktioner som är tänkta att finnas i närliggande byggnader och lämpar 
sig för olika målgrupper. 

Lek- och aktivitetsstråket längs Masthamnsgatan föreslås fortsätta till Järnvågs-
parken så att det kopplar samman stadsdelens västra och östra delar och hjälper 
till att överbrygga Järnvågsgatans barriär. Stråket ska signalera att här får barn 
och unga ta plats genom en lekfull gestaltning och en variation av aktiviteter. 
Gaturummet förvandlas till ett långsträckt torg som binds samman med olika 
funktioner som exempelvis bedträdbar grönska, utomhuslounge och intima torg 
med gröna ytor. Längs stråket pekas platser för frizoner ut vilket bidrar till att 
binda samman barnperspektivet med områdets identitet som en tillåtande plats 
där invånare har möjlighet att påverka uttryck och innehåll.

Kajstråket leder besökare till halvön från Järntorget och ska belysa stadsdelens 
vattennära läge. Stråket ska möjliggöra för rekreation och ha en koppling 
till kringliggande verksamheter och målpunkter som kulturbyggnader och 
uteserveringar. Stråket kopplar också till det fortsatta kajstråket längs Skeppsbron.

Grön- och blåstruktur
Masthuggskajens två parker tillsammans med planteringsytor och trädrader längs 
stadsgatorna skapar en naturnära miljö, se figur 64. 

Masthuggsparken och Järnvågsparken utgör lungor för stadsdelen. Deras 
funktioner varieras och anpassas för att fungera för boende, besökare och för 
kommunala verksamheter som förskolor. Parkerna kommer därmed att utgöra 
viktiga målpunkter. Parkerna får också olika användningsområden och funktioner. 
Delar med lägre nivå i båda parkerna utgör magasin vid skyfall. 

Stadsgatorna ska ge plats för grönska i staden med trädrader och planteringar. 
Lågfartsgatorna planteras med låga planteringar och träd som utgör öar i den 
hårdgjorda ytan för att skapa rumslighet. På kajstråket förelås dessa bestå av 
vassliknande vegetation. I gatorna skapas också stråk för att leda dagvatten till 
de gröna ytorna.

Figur 62. Aktivitetsytor, parker och stråk Figur 63. Grön- och blåstruktur
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Planen ger en översiktlig bild av trafik- och gestaltningsförslaget. På 
de kommande sidorna redovisas de olika karaktärer som förslaget vill 
uppnå och utformningen av olika delområden.

Figur 64. Trafik- och gestaltningsförslag. Ej färglagda ytor inom sträckad linje tillhör kvartersmark.
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E.1.3 Gaturumskaraktär och utformning
Nedan presenteras de övergripande karaktärerna i trafik- och gestaltningsförslaget 
och därefter följer en beskrivning av delområden samt respektive gaturum.

Förslaget bygger vidare på detaljplanens Kvalitetsprogram och där avsteg görs 
från detta kommenteras det i konsekvenserna i kapitel F. Utformningen utgår 
också från Göteborg Stads styrande dokument med bl a Stadsmiljöpolicyn och 
dess underdokument Stadens golv, Stadens ljus, Stadens färg, Stadens möbler 
och Stadens träd.

E.1.3.1 Stadsgator/stadsboulevarder
Första Långgatan och Järntorgsgatan ska utgöra mjuktrafikrum där gående alltid har 
företräde i passager. Första Långgatan och Järntorgsgatan avseende kollektivtrafik 
samt Järnvågsgatan utgör integrerade transportrum med signalreglerade passager, 
se vidare avsnitt F.1.6.2. Gestaltningen av stadsgatorna utgår från Göteborgs 
klassiska gatuutformning som vidareutvecklas i en modernare tappning av 
stadsboulevarden med fokus på robusthet med träd och generöst med utrymme 
för gående. En funktionell miljö skapas med tydliga funktionsindelningar och 
hög kvalitet på material. Utrymmet på trottoaren maximeras och byggnaderna 
har verksamheter i bottenplan. För att vidare stärka ett levande gatuliv kan 
gatuparkeringar nyttjas för så kallade parklets. Parklet är en gatuparkering som tas 
i anspråk för gatulivet med t ex bänkar, uteserveringar eller någon form av frizon. 

Figur 65. Exempelbild på parklet (Vestre).

Figur 66. Exempelbild på boulevard med spårväg i Paris Figur 67. Exempelbild på storvuxet träd i stadsmiljö. Foto: Gunilla Gombrii
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E.1.3.2 Lågfartsgator
Lågfartsgator avser Masthamnsgatan och de centrala gatorna på halvön samt 
kajstråket. Gatorna, vars utformning delvis tagits fram under medskapandeprocesser, 
utformas som integrerade frirum där gående prioriteras.Vidare skapar olika 
sorters hängytor samt markbeläggning, grönska och belysning en genomgående 
gatukaraktär. Aktiviteter på gatorna anpassas utifrån kvarterens intensitet och 
funktion. Den västra delen av Masthamnsgatan anpassas efter vardagsliv och lek 
med låg intensitet och gott om hängytor. Längre österut intensifieras gatulivet 
med fler uteserveringar och handelslokaler. Det skapar behov av en mer robust 
och tålig gestaltning. 

Markbeläggningen är uppdelad i olika zoner som bryter ner skalan med varierade 
mönster. Nedsänkta växtbäddar, så kallade Raingardens, är ett återkommande 
inslag längs gatan, se vidare E.1.9.4. De bildar små parker med varierad växtlighet 
som både erbjuder sittplatser och lek. En del av ytorna längs allmän plats kan 
användas till medskapande frizoner, se avsnitt F.1.1.

Figur 68. Exempelbild på takkonstruktion över allmän plats (Studio Arthur Casas + Atelier 
Marko Brajovic)

Figur 69. Exempelbild på lågfartsgatan med gott om sittplatser (Gehl architects)

Figur 70. Exempelbild raingarden. (Foto: 
Siri Fogelberg)

Figur 72. Exempelbild gungor (Foto Nathalie St-Pierre)Figur 71. Exempelbild kreativt utformad 
dagvattenlösning (Foto Joel Mabel)

Figur 73. Exempelbild graffiti

Figur 74. Exempelbild uteservering och nattliv (foto Mark Glassner)
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Figur 75. Exempel på kajstråk med trädäck och växtlighet (Marianne Levinsen Landskab) 

Figur 76.Exempelbild trädäck (Studioevrenbasbug)

E.1.3.3 Kajstråk
Kajstråket är lågfartsgator som sträcker sig från Järntorget runt halvön och kantas 
av uteserveringar och verksamheter. Gatorna utformas som integrerade frirum där 
gående och cyklister prioriteras. Stråkets närhet och koppling till vattnet tydliggörs 
med ett stort trädäck som trappas ned mot vattnet och erbjuder sittplatser med 
utsikt över hamninloppet. Även i detta stråk är träd med undervegetation samt 
variation av sittplatser en viktig del. Växterna är både vind- och salttåliga.

Inspiration för utformningen av stråkets markbeläggning är hämtat från de 
befintliga och planerade kringliggande gaturummen; Järntorget, Esperantoplatsen 
och Skeppsbron. Den randiga stensättningen skapar ett karaktärsrikt gaturum som 
leder in besökare till stadsdelen och samtidigt suddar ut gränsen mellan den nya 
stadsdelen och resten av staden. Figur 77. Exempelbild markbeläggning Esperantoplatsen (Foto: Marcus Olofsson)

Figur 78. Exempelbild brygga med sittmöjligheter i västkustlandskap

Figur 79. Exempelbild Växtlighet vid kaj. Foto: Gunilla Gombrii Figur 80. Exempelbild sittgradäng (Foto: Gunilla Gombri)
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Figur 80. Exempelbild sittgradäng (Foto: Gunilla Gombri)

Figur 81. Ytor för aktiva och passiva aktiviteter (BASE) 

Figur 82. Exempelbild generösa öppna gräsytor (Ligia Kristiansen) 

Figur 83. Exempelbild Klättervägg (BASE)

E.1.3.4 Parker

Två nya parker planeras i stadsdelen, Masthuggsparken och Järnvågsparken. 
Parkerna inom Stenstaden står i kontrast till sin omgivning både vad det gäller 
utformning och material. Dess mjuka karaktärer förstärks med gröna öppna ytor 
och stora träd. Båda parkerna är multifunktionella grönytor. De fungerar som 
skyfallsmagasin och kan magasinera nederbördsmängder vid ett 100-årsregn och 
de infiltrerar dagvatten samtidigt som de fungerar som platser för både lek och 
avkoppling. I parkerna planteras en stor variation av växter för en ökad biologisk 
mångfald.

Masthuggsparken, i områdets västra del knyter ihop den nya stadsdelen med den 
befintliga. Parken fungerar som en förlängning av Masthuggstorget och kopplar 
samman torget med både Kommersen 2.0 och den nya spårvagnshållplatsen. Den 
blir också en grön lunga för boende och besökare i nära anslutning till förskolan. 
Stor vikt har lagts vid platsförankring: därmed återanvänds material för möblering 
och ytor för spontana aktiviteter är säkerställt. Masthuggsparken präglas av lugnt 
vardagsliv, samtidigt som det finns möjlighet till varierande aktiviteter som 
bollspel, lek, picknic och marknad.

Järnvågsparken blir en övergång mellan halvön och stenstadens äldre kvarter. 
Parken ligger i anslutning till det kulturhistoriskt intressanta Lagerhuset med 
befintliga verksamheter och uteservering. Överdäckningen av E45 skapar 
nivåskillnader i parken som används för att skapa gradänger i solläge samt 
lekplats med inslag av klätterelement. En stor gräsyta skapar förutsättningar för 
lek och bollspel såväl som för picknic i soliga lägen, samt möjlighet för tillfälliga 
evenemang, exempelvis utomhusbio.

Figur 84. Exempelbild matmarknad och mötesplats

Figur 85. Exempelbild folkliv i parkmiljö
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E.1.4 Delområde västra Masthamnsgatan

E.1.4.1 Analys
Hållbarhetsmål 4 innebär att ”På Masthuggskajen vill människor oavsett 
olikheter mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på dygnet”. 
En åtgärd under målet är att ”grönska längs framförallt Masthamnsgatan ska 
prioriteras, både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. 
I detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad”.

Hållbarhetmål 5 innebär att ”På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och skola”. Åtgärder 
under målet är bl a: ”Längs Masthamnsgatan skapas en gata där barns intressen, 
säkerhet  och trygghet prioriteras i utformningen av gatusektionen. Bilar ges 
tillträde på barns och gåendes villkor” och att ”Masthamnsgatan utformas till 
ett lek- och aktivitetsstråk i en medskapande designprocess tillsammans med och 
för barn och unga”. Masthamnsgatan ska också utformas i dialog med barn och 
ungdomar enligt den Medskapandeprocess som beskrivs under F.1.8,

I Klustringsstrategin lyfts Masthamnsgatan som stråk för hållbar livsstil. Västra 
delen av Masthamnsgatan ska också ha en tydlig koppling till det befintliga 
Masthuggstorget som lokalt torg med aktiviteter, service och omsorg. Detta 
stämmer väl in på västra delen av Masthamnsgatan som den lugnare delen med 
lokal prägel.

Kvarter G innehåller en stor andel bostäder. I bottenvåningarna finns 
verksamheter mot framför allt Första Långgatan. I G6 föreslås en förskola. I 
anslutning till förskolan har tidigare ett äldreboende diskuterats. Detta är enligt 
Lokalsekretariatet inte längre aktuellt. G2 innehåller ett parkeringshus ut mot 
E45. Här ska även finnas en idrottshall och taket ska ha en större restaurang och 
publika grönytor som är öppna för alla. Förskolegården i kvarteret ska enligt 
åtgärd i Hållbarhetsprogrammet ha möjlighet till samnyttjande, vilket är positivt 
för bostäder och verksamheter. Väster om G2 tillkommer Nya Hälsingegatan med 
utfart till E45. Det är också en viktig gata då den, vid Isac Beens plats, utgör en 
av entréerna till Masthamnsgatan. 

Spårvagnshållplatsen längs Första Långgatan flyttas till Masthuggstorget och 
mot norr fortsätter de allmänna ytorna med Masthuggsparken och torget vid 
Kommersen. Den nya Kommersen 2.0 (G5) kommer också att innehålla publika 
delar. Stråket från Masthuggstorget skapar möjlighet för klustringsstrategin och 
gör att både delar av parken och torget vid Kommersen kan nyttjas för sociala 
aktiviteter och tillfälliga evenemang. Parken har ett relativt skyddat läge med 
bebyggelse på tre sidor och begränsat med trafik, utom mot Första Långgatan. 
Parken har goda solförhållanden mitt på dagen och på eftermiddagen. Den får 
också en nära koppling till förskolan. Parken är även en av de öppna ytor som 
nyttjas för dagvatten- och skyfallshantering.

F-kvarteret består till stor del av befintliga byggnader. Här finns idag 
parkeringsanläggningen Koffen samt ett antal andra verksamheter som inte är 
särskilt publika. Det skapar risk för att denna del blir en baksida. En styrka är 
eventuellt befintliga verksamheter i Fryshuset med bl a teater Trixter, gym och 
verkstad, vilka skapar förutsättningar till aktivitet.

De relativt höga byggnaderna kommer att skugga en stor del av gaturummen. I 
syd - och västlägen samt i parken finns dock goda möjligheter till sol, se figur 
86. En förutsättning för ett bra utomhusklimat är också bullerskydden längs E45.
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Figur 86. Solstudie för Masthuggsparken och del av Masthamnsgatan kl 12 den första maj

Figur 87. Västra Masthamnsgatan med den befintliga Kommersen mitt i bilden Figur 88. Första Långgatan med det befintliga Masthuggstorget

G1

G2

G4
G3

G6

G5
Kommersen 
2.0 Fryshuset

P-hus Koffen

F2



41

Figur 89. Analys av västra delen av Masthamnsgatan med verksamheter i bottenvåningarna enligt Masterplan 2019-02-18
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E.1.4.2 Trafik- och gestaltningsförslag
Masthamnsgatans västra del kännetecknas av en lugn och vardaglig atmosfär med 
lägre intensitet. Utformningen har särskilt fokus på barn och här finns grönska 
och intima platser för möten och lek. Bilar ska komma fram i området, men på 
de gåendes villkor.

Längst i väster är entrén till Masthuggskajen från Isac Beens plats. Entrén ska 
leda gående och cyklister in till området. Masthamnsgatan passerar genom den 
gård som omgärdas av G-kvarten. Här eftersträvas mycket grönska och den kan 
stärkas av kvarterets utformning och av förskolegården. 

Centralt i delområdet ligger Masthuggsparken. Parken är en fortsättning på 
Masthuggstorget med en ny spårvagnshållplats som utgör en viktig målpunkt. 
Här finns också soliga lägen, framför allt i den östra delen där uteserveringar 
möjliggörs. Parken utformas så att den även är lämpligt att nyttjas av den 
närliggande förskolan. Den öppna gräsytan fungerar för sport och rekreation 
och i parken finns även planteringar, lekbuskage, sittplatser i form av gradäng 
samt bänkar av återbrukade material. Växtmaterialet i parken knyter samman 
området med Masthuggstorget genom bland annat plantering av trädet berlineral.

Masthuggsparken övergår i norr till en torgyta mot Kommersen. Torget är anpassat 
till en flexibel användning med sociala aktiviteter och tillfälliga evenemang som 
exempelvis marknad. Platsen har tydlig koppling till Kommersen 2.0 och byggnad 
G2, innehållande idrottshall och ett mattak (dvs en takterrass med odling och 
uteservering). För att möjliggöra för en variation av aktiviteter på torget förses 
det med anslutning för el, VA och wifi. På torgytan integreras sittplatser, grill samt 
utrustning för urban lek. En flexibel användning stöds av möjlighet att tidsreglera 
trafiken så att t ex ett marknadsstråk kan skapas från den nya spårvagnshållplatsen. 
Området i anslutning till torget och Kommersen 2.0 kan också vara lämpligt för 
en medskapande frizon enligt avsnitt F.1.1.

Västra sidan av torget, mot byggnad G2 anpassas till äldre barn och allmänna 
aktiviteter. Östra sidan av torget, Östra Sänkverksgatan, blir en ganska lugn plats 
med möjlighet till uteservering på solsidan. 

Öster om Masthuggsparken fortsätter Masthamnsgatan i en sträcka där merparten 
av befintliga byggnader kvarstår. För att skapa ökad aktivitet i gaturummet och 
stärka Masthamnsgatan som lek- och aktivitetsstråk föreslås en tydlig fortsättning 
av Masthuggsparken med sociala aktiviteter, sandstrand, tillfälliga evenemang, 
återbruksaktiviteter etc. Detta stödjs av närheten till Kommersen 2.0 samt den 
befintliga teater Trixter. För en del av gaturummet föreslås ett glastak över gatan 
med plats för foodtrucks, sittplatser och scen.

För att samtidigt bibehålla den opolerade och lite ruffiga karaktären föreslås att 
befintlig asfalt delvis behålls. I området skulle även fasaddelar från Kommersen 
kunna återbrukas och kompletteras med nya ytor för graffiti likt Röda sten. I samråd 
med fastighetsägarna kan de befintliga fasaderna integreras i utformningen med 
omdesignade stuprör, raingardens (nedsänkta växtbäddar för dagvattenhantering) 
samt klätterväxter på fasader. I gaturummet planteras arter som påminner om 
västkustlandskapets vegetation, skira och blommande arter varieras med tall. 

Det övergripande trafiksystemet med Första Långgatan, Nya Hälsingegatan och 
Nordhemsgatan samt Värmlandsgatan, från vilket parkeringshuset Koffen angörs, 
utformas som traditionella gator. Masthamnsgatan med angränsande gatunät 
utformas som lågfartsområde med möjlighet att angöra alla fastigheter. 

Figur 90.Visionsskiss. Vy åt väster genom glastaket längs Masthamnsgatan mot Masthuggsparken.

Figur 91. Visionsbild. Vy över Första Långgatan från Johannesplatsen
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Figur 92. Delområde västra Masthamnsgatan. Ytor inom streckad linje tillhör kvartersmark. CP avser cykelparkering och S&S cykelparkering inklusvie Styr & Ställ eller liknande
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Masthamsgatan utgör ett mycket viktigt stråk för gående. Passagen över Nya 
Hälsingegatan utformas med extra brett övergångställe. 

Viktigt är att Masthamnsgatan inte blir ett attraktivt stråk för genomfartstrafik. 
Vid behov bör utfarten till Järnvågsgatan regleras eller kopplingen förbi 
Masthuggsparken brytas. Utrymmet mellan förskola och park föreslås vara bilfritt 
på dagtid, men kan vid behov trafikeras under andra tider på dygnet (t.ex. om 
Masthamnsgatan stängs för fordonstrafik rakt fram). 

Stora målpunkter i området är framför allt hållplats Masthuggstorget för gående,  
Fryshuset för logistik och de två parkeringshusen för biltrafik. Angöring till 
Fryshusets lastkaj föreslås ske från påfartsfältet till E45. 

Längs med hela E45 föreslås ett tio meter högt bullerskydd, se vidare delområde 
östra Masthamnsgatan.

Första Långgatan är dimensionerad för ett högt cykelflöde på upp till 1 500 cyklister 
per maxtimme. På vardera sida av gatan finns en enkelriktad cykelväg som är 
avskild från bil- och gångtrafik, se figur 94. Cykelbanan är ett övergripande stråk 
i Göteborg stads cykelinfrastruktur och kopplar samman områden i öst-västlig 
riktning samt skapar en anslutning till pendlingscykelnätet via Järnvågsgatan i 
öster. I korsningarna finns även kopplingar till det lokala cykelvägnätet.

SEKTION
FÖRSTA LÅNGGATAN

3.50 7.60 3.502.30 2.30

TH Enkelriktat Pendelcykelstråk: 2,4 m

3.85 2.40

0.20
0.50

1.50

0.80
0.20

0.50

0.80

1.501.88 3.85 1.88

TH Möbleringszon: 0,5+0,2+0,8=1,5 m

TH Gångbana Medelstort gångflöde: ≥ 2,50  m

Gång och Cykel: (A)
Bil: VR 40 km/h (A) (L+l (C))
G+G+G+C+C+l+L+spv+spv+L+l+C+C+G+G+G

VGU:  R+R (A)=2,3 m

VGU:  L+l (C)=5,8 m
TH Angöringszon: 2,3-2,7 m

VGU:  C+C (A) kansten och (B) för omkörningen =2,3 m

0.30

SEKTION
VÄRMLANDSGATAN

3.00 3.35

TH Gångbana Medelstort gångflöde: ≥ 2,50  m
VGU:  G+G+G (A)=3,0 m

Gång och Cykel: (A)
Bil: VR 40 km/h (A) (L+l(C))
G+G+G+P+L+l+G+G+G

5.45

VGU:  P+L+l (A)=8,15 m

2.702.30

Figur 93. Visionsbild. Vy över Masthuggsparken.

Figur 94. Första Långgatan Figur 95. Värmlandsgatan

Figur 96. Skiss av Masthuggsparken. Gradängen i 
solläge tar upp höjdskillnaden ned till skyfallsmaga-

sinet, samt fungerar som en sittrappa
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Figur 97. Trafikstruktur för västra Masthamnsgatan och Första Långgatan



46

E.1.5 Delområde östra Masthamnsgatan

E.1.5.1 Analys
Masthamnsgatan fortsätter österut mot Järntorget. Här blir intensiteten successivt 
högre genom byggnadernas innehåll med mer butiker och restauranger. Biltrafik 
är möjlig, men på de gåendes villkor. Även denna del av Masthamnsgatan är en 
del av lek- och aktivitetsstråket.

I Klustringsstrategin lyfts Masthamnsgatan som stråk för hållbar livsstil. Östra 
delen av Masthamnsgatan ska också ha en tydlig koppling till Långgatorna och 
Linnéstaden med barer, restauranger och kvällsliv.

Kvarter E innehåller en stor andel bostäder i de inre delarna (E3 och E4) samt 
kontor i de yttre delarna (E1, E2, E6). Bottenvåningarna ska alla innehålla 
publika verksamheter med bl a butiker, friskvård, restauranger och caféer. I 
Värmlandsgatans förlängning sker entré till Stenas Danmarksterminal via en 
gångbro över E45. I E3 planeras för en större livsmedelsbutik och i E4 ett 
Systembolag.

Bottenvåningarna i kvarter D innehåller framför allt butiker, restauranger och 
caféer samt öppen kontorsverksamhet. 

De relativt höga byggnaderna gör att stora delar av gatan skuggas delar av dagen, 
se figur 98. Det ställer särskilda krav på att nyttja möjliga sollägen i sydvästliga 
hörn för utserveringar och publika verksamheter. Mellan E6 och E4 skapas också 
möjlighet till ett torg med både allmän plats och kvartersmark. Befintlig byggnad 
i kvarter D är idag inte särskilt publik mot Masthamnsgatan. Detta kan skapa 
problem när entrén till Masthamnsgatan ska tydliggöras för att leda in människor 
längs stråket. Entrén är särskilt viktig utifrån möjligheten att överbrygga Järnvågs-
gatan. Passagen av Järnvågsgatan lyfts bl a under hållbarhetsmål 4 och 5 genom 
åtgärderna: ” Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping), 
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer attraktiv för att stärka stråkets 
överbryggning av trafikplatsen” och ” Särskilt fokus läggs på att skapa en säker 
passage för att möjliggöra fri rörelse från Masthamnsgatan till Östra parken, 
kajen och Skeppsbron”.

Mot norr avgränsas kvarteren av fasader och bullerskydd. Nordhemsgatan ska 
dock vara öppen, vilket kan skapa problem med ökat buller. Här föreslås därför 
bullerskydd runt Götatunnelns mynning och avfartsramp.

I söder avgränsas kvarteren av Första Långgatan. För klustringsstrategins strävan 
att lyfta in karaktären från Långgatorna och Linnéstaden i Masthuggskajen 
kan passagen av Första Långgatan innebära ett problem. Gatan är en tydlig 
barriär med spårvagnstrafik och stängsel och passagemöjlighet finns bara vid 
korsningspunkterna med Värmlandsgatan och Nordhemsgatan samt vid Järntorget.

Figur 98. Solstudie för östra delen av Masthamnsgatan kl 12 den första maj
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Figur 99. Dagens entré till Masthamnsgatan från öster Figur 100. Befintlig bebyggelse längs östra Masthamnsgatan
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Figur 101. Analys av östra delen av Masthamnsgatan med verksamheter i bottenvåningarna enligt Masterplan 2019-02-18
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Figur 102. Visionsbild. Vy västerut längs Första Långgatan, kvällsbild

E.1.5.2 Trafik- och gestaltningsförslag
Masthamnsgatans lek- och aktivitetsstråk fortsätter längs hela gatan. Mellan 
Värmlandsgatan och Nordhemsgatan får Masthamnsgatans en lugn och vardaglig 
atmosfär. Öster om Nordhemsgatan kommer närheten till Olof Palmes plats och 
Järntorget märkas och gatan anpassas till ett intensivare gatuliv.

Längs Masthamnsgatan, norr om kvarter E4, bildas ett mindre torg i bra solläge 
med uteserveringar i skyddade lägen. Det föreslås gott om varierade sittmöjligheter 
som både styr trafik och skapar liv i gaturummet. Gatans möblering varieras med 
planteringar i form av raingardens som bildar pocketparks med olika arter av träd 
och buskar. Genom växtbäddarna finns träspänger vilka bjuder in till lek och 
mellan planteringsytorna finns ytor likt broar av trä med plats för avkoppling. 
Även återbrukat material används för möblering av gaturummet: granitblock 
som förses med träribbor fungerar som sittplatser och stenblock längsmed 
gatan kan användas för hinderbanelek och som armstöd. Även på östra delen 
av Masthamnsgatan sparas utvalda delar av den befintliga asfalten om möjligt. I 
anslutning till byggnad E6 kan det även vara lämpligt med en medskapande frizon

. Tillsammans skapar detta möjligheter för barns spontanlek. Vegetationen längs 
gatan består av skira och blommande arter med inslag av tall för att påminna 
om västkustlandskapet. Övriga arter som föreslås är gulbladigt korstörne, 
prydnadsapel, bergkörsbär, berlineral, mannaask och makedonisk tall.

Öster om Nordhemsgatan anpassas Masthamnsgatan till ett intensivare gatuliv. 
Kvarteret närmast Järntorget domineras av verksamheter och mer människor i 
rörelse. Detta är även entrén och kopplingen från Järnvågsparken och Järntorget 
till Masthamnsgatan. Sittplatserna blir fler och här finns även en gräsyta 
och miniscen. Även här är raingardens återkommande element i gatan, samt 
återbrukade granitblock som förankrar kustkänslan som finns längs hela gatan. 
Likt tidigare består vegetationen av en variation av skira och blommande arter. 

Söder om Masthamnsgatan löper Första Långgatan. Gatan utgör en förlängning 
av Nya Allén och byggs om till en modern och välutrustad boulevard med 
trädrader och spårvägsområde med gräs. Gatan möbleras med Parklets, sittplatser, 
parkeringsplatser, leverans- och angöringsplatser och cykelparkering. De nya 
trädraderna föreslås bestå av turkisk ek eller platan, som är stora, höga och skira 
träd. 

Figur 103.Visionsbild. Vy österut längs Masthamnsgatan

Figur 104. Nordhemsgatan

SEKTION
NORDHEMSGATAN

4.20 3.50 3.50 2.30 3.002.00

TH Gångbana Medelstort gångflöde: ≥ 2,50
VGU:  G+G+G (A)=3,0 m

TH Gångbana Stort gångflöde: ≥ 4,0  m

VGU: L+l (C)=5,8 m

Gång och Cykel: (A)
Bil: VR 40 km/h (A) (L+l(C))
G+G+G+G+L+L+L+G+G+G

Figur 105. Visionsbild. Vy över korsningen Järnvågsgatan/Masthamnsgatan med D3 (Våghuset) till vänster
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SEKTION
JÄRNVÅGSGATAN

2.00 2.70 2.40

0.70 0.70

2.40 3.00 3.00

Gång och Cykel: (A)
Bil: VR 40 km/h (A)
G+G+C+C+L+L+L+L+L+L+C+C+G+G+G

0.30

9.909.90 1.70

2.009.75 9.75

TH Enkelriktat Pendelcykelstråk: 2,4 m
VGU:  C+C (A) till kansten och (B) för omkörning =2,3 m

TH Gångbana Medelstort gångflöde: ≥ 2,50  m
VGU:  G+G+G (A)=3,0 m

TH sidoavstånd: ≥ 0,5 m

VGU: L+L+L (A)= 9,6 m och
9,9 m (vid högt sidohinder)

Figur 107. Illustration i plan av bullerkyddets sicksack-struktur

Cirkulationsplatserna med blandtrafik längs Första Långgatan innebär en viss 
begränsning för framkomligheten för cykeltrafiken. Vid rött ljus stoppas såväl bil 
som cykeltrafik på grund av spårvagnen. För barn i lägre åldrar, upp till tio år, finns 
möjlighet att korsa gatan via övergångsställen istället för inne i cirkulationsplatsen. 
Bilarnas hastighet anpassas här efter cyklisternas.

I öster möter Masthamnsgatan Järnvågsgatan. Järnvågsgatan är idag en kraftig 
barriär och ett särskilt fokusområde har därför varit att reducera gatas barriärverkan 
och samtidigt leda besökare in på Masthamnsgatan. 

Järnvågsgatan utformas som en bred gata med träd, se figur 109. För att reducera 
asfaltytan och ge ett lugnare trafiktempo reduceras antalet körfält och svängfält 
utformas med smågatsten i bågsättning. Där så är möjligt kantas gaturummet av 
trädrader och klängväxter. Gång- och cykelbanor kommer att finnas på ömse sidor 
gatan, cykelbanor är enkelriktade. Belysningsstolpar med belysningspunkter i 
olika höjd placeras längs gatan, se vidare avsnitt E.1.10 Belysning. Övergångsställe 
placeras så att passage blir en naturlig del av att röra sig från stråket norr om 
Folkets hus eller Järnvågsparken och vidare på Masthamnsgatan. Här hjälper 
även placering av grönytor och markmaterial till att leda besökaren, se figur 110.

Längs E45 föreslås ett tio meter högt bullerskydd. För att klara de laster som en 
så hög konstruktion innebär föreslås det förses med stag i en sicksack-struktur, 
se avsnitt F.2. Detta skapar också förutsättningar för en varierad utformning med 
vegetation och skyddade platser, se skisser i figur 107-108 och 111-112.

Växtlighet i sig bidrar endast marginellt till förbättrad ljudmiljö, men ytor av 
växtbädd i kombination med att L-stöd och andra vertikala ytor nära gatan kan 
förses med ljudabsorberande funktion bidrar till lägre ljudnivå och en mindre skarp 
ljudkaraktär både i parken och i gatumiljön. Större ytor med ljudabsorberande 
och skärmande funktion planeras nära Götatunneln och Oscarsleden som är de 
energimässigt största bullerkällorna. Sus och intrycket av trädkronorna bidrar 
också till en mindre negativ upplevelse av ljudmiljön. Soundscaping med 
vattenspel har inte tagits med pga driftskäl.

Figur 108. Planillustration som visar hur växtbäddar  integreras vid bullerskärm. 
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Figur 109. Järnvågsgatan

Figur 110.Skiss på passage av Järnvågsgatan och entrén till Masthamnsgatan

Figur 111. Skisser av bullerskärm Figur 112. Illustration av bullervall med växter
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Figur 113. Trafikstruktur för östra Masthamnsgatan och Första Långgatan
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E.1.6 Delområde Olof Palmes Plats

E.1.6.1 Analys
Olof Palmes Plats tillsammans med Järntorget är en viktig knutpunkt för alla 
typer av trafikslag och är en av Göteborgs stora bytespunkter för kollektivtrafik 
med buss och spårvagn. Platsen innefattar även viktiga stråk för gång och cykel, 
vilket har stor påverkan på hur människor tar sig till och från Masthuggskajen.

Olof Palmes plats gränsar till Järntorget. Den öppna platsen växte successivt 
fram under 1800-talet från mötet mellan kringliggande gator. Torget var under 
slutet av 1800-talet en saluplats för möbler och trävaror och har historiskt varit en 
samlingsplats för arbetarrörelsen. På 1940-talet byggdes det nuvarande Folkets 
hus. Torget har byggts om flera gånger, den senaste större ombyggnaden blev klar 
år 2000. Järntorget är idag en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken och torget har 
fortfarande betydelse för sammankomster och politiska möten. 

Området har ett befintligt levande gatuliv med många människor i rörelse. I 
klustringsstrategin är platsen utpekad som del i kulturkvarteren, som fortsätter 
norrut. Inom kvarter C finns bland annat Folkets hus med Folkteatern och det 
nya hotellet Draken (C3) med restaurang och konferenscenter. Längre österut 
kommer det nya ”Lilla Pustervik” (C2) med publika lokaler för mat och dryck. 
Olof Palmes Plats har goda förutsättningar för uteserveringar då torget har många 
soltimmar och god möjlighet till utblickar över Järntorget med aktiva fasader 
vid gatuplan. I anslutning till Folkteatern finns restaurang Trappan. Även hotell 
Drakens huvudentré kommer att placeras mot platsen.

Olof Palmes plats har en del offentlig konst som Järnbärare och en skulpturgrupp 
med namnet Genom arbete i arbete, samt två byster av Hjalmar Branting respektive 
Charles Lindley. Här finns också barnaktiviteter med t ex en studsmatta. Under 
2018 gjordes en workshop kring tillfälliga installationer på Olof Palmes plats och 
till denna fanns bl a ett underlag där förskole- och gymnasieelever medverkat. 
Materialet har varit inspiration för arbetet med gestaltningen.

För att detaljplanen för Masthuggskajen ska kunna genomföras måste 
trafiksituationen på Järntorget ses över. Ett PM för detta har upprättats, se  
bilaga 20 samt PM Trafik i bilaga 1. Järntorget är en central plats utifrån att 
det dels är en samlingspunkt och kollektivtrafikknutpunkt som kräver goda 
stadsbyggnadskvalitéer, dels är ett nav för korsande trafikströmmar av olika 
färdslag som passerar genom området. Generellt kommer framkomligheten för 
kollektivtrafik och oskyddade trafikanter att värnas. Konkurrensen om utrymmet 
på Järntorget gör att framkomlighet för biltrafik kommer att vara relativt låg. 

Närheten till Järnvågsparken och Masthamnsgatan gör att kopplingar till dessa 
platser behöver vara tydliga och leda besökare vidare på Masthuggskajen. Detta 
innebär visuell koppling och utformning genom möblering och markbeläggning 
som sammanfogar de olika platserna. 

För anslutande gator finns goda möjligheter för trädrader. Vissa befintliga träd 
längs anslutande gator behöver flyttas eller tas bort för att möjliggöra flytt av 
körbanor och passager. Vissa träd är också sjuka. Alléträd som behöver tas bort 
ersätts med nya trädrader inom projektområdet.

Figur 114. Solstudie för Olof Palmes Plats kl 12 den första maj

Figur 115. Olof Palmes Plats Figur 116. Korsningen Första Långgatan - Järnvåggatan
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Figur 117. Analys av Olof Palmes Plats med verksamheter i bottenvåningarna enligt Masterplan 2019-02-18
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E.1.6.2 Trafik- och gestaltningsförslag
För att säkerställa trafikeringen i anslutning till Järntorget föreslås ett antal 
förändringar jämfört med detaljplanens illustrationsplan för ny trafikering över 
Järntorget/Olof Palmes plats.

För Olof Palmes plats anpassas den befintliga utformningen till den nya 
trafiklösningen. Det innebär att dagens stora öppna yta bibehålls och att ny 
vegetation placeras i grupper. Det innebär också ett bibehållande av dagens 
konstnärliga utsmyckning och fortsatt möjlighet till aktiviteter och lek. Dagens 
markbeläggning bibehålls och anpassas till den nya utformningen. Nya 
busshållplatser utformas enligt Västtrafiks standard och kompletteras med enstaka 
större träd.

Idag finns fyra konstverk på Olof Palmes plats. För att bättre anpassa dessa till 
platsens förändrade struktur föreslås att deras placering justeras. Detta sker i 
samverkan med Kulturförvaltningen.

Då den befintliga trappan till restaurng ”Trappan” rivs ersätts denna av en ny 
trappa. Denna föreslås få ett luftigare utseende och inspireras av den äldre trappan, 
se figur 120 och bilaga 25.

Figur 118. På Olof Palmes plats kan storvuxna träd planteras i grupper för att skapa 
rumslighet på torget  Fotografiet är från stadens träddepå

Figur 119. Mönster i markbeläggningen leder beökarna mellan olika typer av lek. Studsmat-
tor, klätterstenar och gröna miljöer , samt mark med olika nivåer som både fungerar för 

sittyta och hinderbana  .

Figur 120. Förslag till placering av en ny trappa (överst) med inspiration från en äldre 
utformning (nederst). Figur 121. Visionsskiss, vy över Olof Palmes plats
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De förändringar av trafikstrukturen som föreslås för Järntorget/Olof Palmes plats 
i jämförelse med idag är huvudsakligen att:

 » På grund av behov av ökade ytor för kollektivtrafik förläggs biltrafik i båda 
riktningar i norra delen mot Olof Palmes plats. Södra delen utgör hållplatsläge 
för kollektivtrafik. 

 » Dagens rundkörning vid framtida kvarter C1 ersätts med en direkt koppling 
mellan Nya Allén och Första Långgatan, vilket gör att det inte längre finns 
koppling mellan Nya Allén och Linnégatan.

 » I sydlig riktning utgår kopplingen från Järnvågsgatan till Linnégatan (i och med 
att Första Långgatan/Nordhemsgatan utformas som en cirkulationsplats finns 
möjlighet att vända för biltrafik med ärende till själva Järntorget.)

För att säkerställa trafiklösningarna för Järntorget och även kopplingen till 
Järntorgsmotet och E45 har fördjupade studier gjorts, se bilaga 20 PM Järntorget 
respektive bilaga 21 PM Järntorgsmotet och bilaga 1 PM Trafik. 

Över Järntorget samsas mycket trafik på liten yta utifrån att det är en samlingspunkt 
och kollektivtrafikknutpunkt men även på grund av att det är en plats i staden med 
många korsande strömmar som passerar genom området. Framkomligheten för 
kollektivtrafik och oskyddade trafikanter värnas och konkurrensen om utrymmet 
på Olof Palmes plats gör att framkomlighet för biltrafik kommer att vara relativt 
låg. 

De stora målpunkterna i området är framför allt hållplatslägena för kollektivtrafik. 
Men det finns även ett mycket stort antal mindre målpunkter i och kring området 
som skapar ett finmaskigt nät av gångströmmar, vilket medför att många människor 
kommer att passera övergångsställena. 

Genomförandet av Västlänkens Station Haga öster om Järntorget innebär att 
biltrafiken i Nya Allén får en förändrad placering. Detta har varit en förutsättning 
för utformningen. Antalet körfält för biltrafik över Olof Palmes plats utgår från 
Nya Alléns framtida sektion med tre körfält för biltrafik. I den västra korsningen 
kopplas Nya Allén och Första Långgatan tydligare till varandra med möjlighet 
att köra rakt direkt till Första Långgatan. 

Järntorgets roll som kollektivtrafikporten västerut förstärks ytterligare i och med 
att trafik från hållplats Järnvågen flyttas dit. Ett nytt busshållplatsläge planeras 
parallellt med befintlig spårvagnshållplats på Olof Palmes plats. Kollektivtrafiken 
koncentreras till Järntorget med undantag för genomgående trafik på E45 som har 
busshållplatser på påfartsramperna invid tunneln. En flytt av busshållplatsläget 
till ett läge parallellt med befintlig spårvagnshållplats innebär access även från 
E45, vilket är mycket positivt ur resenärsperspektiv.

Framtida trafikering på hållplats Järnvågen öterut utgörs endast av genomgående 
busstrafik på E45. Hållplatsen föreslås placeras på motets östra sida. För trafik 
västerut ligger dagens hållplats längs påfartsrampen kvar. För byte inom 
kollektivtrafiken och anslutning till centrum ger det kortare bytestider och 
resenärer slipper korsa Järnvågsgatan.

En stor målpunkt för både personer och leveranser är den nya hotell Draken (C3). 
Angöring med buss/taxi/bil till hotellets huvudentré sker från Järntorgsgatan. All 
inlastning samt ytterligare en entré finns på byggnadens norra sida.  

Cykelinfrastrukturen binder ihop pendelcykelstråk norr om E45 och i Nya Allén 
samt övergripande cykelstråk i Första Långgatan, Järnvågsgatan, Järntorgsgatan 
och Nya Allén.

Säkerställande av utformningen har gjorts med trafiksimulering i Vissim, se 
figur 123. I simuleringarna har dispositionen av gröntid i korsningarna gjorts 
mot bakgrund av att ge god framkomlighet på det statliga vägnätet (ramperna i 
Järntorgsmotet) och därefter en lämplig fördelning på det kommunala gatunätet. 
Dimensionerande situation är eftermiddagens max-timme eftersom riktningarna 
vid den tidpunkten riskerar att skapa köbildning på Järntorgsmotets avfartsramper. 

GÅNG
Figur 123. Simuleringar i VISSIM för biltrafik, gång och cykel.
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Figur 124. Trafikstruktur för Olof Palmes plats

Som marginal har befintliga (och inte detaljplanens minskade) biltrafikmängder 
använts. För övriga flöden gäller befintliga turtäthet för kollektivtrafiken samt en 
ökning av antalet gående och cyklande i området. 
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E.1.7 Delområde Järnvågsparken och Järntorgsmotet

E.1.7.1 Analys
Järnvågsparken är en stadsdelspark som ska vara en ny mötesplats för hela staden. 
Järnvågsparken ligger strategiskt lokaliserad mellan Masthamnsgatan, Järntorget 
och Halvön. Dessutom ligger parken i korsningen mellan flera stadsdelar: 
stenstaden, Linnéstaden, Långgatorna och älven med Skeppsbron.

Parken ligger i de så kallade kulturkvarteren med Folkets hus, och det nya hotell 
Draken (C3) med restaurang och konferenscenter. Längre österut kommer det 
nya ”Lilla Pustervik” (C2) med publika lokaler och plats för mat och dryck. 
Östra delen av parken avgränsas av det befintliga Lagerhuset. Här finns idag 
uteservering och publika lokaler. Mot norr avgränsas parken av B-kvarteret med 
såväl kommersiella lokaler som café, kultur och förskola. 

Förutom kultur är området en knutpunkt för infrastruktur. Järntorgsmotet utgör 
idag en av entréerna till staden från E45. Området kring motet är kraftigt påverkat 
av infrastruktur i form av barriärer, buller och luftföroreningar. Detaljplanen anger 
att delar av de båda västra tunnelanslutningarna ska däckas över. Detta för att 
luftkvaliteten ska förbättras så att bostäder kan byggas i de angränsande kvarteren. 
Luften ska samlas upp i tunnelrören och ledas till ett nytt ventilationstorn nordväst 
om motet. Ett möjligt utförande av tornet togs fram i samband med projekteringen 
av Götatunneln (Vägverket 1998), men även andra alternativ har studerats, se 
figur 128 och bilaga 26. 

Överdäckningarna skapar höjdskillnader i det flacka området och ger en 
topografisk utmaning att hantera i parken. Överdäckningarna och Göta tunneln 
innebär också begränsningar för parkutformningen i form av vilken bärighet 
konstruktionerna klarar av.

Topografin tillsammans med de kringliggande höga byggnaderna skapar 
begränsningar för lokalklimatet då delar av parken tidvis ligger i skugga av 
framför allt den nya höga hotellbyggnaden, se figur 125. Buller kan också skapa 
begränsningar för parken, men analysen i F.1.11.3 visar att med ett bullerskydd 
kring Götatunnelns mynning samt ytterligare åtgärder kan delar av parken uppfylla 
Park- och naturförvaltningens krav på 50 dBA.

Närheten till Järntorgets knutpunkt och de kringliggande tätbebyggda stadsdelarna 
gör att behovet av kommunikationsstråk kring parken är stort. Masthamnsgatan 
är ett centralt gångstråk från väster som föreslås fortsätta genom parken. Från 
parken finns också behov av stråk mot Halvön, både fysiskt och visuellt för att 
skapa ökad kontakt med vattnet.

Innehållet i själva parken ska enligt underlagen vara mångfunktionellt och 
flexibelt och passa alla olika grupper. I anslutning till parken behövs ytor för 
skyfallsmagasin och här kan t ex en större nedsänkt gräsyta fungera. En åtgärd 
under hållbarhetsmål 4 är också att ”Platser för rekreation och motion skapas 
på kajen och i östra parken”.

Inslaget av grönytor ska vara så stort som möjligt. Här sätter överdäckningarna 
begränsningar avseende laster. Park- och Naturförvaltningen har konstaterat att 
växtmaterialet ska vara robust för offentlig miljö, dvs buskar och träd som går att 
variera i stor utsträckning. Inga perenner eller utplanteringsväxter, men gärna lök.

Diskussion har förts om toalett i parken med hänsyn till bl a det attraktiva stråket 
för barn. Park- och Naturförvaltningen har dock inte gått vidare i frågan med 
hänvisning till att toalett finns vid Järntorget och planeras på Skeppsbron.

Figur 125. Solstudie för parkområdet kl 12 den första maj

Figur 126. Skisser på principer för växtmaterial

Figur 127. Skiss för skyfallsmagasin
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Figur 128. Det förslag till ventilationstorn som togs fram i 
projekteringen av Götatunneln. Källa: Trafikverket 1998.
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E.1.7.2 Trafik- och gestaltningsförslag

Järnvågsparken kommer att bestå av multifunktionella ytor och använda 
topografin från överdäckningen av ramperna till/från E45 som en möjlighet att 
skapa intressanta miljöer. Parken föreslås bestå av fyra delar:

 » Entré Järnvågsgatan. Parken ska vara en fortsättning på Masthamnsgatans lek- 
och aktivitetsstråk. Detta sker bl a genom att parkentrén och dess nivåskillnader 
är synlig från Masthamnsgatan. Entrén till parken tydliggörs genom stråket in 
i parken och här föreslås grönytor, sittplatser och cykelparkering. En långbänk 
integreras och ramar in parken från väst. Likt Järntorget används tokyokörsbär 
vid parken entré. Vid sidan av ramperna byggs växtbäddar i olika nivåer, för 
att ge ett grönt intryck.

 » Mellan ramperna fortsätter lek- och aktivitetsstråket. Här erbjuder parken 
olika typer av aktiviteter där överdäckningens nivåskillnader nyttjas. Den 
soliga sidan av norra rampen förses med en stor sittgradäng i trä med sittplatser 
för olika funktionalitet. Den norra sidan av södra rampen får en lekplats med 
rutschkana och klättervägg. Denna skuggiga del i lekplatsen lämpar sig 
för rörelseintensiv lek. Ovanpå överdäckningen planteras tåliga växter och 
lekbuskage som inte belastar överdäckningen.

Figur 130. Visionsbild. Vy över Järntorgsmotet mot Järnvågsparken

Figur 131. Illustration 
som visar räcke av 

cortenstål. Hand-
ledaren har infälld 

belysning och klätter-
växter planteras där 
det finns möjlighet. 

Höjderna på tunnel-
taken omgärdas av 
räcket och det blir 

därmed ett viktigt vi-
suellt inslag i parken.

 » På ramperna finns möjlighet till utsikt. Ramperna blir en förlängning av 
parken, de anläggs med gräs och skapar en målpunkt vid både utflykt och 
promenad. Vid snö fungerar de dessutom som pulkabacke för de mindre barnen.

 » Grön oas. I anslutning till Lagerhuset bildas en grön oas med generösa 
gräsytor och möjlighet till stora träd. Här finns ytor för bollspel och andra 
idrottsaktiviteter. Närheten till hotell Draken och det nya Filmens hus gör den 
också lämplig för utomhusbio. Den öppna gräsytan är nedsänkt och nyttjas 
som skyfallsmagasin. Blommande träd och buskar i grupper skapar mindre 
rum och bryter ner skalan på platsen.

 » Entré Järntorgsgatan. Från stenstaden vid Lagerhuset skapas en inbjudande 
entré till parken från öster, vid uteserveringarna på Heurlins plats. Entrén 
kantas av grönska som trappas ned mot vattnet. Platsen utgör också starten på 
stråket mot älven och Halvön. Cykelbanan i asfalt leder gående och cyklister 
till älven från Järntorget.

Parken karaktärisera av öppna ytor som omgärdas och ramas in av växter. 
Vegetationen i parken består av blommande träd med tålig undervegetation. Den 
stora artvariationen bidrar inte bara med ett robust växtmaterial, det förlänger 
även blomningstiden samt skapar variationer i höstfärgning. Det skapas också 
utrymme för solitärträd som kentuckykaffe (Gymnocladus diocisus). Klassiska 

parkelement som soffor med rundade former och tegelmurar blandas med mer 
moderna inslag som räcken och klätterstöd för växter i cortenstål, se figur 131. 

Stråket från parken och norrut är viktigt, men överdäckningarna skapar en barriär 
i nord-sydlig riktning. För att till viss del överbrygga detta förses den norra 
överdäckningen med en trappa i anslutning till gatan mot norr. Detta blir också 
en spännande väg in i parken från förskolan.

Även stråken mot söder är betydelsefulla. Här är kopplingen mot Järntorget extra 
viktig och möjlighet finns att utveckla en angöringspunkt vid rampen till E45 
med busshållplats och härifrån tydliga kopplingar mot Halvön, Masthamnsgatan 
och Järntorget.

Figur 132. Visionsbild. Vy över östra delen av Järnvågsparken med Lagerhuset till höger
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E.1.10.8 Lekplatsen
I parken anläggs en lekplats som blir en viktig målpunkt i lek- och aktivitetsstråket. 
I lekplatsen mellan ramperna finns plats för både rofylld, stillsam och fartfylld 
lek, se figur 136.

Platsen för Järnvågsparkens lokalisering var tidigare en viktig punkt för 
skeppshandeln, in- och utlastning och vägning av järnet. Detta återspeglas i 
utformningen av lekplatsutrustning, som kompletteras med naturlek. I den västra 
delen finns lekbuskage av salix som bildar små stigar och kojor. I den östra delen 
finns hamnleken: en struktur av en båt som fungerar för lek och klättring och här 
finns även affärslek och lyftkran för de mindre barnen. I södra delen av lekplatsen 
mot rampen används höjdskillnaderna för en rutschbana samt klättring på murens 
nedre del. Här byggs även en gunga inspirerad av järnvågen från 1600-talet, som 
idag finns på stadsmuseet. Gungan har två kompisgungor och fungerar både för 
stora och små, se figur 135.

En viktig del i leken är möjlighet för rörelse, därför har möjligheterna att ta sig 
upp på ramperna samt möjligheten till lek på anslutande gräskullar integrerats i 
gestaltningen till naturliga rörelsestråk.

Figur 134. Skiss av skyfallsmagasinets skålform.  
De öppna gräsytorna är ett viktigt komplement till lekplatsen

Figur 135. Järnvågsgungarn är en kompisgunga utformad utifrån platsens historiska 
kontext

Figur 136. Skiss på parken med lekytan

Figur 137. Visionsbild. Vy över Järnvågsparken med sittgradäng och lekplats
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Figur 138. Illustration som visar olika lekelement på lekplatsen
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Figur 139. Exempelbilder: lekbuskage, lekskulptur och fågelbad/naturlek

Figur 140. Planillustration som visar lekplatsens olika delar

Figur 141. Exempelbilder fartfylld lek: fallskydd i sand och klätterlek

Figur 142. Exempelbild lekskepp

Figur 143. Inspiratonsbild för lekplatsens handelsområde
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E.1.8 Delområde Halvön och kajstråket (kvarter A och B)

Analys
Möta vattnet är en av strategierna i vision Älvstaden och det är framför allt genom 
Halvön som Masthuggskajen har möjlighet att göra detta. Halvön kommer att 
byggas ut i Göta älv och ha en mycket hög koncentration av människor. Halvön 
utgör en fortsättning av det så kallade Kulturkvarteren. Här finns bl a kvarter A3 
med plats för Filmens hus och hus för foto samt kvarter A1 med besökscenter 
för Ostindiefararen. Global business gate (A4) är ett högt kontorshus som även 
har plats för eventhall och meeting hub. De yttre delarna av Halvön består till 
viss del av bostäder och här finns mindre verksamheter, caféer och restauranger 
som vänder sig ut mot älven. B-kvarteret består till stor del av kommersiella ytor 
i bottenplan och under dessa en parkeringsanläggning. Här finns även förskolan 
som har en koppling till Järnvågsparken och har en gård som ska kunna nyttjas 
av alla vissa tider av dygnet.

På Halvön ska möjlighet finnas till ett färjeläge för älvsnabben eller liknande. 
Detta ställer krav på anslutande terminalservice samt cykelparkeringar. Det 
behövs också tydliga kopplingar till/från färjeläget.

Emigrantvägen utgör gränsen mellan kvarter A och B. Gatan är ett viktigt stråk 
för cykeltrafik, men den utgör även ersättningsväg för E45 och ska vara möjlig 
att trafikera med kollektivtrafik och tung trafik. Även om biltrafik inte ska vara 
styrande så innebär den höga koncentrationen av människor också ett behov av 
möjlighet till angöring.

Halvön har flera höga byggnader och de inre gatorna kommer därför att vara 
skuggade en stor del av dagen, se figur 144. Samtidigt finns här några av 
Masthuggskajens bästa sollägen längs med kajen och stråket längs kajen ger också 
mycket goda utblickar över älven. Stråket längs kajen kan dock utsättas för hård 
vind och det behöver därför utformas för att tillvara ta klimatförutsättningarna 
på bästa sätt. Stråket förstärks också av kopplingarna mot Skeppsbron, vilket 
gör att man i framtiden ska kunna röra sig längs kajen från stadskärnan till 
Masthuggskajen. Det blir då en del av åtgärdsförslag under hållbarhetsmål 4: 
”Platser för rekreation och motion skapas på kajen och i östra parken”.

Halvön ska byggas ut i Göta älv. Detta ställer särskilda krav på utformningen då 
t ex kajen behöver utformas med beaktande av Halvöns konstruktionsprinciper. 
Beroende på hur Halvön ska anläggas kan det också ställa särskilda krav på 
möjlighet till vegetation. Önskemålen om mycket grönska på Masthuggskajen 
gäller även för Halvön och det finns t ex en åtgärd i Hållbarhetsprogrammet 
avseende jordjup på bjälklag ”Jorddjup på bjälklag ska dimensioneras för 
fullvuxna större träd”. Vegetationen på Halvön väljs med beaktande av både 
konstruktionen och det utsatta läget. Växtbäddarna ska även rena dagvattnet, 
därför anläggs de med biokol. 

Figur 144. Solstudie för Halvön kl 12 den första maj

Figur 145. Platsen för Halvön Figur 146. Befintlig kaj mot Stenas Danmarksterminal
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Figur 149. Visionsbild. EmigrantvägenFigur 148. Visionsbild. Vy över kajstråkets nordvästra del

Trafik- och gestaltningsförslag
Den nya Halvön präglas av stor täthet och höga byggnader där ett stort antal 
människor kommer att vistas och verka. 

Emigrantvägen utgör gränsen mellan B-kvarten och själva halvön. Emigrantvägen 
utformas som en lokalgata med liknande principer som Första Långgatan. Höga, 
skira, luftiga träd, exempelvis turkisk ek placeras vid korsningspunkter, se figur 
149. Längs gatan skapas plats för parklets, sittplatser, cykelparkering samt ytor 
för leverans och angöring. Emigrantvägen övergår i flera torgytor. I mitten finns 
torgstråket från Järnvågsparken som fortsätter mot älven och kajen. I väster finns 
en torgyta framför A1. I öster skapas ett torg mellan nya Filmens hus (A3) och 
Lagerhuset. Vid Lagerhuset trappas ytan ner mot Rosenlundskanalen.

Kajstråket på Halvön skapar en unik och karaktärsfull miljö där ambitionen 
är att staden återtar sin kontakt med vattnet. Ett stort trädäck mot norr skapar 
en allmän och öppen plats, avskilt från omkringliggande bottenvåningar och 
dess uteserveringar, se figur 148. Det bildar en naturlig kontakt med älven och 
skapar närhet till vattnet. Uppe på kajen finns en lågfartsgata med generösa ytor, 
sittmöjligheter för vistelse och plats för uteservering, vilket skapar möjligheter för 
nattliv. Mitt på kajen finns möjlighet till färjeläge för Älvsnabben (färjeskyttel). 
Den kombination av aktiviteter som finns i kvarteret skapar förutsättningar för 
liv och rörelse i området.

Kajstråkets västra sida ansluter till Järnvågsstråket (Järnvågsgatan, Järntorget 
och Linnégatan). Trädäcket trappas ner stegvis och möter kajstråket på halvöns 
norra sida. Platsen har ett bra solläge och här skapas generösa ytor för både 
uteserveringar och sittmöjligheter. 

Det östra stråket knyter Järntorget till Halvön. Här skapas kontakt med vattnet via 
portalen i byggnad A3 samt den flyttade bron Yttre Järnvågsbron.

Möbleringen av kajstråket präglas av trädäcken och sittbänkarna. Sittplatserna i 
kajstråket har samma utformning, men disponeras olika för att skapa variation. 
Utöver detta består möbleringen av cykelpollare samt väderskydd. Grönytorna 
i anslutning till kajen består av vassliknande vegetation som renar dagvatten 
och knyter an till platsens strandnära läge och klimat. Vidare föreslås vind- och 
salttåliga, mindre träd, exempelvis oxel, vitoxel, eller större träd som bergek och 
svarttall.

Rosenlundskanalen utgör gränsen mellan Masthuggskajen och Skeppsbron. Kajen 
är idag stensatt och i anslutning till befintlig Emigrantväg korsas kanalen av 
Masthamnsbron samt Yttre Järnvågsbron (gångtrafik). 

För den nya delen av kanalen norr om Masthamnsbron önskar Kulturförvaltningen 
att kanalen byggs upp av sten och har släktskap med den äldre kanalen. 
Kulturförvaltningen har även uttryckt önskemål om att den befintliga Yttre 
Järnvågsbron i första hand ska bibehållas och i andra hand flyttas. Ett bibehållande 
på befintlig plats är inte möjlig. Däremot har Trafikkontoret efter genomförd 
kulturhistorisk inventering, se  bilaga 9, konstaterat att bron har sådana kvaliteter 
att en flytt ska undersökas. Med hänsyn till brons längd förespråkas ett nytt 
nordligare läge som korsar kanalen vinkelrätt, vilket är en förändring mot 
detaljplanens illustration och kräver en justering av detaljplanen för Skeppsbron, 
se vidare avsnitt F.2.4.

Figur 150. Visionsbild. Vy längs kajstråkets norra del.
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Den huvudsakliga gatustrukturen i området utgörs av lågfartsgator. Emigrantvägen 
är alternativ väg till E45 vilket innebär att denna dimensioneras för stora fordon, 
24 m lastbil (typfordon Ls), se figur 153. 

Större målpunkter i området är färjeläget för båttrafik, stora kontorsfastigheter på 
halvön för gående och cyklister samt parkeringsgaraget för personbilar. 

Längs Emigrantvägen går ett av Göteborg Stads pendelcykelstråk i väst - östlig 
riktning. Detta stråk knyter samman bostäder i väster längs med Göta älvs södra 
sida med målpunkter av olika slag i centrum och övriga staden via Skeppsbron. 
Flödet av cyklister längs Emigrantvägen beräknas överskrida 1 500 i maxtimmen.

Emigrantvägen ansluts mot befintlig Masthamnsbro. I framtiden ska dock 
utformningen kunna anpassas till en ny gångbro norr om befintlig Masthamnsbro. 
Denna utformas av projekt Skeppsbron, se figur 154. Utformningen av 
Emigrantvägen är även anpassad för att tillåta en eventuell framtida busshållplats. 

Längst ut på Halvön planeras ett färjeläge för älvtrafik. Utrymmesbehov för färjans 
angöring är en flytbrygga med måtten ca 8x8 meter. Större dimensionering är för 
att tillmötesgå resenärernas utrymmesbehov. Genomförandestudien redovisar 
exempel på flytbrygga vilken är ca 500 m2, något som är ett mellanting mellan 
hållplats Lindholmen som är ca 200 m2 och hållplats Stenpiren som är 700 m2.  
Angöring sker på norra sidan med ett reservläge på västra sidan. 

För att minska ljudvolymen bör läget trafikeras med el-färja. I dagsläget finns 
inget system för att snabbladda färjorna då de ligger inne vid kaj utan vid behov 
tas de ur drift och laddas på en separat plats. I projekteringsskedet är det lämpligt 
att ta höjd för en framtida situation där färjorna kan snabbladdas på plats. 

Rampens lutning max 8 % vid medelvattenstånd. Ca 80 parkeringsplatser för 
cykel fördelat mellan styr och ställ- och privat parkering placeras i anslutning 
till hållplatsläget. 

SEKTION EMIGRANTVÄGEN
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Figur 152. Principskiss för kajen

Figur 153. Emigrantvägen Figur 154. Princispskiss för hur ny gångbro kan placeras norr om Masthamnsbron. 
Den Yttre Järnvågsbron föreslås flyttas till nytt läge (Källa Sweco).

www.sweco.se

Figur 155. Princispskiss för möblering Halvön
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Figur 156. Trafikstruktur för Halvön
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Figur 158.  Granitblock från stadens materialdepå som kan användas som exempelvis  
sittbänkar

Figur 159. På sidan visas illustrationer av möblering som är ett urval från Göteborg Stads 
Tekniska Handbok. De färger som illustreras förodas i Stadens färg för Stenstaden.

E.1.9 Gaturum
Förslag till markbeläggning och möblering av Masthuggskajen bygger vidare på 
detaljplanens Kvalitetsprogram och utgår också från Göteborg Stads styrande 
dokument för stenstaden med bl a Stadens golv, Stadens färg och Stadens möbler.

För att skapa stadsmässiga gaturum, varierat stadsliv och främja hållbara 
transporter ges mer utrymme för vistelseytor, gående och cyklister. Gatornas 
markbeläggning, möblering, belysning och grönska varieras för att spegla ett 
skiftande gatuliv. För att ändå skapa en helhetskänsla för stadsdelen och samtidigt 
knyta an till den omgivande staden används tre huvudkaraktärer av gaturum, 
Stadsgata, Lågfartsgata (inkl. kajstråk) och Lokalgata, se figur 157. För dessa 
gaturum presenteras även hur korsningar/passager hanteras. För mer detaljerad 
beskrivning av gatornas markbeläggning se PM Ytskikt i bilaga 30.

 » Soffor vid gator har en sparsmakad design. De utförs med fyra ben, böjda 
armstöd samt fyra brädor i sitsen och tre brädor i ryggen. Ståldetaljerna utförs 
i mörk grafitgrå färg. Brädorna målas i ljust gultonad grå färg alternativt i 
mörkt grönt. 

 » Standardfärger och utrustning för parker:

 » Utrustning, belysnings- och skyltstolpar och stål- och smidesdetaljer på möbler 
utförs i mörkt grafitgrå färg.

 » Papperskorgarna utförs i Göteborgsmodellen med mörkt grafitgrå färg utvändigt 
och ljust gultonad mellangrå färg invändigt.

 » Soffor i parkerna har en rundad och klassisk design. De utförs med två ben, 
böjda armstöd och totalt tio brädor i sits och ryggstöd. Ståldetaljerna utförs i 
mörk grafitgrå färg och brädorna målas i engelsk rödlackerad fur, alternativt i 
ljust gultonad grå färg. Dessa soffor används även för mindre grönytor längs 
lågfartsgator.

Ett återkommande inslag är återbrukat material som fungerar som sittbänkar, 
för klätterlek och för påkörningsskydd. Exempelvis föreslås olika former av 
granitblock, vilka tidigare använts i olika byggnadselement i staden, se figur 158. 

Det finns även utrustning som är återkommande inom Masthuggskajen, se figur 
159. Det är denna möblering ovan som föreslås inom de olika gaturummen, om 
inget annat beskrivs under respektive gaturum. 

Standardfärger och utrustning för gator och torg inom Stenstaden:

 » Cykelpollare utförs i mörkt grafitgrå färg, med två fästen förankrade i en stolpe.

 » Papperskorgarna utförs i Göteborgsmodellen med ljust gultonad mellangrå 
färg utvändigt och mörkt grafitgrå färg invändigt.

 » Pollare för påkörningsskydd i stål utförs i grafitgrå färg. Vid kajen utformas 
pollare i granit.
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Stadsgata

Figur 160.Stadsgata

E.1.9.1 Första Långgatan
Första Långgatan är en stadsgata som är en viktig länk i stadens huvudgatunät i 
öst-västlig riktning och som kopplar samman Masthamnsgatan med gatulivet vid 
Långgatorna, se figur 160. En allé med en trädrad på vardera sida gatan anläggs. 
Gatans stadsmässiga karaktär stärks genom generösa gångbanor, trädplantering 
med marktäckande vegetation, sittplatser och uteservering, se figur 161.

Gångbanan har en markbeläggning bestående av släta granithallar som kantas av 
smågasten och ramsten. Denna klassiska markbeläggning är vanligt förekommande 
inom stenstaden i Göteborg. Enkelriktade cykelbanor i asfalt placeras på båda 
sidor av gatan och utförs utan nivåskillnad från gångvägen. Möbleringszoner 
innehåller små- och storgatsten där funktionerna varieras mellan trädrader, 
belysning, gatuparkering, lastzoner, parklets och cykelparkering. Belysningen 
kommer att bestå av: separata stolpar för spårväg, nya “Göteborgsstolpar” 
placerade i linje med träden samt kommersiell belysning vid fasad.

Det finns ett körfält för bil i vardera riktningen, bestående av asfalt. I enighet 
med gestaltningsdirektiven för stenstaden undviks svart asfalt. I det centrala 
spårområdet planteras gräs och det befintliga stängslet på båda sidor av 
spårvagnsspåren ersätts med ett mitträcke. Att detta är genomförbart framgår av 
Riskanalys för spårtrafik enligt bilaga 7.

Figur 161. Första Långgatan: sektion och planutsnitt
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Figur 162. Stadsgata
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E.1.9.2 Järnvågsgatan
Järnvågsgatan är en stadsgata som kännetecknas av intensiva trafikrörelser, bland 
annat med knutpunkter för buss och Järntorgets kollektivtrafikknutpunkt, se 
figur 162. Enkelriktade cykelbanor i asfalt placeras på båda sidor av gatan och 
utförs utan nivåskillnad från gångvägen. Gångstråk löper längsmed gatan och vid 
passager över väg anläggs breda övergångsställen, se figur 163.

Gatans markbeläggning efterliknar Första Långgatans utformning med den största 
skillnaden att Järnvågsgatan har upp till sex körfält för bil. För att skapa en 
stadsmässighet trots den höga närvaron av bilar reduceras andelen asfalt genom 
att svängfält beläggs med råkilad smågatsten i bågsättning. Gångbanan har en 
markbeläggning bestående av släta granithallar som varvas med betongmarksten 
i fiskbensmönster. Asfalt i svart kulör undviks. För mittrefugen föreslås salt- och 
vindtåliga planteringar med buskar. Där möjlighet finns anläggs träd i rader längs 
gatan.

Antalet belysningsarmaturer ska minskas längs gatan. Belysningsstolpar placeras 
i mittrefug och avskärmade armaturer placeras vid gångbana och tydliggör gatans 
sträckning. 

Vid den västra tunnelmynningen anläggs ett bullerskydd för att skapa en 
bättre ljudnivå längsmed Järnvågsgatan och omgivande kvarter. Framför detta 
bullerskydd planteras träd, buskar och klätterväxter. Tåliga buskar anläggs vid 
alla tunnelmynningar i växtbäddar som trappas ned. Detta bidrar till att skapa ett 
grönt intryck från Järnvågsgatan till parken, samt från E45.

Stadsgata

Figur 163. Järnvågsgatan: sektion och planutsnitt
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Figur 164. Lokalgator
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E.1.9.3 Emigrantvägen
Emigrantvägen utgör gränsen till Halvön. Vägen är därmed en viktig länk för att 
sammankoppla halvön med kringliggande områden och stadens huvudgatunät. 
Lokalgatan ska utgöra ett urbant stråk i mänsklig skala,se figur 164. Längs gatan 
kommer restauranger, caféer, konst och kultur samt olika typer av handel skapa 
förutsättningar för kommersiella mötesplatser med liv och rörelse, se figur 165. 
Emigrantvägen kopplar Masthuggskajen till Skeppsbron och utformningen 
behöver därför samordnas i fortsatt arbete. 

Gångbanor får samma markbeläggning som omgivande kvarter: betongmarksten 
i fiskbensmönster varvas med granithallar (alternativt betongplattor). Detta 
skapar en repetitiv markbeläggning som kopplas samman med befintliga, 
omkringliggande områden. På norra sidan av gatan läggs en dubbelfilig cykelbana 
och på båda sidorna av gatan finns generösa ytor för gångtrafik. 

Längs gatan finns två huvudsakliga möbleringszoner. Möbleringszonen i gatans 
mitt utformas likt övriga möbleringzoner med utrymme för trädrad, belysning, 
parkering, parklets och cykelparkering. Denna zon ska fungera som avskiljare 
mellan körbanor för bil och cykel och därmed öka tryggheten. Möbleringzonen 
på gatans sydliga sida används för belysning, parkering och parklets.

Belysningsarmaturer ska bestå av ”Göteborgsstolpar” som tydliggör rummets 
hierarki med olika ljuspunktshöjder som skiljer mellan biltrafik och mjuka 
trafikanter. Längs trottoaren monteras de låga armaturerna på fasad.

Lokalgata

Figur 165. Emigrantvägen: sektion och planillustration
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E.1.9.4 Masthamnsgatan
Masthamnsgatan är en lågfartsgata som utformas likt avlånga torg på gåendes 
villkor och innehåller tydligt karaktässkapande element som gör det enkelt att 
navigera sig genom stadsdelen, se figur 166. 

Masthamnsgatan skapar tillsammans med de inre gatorna på Halvön ett 
sammanhängande stråk där lekfullhet och aktiviteterna i gaturummet ger gatorna 
dess karaktär. Gatornas lekfulla markbeläggning och möblering, återspeglar 
intensiteten av aktiviteterna längs gatan. 

För Masthamnsgatan har alternativa markmaterial och möbleringskoncept 
studerats, se bilaga 35. Det alternativ som inarbetats i GFS:en har asfalt i mittpartiet 
och har en tydlig koppling till de närliggande långgatorna och till hamnen, se figur 
168. Ett annat alternativ är smågatsten i mittpartiet enligt figur 167.

Nedsänkta växtbäddar, vilka ofta kallas för Rain Gardens, utgör kärnan i 
gestaltningen och variationen i växtbäddarnas placering bidrar gatans gröna 
intryck. Dagvattnet leds till växtbäddarna och skapar förutsättning för ett grönt 
gaturum med träd och grönska. Planteringsskydd utformas i cortenstål med en 
höjd på 30 cm.

Markbeläggningen är uppdelade i två zoner: en typ av markbeläggning för den 
centrala delen av gatan och en annan typ av markbeläggning för zonen längs 
fasader och vid korsningpunkter. I den centrala delen dominerar asfalt i en 
ljusgrå färg, befintlig asfalt sparas om möjligt. Smågatsten i bågättning används 
för att förstärka lågfartsgatans lugna tempo. Längs fasader läggs betongplattor 
och smågatsten i mönster. Detta skapar ett golv med struktur och färger som 
kopplas till den bohuslänska graniten. Denna färgskala bryts av varmare färger 
och material som knyter an till Masthuggets historia. Trä, vilket utgjorde grunden 
i Masttillverkningen, används för spänger samt för bryggor mellan de större 

Figur 166. Lågfartsgator
Figur 167. Masthamnsgatan, alternativt  

utförande med smågatsten i gatans mitt

Lågfartsgata

Figur 168. Masthamnsgatan, valt utförande med asfalt i gatans mitt
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Figur 169.Fotografier på material från Göteborgs Stads material depå, som kan användas 
för återbruk, exempelvis i form av sittbänkar.

Figur 170. Asfalt i grå ton samt smågatsten i bågsättning anläggs i gatans centrala del. 
Befintlig asfalt sparas på utvalda delar.

Figur 171. Betongmarksten och smågatsten i förband läggs med olika rytm längs fasader 
samt i korsningspunkter.  

I pocketparks anläggs trä mellan växtbäddarna, samt för spänger. Cortenstål används för 
insidan på de nedsänkta växtbäddarna, samt för räcket runt växtbäddarna.

växtbäddarna. Cortenstål används för uppbyggnad av växtbäddar och knyter an 
till platsen historik kring järnhandeln. 

Återbrukade material används för utformning av sittbänkar och påkörningsskydd. 
Belysningen föreslås utföras med två typer av lyktor som placeras organiskt i 
gaturummet enligt olika aktiviteter och funktioners behov. 

Kvalitetsprogrammet och stadens tekniska handböcker ligger till grund för 
gestaltningsuttrycket. För Masthamnsgatan förordar Kvalitetsprogrammet att 
de dominerande materialen är betong, stål och asfalt. Dessa material varieras 
med återbrukat material som granitblock, varvsplåt eller träslipers. Detta 
gestaltningsuttryck skiljer sig delvis från riktlinjerna i Göteborg Stads policy för 
val av markmaterial och utrustning.

Då Masthuggkajen tillhör det område som i stadens policydokument räknas 
som stenstaden, läggs vikten på klassiska gestaltningselement. Markmaterialet 
bör bestå av natursten eller betongplattor med karaktär och färg som kopplas 
till den göteborgska naturen, svart asfalt ska undvikas och parkerna ska utgöra 
en kontrast till den hårdgjorda stenstaden. För Masthamnsgatan presenterades 
tre olika typer av gestaltningsförslag som ledde fram till förslaget enligt bilaga 
35. De tre olika förslagen som togs fram under processen var inspirerade av 
olika klassiska platser i centrala Göteborg: Långgatorna, Göteborg Botaniska 
trädgården samt Stenstaden. 

Resultatet bygger på inspiration från långgatorna som karaktärisera av variationsrik 
möblering, asfalt, smågatsten och betongplattor kombinerat med detaljer som 
hämtas från förslaget som inspirerat av Stenstaden.

Figur 172. Skiss av Masthamnsgatan med inpiration av Stenstaden. 
Följande delar återfinns i gestaltningen: 
- spänger och zoner i trä 
- cortnstål på växtbädarna insida.

Figur 173. Skiss av Masthamns-
gatan med inpiration av Lång-
gatorna.  
Följande av de illustrerade delar 
återfinns i gestaltningen:  
- zoner av asfalt,  
- plattor och smågatsten i för-
band för korningspunkter samt  
- användning av återbrukat 
material 
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E.1.9.5 Kajstråk
Kajstråket utgör en fortsättning på Masthamnsgatans lågfartsstråk, se figur 
174. Kajstråket får en ordnad och repetitiv markbeläggning som inspirerats 
av de närliggande gaturummen Skeppsbron, Esperantoplatsen och Järntorget. 
Närheten till vatten blir en naturlig del av gatans utformning med gott om plats 
för uteserveringar. Gatan består av två markbeläggningar: betongmarksten i 
fiskbensmönster samt granithällar i rader, se figur 175-177. 

Vid kajstråket leds besökaren till vattnet via en nedtrappning av kajkanten i trä, 
som bildar sittgradänger med utsikt över hamnen. För skydd och avgränsning 
mellan kajstråket och nedtrappningen läggs ett upphöjt kantstöd i trä. Det går att 
ta sig ner på trädäcket via gradänger, ramp och trappa, ned till den yttersta delen 
av trädäcket vilket konstrueras som en flytbrygga. Utöver gradängerna finns 
ytterligare sittbänkar som integreras i trädäcket. 

Grundbelysningen fungerar som en neutral bakgrund och belysningen riktas nedåt. 
Trägradängerna belyses med slingor längsmed kajen och planteringar lyses upp 
med belysningspollare. Vid fasader står belysningsstolpar med rakt formspråk, i 
anslutning till ytor för verksamheters uteserveringar. 

Längs kajstråkets östra gata placeras träd i rader för att tydliggöra stråket från 
Lagerhuset till färjeläget. I kajstråkets västra och norra del placeras träden i 
grupper. Dessa växtbäddar skapar rumslighet och fungerar även som avskiljare 
mellan det övre kajstråket och trädäcket. Bänkar längsmed kajstråket speglar 
kajens rustika karaktär: återbrukade granitblock förses med träribbor för sitt- och 
ryggstöd och större stockar med cortenstålsstöd bildar sittbänkar. 

Kajstråk (Lågfartsgata)

Figur 175. Lågfartsgata: sektion och planutsnitt
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Figur 176. Illustration som redovisar kajkantens pålningskonstruktion

Figur 177. Planutsnitt av kajkant
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Figur 178. Lokalgator
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Figur 179.  Nordhemsgatan: sektion och planutsnitt

Figur 180.  Cirkulationsplats Första Långatan
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Figur 181. Korsningar och passager 

E.1.9.6 Lokalgata
Tvärgatorna är lokalgator som kopplar Masthamnsgatan till Andra Långgatan 
och dess stadsliv, se figur 178. Gatorna är viktiga stråk för unga då de förbinder 
Masthuggskajen med kringliggande skolor.

Utformningen av tvärgator baseras på att forma naturliga övergångar mellan 
Stadsgata, lågfartsgata och närliggande gator. Utformningen utgör en fortsättning 
av stadsgatans traditionella och tydliga uppdelning av gaturummet  i körbana, 
möbleringszon och gångbana där gångbanorna får en markbeläggning likt 
närliggande gatukaraktär. Tvärgatorna som berörs ligger längs med Första 
Långggatan/Masthamnsgatan. 

För tvärgatorna Nordhemsgatan och Värmlandsgatan används Masthamnsgatans 
markbeläggningsprincip för gångbana, se figur 179. I övrigt används 
markbeläggningsprinciper enligt Första Långgatan. Detta innebär att cyklister 
får köra i blandtrafik. Belysningen för dessa gator använder lågt monterad 
cykelbelysningsarmatur. 

E.1.9.7 Korsning/passage

Korsningar och passager utformas på gåendes och cyklisters villkor, se figur 
181. Där det är möjligt höjs gatunivån till gångbanans nivå. Korsningar, 
cirkulationsplatser och passager har en högre belysningsnivå än anslutande gator.

Masthamnsgatan får företräde över tvärgator, med undantag för Nordhemsgatan 
där passage utformas med upphöjt övergångställe som fungerar som 
hastighetsreducerande åtgärd. Mötet Masthamnsgatan/Järnvågsgatan utformas 
med ett extra brett övergångställe. 

Möte mellan lågfartsgator och Emigrantvägen utformas som torgytor där bilar 
och cyklister kör i gånghastighet. 

Korsningar/cirkulationsplatser längs Första Långgatan beläggs med med råkilad 
smågatsten i bågmönster, se figur 180. Bilarnas hastighet ska anpassas efter 
cyklisternas. 
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E.1.10 Belysning
För belysning finns ett antal åtgärder under hållbarhetsmål 1. Det är bl a att 
Belysningsprogram för Södra Älvstranden ska följas och att: ”Kontrasterna 
mellan mörker och ljus bibehålls genom en belysning som är anpassad efter 
tidpunkt på dygnet, året och säsongen” och ” Stråkens karaktär stärks av 
belysningen utmed dem i levande bottenvåningar och offentliga rum”.

E.1.10.1 Metodik
Göteborgs Stad har arbetat med ett Belysningsprogram för Södra Älvstranden 
(Göteborgs Stad, granskningshandling 2016-07-11). Detta färdigställdes dock 
aldrig. Inom ramen för GFS:en har därför ett belysningsprogram färdigställts och 
avgränsats till Masthuggskajen. Nedan sammanfattas belysningsprogrammet, 
som även finns i bilaga 16.

Belysningsprogrammet bygger vidare på Belysningsprogrammet för Södra 
Älvstranden och utgår även från ”Stadens ljus” samt stadens pågående arbete 
med Riktlinjer för belysning (Göteborgs Stad, utkast 2018-04-13).

Utgångspunkten för belysningsarbetet har varit att följa stadens övergripande 
vision ”Rätt ljus på rätt plats vid rätt tid”. Genom att medvetet arbeta med 
belysningen ska den bidra till och förstärka Masthuggskajens identitet. Den 
metodik som programmet beskriver redovisas i figur 182.

Utgångspunkt är fem förutsättningar för en hållbar belysning:

 » Rumsliga förutsättningar

 » Sociala förutsättningar

 » Identitetsskapande förutsättningar

 » Biologiska förutsättningar

 » Tekniska förutsättningar

Utifrån förutsättningarna har belysningen delats in i tre huvudgrupper:

 » Grundbelysning

 » Kompletterande belysning

 » Iscensättande belysning

Utifrån de tre belysningsgrupperna och olika belysningstyper och ljuskaraktärer 
har belysningsförslag tagits fram för de olika gaturummen och övriga delar av 
allmän plats enligt figur 183.

E.1.10.2 Belysningsförslag
Den belysning som föreslås för respektive gaturum ska hjälpa till och stärka den 
identitet som eftersträvas enligt figur 184. 

Iscensättandebelysning

”Ljus för att försköna”

Kompletterande belysning

”Ljus för trygghet”

Grundbelysning

”Ljus för vägledning och 

säkerhet”

Gatubelysning

Ljuspunkthöjd 5 - 9 m

Ra-värde: >80

Belysning för fotgängare och cyklister

Ljuspunkthöjd: 1 - 5,5 m

Ra-värde: >80

Gatuinventarier med belysning

Ljuskällahöjd: ej aktuelt

Ra-värde: Variabel

Arkitektonisk belysning

Ljuspunkthöjd: ej aktuelt

Ra-värde: Variable

Träd- och landskapsbelysning

Ljuspunkthöjd: ej aktuelt

Ra-värde: Variabel

Landmärke, festbelysning och ljuskonst

Ljuspunkthöjd: ej aktuelt

Ra-värde: Variabel

Fotgängare och cyklist

Gatumöbler

Gatubelysning

Träd och landskap

Arkitektonisk belysning

Landmärke  / konst

Förutsättningar Belysningsgrupp Belysningstyper Ljuskaraktärer

3. Iscensättande 

belysning

”Ljus för att försköna”

2. Kompletterande 

belysning

”Ljus för trygghet”

1. Grundbelysning

”Ljus för vägledning och säkerhet”

Gatubelysning

Belysning för fotgängare och cyklister

Gatuinventarier med belysning

Arkitektonisk belysning

Träd- och landskapsbelysning

Landmärke, festbelysning och ljuskonst

• Rumsliga -

• Identitetskapande -

• Sociala -

• Biologiska -

• Tekniska -

1.  Avskärmad trafikbelysning 

2. Mjukt ljus från lyktor

3. Ljus i mänsklig skala 

4. Ljus från fastighet 

5. Ljus för lek och aktivitet 

6. Medverkande ljus 

7.  Ljus på vatten 

8. Ljus på grönska  

9. Blickfång och landmärken 

10. Fasadbelysning 

11. Evenemangsljus 

12. Ljus och konst 

13. Säsongsljus 

Figur 182. Diagrammet visar hur de överordnade begreppen relaterar till de konkrete belysningsredskap enligt vår arbetsmetod. 

Figur 183. Exempel på de tre belysningsgrupperna Figur 184. Typbelysning för olika typer av gaturum
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Första Långgatan
Första Långgatan inspireras av Göteborgs traditionella boulevarder med trädrader 
och gatumiljön ska prioritera kollektivtrafik, fotgängare och cyklister. Dagens nät 
av vajrar tas bort och ersätts med separata stolpar för spårväg placerade mellan 
spårvagnsspåren och nya “Göteborgsstolpar”, placerade i linje med träden. 
Det gör att spilljus från armaturerna belyser träden och skapar en upplevelse av 
ett grönt stadsrum, också under dygnets mörka timmar, se figur 186. Rummets 
hierakri tydliggörs med armaturernas olika ljuspunktshöjder som skiljer mellan 
biltrafik och mjuka trafikanter. Detta underlättar orienteringen i rummet liksom 
de lysande armaturhusen, som skapar optiska linjer. Utöver grundbelysningen, 
utgörs en stor del av gaturummets belysningen av den kommersiella belysningen 
från skyltar, fasader och skyltfönster, som här utgör bådekomplementerande 
och iscensättande belysning. Rondellerna markeras med högre ljusnivå för att 
tydliggöra dem.

Järnvågsgatan
Järnvågsgatan ska behandlas så att  utformningen av hela området upplevs som  
en urban miljö i stället för en trafikplats. Antalet armaturer ska minskas för 
att  underlätta orienteringen. En version av “Göteborgsstolpen”, med dubbla 
armaturer monterade på böjd arm, placeras i mittrefugen, i linje med träden, se 
figur 187. Ljuspunktshöjden ska vara 7,5-9 m beroende på om ljuset på trottoarerna 
kan förstärkas med annan belysning. Med hänsyn till optisk linjeföring, ska hela 
sträckan dock utföras med samma ljuspunkthöjd. De avskärmade armaturerna 
skapar ett jämnt ljus över vägytan, samtidigt med att de lysande armaturhusen 
markerar vägbanans böjda linje och tydliggör därmed vägförloppet. 

Emigrantvägen
Utformningen av belysningen längs Emigrantvägen är lägre än på Järnvågsgatan 
och armaturer för både väg, cykelbanor och trottoarer har samma ljuspunktshöjd. 
Detta för att signalera en lägre hastighet samt för att visa att det är de mjuka 
trafikanterna som är överst i gaturummets hierarki. Belysningen utförs med 
samma typ av armatur som används på resten av Halvöns lågfartsgator, vilket 
förstärker Halvöns identitet som en ny och helt egen del av Göteborg.

Masthamnsgatan
Belysningen ska vara bidragande till att skapa en tydlig identitet för Masthamnsgatan 
och skapa en gata som känns trygg och omhändertagande. Grundbelysningen ska 
utföras med lyktor som inte är riktningsbestämda men kan placeras organiskt längs 
gaturummet, där var det är behov för det. Ljuset i lyktorna ska vara nedåtriktat 
och väl avskärmat för att undvika bländning och  stora kontraster, se figur 188. 
Armaturen kan med fördel utföras i två versioner, en som fungerar som den 
primära funktionsbelysningen och en som fungerar som mer iscensättande 
belysning, som kan placeras för att markera olika platsbildningar eller andra 
nedslag. Masthamnsgatans identitet ska också förstärkas med andra belysta 
element, som träd, cykelstativ, lekstativ och andra möbler. Vidare ska belysta 
fasader, skyltar och skyltfönster ochså vara bidragande till gatans mörkeridentitet.

Figur 185. Exempelbild gatulyktor

Figur 186. Exempel på belysning av Första Långgatan

Figur 187. Exempel på belysning av Järnvågsgatan

Figur 188. Exempel på belysning av Masthamnsgatan
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Vid den nya spårvagnshållplatsen ska cyklister korsa och dela väg med biltrafiken. 
Därför ska hållplatsen och dess omgivning tydligt markeras med en högre 
belysningsnivå, men även differentieras med annan typ av belysning än resten 
av Första Långgatan.

Kajstråk
Kajen utförs med supplerande belysning i sittplatser och anläggningar som 
tydliggör stråket. Grundbelysningen ska här fungera som en neutral bakgrund till 
dessa andra element. Belysningen ska vara helt avskärmad och nedåtriktad för att 
säkerställa fri utblick över vattnet samt för att undvika att det skapas oavsiktliga 
reflektioner i vattnet längs kajkanten. Utformningen av armaturerna ska vara 
modern, liksom området de står i och formspråket kan med fördel dra paralleller 
till andra nyare armaturer längs kajkanten, så som armaturerna vid Stenpiren.

Torg, öppna platser och parker
Belysningen ska lyfta fram platsernas olika karaktärer. Genom att använda 
liknande ljuskaraktärer på platser men tillämpa och variera dem efter den unika 
situationen, får platsen ett differentierat uttryck i gestaltningen.

I parkerna är det viktigt att skapa en trygg belysning på huvudstråken. Ljuset ska 
utformas så att människor belyses i sin fulla storlek, för att ansikten ska kunna 
avläsas på avstånd. Men alla stigar behöver inte belysas. Det är viktigt att det finns 
platser kvar i staden utan ljus där man kan uppleva en mörk himmel.

Figur 189. Exempel på belysning av streetart

Figur 190. Förslag på landmärken som kan belysas

Landmärken och siktlinjer
Landmärken är offentliga målpunkter eller  fysiska orienteringspunkter, större 
såväl som mindre, som utgör markanta visuella element i stadsbilden. Det är 
viktigt att begränsa antalet av belysta landmärken. Med alltför många belysta 
punkter försvinner karaktärerna av landmärke, och de drunknar i en ljusinflation. 
Exempel på landmärken att belysa är Lagerhuset, de högre kontorshusen och 
hotellet, se figur 190. Kringliggande kyrkor och andra byggnader kan också 
belysas för att stärka siktlinjer.

Skulpturer och andra detaljer
Konsten bör belysas för att sätta den i fokus och ta fram dess karaktär och 
uttryck. Att belysa konsten är ett sätt att göra den tillgänglig under fler timmar 
på dygnet och året. Belyst konst berör också platsen på ett sätt som gör att 
miljön blir mer omhändertagande och upplevs tryggare.  När det är möjligt 
ska ljusplaneringen ske i samarbete med konstnären. Ljusriktningar och 
ljusfärger kan variera beroende på konstverket och möjligheter att installera 
belysningen i det omgivande rummet. På Masthuggskajen föreslås också flera 
nya installationer som med fördel kan markera med ljus för att styrka områdets 
identitet. Detta kan vara allt från vackra solitärträd till gatuinventarier och 
arkitektoniska eller landskapliga detaljer, som streetart längs Masthamnsgatan 
och kajstråket.

E.1.10.3 Vägledning
Belysningsprogrammet innehåller också en vägledning för kommunala och 
privata aktörer om hur belysningen bör utformas. I vägledningen finns bl a 
riktlinjer för belysning av byggnader och bottenvåningar så att dessa samspelar 
med belysningen av allmän plats. Belysningen bryr sig inte om fastighetsgränser. 
Masthuggskajen är ett exempel på där många intressenters belysning behöver 
samordnas, t ex Stadens olika aktörer, Västtrafik, Trafikverket, privata 
fastighetsägare, handelsföreingar och boende. En samordnad belysning är 
viktig för helhetsintrycket av en gatumiljö, vilket framgår av figur 194.

I vägledningen ges exempel på hur man kan tänka i olika situationer för att 
samordna de olika typerna av belysning i ett gaturum eller kring en plats.  
Skyltfönster bidrar också till att området upplevs som ljusare och tryggare. 
I gengäld upplevs mörklagda skyltfönster som otrygga och skapar känslan 

Figur 191. Exempel på belysning av landmärken
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av ett öde gaturum. Skyltfönster får därför aldrig framstå som helt mörklagda. 
Belysning, ljusreklam och lysande skyltar vid butiker, caféer och restauranter, 
kan vara ett viktigt stämningsskapande bidrag till områdets visuella uttryck, men 
ska anpassas till områdets övriga visuella uttryck och områdets riktlinjer. Alla 
armaturer ska vara placerade och riktade så att de inte spiller ljus ut i stadsrummet 
eller upplevssom generande eller bländande. 

Masthuggskajen ska bebyggas tätt och högt. Belysningsmässigt föreslås det att 
höghus ska anpassas till dess urbana omgivning både lokalt och urbant. Det är 
viktigt att inte bara se på byggnaden som en enhet, men som en helhet i förhållande 
till hela omgivningen både det nära och fjärran. Därför delas byggnaden upp i tre 
belysningszoner som relaterar till tre olika skalor., se figur 192.

En del av vägledningen är också en checklista för bygglovsprövning som ska 
underlätta stadens hantering av bygglov.

Förslag till belysning av höghus
Toppen, vilken kan ses på stort avstånd, ger möjlighet att skapa ett landmärke, 
också under dygnets mörka timmar. Belysningen ska dock ses i en större skala och 
i ett sammanhang med andra höga byggnader och landmärken i stadens siluett. 
Om det är tillämpligt ska byggnaden också förses med säkerhetsbelysning för 
lufttrafik. 

Mitten, som relaterar till närliggande omgivning. Om den mittersta delen belyses, 
ska dels förhålla sig till byggnaden som helhet, dels nedtonad för att inte störa 
närliggande byggnader som är i samma höjd. Armaturer får inte placeras så att 
de bländar eller generar boende i närliggande byggnader. 

Basen, som möter landskapet och är bidragande till områdets närmiljö. Belysningen 
ska vara i mänsklig skala och påminna om intilliggande fasad och butiksbelysning.

Figur 192. Förslag till belysning av höghus

Figur 193. Exempel belysning av höghus

Figur 194. Exempel på gatubelysning med framgångsrik samordning mellan alla aktörer för bl a offentlig belysning och bottenvåningar. 

Toppen
Landmärke

Mitten
Neutral

Basen
Mänsklig skala

Figur 195. Exempel på mindre lyckad gatubelysning där bara den offentliga belysningen har samordnats.
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Stadsgata
Lågfartsgata
Kajstråk (Lågfartsgata)
Lokalgata
Nationell väg

Figur 197. Exempel på frizon. Brända tomten Göteborg. Källa: www.autokaffe.se

Figur 198. Exempel på frizon. Urban Bloom. Källa: www.archdaily.com

F.1.1 Stadskaraktär och identitet

F.1.1.1 Stadskaraktär
Masthuggskajen ska utvecklas till tät innerstad, med blandad bebyggelse och 
goda offentliga platser. Av Kvalitetsprogrammet framgår att tydlig, tillåtande 
och inkluderande identitet är en central hållbarhetsaspekt för Masthuggskajen. 
Innehåll och övergripande gestaltningsidéer som manifesteras i offentliga platser 
och byggnation är viktiga signalbärare för bilden av stadsdelen och avgörande för 
att området ska upplevas som invävt i omgivande bebyggelse. Det påpekas också 
att utvecklingen av Masthuggskajen ska genomsyras av ett medvetet arbete med 
kontraster, mångfald, synlighet av historiska lager och kultur och delaktighet. 
Masthuggskajens identitet beskrivs i att vara en självklar förlängning av Linné 
och Långgatorna. I Kvalitetsprogrammet lyfts de fyra olika stråken: Gröna stråket, 
Röda stråket, Blå stråket och Första Långgatan.

GFS-arbetet har byggt vidare på Kvalitetsprogrammet. Masthuggskajen är ett 
stort område. Det krävs därför att man arbetar både med identiteten för hela 
Masthuggskajen och med identitet i de enskilda stråken och förädlar dessa. Arbetet 
har lett fram till de gatukaraktärer som redovisas med stadsgata, lågfartsgata och 
lokalgata enligt figur 196. 

För att tydliggöra identitet och stråk krävs i det kommande arbetet en fortsatt 
samordning mellan allmän plats och kvarter. Det spelar t ex inte så stor roll om 
ett gatustråk har en enhetlig belysning om belysningen i bottenvåningarna tar 
överhanden eller om en enhetlighet eftersträvas i färgval för möblering om dessa 
blir helt annorlunda på angränsande ytor.

F.1.1.2 Konkretisering av identiteten för Masthuggskajen
Arbetet med identiteten för Masthamnsgatan beskrivs i  BILAGA 27 ”Strategi 
för identitet, Masthamnsgatan”. Masthuggskajens plan- och närområde med 
p-platser och outvecklade ytor har skapat en ”överbliven kantzon” i staden som 
har möjliggjort ett särskilt tillåtande stadsklimat. Detta utrycks genom urban 
konst, småskaliga verksamheter och ett underifrån organiserat kulturliv. Av 
Kvalitetsprogrammet framgår att tydlig, tillåtande och inkluderande identitet 
är en central hållbarhetsaspekt för Masthuggskajen. Innehåll och övergripande 
gestaltningsidéer som manifesteras i offentliga platser och byggnation är viktiga 
signalbärare för bilden av stadsdelen och avgörande för att området ska upplevas 
som invävt i omgivande bebyggelse. En av de viktigaste identitetsbärande 
karaktärerna i området är att det har varit tillåtet för invånarna att ta staden i anspråk 
och påverka såväl uttryck som innehåll. För att konkretisera hur allmän plats kan 
förstärka identiteten om ”en tillåtande vardagskultur” blir det fortsatt viktigt att 
ge möjligheten för invånare, oavsett social status eller makt och inflytande, att 
kunna påverka användningen av och uttrycket i det offentliga rummet. Det blir 
därför centralt att utvecklingen av allmän plats ska bygga vidare på det ofärdiga, 
tillåtande och demokratiska egenskaperna. Arbetet med allmän plats ska tillskapa 
platser där människor kan ta staden i anspråk och göra den till sin.

Förutom att ta tillvara och bygga på den befintliga identiteten i området så ska 
Masthuggskajen utvecklas med ett stort fokus på barn. Barn är en bred grupp, 
människor mellan 0-18 år, med många olika behov. Det offentliga rummet ska 
utvecklas för att ge mer plats för barn genom att bland annat planera en stadsmiljö 
som möter barnen i deras skala och hastighet samt erbjuder möjlighet till att mötas 
och möjlighet till fysisk aktivitet.

Ett strategiskt vägval för utvecklingen av allmän plats, där barnperspektivet 
knyts samman med identitet av kultur ur ett gräsrotsperspektiv, är att arbeta med 
ett lek- och aktivitetstråk längs Masthamsgatan. Mål 5 i Hållbarhetsprogrammet 
innebär också att ”på Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra sig fritt, till 
fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och skola”. Ett krav kopplat till målet 
är att ”Masthamnsgatan utformas till ett lek- och aktivitetsstråk i en medskapande 
designprocess tillsammans med och för barn och unga”. Som en del i arbetet med 
stråket pekas några fysiska platser ut, så kallade frizoner, med syfte att medskapa 
kring funktion och aktivering.

Frizoner
Frizonerna ska ses som nedslag längs lek- och aktivitetstråket där vi skapar 
möjlighet för platsskapande över tid. För att skapa helheten binds stråket samman 
med lek och aktivitet som det övergripande temat för gestaltningen. Idén är att 
frizonerna ska utvecklas i samverkan med invånare och aktörer i staden, se 
exempel i figur 197 och 198. Platserna byggs i och med färdigställande av allmän 
plats och programmeras med en flexibilitet som gör det möjligt att förändra platsen 
med enkla medel. Programmeringen av platserna görs alltså i projekteringsskedet 

Figur 196. Gatuhierarkier

F.1 Befintliga förhållanden och 
utvecklingstrender

F. Konsekvenser av trafik- och gestaltningsförslag
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Frizon Kommersen
Föreslagen frizon på torgyta mellan Kommersen 2.0 och Masthuggsparken.

Frizon Kvarter E
Föreslagen frizon mellan byggnad E6 (Stena) och E4 (Riksbyggen)

Frizon Heurlins plats
Föreslagen frizon på Heurlins plats mellan Lagerhuset och Folketshus.

Stråkbildning 

Särskilt utmanande platser pga trafik genomfart.

Frizon 
Kommersen

Frizon 
Kvarter E

Frizon 
Heurlins plats

och genomförs i medskapande där till exempel barn och unga, verksamhetsutövare 
i området, kulturaktörer, konstnärer och, idéburna verksamheter tillsammans med 
stadens drift- och förvaltningsorganisationer engageras för att skapa platser med 
rätt funktion och design.

För att kunna hantera mål och åtgärder för GFS:en samt säkerställa en 
teknisk genomförbarhet och kostnad har GFS:en tagit fram en utformning för 
Masthamnsgatan. Denna har inom frizonerna möjlighet att förändras enligt 
processen ovan. Nedan ges en beskrivning till de tre utpekade frizonerna, som 
framgår av figur 199.

Frizon 1 – Kommersenplatsen. Den planerade verksamheten i Kommersen 2.0 
ska vara utåtriktad och det hade varit lämpligt med möjlighet att kunna flytta ut 
verksamhet och aktivera platsen utanför deras fastighet. Behovet som spelats 
in från verksamma aktörer idag är därför att det ska finnas mycket yta för att 
ställa upp marknadsstånd eller liknande, tillgång till el och vatten samt att det 
ska vara en flexibel plats. Genom samverkan med processen för Kommersen 
1.5 kan vi utforska ytterligare vad exempelvis en flexibel plats utifrån den typen 
av verksamhet som idag bedrivs inom kommersen kan vara. Processen för 
Kommersen 1.5 sker parallellt med processen för delprogram gata/kaj vilket ger 
oss möjlighet att projektera och färdigställa kommersenplatsen inom ramen för 
delprogrammets tidplan. 

Frizon 2 – Allmänplats kvarter E, mellan E4 och E6. Med den här platsen 
finns det en vilja från kringliggande fastighetsägare (Stena fastigheter och 
Riksbyggen) att göra något tillsammans med staden kopplat till barn och unga. 
Bland annat finns önskemål om en scen och vattenlek, vilket måste vägas mot 
skötselkostnaden. Auktionsverket har också påtalat en önskan om att kunna flytta 
ut aktioner på allmän plats. 

Frizon 3 – Heurlins plats. Denna frizonen ligger inte längs Masthamsgatan men 
har en koppling till stråket. Platsen som föreslås ligger i anslutning till Frilagret, 
Folkets hus och parken, vilket är verksamheter som kan ha intresse av att dels 
spilla ut sin verksamhet ut i stadsrummet men också använda platsen för att 
tillfälligt skapa olika utseende, innehåll och funktion. Platsen är också intressant 
under byggtid. Går det att genom medskapande och tillfälliga lösningar arbeta 
med platsen för att ta fram utformning och gestaltning som stödjer en flexibel 
användning av platsen och som går att nyttja för verksamheternas behov?  

Det är dock inte säkert om det är möjligt att ta platsen i anspråk till att bli frizon, 
men ett samtal pågår. Ett alternativ kan vara att nyttja delar av parken.   

Här följer några punkter som är viktiga för fortsatt arbete med projektering och 
etablering

 » Förslaget med frizoner behöver bearbetas utifrån dialog och medskapande 
med invånare och aktörer i projekteringsskedet. I det arbetet behöver  rätt 
kompetenser säkerställas så som gestaltningskompeten och kunskap om 
driftperspektivet- och hållbarhetskompetens. 

 » Tänkbara tids- och skedesscenarier för när zonerna kan programmeras tas fram 
i relation till utbyggnadsordning.

 » Kostnadsberäkning och resursallokering för såväl process som inventarier kring 
frizonerna genomförs i systemhandlingsskedet.

 » Inventering av befintliga koncept för flexibel användning av stadens rum tas 
fram som underlag.

 » Planering av dialogprocess med berörda parter i projektet – exempelvis 
Levande gatuplan, kulturaktörer och driftande förvaltningar. 

Figur 199. Förslag på frizoner

 » Gestaltningskompetens behöver säkerställas i upphandling av projektering 
och entreprenad.

 » En organisation som tar fram olika processer för de olika zonernas varierande 
innehåll beskrivs och skapas mellan samverkande intressenter.
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F.1.1.3 Klustringsstrategi
Utvecklingen av innehållet i Masthuggskajen ska enligt Masterplan för Levande 
gatuplan (2019-02-18) utgå från klustringsstrategin, se figur 200. Avsikten med 
strategin är att skapa levande gatuplan genom att låta angränsande karaktärer växa 
och sprida sig till Masthamnsgatan. 

Ett exempel på klustringsstrategin är att det lokala klustret kring Masthuggstorget 
där aktiviteter, service och omsorg ska utökas till Masthamnsgatan. Det underlättas 
av flytten av spårvagnshållplatsen som gör att Masthuggstorget, Masthuggsparken 
och området runt Kommersen 2.0 blir ett stort publikt stadsrum, se figur 201. 
Här föreslås aktiviteter som knyter an till det befintliga Masthuggstorget. Det 
möjliggörs för aktivitets- och hängytor, vilka fortsätter kring Masthuggsparken. 
Den nya parkens funktioner har särskild koppling till angränsande förskola. 
Parken avses att kunna nyttjas av alla. Detta kan dock vara svåruppnåeligt, då 
det medför en stor variation av användare med olika behov och förväntningar, 
vilket kan stå i konflikt med varandra.

Masthamnsgatan ska också avspegla klustret med hållbara livsstilar och återbruk. 
Det har framför allt koppling till nya Kommersen 2.0 och angränsade torgytor 
möjliggör för marknad och lokal försäljning. Delar av området i anslutning till 
Kommersen 2.0 lämpar sig också väl som s k frizon enligt F1.1.2.

Den centrala delen av Masthamnsgatan ska bli en fortsättning på Långgatorna 
och Linnéstadens restaurang och kvällsliv. På allmän plats möjliggörs därför 
uteserveringar i soliga lägen. På de delar av gatan som har befintliga byggnader 
föreslås ett glastak med möjlighet till foodtrucks, scen och konst. Detta ligger 
också i anslutning till befintliga kulturlokaler som teater Trixter.

I enlighet med klusterstrategin utvecklas Järntorgets nav som stadstorg och 
kommunikationspunkt. Järnvågsgatan utformas så att passage till Järnvågsparken 

LÅNGGATORNA OCH LINNÉSTADEN
barer, restauranger, 
kvällsliv

MASTHAMNSGATAN
hållbar livsstil

JÄRNTORGET
stadstorg
retailkluster
och nav

KULTURKVARTER
kultur- utbildning
och innovation

MASTHUGGSTORGET
lokalt torg, aktivitet, 
service och omsorg

Figur 200. Klustringsstrategi från Masterplanen
Figur 201. Illustration av klustringsstrategins tillämpning vid Masthamsparken. 
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Bullerskydd

underlättas. Kommunikationsnavet stärks också genom att busshållplats anläggs 
i anslutning till rampen mot Götatunneln.

Halvön och kvarter C ska bygga vidare på de kulturkvarter som finns kring 
Järntorget idag. I kvarteren föreslås nya lokaler för t ex film och foto samt ett 
nytt ”Lilla Pustervik”. På allmän plats underlättas detta av utformningen av 
Järnvågsparken som möjliggör aktiviteter för unga i alla åldrar med lek, klättring 
och hängytor. Här finns också en stor yta som kan användas för utomhusbio. För 
att leda människor från Järntorget mot kajen föreslås det östra stråket få en särskild 
utformning som lockar människor till kajen.
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F.1.1.4 Gator och torg
Åtgärder för platser och stråk anges under hållbarhetsmål 4. Här nämns bl a: 
”Särskilda fördjupningar tas fram för de särskilt viktiga platserna som beskriver 
programmering av innehåll och hur kvaliteterna ska nås. Detta är underlag för 
projektering. Sociala och ekologiska och driftsmässiga kvaliteter säkras. Dessa 
ska stämmas av mot behov från tidigare dialoger etc”. GFS-rapporten bedöms 
vara en fördjupning som utgår från det tidigare underlaget som beskrivs. 

Under mål 4 finns också mer detaljerade åtgärder kring avstånd mellan sittplatser, 
skyltning och tillfälliga aktiviteter.

Under hållbarhetsmål 5 finns åtgärden: ”allmän plats, parker och gator i 
Masthuggskajen utformas med ett tydligt fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet 
för alla, inklusive barn och personer med funktionsvariationer”.

De olika gaturummen och deras uppbyggnad och innehåll beskrivs närmare i  
E.1.9. Samtliga lågfartsgator ska upplevas som långsmala torg med möjlighet 
till aktivitet och möten. Stadsdelen har en mycket hög täthet, varför andelen 
soliga platser är begränsad. Det har därför eftersträvats att i gaturum och vid torg 
placera allmänna sittplatser och ge möjlighet till uteserveringar i de klimatmässiga 
”golägen” som finns, se figur 202.

Förutom gaturummen finns ett antal större och mindre torg i området.

Torg
Uteservering

Figur 202. Torg  och platser för uteservering

Figur 203. Torg i anslutning till Lagerhuset

Uteservering, solläge

Uteservering, solläge

Uteservering, solläge

Träd och buskar

Torg i anslutning till Emigrantvägen 
med återkommande markbeläggning

Nedtrappning till kajen integreras i 
markbeläggningen

Grönska och 
dagvattenhantering

Sittplatser, cykelpollare, 
plantering

Lekfulla sittplatser, häng och mötesplats

Karaktärsfylld markbeläggning 
med inslag av granithällar 

Multifunktionell 
gräsyta (fotboll, 
utomhusbio, lek)

Träd- och 
buskplantering

Torget vid Kommersen och Masthuggsparken är det vardagliga torget som 
tillsammans med Masthuggsparken skapar möjlighet till aktivitet, häng och möten. 
Tillsammans med Kommersen 2.0 kan det också utvecklas till en aktivitetsyta för 
t ex marknad eller medskapande frizoner.

Järnvågsgatan/Masthamnsgatan är entrén till Masthamnsgatan från öster. Här 
är fokus att skapa en plats som drar till sig besökare från Järnvågen och leda 
in dem på Masthamnsgatan. Därför placeras en grönyta med både sittplatser 
och miniscen vid denna entré. Från övergångsstället till Masthamnsgatan läggs 
detaljer i markbeläggningen som leder besökare från övergångsstället in på 
Masthamnsgatan.

Vid Heurlins plats och Lagerhuset finns en yta för torg- och uteservering redan 
idag. Denna föreslås utvecklas och får en stark koppling till Järnvågsparken, se 
figur 203. På norra sidan av Lagerhuset skapas en torgyta som sträcker sig över 
Emigrantvägen. Platsen vänds mot Rosenlundskanalen genom trappning och 
utsikt ned mot kanalen. Denna trappning fungerar även som ett högvattenskydd.

Mitt på Halvön skapas ytterligare ett torg där stråket mot kajen och färjeläget korsar 
Emigrantvägen, se figur 204. Området kommer att ha mycket hög personintensitet. 
Därför ligger fokus på rörelse och att hantering folkströmmarna under dygnets 
olika timmar.

Vid sydvästra delen av kajen föreslås ytterligare ett torg i anslutning till 
Emigrantvägen. Här finns närhet till både kajen och uteserveringar. 

Figur 204. Kajområde torg och platser längs Emigrantvägen
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F.1.1.5 Lek- och aktivitetsstråk

Mål 5 i Hållbarhetsprogrammet innebär att ”på Masthuggskajen ska barn och 
unga kunna röra sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och 
skola”. Ett krav kopplat till målet är att ”Masthamnsgatan utformas till ett lek- 
och aktivitetsstråk i en medskapande designprocess tillsammans med och för 
barn och unga”. 

I avsnitt F.1.9 beskrivs genomförda och framtida medskapandeprocesser, samt 
hur medskapandeprocessen satt avtryck i gestaltningen. Nedan redovisas hur 
Masthamnsgatans lek- och aktivitetsstråk utformas, se figur 205.

En tydlig målpunkt för barn och unga i området är Järnvågsparken. För att tydliggöra 
detta föreslås lek- och aktivitetsstråket inte bara omfatta Masthamnsgatan utan 
även passera Järnvågsgatan och fortsätta genom Järnvågsparken, se figur 206. 
För att detta ska bli tydligt har passagen över Järnvågsgatan bearbetats enligt  
avsnitt E.1.5. Entrén till Masthamnsgatan tydliggörs från parken genom arbete 
med siktlinjerna över Järnvågsgatan samt genom de nivåskillnader som finns 
kring parkentrén. En osäkerhet är att det vid färdigställandet av GFS-rapporten 
är oklart hur en byggnad i kvarter C1 kommer att utformas och hur det eventuellt 
överdäckar allmän plats på östra sidan av Järnvågsgatan.

Strategin för Lek- och aktivitetsstråket är konceptet om frizoner som utgör ett 
sammanhängande stråk längs Masthamnsgatan. Frizonerna kommer att utvecklas 

Lek- och aktivitetsstråk
Stråk

Växtbäddar med blommande arter 
och tall

Kommersen 2.0

Lek

Uteservering, solläge

Sittplatser och skärm mot 
parkeringen

Plats för foodtruck

Väderskydd, glastak med sittplatser.  
Möjlighet till mindre evenemang

Pocketpark med lekmöjligheter

Lekyta

Sandstrand

Multifunktionell grönyta

Lek- och vistelseyta

i olika processer men bildar tillsammans en multifunktionell, aktiverande, 
stimulerande helhet och självklar målpunkt i staden.

Syftet är att erbjuda stor grad av delaktighet. Ur Kvalitetsprogrammet:

”Medskapandeprocesser kan genomföras i olika former, där t ex barn och 
unga, verksamhetsutövare i området, kulturaktörer, konstnärer, idéburna 
verksamheter eller brukare engageras i delaktighetsprocesser för platsoptimering, 
konstgestaltning i samverkan med konstnärer.

Innehållet av Lek- och aktivitetsstråket ska kunna fortsätta att förändras och 
anpassas till olika behov med särskilt fokus finns på barn och ungas rätt till att 
fortsätta medskapa förändring av platserna samt röra sig fritt mellan dem. Med 
utgångspunkt i innehåll ur tidigare dialoger. Lek- och aktivitetsstråket kommer 
att möta målbilden om Icke-kommersiella aktivitetsplatser för barn och unga”.

Vad som också legat till grund för utformningen är den medskapandeprocess som 
genomfördes med gymnasieklasser under våren 2019 (Disorder 2019-06-19). De 
flesta önskemålen handlade här om platser för häng i anslutning till kaféer och 
utan konsumtionskrav, men även mycket grönska, olika rumsligheter, möjlighet 
till mobilladdning etc, se avsnitt F.1.9.

Figur 205. Lek- och aktivitetsstråk

förskole- och bostadsgård

Plats för foodtruck

Plats för scen

Uteservering, solläge

Figur 206. Illustration av del av lek och aktivitetsstråk. 
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F.1.2 Vegetation och vatten
Mål 5 enligt Hållbarhetsprogrammet innebär att ”På Masthuggskajen vill 
människor oavsett olikheter mötes och vistas utomhus under alla årstider 
och tider på dygnet”. Under målet finns ett antal åtgärder avseende grönytor. 
Det framgår bl a att ”Maximal grönyta ska tillskapas i syfte att införa 
ekologiska, hälsomässiga kvaliteter samt en resilient stadsmiljö. Riktvärden för 
grönytefaktor och prioriterade ekosystemtjänsterär verktyg för konkretisering 
av ambitionsnivåerna” och ”Grönska längs framförallt Masthamnsgatan ska 
prioriteras, både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. 
I detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad”. Den grönytefaktor som refererar 
till ska enligt Kvalitetsprogrammet vara 0,3 på allmän plats. Hur grönytefaktorn 
hanterats framgår av avsnitt F.1.11.1.

Masthuggskajen domineras idag av hårdgjorda ytor med lite växtlighet. I 
gestaltningen av nya Masthuggskajen utgör grönstrukturen en viktig del eftersom 
gröna miljöer i städer ger många vinster, vilket ofta kallas för ekosystemtjänster. 
Gröna ytor och träd kan exempelvis sänka lufttemperaturen, rena luften, infiltrera 
dagvatten och skapa bra livsmiljöer för människor. Sammanhängande gröna 
korridorer i städer och olika typer av biotoper är dessutom viktigt för att gynna 
den biologiska mångfalden. 

Växter används även för att skapa olika gestaltningsuttryck och variation. I 
stadsgatorna planteras trädrader med höga, skira träd. Dessa kompletteras med 
buskytor i gatans möbleringszon, se figur 207. 

På lågfartsgatorna har planteringsytor flertalet funktioner utöver estetiska och 
ekologiska värden: de styr trafik och integreras med sittbänkar. Där gaturummen 
är trängre föreslås mindre, skira träd. Planteringarna innehåller arter som ska 

Trädrader, gata
Planteringar med träd och buskar
Park

Fördröjningsmagasin för skyfallInfiltration dagvatten

påminna om västkustens landskap. Här finns många blommande arter och de 
föreslagna tallarna behåller sin gröna färg året runt. 

Parkerna fungerar som stadens lungor och består av multifunktionella ytor. 
Detta innebär att det ska finnas ytor för olika funktioner som sociala, rekreativa 
och ekologiska. I parkerna ska det finnas möjligheter till spontana såväl som 
programmerade aktiviteter. Planteringsytorna vid kajstråket är utsatta för både 
vind och salt. Här föreslås därför vasslika planteringar som kompletteras med 
salttåliga träd. 

Växterna och planteringsytorna integreras i hanteringen av stadens regnvatten. 
För att rusta samhället mot extremväder som skyfall utformas parkerna som 
fördröjningsmagasin, se figur 209. Alla planteringsytor infiltrerar dagvatten och 
och bidrar till fördröjning och rening av dagvatten, se figur 208. Planteringsytorna 
kan delvis utformas som nedsänkta växtbäddar för ökad reningseffekt av dagvatten. 
Stora träd är också viktigt för att minska dagvattenavrinning. De gröna ytorna 
kan behöva kompletteras med hårdgjorda dagvattenlösningar både ovan och 
under mark.

Dagvattnet ska också ses som en resurs som kan tydliggöras i gaturummet. Exempel 
på detta är de olika kopplingarna till ”Rain Gothenburg” där regnvatten kan ledas 
i öppna stråk över gatumark eller bilda skulpturala mönster på genomsiktliga 
skärmtak.

Träd går inte att placera var som helst i gaturummet. Tillgänglighet för fordon 
gör att platserna för träd reduceras. Under markytan ska dessutom ledningar 
förläggas och dessa kan inte komma i konflikt med träd. Ett arbete har utförts 
för att identifiera konflikter mellan träd, ledningar och belysningsfundament och 
vilka åtgärder behövs  för att säkerställa fler träd. Arbetet redovisas i PM i bilaga 

4, 5 och 6. Av målformuleringarna framgår bl a att grönska längs framför allt 
Masthamnsgatan ska prioriteras.

Val av växter har inte gjorts i detta skede utan det sker i den fortsatta GFS-
processen. Däremot har önskvärda karaktärer för träd och växter diskuterats och 
utifrån detta har möjliga förslag till arter tagits fram. Olika karaktärer för träd och 
växtmaterial framgår också av figur 217.

Förslagna växtval har skett i samråd med Park- och Naturförvaltningen. För val 
av stadsträd har också specialister från Botaniska trädgården medverkat. 

Vid val av växter ska hänsyn tas till skötsel och driftekonomi. Park- och 
Naturförvaltningen har medverkat i arbetet och man har också konstaterat att 
växtmaterialet skall vara robust för offentlig miljö, dvs buskar och träd som går 
att variera i stor utsträckning, inga perenner eller utplanteringsväxter men gärna 
lök. För att få möjlighet till stora träd i ett tidigt skede har möjligheten att hämta 
träd från någon av stadens träddepåer studerats, se figur 218.

Masthuggskajen har en hög exploateringsgrad och möjligheten till större träd finns 
framför allt i stadsgatorna. För Första Långgatan eftersträvas stora luftiga träd och 
därför föreslås turkisk ek (Quercus cerris). Dessa föreslås även för Emigrantvägen. 
Längs Järnvågsgatan är det mindre plats och här behövs därför pelarformade träd. 
Beroende på bärigheten i Järntorgsmotet kan det också vara svårt att få plats med 
träd här och de kan i så fall ersättas med t ex klätterväxter på ställning.

På lågfartsgatorna föreslås mindre träd på grund av begränsad plats. På 
Masthamnsgatan efterstärvas luftiga mindre träd som gärna blommar. Här föreslås 
därför gulbladigt korstörne (Gleditzia triacanthos sunburst), prydnadsapel (Malus 
’Bullerball’, bergkörsbär (Prunus sargentii), mannaask (Fraxinus ornus) eller 
berlineral (Alnus x spaethii ’Spaeth’). Inslag av tall kan också koppla till det 
västkustska landskapet. 

Figur 207. Grönstruktur Figur 208. Infiltrationsytor för dagvatten Figur 209. Fördröjningsmagasin 
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Figur 210. Exempelbild raingarden. Fotograf: Gunilla Gombrii

Figur 211. Exempelbild planteringar och fördröjningsytor

Figur 212. Exempelbild klätterväxt  på fasad

Figur 213. Exempelbild på tall

Figur 214. Exempelbild Kreativt utformade stuprör

Figur 215. Exempelbild för integrerad dagvattenlösning

Figur 216. Exempelbild trädrader i stadsboulevard
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Figur 217. Exempel på träd och växtmaterial och deras egenskaper.

Figur 218. Fotografier från stadens träddepå. Vid tidigare ombyggnadtioner  i Göteborg 
har träd flyttats  till en depå. För att få stora träd direkt vid byggnationen används träd 

från depån på utvalda platser.

För Halvön föreslås mer salttåliga arter med koppling till havet som oxel 
(Sorbus intermedia), bergek (Querqus petraea) och svarttall (Pinus nigra). 
Här föreslås även vass, som knyter an till havet och är bra för rening av 
dagvatten.

Parkerna har olika uttryck i olika delar. Stommen är samma träd som längs 
lågfartsgatorna, men dessa kompletteras med inslag av andra arter samt ökad 
andel buskar och lökväxter.
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F.1.3 Konstprogram
För Masthuggskajen har ett Konstprogram upprättats, se bilaga 29. Programmet 
utgår från att konstgestaltningens placering och innehåll ska ske utifrån 
upphandlad konstnärs perspektiv. Konstprogrammet lyfter betydelsen av tidig 
samverkan mellan utvecklingen av allmän plats och upphandlad konstnär. Dialog 
med Göteborg konst pågår om att införliva del av konstgestaltningen i strategin för 
frizoner, se avsnitt F.1.1.2. Om detta lyckas bör det innebära att platser för konst 
blir mer tydligt utpekade och avstämda mot praktisk genomförbarhet. Eftersom 
frizonerna definieras genom GFS:en kommer platser för konst att kunna vara 
definierade genom GFS processen. Om strategin inte kan förverkligas måste 
konsten anpassa sig efter de ramar som utformningen av allmän plats erbjuder.

F.1.4 Skyltning och namngivning
Ombyggnaden av Masthuggskajen innebär att befintlig vägskylning påverkas och 
även behov av ny skyltning. Generellt är ambitionen att reducera antalet skyltar. 
Förslag till skyltplacering ingår i den systemhandling som upprättas. 

F.1.4.1 Trafikverkets vägar
E45 och ramper vid Järntorgsmotet tillhör Trafikverket. Vägvisning sker idag 
i portaler. På väg E45 finns två portaler som påverkas av Masthuggskajens 
utbyggnad. Portalen vid P-huset Koffen flyttas åt väster, till ett nytt läge efter 
infarten till ”Fryshuset”. För att skydda för påkörning placeras portalen efter en 
s.k. boxhandske.

Övrig skyltning föreslås i princip behållas, men det kan diskuteras om inte E45 
från och med tunneln borde skyltas som motorväg för att minska antalet skyltar.

F.1.4.2 Göteborgs gatunät
I stråket Allén, Järnvågsgatan fram till Emigrantgatan föreslås vägvisning ske i 
portaler. Befintliga portaler kan troligen inte återanvändas, däremot är några av 
vägvisningsskyltarna oförändrade och föreslås återanvändas, se figur 219.

På Första Långgatan, och dess tvärgator, sker vägvisning med markbunden 
vägvisning. I cirkulationsplatserna placeras vägvisare i utfarterna.

Masthamnsgatan föreslås skyltas Gångfartsområde. För lågfartsgator föreslås 
generellt att mindre skyltar som sätts i bågar används.

F.1.4.3 Namngivning
Namnberedningen har föreslagit att Masthuggskajens båda parker ska heta 
Järnvågsparken respektive Masthuggsparken. Dessa namn har beslutats i 
Kulturnämnden (Diarienummer 0009/20).

F.1.5 Teknikbyggnader
Inom Masthuggskajen kommer ett antal teknikbyggnader att placeras inom allmän 
plats för tekniska anläggningar, elanaläggningar etc. Dessa ska generellt utformas 
med samma krav och utgångspunkter som övrig allmän plats vad gäller design och 
materialval. Teknikbyggnader kan med fördel användas för att berika gaturummet 
genom t ex klätterväxter och konstnärlig utformning, se figur 220. Exempel är de 
tekniska anläggningar som föreslås i anslutning till ventilationstornet och som 
kan bli en del i modelleringen av marken, se figur 221.

Figur 219. Exempel på mindre skyltar i bågar

Figur 220. Exempel på utformning av teknikbyggnad. Foto: boxmodul.com

Figur 221. Exempel på markmodellering i anslutning till teknikbyggnader vid ventilations-
tornet
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F.1.6 Trafikstruktur
Ett antal åtgärder som berör trafikstrukturen finns under hållbarhetsmål 5 ”På 
Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra sig fritt, till fots och cykel 
mellan bostad, lek, förskola och skola” och under hållbarhetsmål 6 ”På och till 
Masthuggskajen är det lättast att färdas till fots, cykel eller kollektivt”.

Arbetet med trafikstrukturen framgår i sin helhet av PM Trafik i bilaga 1 och är 
samordnat med arbetet inom Avsiktsförklaring för Grön Transportplan.

I Masthuggskajen ska det ska vara attraktivt att gå, cykla och använda 
kollektivtrafik. Gatunätet ska vara finmaskigt och upplevas logiskt. Tydliga stråk, 
med klara gränser mellan privat och offentligt ska göra att besökare känner sig 
bekväma med att röra sig genom området. 

F.1.6.1 Övergripande system och prioritering
Trafikeringen bygger i huvudsak på dagens befintliga struktur, med några större 
strukturella skillnader angivna nedan:

• Allén får en ny körfältsindelning med färre körfält. Järntorget kompletteras 
kollektivtrafikkörfält och med möjlighet att angöra med buss från E45. Detta 
innebär att minskat utrymme ges till biltrafik. Trafik till Järntorgsgatan från 
öster trafikerar via Norra Allégatan.

• Befintlig busshållplats i östlig riktning längs avfartsrampen från E45 tas 
bort och kollektivtrafiken kompletteras med en ny busshållplats längs 
påfartsrampen till Götatunneln. 

• Spårvagnshållplatsen längs Första Långgatan flyttas till Masthuggstorget.

• Anslutning till E45 flyttas från Östra Sänkverksgatan till Nya Hälsingegatan.

• Korsningen Nya allén/Järnvågsgatan/Första Långgatan/Linnégatan på 
Järntorget arbetas om, bland annat på grund av att rundkörningen för att nå 
Första Långgatan från Nya allén utgår på grund av exploatering (kvarter C1). 

• Förberedelse görs för färjeläge på Halvön.

• Cirkulationsplatser ersätter dagens signalreglerade korsningar i Första 
Långgatan.

Figur 222. Vy över Första Långgatan Figur 223. Vy över Järntorget

Figur 224. Trafik- och gestaltningsförslag 
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Frirum Integrerat frirum Integrerat transportrum Transportrum

Äger

Äger
Prioriterad

Frånvarande

Prioriterad

Närvarande

Närvarande

Samspel

Järnvågsgatan

Samspel

Första Långgatan (kollektivtrafik)

Frånvarande

Parkerna och
vissa intilliggande gator

Oscarsleden/E45Masthamnsgatan
Halvön

Värmlandsgatan
Nordhemsgatan
Emigrantvägen

Första Långgatan (biltrafik)

Järntorgsgatan (biltrafik)

Mjuktrafikrum

Gående i hela gaturummetIngen motortrafik förekommer Gående har alltid företräde i passager Förekommer inte gående Signalreglerade passager 

Nya Hälsingegatan
Olof Palmes plats
Järntorgsgatan (kollektivtrafik)

Figur 225. Föreslagen prioritering i gaturummen

Trafik- och gestaltningsförslaget är en konkretisering av detaljplanens förslag, 
vilket innebär att ett stort antal utredningar och avväganden gjorts i tidigare 
skeden. 

F.1.6.2 Prioritering i gaturummen
Göteborg Stads trafikstrategi lyfter fram fotgängaren som prioriterat trafikslag 
när staden utvecklas och växer. Tillsammans med cykel och kollektivtrafik ses 
gång som ett kapacitetsstarkt och hållbart färdsätt.

Masthuggskajen innehåller stadsgator med tydlig uppdelning mellan färdslag 
samt lågfartsgator och torg som utgörs av ett gemesamt golv från fasad till fasad. 

För att gående och cyklister ska vara prioriterade i de gemensamma utrymmena 
måste hastigheten hos motortrafiken vara mycket låg, se figur 225. Trafikanter ska 
inte känna att de förväntas att flytta på sig till förmån för passerande bilar, utan att 
de äger platsen och bilar som trafikerar är där på besök. Möbleringen i gaturummet 
ska göra det svårt att köra i några högre hastigheter. Till vilken utsträckning man 
som oskyddad trafikant känner sig prioriterad i dessa gemensamma stadsrum 
beror även på om man utgör majoriteten av trafikanterna. Det är alltså viktigt att 
andelen bilar jämfört med gående och cyklar är få.

På stadsgatorna ges gående och cyklister generösa utrymmen och prioritering 
i korsningspunkter. Korsningarna på Nya Hälsingegatan, Värmlandsgatan, 
Nordhemsgatan och Emigrantvägen samt korsningpunkter med biltrafik på 
Första Långgatan och Järntorgsgatan utformas som hastighetssäkrade, obevakade 
övergångsställen där biltrafik har väjningsplikt mot gående och cyklister. 

Järnvågsgatan och Olof Palmes Plats samt korsningspunkter med spårvagn 
utformas med signalreglerade övergångsställen. 



93

Lågfartsområde

Cykelbana

Gående

Bil och cykel

Kollektivtrafik
Biltrafik
Angöringsficka

Hållplats

2000

20002000

1000

500

1000

20
00

10
00

1000

1200

1200
700

xxx Uppskattat antal fotgängare/timme

Gångbana

F.1.6.3 Gångtrafik
En avgörande stadslivskvalitet är hur gaturummet uppfattas till fots. Gatorna 
är samtidigt både länk och plats för gångtrafikanter och ska erbjuda effektiva 
resmöjligheter såväl som värden som gör att man gärna vistas länge i stadsrummet.  
För boende/verksamma och besökare i området är möjligheten att snabbt, 
enkelt, tryggt och säkert kunna röra sig till fots avgörande för hur attraktivt och 
lättillgängligt området kommer att uppfattas. Masthuggskajen programmeras 
för att vardagliga funktioner ska finnas i närområdet.  De korta resorna inom 
området görs i huvudsak till fots. Här ges möjlighet att smidigt kunna röra sig 
mellan hemmet/arbetsplatsen och kollektivtrafikhållplatser, lek och rekreation 
i närområdet, skola och förskola och närliggande verksamheter. Men gatan ska 
också utgöra en plats som gående vill vistas på, där främsta fokus inte ligger i att 
ta sig snabbt till en målpunkt utan syftet med gångresan är även att befinna sig i 
gaturummet och uppleva det. 

Gångtrafiken kommer att öka generellt i området. Detta pga av tillkommande 
bebyggelse i stadsdelen och staden i stort, mer gångvänliga gator, stadsdelens 
närhet till vatten och att stadsdelen är omgiven av områden där människor 
promenerar mer än i andra delar av staden. Ytor där man rör sig till fots ska ha 
generösa breddmått och vara prioriterade i passage med andra trafikslag. Det är 
viktigt att värna genomgående stråk så att Masthuggskajen blir en integrerad och 
självklar del av Göteborg ”där man hamnar”. Visuella och fysiska kopplingar 
in i området enligt klustringsstrategin blir därmed viktiga: det ska kännas 
naturligt att via Isac Beens plats röra sig från Stigbergsliden till Masthamnsgatan, 
från Kungshöjd in i området från öster och söderifrån från Masthuggstorget, 
Värmlandsgatan och Nordhemsgatan.

Kopplingen över Järnvågsgatan är en mycket viktig passage både för 
tillgängligheten via korta resor, men också för möjligheten att som gående röra sig 
genom området från t.ex, Kungshöjd till Majorna. Idealet hade varit en passage i 
Masthamnsgatans förlängning, något som tyvärr är svårt att få till. En kompromiss 
är två generösa passager norr respektive söder om Masthamnsgatan. Utformning 
och prioritering syftar till att stärka gångstråken i Linnégatans förlängning mot 
vattnet. 

Hållplatserna Järntorget,  Järnvågen och det planerade färjeläget utgör en samlad 
kollektivtrafikknutpunkt där man som gående måste kunna röra sig lätt mellan de 
olika delarna. Biltrafiken över Olof Palmes plats och Järnvågsgatan skapar dock 
en barriär vilket medför att det är viktigt att gående prioriteras.

Masthamnsgatan och halvön utgörs av ett gemensamt golv där alla trafikslag 
samsas. Detta samspel förutsätter mycket låga hastigheter hos biltrafiken.

Stråket över Heurlins plats kommer även att vara inlastningspunkt för leveranser 
till Folkets Hus, Hotellet och den planerade byggrätten. Gaturummet måste därför 
ha en karaktär som tydligt signalerar gångvänlighet. Vid behov kan leveranserna 
komma att tidsstyras till tider på dygnet då mindre gångtrafikanter är i rörelse.

Den beräknade framtida trafikmängden fotgängare framgår av figur 226. En generell 
ökning av gångtrafikanter kommer att ske i området på grund av exploateringen 

och förändrade resvanor. En grov bedömning är att Masthamnsgatan uppskattas 
trafikeras av motsvarande antal fotgängare som Andra Långgatan. 

Utformningen ger generellt goda förutsättningar för gående även om det här finns 
en målkonflikt med framkomligheten för kollektivtrafik på Första Långgatan, 
Järntorget och Järntorgsgatan samt med biltrafik på Järnvågsgatan. God kvalité på 
gatorna där trafikslag blandas bygger på att man med utformning och eventuellt 
reglering håller tillbaka motortrafiken. 

Boverket anger riktlinjer för avstånd mellan sittplatser invid gångbanor till 
maximalt 100 meter. I området är tillgången till både bänkar och andra varierade 
typer av tillgängliga sittplatser, med och utan bord, god. 

För att koppla Masthuggskajen tydligare till kringliggande stadsdelar tydliggörs 
ett antal stråk. Dessa stråk grundar sig på funktioner inom allmän plats och på 

funktioner som är tänkta att finnas i närliggande byggnader och lämpar sig för 
olika målgrupper. 

Gångstråket längs Masthamnsgatan fortsätter till Järnvågsparken så att det 
kopplar samman stadsdelens västra och östra delar och hjälper till att överbrygga 
Järnvågsgatas barriär. Stråket kan bestå av varierande aktiviteter och frizoner i 
kombination med framkomliga ytor för gångtrafikanter och skapar ett långsträckt 
torg med olika funktioner i stadsrummet.

Kajstråket leder besökare från Järntorget till halvön och betonar stadsdelens 
vattennära läge. Stråket ska möjliggöra rekreation och ha en koppling till 
kringliggande verksamheter och målpunkter som kulturbyggnader och 
uteserveringar. Stråket kopplar också till det vidare kajstråket längs Skeppsbron.

Figur 226. Uppskattat antal fotgängare under maxtimme.
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F.1.6.4 Cykeltrafik
Cykelinfrastrukturen på Masthuggskajen ska utgöras av långa, framkomliga stråk 
som kopplar ihop staden och en finmaskig struktur för de lokala målpunkterna. 
Alla ytor med blandtrafik ska hastighetsäkras utifrån det mest sårbara trafikslaget, 
dvs cykelfart i cirkulationsplatserna och vid hållplats Masthuggstorget och gående 
i blandtrafikmiljöerna inne i området. Cykelbanor ska vara tydligt markerade för 
att minska konflikter mellan cyklister och gående.

På Masthuggskajen kommer det att vara förhållandevis stora flöden med cyklister 
och dimensionering sker efter att över 1 500 cyklister per maxtimme kommer 
att röra sig längs de större cykelstråken, bland annat via Emigrantvägen och 
Nya Allén. För att tillgodose dessas framkomlighet, men även säkerhet, så finns 
separerade cykelbanor i samtliga större stråk, se figur 229. 

Cykelinfrastrukturen i Göteborg är idag uppdelad i tre nätklasser: pendlings-
cykelnät, övergripande cykelvägnät och lokalt cykelvägnät. I Masthugget 
ingår Emigrantvägen i pendlingscykelnätet. Första Långgatan, Järnvågsgatan,  
Järntorgsgatan, Värmlandsgatan samt den angränsande Andra Långgatan ingår 
i det övergripande cykelvägnätet. Masthamnsgatan med övriga tvärgator är i sin 
tur en del av det lokala cykelvägnätet.

Det finns här en generell målkonflikt i korsningarna längs Första Långgatan 
mellan en framkomlig, effektiv cykelinfrastruktur och Kvalitetsprogrammets 
tydliga mål att ”All utformning av cykelmiljöer ska utgå från att barn ska kunna 
cykla på egen hand i 10-12 årsåldern”. Även om alla blandtrafikmiljöer ska 
hastighetsäkras efter cykel- eller gångtrafik kan det trots detta vara komplicerade 
situationer för barn där de behöver ta sig igenom korsningar i blandtrafik. Där 
bilvägar korsar cykelbanor ska biltrafiken lämna företräde för cyklisterna. Det 
innebär att obevakade cykelpassager undviks. Obevakade korsningspunkter ska 
utformas som cykelöverfart eller som övergångsställe. 

PENDELSTRÅK

ÖVERGRIPANDE STRÅK

Cykelbana
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Lågfartsområde
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Figur 227. Gata med blandtrafik 

Figur 228.  Klassifiering av cykelnätet utifrån parametrar i Cykelprogram för nära storstad 
samt Teknisk Handbok.
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För att nå visionen om en attraktiv cykelstad och målet med ökad cykling 
måste cykelnätet vara sammanhängande och cykelinfrastrukturen väl utformad. 
Sammanhängande innebär att cykelvägnätet inte har några obegripliga avbrott 
och att det går att cykla till alla viktiga målpunkter. Väl utformad innebär att 
cykelvägnät och parkering får tillräckligt utrymme och en utformning som 
motsvarar cyklistens behov av framkomlighet, komfort, trygghet och säkerhet.

Utformningen av cykelnätet på Masthuggskajen baseras på Cykelprogram för 
en nära storstad 2015 - 2025 samt Teknisk Handbok och är tänkt att konkretisera 
och kvantifiera funktionskrav och planeringsprinciper, se vidare PM Trafik i 
bilaga 1. En bedömning av cykelnätet enligt dessa parametrar resulterar i figur 
228. Överlag håller nätet acceptabel eller god standard, men korsningarna 
är många till antalet, vilket medför att cyklisterna behöver bromsa in och 
således förlängs restiden. I flera fall saknar dessa korsningar cykelanpassad 
signalreglering.  Också Järntorgsgatan sticker ut då cyklister behöver ta sig fram 
i blandtrafik längs vissa sträckor, vilket minskar trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter. 

Figur 229. Uppskattat antal cyklister under maxtimme.
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Figur 230. Föreslagen kollektivtrafikstruktur

F.1.6.5 Kollektivtrafik
Hela området ligger inom gångavstånd till kollektivtrafik även om avståndet 
är något längre längst ut på Halvön. Detta medför att Masthuggskajen knyts 
ihop på ett naturligt sätt med resten av stadens och regionens målpunkter. I 
korsningar sker generellt prioritering av kollektivtrafik. I och med genomförandet 
av Masthuggskajen kommer Järntorgets roll som knutpunkt att stärkas ytterligare.

En tillgänglig kollektivtrafik förutsätter framkomlig och prioriterad gång- och 
cykeltrafik till hållplatslägena. Passager ska finnas så att man inte måste gå 
omvägar för att angöra hållplatsläget. I de fall passagerna är signalreglerade ska 
de ha täta omloppstider för att gynna framkomligheten för fotgängare.

Området innehåller både hållplatser i det mer finmaskiga kollektivtrafiknätet, dit 
man generellt sett promenerar, och stomtrafik med större upptagningsområde, 
se figur 230. Därför är det viktigt att tillgodose möjligheten att även kunna 
cykla till och från hållplatsen. För Expressbussar vid hållplats Järntorget och 
hållplats Järnvågen samt det eventuella färjeläget för älvtrafik är det extra 
viktigt att parkering för privat cykel samt lånecykel finns i närheten. Flexlinjens 
busshållplatser ska finnas på strategiska ställen med goda sittmöjligheter. 

En bearbetning av Illustrationsplanens förslag har gjorts  utifrån att busstrafik 
från E45 till Stenpiren bör trafikera via Järntorgsgatan. Bussar mellan E45 och 
Stenpiren föreslås trafikera i kollektivtrafikkörfält i Järnvågsgatan och Olof 
Palmes plats till Järntorgsgatan. 

lIlustrationsplanens förslag att samförlägga busstrafik på Järntorget med 
befintlig spårvagnstrafik i det diagonala hållplatsläget är problematiskt ur 
kapacitetssynpunkt. Nytt busshållplatsläge planeras därför parallellt med  befintlig 
spårvagnshållplats på Olof Palmes plats (dvs i den föreslagna bussgatan). De två 
åtgärderna ovan innebär sammanslaget att delar av hållplats Järnvågens trafik kan 
flyttas till Järntorget, vilket är mycket positivt ur resenärsperpektiv. Järntorgets 
roll som kollektivtrafikporten västerut förstärks härmed ytterligare i och med att 
trafik från hållplats Järnvågen flyttas dit. 

Framtida trafikering på hållplats Järnvågen utgörs endast av genomgående 
busstrafik på E45. Hållplatsen föreslås placeras på motets östra sida. För byte 
inom kollektivtrafiken och anslutning från centrum ger det kortare bytestider och 
resenärer slipper korsa Järnvågsgatan.

Reservhållplatsläget för spårvagn, som idag finns på Första Långgatan, flyttas 
till Järntorget. 

Längst ut på halvön planeras ett färjeläge för älvtrafik. Utrymmeskrav för färjans 
angöring är en relativt liten flytbrygga och dimensionering av flytbryggan är med 
avseende på resenärernas utrymmesbehov. Föreslagen storlek är ca 500 m2 (något 
som är ett mellanting mellan hållplats Lindholmen som är ca 200 m2 och hållplats 
Stenpiren som är 700 m2) men ska göras helt utifrån framtida tänkt trafikering. 
Efter avstämning med Styrsöbolaget föreslås angöring ske på norra sidan med ett 
reservläge på västra sidan. För att minska ljudvolymen bör läget trafikeras med 
el-färja. Vid sidan om GFS Masthuggskajen görs en parallell utredning av ett 

alternativt läge för älvtrafik väster om Halvön (utanför Genomförandestudiens 
utredningsområde).

Befintlig hållplats Masthuggstorget flyttas närmare torget och kommer att utgöra 
en samlad enhet tillsammans med Masthuggstorget och Masthuggsparken. Den 
nya lokaliseringen har goda kopplingar mot målpunkter i området och närhet till 
bilparkering i områdets västra delar.

Under förutsättning att dagens möjlighet att reglera bussar längs Järntorgsgatan 
finns kvar utgår det tidigare planerade reglerhållplatsläget nordväst om 
Järntorgsmotet.

Utformningen av Masthuggskajen möjliggör en framtida kollektivtrafikering via 
Halvön. Vid behov kan komplettering göras med hållplatsläge i Emigrantvägen och 

korsningen på Olof Palmes plats kan öppnas med en relation från Järnvågsgatan 
till Linnégatan. 

Gjorda trafiksimuleringar i Vissim för området Järnvågsgatan/Olof palmes plats 
omfattar en förändring av trafikering enligt ovan med bibehållen turtäthet, se 
avsnitt E.1.6.

Den i detaljplanen föreslagna stadslinbanan var tidigare en viktig målpunkt på 
Masthuggskajen. Av utredningar för linbanan framgick att den under maxtimma 
beräknades trafikeras av ca 1900 personer. Merparten av dessa förväntades passera 
stationen vid Järntorget. Någon analys av kollektivtrafiksystemet utan linbana har 
inte gjorts inom GFS:en. Göteborgs Stad har dock gjort övergripande utredningar 
av andra alternativ till linbanan när det gäller förbindelser över älven.
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F.1.6.6 Biltrafik
Trafikeringen bygger i stort på dagens befintliga struktur med några strukturella 
förändringar, se figur 231:

 » Korsningen Nya allén/Järnvågsgatan/Första Långgatan/Linnégatan på 
Järntorget arbetas om, bland annat på grund av att rundkörningen för att 
nå Första Långgatan från Nya allén utgår på grund av exploatering. Även 
korsningen Nya Allén/Järntorgsgatan förändras.

 » Cirkulationsplatser ersätter dagens signalreglerade korsningar utmed Första 
Långgatan.

 » Anslutning till E45 flyttas från Östra Sänkverksgatan till Nya Hälsingegatan

Det övergripande systemet (Första Långgatan, Järnvågsgatan, Emigrantvägen 
Nordhemsgatan och Nya Hälsingegatan) samt Värmlandsgatan, med vilken man 
angör parkeringshuset Koffen, utformas som traditionella gator. Det finmaskigare 
nätet till lokala målpunkter (Masthamnsgatan med angränsande gatunät och 
Halvön) utformas som lågfartsområde där det finns möjlighet att angöra alla 
fastigheter. Den utformning av Masthamnsgatan som redovisas innebär att bilar 
bara kan köra i låg hastighet. Det medför att Masthamnsgatan inte kommer att 
användas för genomfart, utan att bilar som trafikerar endast är de med lokala mål 
i området. 

Tillgängligheten med bil kommer att vara god men jämfört med idag 
kommer framkomligheten att vara begränsad på vissa delar. Områdena kring 
Masthamnsgatan och halvön består av lågfartsgator med god tillgänglighet i låga 
hastigheter.  Olof Palmes plats anpassas till framtida kapacitet i Nya Allén med 
totalt tre körfält för biltrafik. En planeringsförutsättning är här god framkomlighet 
från E45.

Strukturen för Järntorgsmotet bygger på dagens signalreglerade korsning. 
Trafiklösningen utgår från att behålla framkomligheten ut ur Götatunneln. För 
att säkerställa säkerheten får köer inte växa ner i tunneln utan trafiksignalen i motet 
ska omfatta detektering och prioritering av trafik på avfartsrampen österifrån. 
Detaljplanens förslag omfattade befintliga friliggande högersvängar för biltrafik 
på södra sidan, något som utgör en barriär för korsande gångtrafikanter. För att 
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underlätta passage över Järnvågsgatan samlas körfälten till ett övergångsställe. Ur 
kapacitetssynpunkt kompenseras detta med en komplettering med en friliggande 
högersväng på norra sidan. Bytet har kontrollerats med hjälp av trafiksimulering 
i Vissim.

Antalet körfält för biltrafik över Olof Palmes plats utgår från Nya Alléns framtida 
utformning med tre körfält för biltrafik. I den västra korsningen kopplas Nya Allén 
och Första Långgatan tydligare till varandra med möjlighet att köra rakt direkt till 
Första Långgatan. Förutsättningar för Olof Palmes plats är att framkomligheten 
från Järntorgsmotet/E45 över Järntorget måste tillgodoses i syfte att undvika 
köbildning på ramperna samt att den befintliga kopplingen från Nya Allén mot 
Första Långgatan utgår.

Figur 231. Uppskattat antal bilar per dygn

Designprinciper för Olof Palmes plats:

 » Nya Allén ansluter till Första Långgatan i korsningen. 

 » På grund av behov av kollektivtrafikkörfält mellan Linnégatan och 
Järntorgsgatan förläggs biltrafik i båda riktningar norr om allén. 

 » I sydlig riktning utgår kopplingen från Järnvågsgatan till Linnégatan. I och 
med att korsningen Första Långgatan/Nordhemsgatan utformas som en 
cirkulationsplats finns möjlighet att vända för biltrafik med ärende till själva 
Järntorget.

 » Gestaltningen kopplar på framtida utformning av Nya Allén med max tre 
körfält totalt för biltrafik.

Alla personer som förväntades passera linbanestationen vid Järntorget hade 
naturligtvis inte start eller slutpunkt på Masthuggskajen. Däremot innebär en 
Masthuggskaj utan stadslinbana att en stor målpunkt försvinner. Det innebär också 
att boende och verksamma inom Masthuggskajen blir hänvisade till den övriga 
kollektivtrafiken. Här förväntas Järntorget få ta emot ett ökat antal resande. För 
att hantera boende och verksamma på Masthuggskajen anpassas också den nya 
spårvagnshållplatsen vid Masthuggstorget till 45 meter långa spårvagnar och 
Halvön förbereds för ett färjeläge. Genom en flytt av busshållplats Järnvågen 
från avfarts- till påfartsrampen för Götatunneln skapas en effektivare bytespunkt 
då behovet av att passera Järnvågsgatan minskar. 
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F.1.6.7 Dimensionering av gatu- och vattenrummet

Biltrafik
Generellt dimensioneras det övergripande biltrafiknätet för boggibuss och det 
finmastiga lågfartsnätet för utryckningsfordon, vilket även innefattar 10 m lång 
lastbil. Emigrantvägen, vilken är alternativväg till Götatunneln,  dimensioeras 
för 24 m lång lastbil. 

Dimensionering och erfordeliga mått utgår från Teknisk Handbok och VGU. 

Dimensionerande fordon per avsnitt framgår av figur 232-233. Fordon för skötsel 
och underhåll för respektive gatuavsnitt får anpassas till dessa förutsättningar.

• Kopplingen till statliga vägnätet, inklusive Järntorgsmotet, dimensioneras 
för Boggibuss (Bb) samt Lastbil med släp (Ls).

• Emigrantvägen är anvisad ersättningsväg till Götatunneln och omfattas därmed 
av samma utrymmesklass. Detta är däremot inget som ska karaktärisera gatan, 
utan den allmänna upplevelsen ska vara att Emigrantvägen är en stadsgata 
som andra i det kommunala gatunätet.

• Första Långgatan och utfarterna på E45 dimensioneras för Boggibuss (Bb). 

• Norra sidan av Folkets hus/Hotell Draken (Heurlins plats) och infartsgata till 
planerad livsmedelsbutik dimensioneras för Lastbil (LBn).

• Masthamnsgatan med dess stickgator och halvön dimensioneras för 
utryckningsfordon (Lu), något som därmed tillgodoser framkomligheten för 
Sopbil och 10 m lång lastbil (LOS).

• Angöring till parkeringshuset i väster dimensioneras för sopbil och 10 m lång 
lastbil (LOS), det befintliga parkeringshuset Koffen för minibuss/skåpbil 
(LBm) och parkeringshuset i öster för personbil (P).

F.1.6.8 Parkering och angöring
Under hållbarhetsmål 6 finns bl a åtgärden: ”Entréer och angöring på viktiga 
målpunkter anpassas i första hand för gående och cyklister.” Under hållbarhetsmål 
5 finns åtgärden: ”Prioritera säkra gångstråk och cykelangöringar i anslutning 
till förskolor framför bilparkering”. Förslag till cykelparkeringar, angöring, 
uppställningsplatser etc framgår av figur 234 och bilaga 1 PM Trafik.

Cykel
Gaturummet ska innehålla attraktiva, trygga och i vissa fall väderskyddade 
cykelparkeringar med god kapacitet och kvalitet för olika behov.  Allmän parkering 
för privata cyklar av olika typer (konventionella, lådcyklar etc) samt för lånecyklar 
ska finnas lämpligt lokaliserade i stadsummet. Under hållbarhetsmål 6 finns t ex 
åtgärden: ” Det finns parkeringsmöjligheter på allmän plats för lådcyklar med 
bra låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.”  

Enligt detaljplanen ska minst 750 cykelplarkeringsplatser anordnas inom Allmän 
plats. Förslaget innehåller idag ca 900 cykelparkeringsplatser i strategiska lägen 
i området. Dessa bör kompletteras med ett antal platser i parkeringshusen. 

För att cykling ska vara attraktivt är cykelparkeringar med god kapacitet och 
kvalitet nödvändigt, och i många fall avgörande. Brister möjligheten att parkera 
säkert på viktiga platser såsom bostad, arbete och kollektivtrafik, minskar också 
möjligheten att äga eller våga använda sin cykel vilket är en förutsättning för 
ökat cyklande. 

För att underlätta kedjeresor och koppla samman cykelvägnätet med det övriga 
trafiksystemet ska lättillgänglig cykelparkering finnas i anslutning till kollektivtrafik 
och bilparkering. Olika typer av parkeringar ställer olika krav. Vid parkering för 
kortare ärenden är enkelhet och tillgänglighet viktiga komponenter, annars ställer 
man ifrån sig cykeln där det passar. Parkering över t.ex. en hel dag kan kräva andra 
typer av kvalitéer som t.ex. väderskydd eller extra stöldsäkerhet. Cykelparkering 
på allmän platsmark är komplement till fastighetsägarnas cykelparkering inom 
respektive kvarter. I området ska det enligt Kvalitetsprogrammet även finnas 
möjlighet till cykelservice. Detta är i linje med den avsiktsförklaring för Grön 
Transportplan som tagits fram.

För parkering av olika mikromobilitetslösningar så som sparkcyklar eller andra 
liknade färdmedel är det önskvärt att dessa inte går att parkera varsomhelst. För 
att minska risken att dessa parkeras på icke önskvärda platser så skapas ytor där 
mikromobiliteten bättre platsar in, exempelvis vid Olof Palmes plats och längs 
Masthamnsgatan.

Personbil
Parkering för privat personbil lokaliseras i tre parkeringsanläggningar och 
samutnyttjas via tillståndsparkering. I de fall det inte finns förutsättningar 
att ordna tillgänglighetsparkering inom kvartersmark ska utrymme för detta 
finnas på Allmän plats (klargörande Trafikkontoret 2019-11-07). En allmän 
tillgänglighetsparkering ska då vid behov kunna anläggas inom 25 m från en 
tillgänglig entré. De tre parkeringsanläggningarna är den befintliga Koffen samt 
nya anläggningar i kvarter G2 och B2. Parkeringsanläggningarna är lokaliserade 
utifrån att vara centralt placerade i området med god koppling till kollektivtrafik 
och lånecykelsystem, samtidigt som de ska vara lättillgängligt från gatunätet. 
Bilpool har en framskjuten roll och parkering för dessa lokaliseras lättillgängligt, 
främst i de tre parkeringshusen. 

Det finns ett antal parkeringsgarage i befintliga fastigheter. Nytillskott av 
parkering på privat mark kommer att utgöras  av parkeringsplatser för bilpool 
och tillgänglighetsparkering. Lokaliseringen av cykelparkering, bl.a. Styr och 
Ställ, i närheten av parkeringshusens entréer är viktiga för ett smidigt användade.

Angöring med personbil
Generellt kommer korttidsangöring erbjudas i området.  Lågfartsgatorna utgörs 
av ett gemensamt golv där korttidsparkering är tillåtet. Utmed stadsgatorna finns 
angöringsfickor vilka samutnyttjas med leveranser. 

Cykeltrafik

Pendelcykelstråk: 

• Dubbelriktad 4,8 m: Emigrantvägen

• Dubbelriktad 3,6 m: Cykelbana väster om Lagerhuset: 

Övergripande cykelnät:

• Enkelriktad 2,4 m:  Första Långgatan, Olof Palmes plats, Järnvågsgatan

Gångbanor

Stora delar av området utgörs torgytor och lågfartsområden med ett gemensamt 
golv för alla användare. Utrymmet är där i regel betydligt bredare än vid aviserade 
gångbanor. 

Stort flöde >4 m: Emigrantvägen

Medelstort flöde 2,5-3,5 m: Första Långgatan, Nya Hälsingegatan, Värmlandsgatan, 
Nordhemsgatan, Järnvågsgatan

För systemet Järntorgsmotet/Olof Palmes plats  har analys i trafik-
simuleringsprogrammet Vissim gjorts. Resultat ger en medelkölängd på 
Järntorgsmotets västra avfartsramp på 60 m, med en 90-percentil på 124 m och 
på östra avfartsrampen (Götatunneln) på 34 m lång med 90-percentil på 88 m. 
Avfartsfältet från Götatunneln är ca 336 m varav 106 m utgör bromssträcka vid 
mjuk inbromsning (Vägar och gators utformning, TrV). Detta innebär att sträckan 
fram till stopplinjen vid trafiksignalen kan rymma en kö på ca 230 m. 

Trafik mellan E45 och Linné leds via Värmlandsgatan. Mellan Första Långgatan 
och Andra Långgatan utformas Nordhemsgatan som enkelriktad lågfartsgata 
med motortrafik tillåten i norrgående riktning. Tillåten infart på Nordhemsgatan 
söderut riskerar att låsa korsningen i högtrafik och skapa växande köer mot Olof 
Palmes plats och Järntorgsmotet, vilket undviks i och med förflyttning av biltrafik 
till Värmlandsgatan. Omledningen gör att Järntorgsmotet, Järnvågsgatan och 
Linnégatan avlastas medan Nya Hälsingegatan får mer biltrafik.   
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Figur 232. Körspårsanalys

Figur 233. Fordon med färgkodning, körspårsanalys 
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Figur 234. Angöring och parkering  
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Kollektivtrafik
Möjligt läge för kollektivtrafik

Figur 235. Täthet och Intensitet av människor

F.1.6.9 Tillgänglighet
God tillgänglighet via gång-, cykel- och kollektivtrafik är avgörande för att 
locka användare till dessa hållbara färdsätt. Det gäller både den som bor och 
arbetar på Masthuggskajen och övriga göteborgare på en hela-staden-nivå. Det 
gäller alla användare, såväl äldre som yngre och funktionshindrade. Målet är att 
boende inte ska ha behov av privat bil i vardagen utan att dagliga funktioner i 
stor utsträckning finns i närområdet.  Under mål 6 finns t ex åtgärden ”Viktiga 
vardagsfunktioner såsom livsmedelsbutik, förskola, skola placeras med 
gångavstånd till kollektivtrafikhållplats”. Dessutom ska en stor andel av fordon 
tillhöra lånecykelsystem och bilpool. Parkering för cykel och bil ska finnas inom 
gångavstånd. Närhet och tillgänglighet till målpunkter är särskilt viktigt för barn 
unga och är helt avgörande för att uppfylla målet om att barn och unga ska ha 
möjlighet att röra sig på egen hand. Området måste därmed utformas med särskild 
hänsyn till ungas förmåga att kunna röra sig fritt i och till/från Masthuggskajen. 
För dessa grupper kan infrastrukturen utgöra en kraftig barriär, vilket ställer stora 
krav på prioritering och tydlighet i gaturummet. Avgörande är ockå täthet och 
intensitet av människor enligt figur 235.  

Som en del av genomförandet av Masthuggskajen pågår arbete med att 
konkretisera och realisera de åtgärder kopplat till trafik och mobilitet som 
beskrivs i avsiktsförklaring Grön transportplan och som berör allmän platsmark 
och kvartersmark. Det pågår också ett arbetete som syftar till att konretisera hur 
målet kring effektiv gods- och avfallslogistik på Masthuggskajen ska realiseras. 
Trafik- och Gestaltningsförslaget bygger på ett lyckat utfall i dessa parallella 
arbeten. Hur gestaltningen och dessa arbeten samverkar är mycket viktigt för 
slutresultatet. På samma sätt som det är viktigt att allmän plats och kvarter fortsatt 
samarbetar framöver för att nå ett enhetligt formspråk, så bör det även gälla 
trafikutformningen och mobilitetsåtgärderna.

Kraven för utformning av transportinfrastrukturen och viktiga funktioner utgår 
från Göteborg Stads styrande dokument och Teknisk handbok.

Målpunkter
Med vilken lätthet man har tillgång till olika målpunkter, se figur 236, är inte 
bara en fråga om fysisk avstånd och framkomlighet utan handlar till stor del 
om samband och kunskap: om målpunkten ligger på redan existerande rutt eller 
”åt fel håll”  och hur väl man som användare känner systemet. Den fysiska 
utformningen föreslås kompletteras med informationspaket vid inflytt till boende 
och verksamma i området i enlighet med Grön transportplan.

Universell utformning
Förslag till tillgänglighetsplan framgår av figur 237 samt bilaga 1 PM Trafik. 
Området är på det stora hela lämpligt planerat utifrån att det är plant och 
välintegrerat med omgivningen och att blandningen i området gör att det är nära till 

funktioner som kollektivtrafik, dagligvaruhandel, förskola etc. Området omfattar 
dock relativt storskalig infrastruktur framför allt i form av Järvågsgatan  och stora 
områden med blandtrafikmiljöer i form av Masthamsgatan och Halvönsom kan 
verka försvårande för användare.

Hela gångnätet, undantaget delar av Järnvågsparken, är tillgängligt för personer 
med nedsatt rörelseförmåga och personer med synnedsättning.Stråk med naturlig 
ledning för personer med synnedsättning ska finnas utmed alla gator i området. 
Markbeläggningen ska vara jämn och tillgänglig för hjulburna och personer med 
nedsatt rörelseförmåga. 

Alla passager ska utformas tillgängliga utifrån Teknisk handbok. Oreglerade 
passager är hastighetssäkrade. Vid korsningspunkter där lågfartsområde eller 
genomgående gångbanor korsar stråk där det förekommer fordon måste 
utformningen signalera mycket hög prioritet för gående. Det mest intensiva stråket 
av den typen är korsningspunkten mellan Masthamsgatan och angöringen till 
parkeringshuset Koffen.

Besöksintensiv verksamhet
Huvudentré
>1500 personer* 
1000-1500 personer *
500-1000 personer* 
<500 personer *

* (boende, kontorsplatser, parkeringar)/dygn

Figur 236. Målpunkter 
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Figur 237. Tillgänglighetsplan
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Tillgång till kollektivtrafik
En tillgänglig kollektivtrafik förutsätter framkomlig och prioriterad gång- och 
cykeltrafik till hållplatslägena. Framkomlighet vid signalreglerade övergångsställen 
styrs i huvudsak av att det är täta omloppstider, så att väntan minimeras. Passager 
ska finnas så att man inte måste gå omvägar för att angöra hållplatsläget. Området 
innehåller både hållplatser i det mer finmaskiga kollektivtrafiknätet, dit man 
generellt sett promenerar, och stomtrafik med större upptagningsområde. Därför är 
det viktigt att tillgodose möjligheten att även kunna cykla till och från hållplatsen. 
För Expressbussar och den tillkommande hållplats Järnvågen samt det eventuella 
färjeläget för älvsnabben är det extra viktigt att parkering för privat cykel och 
StyrochStäll finns i närheten.

Barns skolvägar 
Åtgärd under hållbarhetsmål 4 är att: ”Hastighetssäkra och gestalta passager över 
barriärer där det är möjligt så att Masthuggskajen integreras med närliggande 
områden ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Fokus på säkra skolvägar t ex upp 
till Oscar Fredrik skolan.”

Skolvägarna från Masthuggskajen till de närliggande grundskolorna Oskar 
Fredriks skola och Nordhemsskolan utformas utifrån att barn och unga ska kunna 
gå och cykla på egen hand. Värmlandsgatan utgör kopplingen till Oskar Fredriks 
skola. Sträckan är en del av Göteborgs övergripande cykelnät (Göteborgs Stad, 
Cykelprogram för en nära storstad) och förutsätts i och med det anpassas till att 
många barn kommer att nyttja den som skolväg, se figur 238. Nordhemsgatan å 
sin sida är idag inget markerat cykelstråk, utan kommer att få en ny roll som länk 
mellan Masthuggskajen och Nordhemsskolan.

Nordhemsgatan på sträckan mellan Första Långgatan och Fjärde Långgatan 
föreslås regleras och utformas som lågfartsgata. Mellan Första och Andra 
Långgatan begränsas trafikeringen till att omfatta enkelriktad trafik norrut, 
vilket leder till att trafik mellan E45 och Linné leds in via Värmlandsgatan. 

Avstängningen omfattar bara en kort sträcka men bidrar starkt till minskad trafik 
även söderut på Nordhemsgatan. 

Utförandet i dagsläget är att ingen av de korsande gatorna Andra- och Tredje 
Långgatan är huvudgata utan att högerregel gäller i korsningarna mellan dessa och 
Nordhemsgatan. För prioritering av gående och cyklister längs Nordhemsgatas 
föreslås att gatan tydliggöras som huvudstråk  med upphöjda torgytor i för 
korsande trafikströmmar i syfte att markera väjning från anslutande gator. 

Reglering
Under hållbarhetsmål 9 finns åtgärden: ”Leveranser till fastigheterna ska ske 
med så liten negativ påverkan på stadsmiljön som möjligt och t ex anpassas ur 
ett barnperspektiv med t ex tidsreglering”. 

Begränsning i tid och fordonstyp kan bli aktuell som ett verktyg att styra trafik mot 
vissa tider av dygnet, ”slottider”. Detta utvecklas inom ramen för den utredning 
av Urban logistik som genomförts, se  F.1.6.10. Avsikten är att de inre gaturummen 
endast trafikeras av fordon med mål i området. Börjar de utgöra genomfartsgator 
finns goda skäl att införa reglering av trafiken. 

Räddningstjänst/Utryckningsvägar
Tidsåtgången vid en utryckning påverkas främst av framkomligheten i det primära 
utryckningsnätet. Masthuggskajen har ett sammanlänkat vägnät som matchar 
kraven på Räddningstjänstens utryckningsvägnät, vilka presenteras nedan. 
Området ingår i tre av Göteborg brandstationers körtidskartor med en insatstid 
på mindre än 10 minuter, Frölunda, Lundby och Gårda brandstation. Prioriterad 
utryckningsväg enligt Detaljplan är kopplingen mellan Nya Allén och Linnégatan 
(vidare mot Sahlgrenska sjukhuset). Därtill är det viktigt att framkomligheten för 
utryckningsfordon är god mellan E45 och Linnégatan.

Gatustrukturen i området är finmaskig och det finns möjlighet att angöra samtliga 
sidor på alla byggnader. Samtliga gator i området är dimensionerade efter 
utryckningsfordon eller större. 

Krav på räddningsvägar och uppställningsplatser:

• Finns alternativa körvägar.

• Prioriterad väg till Sahlgrenska sjukhuset enligt figur 239.

• Fri gatubredd minst 3 meter. 

• Fri höjd på räddningsvägar är minst 4 meter. 

• Högsta längdlutning är max 8 procent. 

• Högsta tvärfall är max 2 procent. 

• Minsta vertikalradie är min 50 meter. 

• Goda förutättningar för vinterväghållning.

• I hela området är det möjligt med uppställning 50 meter från angreppspunkt.

• Uppställningsplatser har en minsta bredd på 11 x 5,5 meter . 

Dubbelriktad trafik. Lågfartsområde. 
Befintlig angöring behålls.

Dubbelriktad trafik. Cykelbana anläggs och 
föreslås fortsätta till Nordhemsskolan. 

Befintlig angöring tas bort.

Enkelriktad trafik. Lågfartsområde. 
Befintlig angöring behålls.

Hastighetssäkring genom upphöjd torgyta

Figur 238. Föreslagen anpassning av Nordhemsgatan Figur 239. Prioriterade utryckningsvägar mellan  Nya Allén/E45 och Linnégatan
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F.1.6.10 Logistik
Näringslivets transporter sker ofta med större fordon som då hamnar i konflikt 
med oskyddade trafikanters möjlighet att röra sig fritt i gaturummet. Det är viktigt 
att hålla nere antalet transporter för att säkerställa oskyddade trafikanters situation 
i gaturummet. Staden arbetar för en samordnad gods- och samlastningsfunktion 
på Masthuggskajen enligt intentionen i Avsiktsförklaring för Grön Transportplan. 

Lågfartsområdena är dimensionerade för utryckningsfordon, vilket möjliggör 
trafikering med lastbil upp till 10 m. Generellt finns inga markerade angöringsplatser 
utan angöring sker på lämplig plats i gaturummet. Markerade angöringsfickor på 
det övergripande gatunätet visar de platser där avståndet är som kortast. 

Utifrån platsspecifika förutsättningar kommer leveranser och avfallshantering 
eventuellt att regleras via tidsfönster. Gatunätets täta maskvidd i kombination 
med att området generellt kommer att regleras med korttidsparkering innebär 
goda förutsättningar till att angöra nära målpunkten. Angöringsmöjligheterna ska 
kombineras med släta och plana rullvägar från angöringsplatsen till mottagaren.

Utformning av gatumiljön ska minimera antalet manövrar och backrörelser för 
distributions- och avfallshanteringsfordon vid angöring. Säkerheten är särskilt 
viktig vid förskolor och på ytor där barn rör sig, som Masthamnsgatan. 

För att minimera antalet stopp bör samordning ske i  gemensamma avfallsutrymmen. 
Uppställningsyta för avfallsfordon finns inom 20 meter från planerade avfallsrum, 
se PM Trafik i bilaga 1. All trafikering ska kunna ske utan backning, undantaget 
ett av avfallsrummen som ligger längst in på en stickgata till Masthamnsgatan. 
Den befintliga fastigheten Fryshuset kommer att angöras via påfarten till E45. 

För företag som får stora leveransvolymer, som livsmedelsbutiker och hotell-
anläggningar, behövs fördjupade utredningar för att säkerställa en ändamålsenlig 
varudistribution. Riktade åtgärder som t.ex. dedikerade angöringszoner under 
vissa tider eller lastning/lossning inomhus i garage kan i så fall komma att bli 
aktuellt. 

Figur 240. Exempelbild Samlastningsyta

Urban logistik 
Mål 6 i hållbarhetsprogrammet är  ”På Masthuggskajen är det lättast att färdas 
till fots, cykel eller kollektivt”. För hantering av flera av målen och åtgärderna 
avseende resande, transporter och logistik har en Avsiktsförklaring för Grön 
Transportplan upprättats. En av åtgärderna under mål 6 är att: ”En struktur för hur 
verkställandet av Grön Transportplan ska integreras i andra processer kopplat till 
genomförandet tas fram. Processen för kontinuerlig uppföljning av verkställandet 
startar”.

Av Avsiktsförklaringen för Grön Transportplan framgår att ”staden ska bistå 
med information och utformningsförslag avseende gods- och avfallshantering. 
Åtgärden syftar till att fortsätta samverka med fastighetsägare och byggherrar 
om hur en lösning för gods- och avfallshantering bör utformas vid Norra 
Masthugget”.  Det framgår också att Älvstranden ska ”söka lämplig mark i 
staden som kan upplåtas  till en terminal eller motsvarande för samordnade 
godsleveranser där Norra Masthugget ingår. Åtgärden syftar till att skapa en 
effektiv godsdistribution i området”.

Ett PM för Urban logistik har upprättats, se bilaga 18. I PM:et konstateras 
att stadens utrymmen utgörs av ytor där privata och offentliga intresse måste 
samsas. En mängd värden överlappar varandra i staden men de mäts oftast med 
enbart ett fåtal och relativt enkla verktyg som fokuserar på ekonomiska värden, 
t.ex. fastighetsvärden. Andra hållbarhetsvärden, såsom sociala, trygghet och 
miljömässiga värden är svårare att värdera men många skattar och efterfrågar 
dem högt i de stadsmiljöer de vistas eller bor inom.

Hållbara urbana miljöer, som en välplanerad urban logistik har till syfte att bidra 
till, är en utmaning som kan liknas vid ett så kallat elakartat problem. Ett elakartat 
problem är ett problem där det inte existerar någon egentlig lösning utan istället 
kan problemet enbart hanteras på ett mer eller mindre tillfredsställande sätt. Alla 
inblandade behöver kompromissa på ett eller annat sätt för att nå tillfredsställande 
lösningar, något som i allra högsta grad gäller urban logistik, med samlastning 
av gods och avfall som huvudinnehåll, eftersom det är så många intressenter 
inblandade. Sker ingen samordning är det risk att resultatet blir ett helt annat än 
den vision vi har, jämför figur 241.

För att klarlägga behovet av en planerad logistik har en beräkning av godsflödet 
till respektive kvarter gjorts enligt figur 242. I rapporten noteras att detta är en 
mycket grov bedömning av det underlag som respektive exploatör lämnat och 
där inte underlag redovisats har en skattning gjorts. Det finns också ett antal 
osäkerheter som:

 » Areor förändras vid projektering.

 » Verksamheterna är inte beslutade.

 » Det saknas kontroll på behovet av transporter.

 » Schabloner är historiska medan vi bygger för framtiden.

 » Det finns få officiella mätningar på godstransporter och därför är 
forskningsunderlaget är begränsat.

Figur 241. Två bilder av samma typ av gaturum. Bilden till väster visar en vision för Masthamnsgatan från detaljplanearbetet (Kanozi Arkitekter) och bilden till höger ett exempel från ett 
gaturum i Göteborg (Foto: Staffan Bolminger)  
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 » Kombinationen är unik: Även om det sker mätningar av transportflöden bygger 
de på unika och kontextberoende förhållanden. 

Även om beräkningarna innehåller flera osäkerhetsfaktorer så pekar de på att 
antalet godsfordon som passerar genom Masthuggskajen kommer vara väldigt 
många. De kommer att utgöra en säkerhetsrisk när de rör sig genom området 
och de kommer uppta en ansenlig area i gaturummet där andra kvaliteter önskas 
än uppställda fordon. Om godstransporter in och ut från Masthuggskajen inte 
styrs på något sätt kommer det därför troligen bli svårt att leva upp till en god 
måluppfyllelse för målen i Hållbarhetsprogram och Avsiktsförklaringen för Grön 
Transportplan.

Man skall dock vara medveten om att antalet leveranser, som visas i tabellen, 
inte är samma sak som antalet fordon. Preliminära beräkningar anger att det 
är minst 1000 kollin per dag in till området. Det är blandade storlekar, från 
små paket till stora pallar. Varje fordon kan bära flera kollin till samma adress 
där flera verksamheter kan finnas, detta minskar antalet fordonsrörelser (idag 
finns få fallstudier på detta men vi kan nog räkna med en faktor mellan ca.1,5 
till 3 med dagens logistiksystem). Detsamma gäller givetvis transporter av 
återvinningsmaterial, praktiskt sett kommer det ske en samlastning även av dessa.

I Masthuggskajen kan vi troligen räkna med den högre faktorn av spontan 
samlastning eftersom området har en hög densitet och därmed är det många som 
samsas om samma entré. Baksidan av en hög densitet är dock att transportfordonen 
visserligen besöker få adresser men kommer troligen uppehålla sig längre tid i 
gaturummet då många leveranser sker till samma adress, om inga åtgärder görs 
för att frångå ”business as usual”.

I beräkningarna om antalet servicefordon skall inte allt för säkra tolkningar göras. 
Beräkningen är endast gjord för att påvisa att de är en faktor att ta hänsyn till, både 
en nödvändighet för alla fastighetsägare men samtidigt adderar de fordon och 
kräver utrymme i staden. Beräkningarna är gjorda utifrån en uppskattning utifrån 
fallstudier som visar att antalet ”hantverkarfordon”, inom logistikslang så kallade 
”white vans”, motsvarar ungefär lika många fordon som godstransportfordon. I 
beräkningarna har en faktor på 0,5 lagts på fallstudiernas resultat, dvs. är sannolikt 
antalet fordon många fler.

Av PM Urban logistik i bilaga 18 framgår att det finns flera åtgärder att göra för 
att minska antalet godsfordon vilka även stämmer väl med åtaganden i Grön 
transportplan, Masthuggets hållbarhetsmål mm. Exempel på åtgärder är:

Minska tiden av fordon som uppehåller sig i området. Preliminära beräkningar 
anger att det är minst 1000 kollin per dag in till området. Det är blandade storlekar, 
från små paket till stora pallar. Det är svårt att påverka graden av samlastning 
av gods idag då valet av transportör görs av varuköparen och transportörerna 
planerar.Däremot går det att påverka tiden som fordon uppehåller sig i området, 
allt ifrån att ha en utökad servicegrad i fastigheten (t.ex. att servicepersonal tar 
emot gods vid entrén, eller rullar fram ÅV-kärl som skall tömmas) till att det 
finns utrymmen för mellanlagring av gods och leveransboxar där hyresgäster 
kan hämta gods. Här kan en avvägning av insats och nytta göras.

Figur 242. Bedömda godsvolymer utifrån underlag från exploatörer och skattningar. Källa 
PM Urban Logistik

SUMMERING AV GODS ÅTERVINNING FASTIGHETS- 
HYRESGÄST-
SERVICE

#REF! #REF!

IN, 
leveranser 
(fordon) per 
vecka

UT, 
leveranser 
(fordon) 
per vecka

Antal 
hämt-
ningar 
per vecka

Kubik-
meter 
ÅV per 
vecka

Antal 
ÅV kärl

Uppskattning 
av antal 
fordon per 
vecka

A1 Stena 55 25 13 32,7 42 22
A2:1 Stena 30 4 7 15,9 42 12
A2:2 Riksbyggen 31 10 7 10,0 26 12
A3 Elof Hansson 90 13 13 25,6 29 36
A4 Elof Hansson 209 17 13 59,8 23 84
B1 Stena 189 26 13 68,8 73 76
B2:1 Stena 29 6 13 24,3 30 12
B2:2 Riksbyggen 24 6 13 12,6 17 10
D1 NCC 95 7 13 36,7 40 38
D2 Elof Hansson 92 56 13 56,2 64 37
D3 NCC 97 21 13 51,2 56 39
D4 NCC 49 10 Sammanslaget med D3 20
E1 Stena 35 21 13 12,5 17 14
E2 NCC 72 15 13 19,2 24 29
E3 Riksbyggen 59 16 13 18,1 25 24
E4 Riksbyggen 74 20 13 24,8 31 30
E5-6 Stena 32 21 13 29,5 38 13
F2 Elof Hansson 87 54 13 49,1 56 35
G1a - 16 0 7 10,8 29 6
G1b - 36 9 13 20,5 27 14
G2 - 10 8 13 0,0 0 4
G3 - 14 4 7 7,7 23 6
G4 - 30 10 13 15,1 22 12
G5 - 33 14 7 3,0 11 13
G6 - 19 2 13 12,8 19 8
C3 Hotell Balder 0 0 Beräknat av hotellet 0
Lagerhuset Higab 46 22 Befintligt 19

Summa 0 1 553 416 280 617,1 764 621

SUMMERING
Observera de osäkerhetsfaktorer som finns redovisade i PM!

Godsleveranser in: 1 553 311
Godsleveranser ut: 416 83

Antal ÅV-tömningar: 280 56
Summering: 2 248 fordon/vecka 450 fordon/vardag

Summering av 
leveranser in och ut från 
området. 

Summering av antal 
återvinningskärl, volym samt 
antal fordonsrörelser för 
upphämtning.

Minska mängden fordon inom Masthuggskajen. Det finns flera goda exempel 
på samlastning av gods och avfall som Älskade stad, Lindholmsleveransen 
och Stadsleveransen. Vid samlastningslösningar visar erfarenheter att antalet 
fordonsrörelser kan minskas med upp till 90%, vilket är en radikal förändring av 
transportflödet som kräver samordnade insatser men också ger kvalitetseffekter 
i stadsmiljön. Effekter som dessa är dock mycket kontextberoende och kräver 
samordnade insatser från alla inblandade parter och denna process kan ta tid. 
Det finns flera kommersiella aktörer som erbjuder samlastningslösningar men 
dessa behöver understödjas av insatser hos inblandade parter. En kombination av 
möjliggörande insatser (såsom att det finns ytor för omlastning och samlastning i 
stadsmiljön men även inom byggnader) och styrande insatser (som trafikregleringar, 
avtal med hyresgäster, styrning av gods inom postnummerområdet mm) behöver 
göras. Insatserna kan genomföras succesivt beroende på efterfrågan och vad som 
önskas uppnås.

Använd mindre störande typer av fordon. Idag sker många godstransporter i 
överdimensionerade fordon, t.ex. rymmer en vanlig 3,5-tons skåpbil ca 250 normala 
paket medan chauffören sällan lyckas dela ut mer än 150 under en arbetsdag. Att 
styra valet av fordon för godsleverans är svårt, då det styrs av vilken transport 
som varuköparen väljer, såvida det inte införs styrda samlastningslösningar eller 
strikta trafikregleringar. En ökande trend hos transportbolag är dock att de själva 
använder t.ex. lastcyklar för sista sträckan. Främst beror detta på att cyklarna har 
lättare att ta sig fram och parkera i den täta staden där leveransadresserna ligger 
tätt. Det är helt enkelt effektivare. Ett sätt för fastighetsägare att styra mot mindre 
störande fordon är att styra via upphandling och tillhandahållande av service. 

Styr när fordon får leverera och hämta. Tidsstyrning av fordon är en vedertagen 
metod för att minska konflikterna i gaturummet. Det används t.ex. inom vallgraven 
i Göteborg. En utmaning inom Masthuggskajen är att det är en mycket blandad 
stadsdel med många olika verksamheter som har behov av gaturummet vid olika 
tidpunkter på dagen, det är ont om tidsfönster då leveranser kan ske utan att de 
stör andra. Ett alternativ är då att styra mot nattleveranser vilket har testats på olika 
platser, det ger dock en hel del utmaningar. Arbetsmiljö, buller, upplåsning av 
utrymmen mm. Lösningar på dessa utmaningar är även positiva för dagleveranser.

Förbered er inför framtiden. Att dagens logistiklösningar inte kommer finnas 
kvar länge till är alla som är insatta i trafik och tekniklösningar övertygade om. 
Framtiden omformas av digitaliseringen, automationen, klimatansvar, urbanisering 
m.fl. globala trender vars fenomen märks lokalt. Att transportflödena kommer 
att öka är även en vedertagen spaning. Enligt Postnords statistik har e-handeln 
ökat med 100% senaste fem åren och spås öka 200% närmste fem åren. Utifrån 
beräkningarna måste framtidsscenarier göras och två principer kan antas, vad vi 
tror kommer hända och vad vi vill skall hända. Vilka kvaliteter gaturummet får 
är verkligen i viljestyrd process, sättet vi planerar och inför åtgärder i byggnader 
och stadsrum kommer påverka framtiden.
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F.1.7 Tillfälliga aktiviteter
Under hållbarhetsmål 1 finns åtgärden: ”Temporära konstnärliga aktiviteter 
genomförs under byggtiden för att manifestera områdets identitet. Exempelvis 
vepor, plank, flyttbara konstinstallationer, graffitti, ställningsintäckningar osv” 
och under hållbarhetsmål 4 finns åtgärden ” Platser i området är flexibla och 
möjlighet för att koppla in på el och vatten byggs för att möjliggöra tillfälliga 
aktiviteter.”

Masthuggskajen ska skapa möjlighet till tillfälliga aktiviteter både i driftskedet 
och under byggtiden. Syftet med tillfälliga aktiviteter under byggtiden är att 
börja befolka området och visa att det finns. Det visar också på en möjlighet där 
klustringstanken tillfälligt kan prövas i området och föra vidare kringliggande 
identiteter. Tillfälliga aktiviteter kan även skapa ökad trygghet för de som färdas 
genom området eller flyttar in tidigt. I driftskedet kan tillfälliga aktiviteter vara 
ett sätt att utveckla områdets identitet och en möjlighet för medborgarna att visa 
på möjligheter att använda allmän plats.

När Masthuggskajen är färdigbyggt ska det finnas flexibla ytor som möjliggör till 
flera användningsområden och lätt kunna nyttjas för tillfälliga aktiviteter. I båda 
parkerna finns möjlighet att nytta ytor till olika typer av bollspel, aktivitet eller 
picknick. Andra ytor för tillfälliga aktiviteter är torgytan norr om Masthuggsparken 
där det är möjligt med marknad och glastaket längs Masthamnsgatan där det 
föreslås scen och yta för foodtrucks.

Halvön kommer att innehålla ett stort antal arbetsplatser och området kan därför 
få olika karaktär dag- och kvällstid. Här bör både torg och kajstråk möjliggöras 
för tillfälliga aktiviteter.

För att underlätta för tillfälliga aktiviteter behöver gaturummet förses med 
möjlighet till inkoppling av el och VA. Områden där detta föreslås framgår av 
figur 246. I övrigt får detta hämtas från närliggande fastigheter.

Masthuggskajen kommer att byggas ut under ett flertal år. Under denna tid kommer 
människor att färdas genom området och successivt kommer också  fler att ha sin 
bostad eller arbetsplats här. För att området ska vara attraktivt och trevligt att bo 
och verka i även under byggtiden bör möjlighet till tillfälliga aktiviteter under 
byggtiden skapas. Detta har inte studerats närmare i GFS-arbetet utan bör göras 
i samråd mellan staden och berörda byggherrar. Exempel på aktiviteter kan vara:

 » Skyddsplank och avspärrningar används för konst, utställning och information 
om projektet

 » Foodtrucks och sittplatser dyker upp på olika platser där människor rör sig 
eller flyttat in

 » Rivningsmaterial används för workshops och återbruk

För att underlätta för tillfälliga aktiviteter under byggtiden bör lämpliga platser 
tidigt förses med el och vatten.

VA-anslutning

Elanslutning

Figur 243. Exempelbild tillfällig konstruktion

Figur 244. Exempelbild  utomhusbio Figur 245. Exempelbild tillfällig konstruktion 

Figur 246. Förslag till anslutningspunkter för VA och el inom allmän plats 

Figur 247. Exempelbild stickgraffiti

Figur 248. Gatufest
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F.1.8 Trygghet
Ett av målen för Masthuggskajen är att allmän plats, parker och gator ska utformas 
med ett tydligt fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet för alla, inklusive barn 
och personer med funktionsvariationer.

Att dagens Masthuggskajen kan upplevas som otryggt beror, utifrån underlaget, på

 att det omges av stora trafikleder, är glest befolkat och har bristande belysning. 

Trafiken kommer inte att försvinna vid utbyggnaden av Masthuggskajen. Däremot 
visar de olika gatuhierarkierna en tydlighet i var gående, cyklist och bilist ska 
röra dig. Masthamnsgatan har också en uttalad målsättning att planeras utifrån 
fotgängare. Det innebär inte att den inte är framkomlig med bil, men bilarna vistas 
där på de gåendes villkor. Detta säkerställs genom att det blir lite krångligare att ta 
sig fram med bil, stråket är inte rakt o s v. Detta gör också att antalet fordon som 
kan ta sig fram är begränsat. För att uppnå god måluppfyllelse är den samlastning 
som redovisas i avsnitt F.1.6.10 en förutsättning tillsammans med gemensamt 
arbete med Grön transportplan mellan kvarter och allmän plats. Annars finns risk 
att gaturummet istället blir en lång kö av fordon som fysiskt hindrar fotgängarna. 

Masthuggskajen kommer att ha ett innehåll av både boende och verksamheter. 
Detta skapar förutsättningar för att området blir befolkat under större delen av 
dygnets timmar, vilket minskar otryggheten. Gaturummen utformas för ett blandat 
innehåll med olika möjligheter till aktiviteter, häng och rörelse. I det fortsatta 
arbetet behöver detta samordnas med kvarterens innehåll så att det inte skapas 
ödsliga och otrygga delar. Detta kan också undvikas genom en tydlig belysning, 
vilket framgår av det belysningskoncept som tagits fram, se avsnitt E.1.10.

F.1.9 Barnperspektiv
Barnperspektivet genomsyrar många av målen och kraven för Masthuggskajen 
och till detaljplanen upprättades en barnkonsekvensanalys (ÅF oktober 2016). 
Denna har inarbetats i bl a Hållbarhetsprogram och Kvalitetsprogram och 
därigenom varit en av utgångspunkterna vid utformningen av allmän plats. 
Särskilt avspeglar det sig i utformningen av parkerna och lek- och aktivitetsstråket 
längs Masthamnsgatan.

F.1.9.1 Medskapandeprocess
Under våren 2019 genomfördes en särskild Medskapandeprocess (Disorder 2019-
06-19) med tre gymnasieklasser. Medskapandeprocessen genomfördes som en 
förvaltnings- och bolagsöverskridande process. Gymnasieleverna fick genom ett 
antal workshops tolka vad ett lek- och aktivitetsstråk på Masthamnsgatan kan vara 
utifrån hur det ska kännas att vistas på platsen och vem som ska kunna vistas där. 
Materialet har sedan legat till grund för GFS:ens utformning av stråket och en 
uppföljning har gjorts med eleverna.

Resultatet från Medskapandeprocessen sammanfattas i en topp tio lista. Denna 
redovisas nedan med kommentarer till hur respektive punkt inarbetats i GFS:en.

 » Alla aktiviteter ska vara gratis. Det finns en stor förståelse för att alla 
inte har ekonomiska förutsättningar för att betala för att kunna vara 
med. Då allmän plats per definition ska vara allmän tillgänglig och därmed 
gratis omhändertas denna punkt. Vad som dock tillåts på allmän plats 
är uteserveringar, vilket kräver konsumtion för att få tillträde. För att öka 
tillgängligheten ytterligare skulle diskussion kunna tas med berörda aktörer om 
fri tillgång till uteserveringarnas platser. Det behöver också säkerställas att inte 
alla de bästa lägena avseende lokalklimat används till uteserveringar. Vad som 
också är viktigt är att parkerna blir allmänt tillgängliga och inte skärmas av med 
t.ex. staket. Exempel på detta från Masthuggskajen är lek- och aktivitetsytorna 
i Järnvågsparken och de aktiviteter som möjliggörs längs Masthamnsgatans 
lek- och aktivitetsstråk.

 » Man ska kunna delta både aktivt och passivt i aktiviteter. Tröskeln för att 
delta måste vara låg, det ska inte krävas några förkunskaper. Man ska 
också kunna delta genom att exempelvis välja musik eller uppträda på en 
scen med sina vänner. Detta har i Masthuggskajen omhändertagits genom att 
underlätta för aktiviteter på allmän plats och inte ha onödiga avgränsningar etc 
som kräver ett aktivt ställningstagande. Det föreslås också tre frizonerna längs 
lek- och aktivitetsstråket som ska utformas i fortsatt medskapande.

 » Bevara positiva kvaliteter (byggnader och träd). Låt det bli en gata med 
plats för både gammalt och nytt såväl som olika verksamheter, funktioner 
och former av kultur. Några träd finns inte att bevara utifrån planförslaget. 
Däremot säkerställas att träd som tas bort ska ersättas med nya träd via den 
dispensansökan som länsstyrelsen godkänt. För en del av Masthamnsgatan 
i anslutning till kvarter F föreslås att befintliga markmaterial till stor del 
ska bibehållas och möjligheter att återanvända markmaterial från stadens 
materialdepåer undersöks. Det föreslås också att delar av fasader från den 
nuvarande Kommersen ska återanvändas.

 » Närheten till vattnet ska kännas. Även om man inte ser vattnet ska gatan 
präglas av vatten med exempelvis fontäner och dammar. Man kan också 
använda sig av vattenreferenser i val av material, färg och form. Detta har 
i Masthuggskajen omhändertagits genom att de platser som har en förutsättning 
för vattenkontakt (inte Masthamnsgatan) har utformats avseende detta. T ex 
har den nya Halvön utformats med kajstråk och siktlinjer mot vattnet lyfts från 
Järnvågsparken. Längs Masthamnsgatan föreslås dagvatten ledas till nedsänkta 
växtbäddar. Dagvattnet blir på detta sätt en del av gatuutformningen. Även val 
av material som cortenstål har gjorts för att knyta an till närheten till hamn 
och vatten. Möjligheten till vattenspel har lyfts i utredningsarbetet. För att det 
ska kunna genomföras krävs dock att någon tar ansvar för drift och skötsel. 
Park- och naturförvaltningen har sagt nej till detta.

 » Grönska, växter, natur är viktigt. Det ska finnas växtlighet som känns 
“vild” och det ska finnas MYCKET växter. Möjligheten till växtlighet på 
Masthuggskajen begränsas av ytan för allmän plats och övriga funktioner 
som ska ges plats och kräver framkomlighet, som transporter och ledningar. 
Önskemål om vild grönska är därför svår att svara upp emot utom i delar av 
de båda parkerna. I övrigt föreslås träd och vegetation där så är möjligt och 
den kravställda grönytefaktorn 0,3 uppfylls.

Figur 249. Bilder från workshops i Medskapandeprocessen. Foto:Disorder

Figur 250. Bilder från workshops i Medskapandeprocessen. Foto:Disorder

Figur 251. Bilder från workshops i Medskapandeprocessen. Foto:Disorder
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 » Bilbuller stör. Trafikens dominans över området var ständigt närvarande. 
Både ljud, doft och smak domineras av bilar och avgaser. Detta upplevde 
många som en anledning att inte vara på gatan. Detta har i Masthuggskajen 
omhändertagits i den mån det går genom de bullerskyddsåtgärder längs E45 
som föreslås. Förslag till soundscaping i form av absorbenter och val av 
material och grönska redovisas också och föreslås bearbetas ytterligare i fortsatt 
projektering.

 » Tydlig programmering av mindre platser. Det ska vara tydligt vilka 
platser som det är okej att utföra aktiviteter på. Detta är i Masthuggskajen 
omhändertaget i den mån det går utifrån att allmän plats kan underlätta olika 
funktioner på olika platser och skapa förutsättningar för fortsatt medskapande 
genom frizoner. Detta får sedan bearbetas i fortsatt arbete.

 » Avskilda platser. Man ska kunna gå undan och vara för sig själv eller 
med kompisar samtidigt som man kan titta på människor som går 
förbi. Man ska kunna hänga utan att bli uttittad. I Masthuggskajen är 
detta omhändertaget i den mån det går på en ”öppen” gata. Det sker genom 
växtlighet och andra element som skapar rumslighet. T ex föreslås mindre 
spångar över några av de nedsänkta grönytorna längs Masthamnsgatan, vilket 
skapar rumslighet och spännande miljöer för barn. Det tydliggörs också i de 
båda parkerna med deras olika typer av grönska och Järnvågsparkens nyttjande 
av överdäckningens topografi. 

 » En mängd olika sittmöjligheter. Det ska finnas en variation av sittplatser 
som kan tillgodose många olika typer av behov. Man ska kunna sitta 
både ensam, med vänner och på samma plats som folk man inte känner. I 
utformningen av Masthuggskajen redovisas möjligheter till olika typer av gatu- 
och parkrum och förslag ges på olika typer av möblering och som parkmiljö, 
lekyta, bänkar, kaj och sandstrand. Dessa får sedan hanteras vidare i fortsatt 
projektering och även säkerställas avseende tillgänglighetskrav.

 » Ska kännas lugnt och tryggt. Platserna ska vara välkomnande, inbjudande 
och sprida kärlek. Omhändertaget i den mån det går. i detta skede. 
Trygghetsaspekten måste följa med i det fortsatta arbetet och har också en 
tydlig koppling till innehållet i kvarteren och befolkningen av gaturummen. 

Fortsatt medskapande
Under våren 2020 genomförs del två av dialogprocessen. I den här omgången 
har lågstadieelever uppgiften att arbeta med lek längs en gata och stråk. Med i 
processen är även studenter från högskolan för design och konsthantverk, HDK. 
Deras uppgift är att utifrån barnens inspel ta fram koncept som inspiration till 
gestaltningen av Masthamsgatan. 

Dialogprocessen tillsammans med lågstadieelever och HDK kommer att avslutas i 
juni. Resultatet kommer att presenteras i en rapport som beskriver barnens tankar 
och idéer samt genom fem-sju koncept på lek- och aktivitetstråk presenterade 
av HDK. Resultatet behöver sedan analyseras kring vad som ska tas omhand 
och realiseras i gestaltningen längs Masthamsgatan. Det behöver inte innebära 
att koncepten helt ska arbetas in i gestaltningen utan kan även inspireras av 
konceptens idéer. 

F.1.10 Höjdsättning och klimatsäkring
Detaljplanen anger att nya byggnader ska byggas med höjden +2,8 på färdigt 
golv för att ge ett övergripande skydd mot översvämning. En sådan nivå skulle 
innebära att befintliga marknivåer och entréer får mer än en meters skillnad mot 
färdigt golv i nya byggnader. Detta skulle medföra att det blir mycket svårt att 
tillgodose andra mål och krav som ställs på planen som god stadsmiljö i form av 
tillgänglighet och levande gaturum samt samhällsekonomiska aspekter. 

Som ett led i stadens långsiktiga klimatanpassningsstrategi har ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen (TTÖP) tagits fram. Det tematiska tillägget ger vägledning 
om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås 
med avseende på översvämningsrisker. Detta dokument beskriver bland annat 
hur staden bör utformas för att säkras från översvämning. Planen godkändes av 
Kommunfullmäktige den 25 april 2019. 

I TTÖP:en anges de nivåer som ska följas i detaljplaner. Det anges också att 
det kan finnas motiv till avsteg från de säkerhetsnivåer för planområdet, som 
anges i TTÖP, så som samhällsekonomiska avvägningar och god stadsmiljö  
(t ex stora skillnader mellan befintlig och planerad nivå). Avsteg kan göras under 
förutsättningen att staden säkerställer att översvämningssäkring uppfylls med 
hjälp av tekniskt skydd. Utifrån detta har i GFS:en en möjlighet att göra avsteg 
från detaljplanens nivåer och istället har anläggning av ett tekniskt skydd studerats. 
Arbetet beskrivs i PM Översvämningssäkring enligt bilaga 14.

Den studie som gjorts efter detaljplanen visar att genom att anlägga ett tekniskt 
skydd i form av ett högvattenskydd samt anpassade planeringsnivåer klaras 
kraven från TTÖP:en för översvämningssäkring för både högvatten och skyfall. 
Genomförandestudien visar att även med lägre golvnivåer än plankartan klaras 
kraven från TTÖP:en för översvämningssäkring med avseende på skyfall där 
golvhöjden ska vara minst 0,2 meter över den vattenyta som bildas vid ett skyfall 
(100-årsregn). Föreslagna nya höjder för färdigt golv framgår av de PM för 
översvämningssäkring och golvnivåer som upprättats för respektive kvarter, se  
bilaga 15. 

I TTÖP:en anges även nivåer för samhällsviktiga anläggningar. Med samhällsviktig 
anläggning avses infrastruktur som i ett perspektiv till år 2100 om de slås ut  
innebär stor skada för samhället och/eller är kostsamt att återskapa. I detta 
perspektiv är det stora sjukhus, tung infrastruktur och tekniska anläggningar 
viktiga för stadens funktion. Några sådana anläggningar anses inte finnas på 
Masthuggskajen. Däremot anses Götatunneln vara en samhällsviktig anläggning 
där Trafikverket har en beredskapsplan för att skydda tunneln. Detaljplanen får inte 
förvärra befintlig situation för denna samhällsviktiga anläggning. Nya planerade 
transformatorstationer som ska fungera inom planområdet och bör anläggas på 
en minsta plushöjd på +2,8 enligt de generella direktiv som Göteborg Energi har 
för översvämningssäkring för sina anläggningar. Hur dessa generella direktiv kan 
anpassas vid situationer med översvämningssäkring med tekniskt skydd, likt fallet 
i Masthuggskajen, ses över av staden i ett pågående arbete. Tillsvidare gäller +2,8 
enligt Göteborgs Energis riktlinjer. 

F.1.10.1 Högvatten
Det tekniska skyddet för detaljplanen består av att utforma ett högvattenskydd runt 
om planområdet. Högvattenskyddet ska bestå av en skyddsvall eller markhöjder 
som motsvarar en minsta nivå på +2,8 (RH2000) alternativt nivåer på minst +2,3 
med ett minsta avstånd av 10 meter från kajkant (beaktat vind- och vågeffekt) 
vilket kommer skydda området på medellång sikt (<50 år) enligt TTÖP.    

Av åtgärderna i figur 253 hanteras högvattenskydd och markhöjningar, dvs åtgärd 
A och B, av Trafikkontoret i GFS:en. För backventiler och pumpar, åtgärd C och 
D, ansvarar Kretslopp och Vatten. Av PM för översvämningssäkring, se bilaga 
14, framgår att alla åtgärder utom pumpar bör genomföras på kort sikt (Dagens 
situation (<10 år)). Åtgärd med pumpar bör genomföras på medellång sikt (<50 
år). Placering och dimensionering av pumpar i staden har utretts av Kretslopp 
och Vatten i rapporten ”Påverkan på dagvattensystem från högvattenskydd” 
(Sweco 2019-03-11). 

F.1.10.2 Skyfall
Av PM Översvämningssäkring, se bilaga 14, framgår även åtgärdsbehov för 
skyfall, se figur 254. Åtgärderna består av två skyfallsytor i Järnvågsparken 
respektive Masthuggsparken, vilka har säkerställts i trafik- och gestaltnings-
förslaget. Dessa ska kunna omhänderta ca 400 m3 respektive ca 800 m3. Åtgärderna 
innebär också att säkerställa ett antal skyfallsleder. Skyfallslederna består av 
avledning av skyfall både ovan mark men även under mark genom befintliga 
huvudledningar för dagvatten. Att säkerställa skyfallsledernas funktion görs 
genom planerad höjdsättning av allmänplatsmark samt att bevara och lägga till 
nya skyfallsinlopp till befintliga huvudledningar. 

För att säkerställa att åtgärderna är tillräckliga har en skyfallsanalys gjorts, vilken 
framgår av figur 252 och utgör  underlag för PM Översvämningssäkring enligt  
bilaga 14. 

Figur 252. Utdrag ur skyfallsanalys
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F.1.10.3 Översvämningssäkring under byggtiden 
Masthuggskajen kommer att byggas ut under ett antal år. Under byggtiden 
kommer olika situationer att uppstå som också kan behöva översvämningssäkras. 
Planerade byggnader ska vara översvämningssäkrade vid inflytt, vilket ställer 
krav på att anpassa utbyggnadsordningen för de översvämningsåtgärder som 
ska byggas under kort sikt (<10 år) med avseende på högvatten, men även 
planerade skyfallsåtgärder. Detta behöver studeras i det fortsatta arbetet med 
genomförandeplanering samt arbetas in i kommande projektering.

F.1.11 Miljö och hälsa

F.1.11.1 Grönytefaktor och träd
Från detaljplanen finns ett krav på att grönytefaktorn för allmän plats ska vara 
minst 0,3. Utifrån den bearbetade utformningen har beräkningar gjorts enligt C/O 
City Grönytefaktor för allmän platsmark 2.0. Beräkningarna framgår av bilaga 31. 
Beräkningarna visar att grönytefaktor 0,3 uppfylls för allmän plats. Det är dock 
inte med någon större marginal och därför är värnande om grönytor och deras 
innehåll viktigt i det fortsatta arbetet.

Utifrån detaljplanen ansökte staden om dispens för att få plocka bort 63 alléträd 
inom planområdet. Länsstyrelsen beviljade dispensen (Länsstyrelsen 2018-01-
05) med kravet att alléerna skulle ersättas med minst 63 lövträd, företrädesvis 
lind och redovisade lämpliga områden för dessa. Den utformning som nu 
redovisas för området klarar kravet om återplantering. Angående artval anser 
Trafikkontoret att det finns nya rön som visar på att andra artval kan vara 
lämpligare. Specialistkompetens för artval har därför kopplats in och frågan 
kommer att lyftas med länsstyrelsen under det fortsatta arbetet.

För att detaljplanen ska kunna genomföras behöver trafiklösningen av Olof Palmes 
plats anpassas till planförslaget. Det innebär att ytterligare 25 träd försvinner. En 
kompletterande dispensansökan görs för detta.

F.1.11.2 Dagvattenhantering 
I arbetet med detaljplanen gjordes en fördjupad dagvattenutredning (Ramböll 
2017-05-11). Utredningen hanterade kvartersmark respektive allmän plats och 
både s k ”vanliga regn” och skyfall och ligger till grund för dimensionering 
av dagvattenanläggningar inom Masthuggskajen. Principen för hantering av 
dagvatten från allmän plats vid vanliga regn baseras delvis på reningsbehovet av 
dagvatten, som har analyserats enligt Göteborgs stads metodik för bedömning 
av reningskrav för dagvatten (Reningskrav för dagvatten, Göteborgs stad, 2017-
03-02), samt miljökvalitetsnormerna för recipienten Göta älv, Säveåns inflöde 
till mynningen vid Älvsborgsbron. Principförslaget för rening av dagvatten 
(2-årsregn) från allmän platsmark är följande: 

 » 1. Gröna lösningar så som biofilter/makadamdiken med trädplantering, 
växtbäddar eller gräsytor, företrädesvis i de skelettjorden som kommer att 
anläggas på grund av planerade träd inom Masthuggskajen. Om skelettjorden 

utformas så att de kan ta emot dagvatten, behövs det inga ytterligare 
reningsanläggningar vilket innebär inga extra kostnader för dagvattenrening. 
Dessa lösningar prioriteras vid trafikerade gator där det finns ett större 
reningsbehov. Noteras bör att för att få plats med trädplanteringar i Första 
Långgatan och Järnvågsgatan så krävs i stora delar ledningsomläggningar. 

 » 2. Där det inte planeras några träd eller inte är möjligt att leda dagvattnet till 
skelettjorden, ska andra alternativ på reningsanläggningar utredas vidare:  
  a. Makadamdiken under hårdgjorda ytor (även här kan en bra rening ske  
  i makadamdiken). 

Figur 253. Översvämningsrisk med avseende på högvatten

 b. Filterbrunnar (alternativt dagvattenbrunnar med filterkasetter för  
 rening) och rörmagasin (för fördröjning). Detta alternativ b, kan användas  
 vid extrem platsbrist. 

 Dagvatten ska anslutas i första hand till befintligt dagvattensystem. Befintlig 
ledningskapacitet styr behovet av eventuell fördröjningsvolym för respektive 
delavrinningsområde så att dagvattensystemet klarar ett 30-årsregn utan att 
marköversvämning sker. Fördröjningsmagasin kan eventuell kombineras med 
anläggning för rening av dagvatten se ovan, alternativt utgöras av underjordiskt 
magasin tex rörmagasin.  
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Om befintliga ledningar står i konflikt med ny exploatering (t.ex. hus eller träd) 
utgår dessa och ersätts med nya dagvattenledningar med ny placering. Nya 
dagvattenledningar dimensioneras för ett 10-årsregn för fylld ledning och att för 
klara ett 30-årsregn utan att marköversvämning sker. 

 Specifikt för hantering av dagvatten inom Halvön finns det två alternativ: 

Alternativ 1 (Direktutlopp): Rening i skelettjord (nedsänkta trädgropar) av 
dagvatten från 2-årsregn, som leds till direktutlopp genom påldäcks-konstruktionen. 

Figur 254. Åtgärder vid skyfall

Bräddbrunnar med direktutlopp till älven för regn större än ett 2-årsregn, placeras 
i eller i direkt anslutning till trädgropar/skelettjordar. Dagvatten från kvartersmark 
leds också till direktutloppen. 

Alternativ 2 (Ledningssystem): Rening i skelettjord (nedsänkta trädgropar), eller 
en annan typ av reningsanläggning (ev. brunnsfilter), av dagvatten från 2-årsregn. 
Reningsanläggningarna ansluts till nya dagvattenledningar. Detta alternativ 
behöver utredas vidare då det innebär vissa risker, konflikter och svårigheter, tex: 

 » Det är svårt att kombinera rening i skelettjorden med dagvattenledningssystemet 
på grund av djupet på bjälklaget (grundförutsättning påldäcksnivå +1,0).  

 » Det är generellt trångt inom allmän platsmark, det kan finnas/finns svårigheter/
konflikter med andra planerade ledningar och planerade träd. 

 » Den befintliga dagvattenledningen som det nya dagvattensystemet planeras att 
kopplas till har inte tillräcklig med kapacitet, vilket betyder att ett ytterligare 
utlopp behövs. 

I arbetet med GFS-rapporten har befintliga ledningar kartlagts och det har 
konstaterats att en hantering av dagvattnet enligt punkterna ovan är möjlig. 
Arbetet med utformningen kommer att konkretiseras i fortsatt projektering. Som 
utgångspunkt för detta finns också de exempel på omhändertagande för Första 
Långgatan och Masthamnsgatan som redovisas i figur 255 och 256. 

F.1.11.3 Ljudmiljö och buller
Masthuggskajen är utsatt för buller från kringliggande gator och verksamheter. 
Till detaljplanen gjordes därför omfattande bullerutredningar för att säkerställa 
att aktuella riktvärden uppfylls för framför allt bostäder, se avsnitt C.3.3. Det 
visades också på möjliga lösningar för att säkerställa detta med t ex utformning av 
lägenheter och inglasade balkonger. Av betydelse för ljudbilden i både inre och yttre 
miljö är också de bullerskydd som ska anläggas och som framgår av plankartan. 
Dessa avser bullerskydd längs E45. I Kvalitetsprogrammet redovisas också ett 
möjligt bullerskydd längs västra delen av bron i Järntorgsmotet samt områden 
med bullerproblematik, se figur 257. I bullerutredningen har förutsättningen att 
bullerskydden är 10 meter höga använts.

Hållbarhetsprogrammet för Masthuggskajen beskriver behov av fortsatt arbete 
med ljudfrågor. Under hållbarhetsmål 4 finns bl a följande åtgärder: ”En 
verktygslåda för ljudåtgärder tas fram och nyttjas vid utformningen av området. 
Verktygslådan innefattar även principer för hur ljud hanteras under byggskedet tas 
fram” och ”Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping), 
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer attraktiv för att stärka stråkets 
överbryggning av trafikplatsen”. 

I bilaga 19 Masthuggskajen bulleråtgärder och soundscaping (Norconsult 2020-
02-21) redovisas resultat av arbetet gällande åtgärder för ljudmiljö på allmän 
plats. Dokumentet redovisar ett antal förslag på åtgärder och anpassningar utöver 
de som föreslagits med avseende på bostäderna baserade på de översiktliga 
funktioner och mål som funnits tillgängliga för allmänna platser. Åtgärderna 
berör ytor och material i gatumiljön, skärmning och placering av funktioner 
samt tillägg av ljud bl a genom val av växtlighet, rinnande vatten samt eventuellt 
även ljudkonstinstallationer. Även material på fasader inom kvartersmark och 
ljudabsorption och skärmning inom vägområdet där Trafikverket är väghållare 
föreslås, vilket är viktigt att förankra med dessa parter. Av figur 261 framgår 
bulleråtgärder inarbetade i GFS-rapporten samt vilka ytterligare åtgärder som 
föreslås. Utöver dessa finns generella åtgärdsförslag avseende markmaterial, 
fasader etc i bilaga 19. 
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Figur 255. Exempel dagvattenhantering Masthamnsgatan
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Figur 256. Exempel dagvattenhantering Första Långgatan

Masthamnsgatan och Första Långgatan
Längs E45 skapas ett bullerskydd i enlighet med detaljplanen. Det innebär att 
befintliga och nya byggnader kompletteras med en tio meter hög skärm. Förslag till 
gestaltning och konstruktion av skärmen framgår av avsnitt F.2.5. Utformningen 
med skärmen innebär att bullernivån längs Masthamnsgatan blir ca 55-60 dBA 
ekvivalentnivå dagtid. På Första Långgatan går både biltrafik och spårvagnstrafik, 
varför ljudnivån kan bli något högre. I bilaga 19 lyfts utöver skärmen längs E45 
bl a följande delar som viktiga avseende dämpning av buller:

 » Entrén till Masthamnsgatan i väster. Här saknas bullerskydd mot E45 vid utfarten 
av Nya Hälsingegatan. Åtgärder som föreslås är låg skärm längs Hälsingegatan, 
absorberande fasader vid Masthamnsgatans entré och maskerande ljud från 
träd som t ex asp.

 » Masthuggsparken öppnar sig mot Första Långgatan. Här föreslås därför 
bullerskydd mot parken samt absorberande fasader. 

 » Öppningarna mot Första Långgatan släpper generellt in buller. Positivt är 
att spårvagnsområdet blir gräsklätt. Andra åtgärder är låga skärmar och 
absorberande fasader samt maskerande ljud från träd.

 » Nordhemsgatans mynning mot norr släpper in buller från E45. Detta kan 
dämpas genom den skärm runt tunnelmynningen som föreslås enligt nedan

Järnvågsgatan
Masthamnsgatans mynning vid Järnvågsgatan föreslås i Hållbarhetsprogrammet 
få ett tillägg med soundscaping. Järnvågsgatan har en generellt hög bullernivå 
och därför föreslås en låg skärm i mitten av gatan. Det föreslås också maskerande 
ljud från träd. En ytterligare åtgärd som diskuterats är maskerande ljud från 
ett vattenspel. Detta måste dock underhållas och till detta har Park- och 
Naturförvaltningen tills vidare sagt nej.

Järnvågsparken
För Järnvågsparken är E45 den stora bullerkällan. Park- och Naturförvaltningen 
har meddelat att krav gällande en Stadsdelspark enligt Grönstrategin (Göteborgs 
Stad 2014-02-10) ska tillämpas trots att ytan är mindre än 2 hektar. Det innebär 
att 50 dBA ekvivalentnivå ska uppnås i delar av parken. För att säkerställa detta 
har bullerberäkningar gjorts för parken med respektive utan ett bullerskydd 
kring Götatunnelns mynning, se figur 259 och 260. Ett bullerskydd bedöms 
behöva vara ca 1,6 meter högt och placeras runt hela mynningen. Detta bedöms 
vara en betydligt bättre och kostnadseffektivare åtgärd är ett högt bullerskydd i 

Figur 257. Buller enligt Kvalitetsprogrammet
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Järntorgsmotet som Kvalitetsprogrammet visar. Utformning och konstruktion av 
bullerskyddet framgår av avsnitt F.2.5.

För avsedd effekt krävs i kombination med den 1.6m höga skärmen att trågväggar 
att trågväggar och tunnelmynningar för både E45 och ramperna förses med 
absorbenter enligt figur 258. Detta hanteras vidare av Trafikverket. En annan 
åtgärd är att arbeta med utformning och materialval i parken, vilket bl a har gjorts 
genom markmodellering vid entrén till parken från väster samt utfromningen av 
gradängen längs den norra överdäckningen.

Halvön
På Halvön är ljudmiljön generellt lägre än i övriga delar av området. Trafik 
längs Emigrantvägen är en bullerkälla. Här föreslås därför låga skärmar samt 

Figur 259. Bullerberäkning utan åtgärd. Källa: Norconsult 2020-02-21

Figur 260. Bullerberäkning med åtgärd. Källa Norrconsult 2020-02-21.

Figur 258. Förslag på bulleråtgärder vid Götatunnelns mynning. Norconsult 2020-02-21
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maserkande vegetation. Torget på Halvön är också en plats som skulle kunna 
förses med soundscpaing för att öka vistelsevärdet.

På Halvön finns möjlighet till båtangöring. Bullerberäkning för en färjeskyttel 
gjordes till detaljplanen (Göteborgs Stad 2017-12-21) och visar att bullernivån 
på 50 dBA förväntas vid fasad. Vid angöring kan maximala nivåer på 70 dBA 
uppstå. Färjetrafik nattetid bör undvikas.

Ventilationstorn
En bullerutredning har gjorts för det nya ventilationstornet (Bilaga 23, Ramböll 
2019-12-04). Utredningen utgår från Naturvårdsverkets och Boverkets riktvärden 
för industribuller. Utredningen konstaterar att riktvärdena riskerar att överskridas. 
För att åtgärda detta föreslås absorbenter på ett par ställen i anslutning till 

Figur 261. Inarbetade och föreslagna bullerskyddsåtgärder
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driftutrymmet samt  att flödeshastigheten minskas nattetid. Behov av absorbenter 
hanteras i fortsatt projektering och för reducerad flödeshastighet krävs beslut 
från staden.

F.1.11.4 Luft
Masthuggskajen är idag utsatt för luftföroreningar från närliggande gator och 
verksamheter. I detaljplaneskedet gjordes därför omfattande beräkningar för att 
säkerställa att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet klaras. För att normerna 
ska klaras krävs ett nytt ventilationstorn från Götatunneln, vilket är inarbetat 
i planen. Ventilationstornet måste finnas på plats innan de första bostäderna är 
inflyttningsklara. 

I arbetet med GFS:en har en sammanställning gjorts av tidigare studier för 
luftkvalitet, se bilaga 22. Sammanställningen visar att miljökvalitetsnormerna 
klaras i hela området och att luftkvaliteten ovan överdäckningen blir betydligt bättre 
än idag. Utifrån detta har Park- och Naturförvaltningen bl a sagt ja till att placera 
en lekyta ovanpå överdäckningen i enlighet med trafik- och gestaltningsförslaget.

I det fortsatta arbetet beaktas luftkvaliteten i utformningen i den lokala skalan. 
Det kan t ex handla om att funktioner för känsliga grupper som barn placeras 
så långt från trafikleder som möjligt och att vegetation placeras för att skydda 
rekreationsytor.
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F.2 Byggnadstekniska 
förutsättningar

F.2.1 Överdäckning av ramper till/från E45
För den del av projektet som omfattar Överdäckningen planerar Trafikverket 
utföra arbeten med betongkonstruktion, installationer i tunnel, installationer i 
överdäckning, befintlig markmiljö och ledningar samt viss återställningsarbeten 
norr och söder om överdäckning. Arbetsområdet återställs likt befintligt och 
överlämnas sedan till Staden för byggnation av park och resterande allmänplats, 
se figur 262.  

Staden behöver utföra byggnation av två överdäckningskonstruktioner över 
Götatunnelns befintliga på- och avfartsramper vid Järnvågsmotet. Anläggningen 
kommer i huvudsak att grundläggas på befintlig konstruktion i form av 
Götatunnelns tak och trågväggar. Konstruktionen kommer utgöra taket för 
ovanliggande planerade park och rekreationsområde.   

Norra överdäckningen sträcker sig ca 80 m öster om sektion 1/320 (där kommande 
konstruktion börjar) och Södra överdäckningen sträcker sig ca 68 m från samma 
sektion. De följer den befintligt trågens utformning.  

Åtgärderna ska utföras då Staden skall exploatera ytor i närheten av Götatunneln. 
För att möjliggöra byggnation av bostäder måste luftkvalitén förbättras inom 
området. Detta görs genom att överdäcka Götatunnelns upp- och nedfarts ramp 
samt utrusta dessa med fläktar som trycker ned avgaserna från trafikutrymmet via 
driftutrymme 1 som leder avgaserna vidare till ett avluftstorn som placeras mot 
älven/Stenas Danmarks terminal. Driftutrymme och ventilationskanal byggdes i 

Figur 262. Överdäckning av Götatunneöns ramper och anslutning till förbreddda driftutrymmen och ventilationskanaler 

samband med Götatunneln och ska därför bara anslutas till den nya  anläggningen. 
Vid ventilationstornet kan det också bli aktuellt att placera teknikbyggnader 
som mottagningsstation för högspänning för matning till driftutrymme 1 och 
Räddningstjänstens mynningsskåp. Ventilationstornet kommer att innebär visst 
buller. En bullerberäkning har gjorts, se bilaga 23, som visar att luftflödet kan 
behöva reduceras vissa tider nattetid för att uppfylla bullerkraven vid de närmsta 
bostäderna. 

För att reducera bullernivåerna i parken ovanpå överdäckningen föreslås 
Götatunnelns mynning av ramper förses med bullerskydd enligt F.1.11.3. Väggar 
och tak i anslutning till tunnelmynning och ramper föreslås också förses med 
absorbenter. Förslaget är minst 200 m2 absorbent per tunnelrör. Placering och 
utformning av absorbenter hanteras av Trafikverket i det fortsatta arbetet. Ett 
möjligt utseende på absorbent framgår av figur 263.

Då anläggningen och kommande allmän plats grundläggs på befintliga 
konstruktioner medför detta begränsade lastförutsättningar. Park- och 
Naturförvaltningen har önskat att överdäckningen av ramperna ska klara en 
permanent last på 15 kN/m2. De utredningar som gjorts visar att detta inte är 
möjligt utan överdäckningen kan klara ca 4kN/m2. Arbetet med överdäckningen 
av ramperna sker i det separata delprojektet Statlig Infrastruktur. Det drivs av 
Trafikverket och samordnas av GFS:en. Överdäckningen dimensioneras för en 
jämn utbredd last på 5kN/m2 enligt SS-EN 1991-2, 5.3.2.1. Med servicefordon 
(karakteristisk last) avses det fordon som beskrivs i SS-EN 1991-2, 5.6.3. 
Övriga delar av överdäckningen ska även dimensioneras för ett underhållsfordon 
bestående av två axlar på 25kN med axelavståndet 2,3 m och hjulavståndet 
(centrumavståndet mellan hjulen) 1,3 m.

Figur 263. Exempel på absorbent i tunnelmynning 
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F.2.1.1 Lastberäkningar
Då en park föreslås uppe på Götatunneln har lastberäkningar gjorts för parken 
respektive Järntorgsmotet, se bilaga 36. Lastberäkningarna har gjorts i form av 
besvarande av fyra frågor som redovisar olika delar av överdäckningen, se figur 
264.

Dagvattenmagasin på Götatunnelns tak (fråga 1)
I samband med att detaljplanen togs fram upprättades ett en fördjupad 
dagvattenutredning (Ramböll 2017-05-11). Denna har fastställt att en nedsänkt 
yta för skyfallshantering skall anläggas i blivande parkområde ovan Göta tunnelns 
tak. GFS:en har kompletterat med nya marknivåer och vattenmängder. 

Lastberäkningarna i bilaga 36 visar att Götatunneln inte klarar de nya 
lastförutsättningarna. Detta kan eventuellt lösas genom att gräva ur befintlig 
fyllning och ersätta denna med lättfyllning. Konsekvenserna av en sådan åtgärd 
har ännu inte beaktats men kommer att studeras i fortsatt projektering.

Fyllning på tunneltak mellan överdäckningar (fråga 2)
Utgångpunkten var att klarägga om föreslagen gestaltning mellan 
överdäckningarna är möjlig med avseende på motfyllnad och nya marknivåer.

Lastberäkningarna i bilaga 36 visar att förslaget är genomförbart förutsatt att 
merparten av fyllnadsmaterialet består av lättfyllnad. 

Stödmurar och fyllning på tunneltak väster om sektion 1/320 
(fråga 3)
I samband med att Staden under sommaren 2019 beslutade att byggnaden mellan 
överdäckningarna utgår (se bilaga 8) och ersätts med parkmiljö har Ramboll 
upprättat ett förslag för områdets gestaltning.

Lastberäkningarna i bilaga 36 visar att öst till västgående stödmurar är möjliga 
om de anläggs direkt ovanpå befintlig Göta tunnels väggar. Dock är norr till 
sydgående konstruktioner inte möjliga. Detta behöver därför beaktas i fortsatt 
projektering.

Belastning av tunneltak från tråg och krukor för växter  
(fråga 4)
Gestaltningsförslaget omfattar en växtbädd längs befintliga tunnelmynningen 
samt mindre planteringar på motsatt sida av Järntorgsmotet.  

Lastberäkningarna i bilaga 36 visar att förutsatt att befintlig uppfyllnad förs bort 
och nya konstruktioner anläggs direkt på tunneltakets befintliga skyddsteckning 
är denna utformning möjligt.

F.2.1.2 Ventilationstorn
För att bostäder ska kunna byggas i enlighet med detaljplanen behöver luften 
från Götatunneln samlas ihop och ledas ut via ett ventilationstorn. Detaljplanen 
redovisar en möjlig plats nordväst om Götatunnelns mynning och med följande 

bestämmelse enligt plankartan:“Ventilationstorn tillåts, höjd över mark min  
20 m och max 30 m”.

Föreslagen yta är idag trafikområde med reglerhållplats för buss. Reglerslingan 
kan vid framtida trafikutformning utgå. Ventilationskanaler från tunneln finns 
förberedda under mark till aktuell yta, se figur 262.

Tidigare diskuterades ett samordning mellan ventilationstornet och linbanetorn 
A. När linbanan inte längre är aktuell har tekniska anläggningar diskuterats för 
platsen. För de nya tunnelrören behövs fläktar och dessa kräver högspänning. 
Ett mottagningsställverk för högspänning behöver en yta på ca 30 m2. För 
Götatunneln föreslås också Räddningsstjänstens nuvarande mynningsskåp flyttas 
från transformatorstationen vid C1 till ventilationstornet. Ett ledningsrum med bla 
mynningsskåp behöver en yta på ca 15 m2. Utöver byggnaderna behövs angöring 
och parkering enligt Göteborg energis och Räddningsstjänstens krav. Utifrån 
Göteborg energis krav behöver mottagningsställverket lägst placeras på nivån 
+2,8.

Diametern på tornet behöver enligt beräkningar vara 5,6 m, vilket motsvarar 
en area av 24,6 m2. I bygghandlingen för Götatunneln (Vägverket 1998) togs 
fram ett förslag till torn i betong och glas. I samband med GFS:en har lasterna 
för detta kontrollerats och det har säkerställts att det är genomförbart. Ett annat 
förslag till gestaltning av ventilationstornet har också tagits fram i GFS:en med 

Fråga 1
Dagvattenmagasin

Fråga 3
Stödmurar Väster om 

mynning

Fråga 2
Fyllning mellan 
överdäckningar

Fråga 4
Belastning tunneltak 

av växter

Figur 264. Sammanställning av genomförda lastberäkningar

Figur 265. Vy över föreslaget ventilationstorn med fasadbeklädnad av tegel
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ett torn i tegel enligt figur 265 och bilaga 26. Tornet hamnar i blickfånget från 
många av de kringliggande gatorna som Järnvågsgatan och Emigrantvägen samt 
Järnvågsparken. En omsorgsfull gestaltning av tornet är därför av stor vikt.

Lastberäkningarna av förslaget med tegel i bilaga 36 visar att det avviker från de 
geometriska förutsättningar och de lastförutsättningar som avluftningskanalen är 
dimensionerad för. Här krävs därför fortsatt arbete avseende ventilationstornets 
geometriska utformning och fasadmaterial.

F.2.2 Kajen och Halvön
Det tekniska utförandet av utfyllnaden av Halvön är ännu inte bestämt. I 
ansökningshandlingarna för vattenverksamhet (Sweco 2017-06-30) beskrivs 
två möjliga utföranden med kofferdamm eller L-stöd. Av ansökan framgår också 
att utbyggnaden utförs som en massiv kaj med integrerat påseglingsskydd. Den 
totala volymen fyllnadsmassor beräknas till cirka 45 000 m3. Den konstruktion 
man för närvarande planerar att utföra är en kajkonstruktion typ L-stöd. Innanför 
kajkonstruktionen utförs ett påldäck som vilar på pelare i vatten. Denna 
konstruktion är bl a mer gynnsam avseende framtida sättningar.

Staden har diskuterat om Halvön ska byggas ut i allmän respektive särskild 
ordning. Allmän ordning innebär att Halvön byggs ut med normalt förfarande 
där staden ansvarar. Särskild ordning möjliggör att utbyggnaden av allmän 
plats utförs av anna part än kommunen. Särskild ordning har föreslagits då en 
utbyggnad i allmän ordning bedöms vara förenat med stora risker avseende 

samordning och tekniskt utförande, se Teknisk utredning för utförande av nytt 
markområde i bilaga 33. 

I GFS:en förutsätts en utbyggnad i särskild ordning. För närvarande pågår 
diskussion inom staden om utbyggnadsordning och gränssnitten kopplade till 
detta. En preliminär gränsdragning av Halvön i plan framgår av figur 266. 

Detaljplanen visar på höjden +2,8 på Halvön. Av det tematiska tillägg till 
översiktsplanen (TTÖP) som staden upprättat avseende översvämning framgår att 
höjden kan säkerställas med ett tekniskt skydd. I det PM Översvämningssäkring 
(se bilaga 14) som tagits fram som en del av GFS:en redovisas hur det tekniska 
skyddet kan utformas. Här konstateras också att för att säkra översvämningsnivån 
på medellång sikt (70 år) för byggnader som ligger längre än 10 meter från kajen 
så ska nivån +2,3 säkerställas. Utifrån detta kan kajen utformas med en yttre nivå 
på +2,0 enligt figur 267. Detta har varit utgångspunkt för den utformning som 
redovisas i GFS:en.

F.2.2.1 Påseglingsskydd
I ansökan om vattenverksamhet för Skeppsbron hanterades bl a ett 
påseglningsskydd. Detta är en förutsättning för inflyttning i fastigheterna på 
Halvön. Då tidplanen för Skeppsbron är osäker kan Halvön komma att byggas 
innan Skeppsbron. I så fall krävs ett separat påseglingsskydd.Figur 266. Halvön där  det som föreslås omfattas av särskild ordning är avgränsat med 

rödlinje

Figur 267. Principskiss för kajen med en yttre nivå på +2,0.

F.2.3 Rosenlundskanalen och Yttre Järnvågsbron
Rosenlundskanalen mynnar idag vid Masthamnsbron. I och med utbyggnaden 
av Halvön samt Skeppsbron kommer kanalen att förlängas. Några krav på 
kanalens utformning finns inte i detaljplanen. Inom ramen för arbetet med 
Skeppsbron har diskussioner förts om utformningen av kanalen tillsammans 
med Kulturförvaltningen. Det konstaterades då att befintlig kanal söder om 
Masthamnsbron behöver höjas till nivån +2,8 och att norr om Masthamnsbron 
tas den befintliga Yttre Järnvågsbron bort om kanalen förlängs.

Om den befintliga kajen söder om Masthamnsbron ska höjas till +2,8 önskar 
Kulturförvaltningen att detta sker genom att ny sten läggs i de lägre delarna 
och att befintliga stenar plockas ner och läggs överst. GFS Masthuggskajen har 
säkerställt översvämningsnivån +2,8 genom en trappning av marken på ömse 
sidor om Lagerhuset och en ny kajkant är därför inte aktuell, se  F.1.10.

Norr om Masthamnsbron önskar Kulturförvaltningen att ny kanal byggs upp av 
sten och har släktskap med den äldre kanalen. För Masthuggskajen måste denna 
utbyggnad ske tillsammans med kvarteret då en stor del av kanalsträckan gränsar 
till kvartersmark och övrig del gränsar till Halvöns överdäckning, se figur 269. 
Förslagsvis kläs hela den nya kanalen med sten enligt princip i figur 268.

Kulturförvaltningen har uttyckt önskemål om att den befintliga Yttre Järnvågsbron 
i första hand ska bibehållas och i andra hand flyttas. Ett bibehållande på 
befintlig plats är inte möjlig med hänsyn till detaljplanens markanvändning 
med kvartersmark. Däremot har Trafikkontoret efter genomförd kulturhistorisk 
inventering, se bilaga 9, konstaterat att bron har sådana kvaliteter att en flytt ska 
undersökas. Den befintliga bron har en längd av ca 31 meter. På detaljplanens 
illustration redovisas en sned bropassage av kanalen. Vid flytt av den befintliga 
bron innebär det att nya landfästen behöver byggas ut i kanalen för att anpassas 
till brons längd. Att istället lägga bron rakt över kanalen skulle minska behovet av 
utbyggnad av landfästen i kanalen. Det innebär dock en justering av Skeppsbrons 
detaljplan, se figur 270. Trafikkontoret förespråkar en rak bro och det är detta 

Figur 268. Detalj på förslag till ny stenläggning längs 
Rosenlundskanalen.

+2,0m

+2,8m

+1,0m
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F.2.5 Bullerskydd
Bullerskydd i form av skärmar föreslås längs södra sidan av E45 samt kring 
Götatunnelns mynning. Längs norra sidan av E45 ska befintligt bullerskydd 
kvarstå och även hantera översvämning.

F.2.5.1 Bullerskydd längs södra sidan av E45
Av detaljplanen framgår att befintliga och nya byggnader längs södra sidan 
av E45 ska kompletteras med ett tio meter högt bullerskydd. Utifrån nya och 
befintliga byggnader delas bullerskyddet i ett antal delar. Kommersen 2.0 ska 
fungera som bullerskydd, vilket innebär att det blir nya bullerskydd på ömse 
sidor om byggnaden. Det blir även nya bullerskydd mellan Koffen och E5 samt 
mellan E1 och E2.

Ett tio meter högt bullerskydd är en omfattande konstruktion. För en 
kostnadseffektiv utformning föreslås att konstruktionen under mark begränsas 
och bullerskyddet istället utformas med stag ovan mark. Detta skapar också en 
möjlighet att variera utformningen och skapa varierade platser för grönska etc 
enligt princip i avsnitt E.1.5. För att kunna hantera vindlasten har också möjlighet 
till infästning i anslutande fasader förutsatts.

Då bullerskyddet är en förutsättning för att inflyttning ska kunna ske i de nya 
bostäderna längs Masthamnsgatan behöver de utföras i tidigt skede. Alternativt 
måste tillfälligt bullerskydd annordnas. Då byggstarten för E5 har senarelagts 
kommer t ex bullerskyddet mellan Koffen och E5 byggas ända till byggnad E6.

Princip för utformningen av bullerskydden framgår av figur 271 och bilaga 34. Av 
figur 272 framgår hur bullerskyddet kan utformas i anslutning till gångbron till 
Stenas Danmarksterminal och av figur 273 framgår principen för utformningen 
mellan Kommersen och Fryshuset med hänsyn till befintlig skyfallsled. 
Bullerskydden detaljstuderas i fortsatt projektering. Glaspartier måste fågelsäkras 
med horisontella linjer.

F.2.5.2 Bullerskydd i Järntorgsmotet
Av bullerberäkningarna i avsnitt F.1.11.3 framgår att ett bullerskydd föreslås runt 
Götatunnelns mynning och längs ramperna. Bullerutredningen visar att en lämplig 
höjd utifrån funktion och kostnad är 1,6 meter. Bullerskyddet ska främst reducera 
bullernivån i Järnvågsparken, men kommer även att bidra till lägre bullernivåer 
på t ex Masthamnsgatan då det reducerar bullret via Nordhemsgatan.

Längs ramperna föreslås bullerskyddet bestå av glas som fästs i befintligt vägräcke, 
se figur 276. Ovanför tunnelmynningen föreslås bullerskyddet utformas i form av 
en planteringslåda i betong som höjer sig mot vägen, se figur 274.

som inarbetats i GFS:en. Stadsbyggnadskontoret avser att göra en justering av 
detaljplanen för Skeppsbron när detta arbete åtreupptas.

F.2.4 Masthamnsbron
Masthamnsbron utreddes i GFS Skeppsbron (Sweco 2018-01-05) och olika 
alternativ studerades avseende läge och brobredder. Utgångspunkt för fortsatt 
arbete blev att befintlig bro bibehålls och kompletteras med en ny gångbro 
norr om befintlig bro. Den nya gångbron hanteras i projekt Skeppsbron och 
Masthuggskajen ska därför ansluta till befintlig Masthamnsbro och möjliggöra 
för en ny gånbro.

Svårigheter med en ny gångbro är att den behöver ta hänsyn till konstruktionen 
av kajen och kvarter A samt till förändringar av marknivåer och ledningar. Av  
E.1.8 framgår principer för ny gångbro enligt underlag från projekt Skeppsbron.

Figur 269. Ny Rosenlundskanal från Masthamnsbron till Yttre Järnvågsbron.   Som bilden visar är ytan mot kanalen en blandning av allmän plats och kvartersmark. Det krävs 
därför samordning av kanalens ytbeklädnad. 

Figur 270. Behov av justering av detaljplanen för Skeppsbron i anslutning till en 
flytt av Yttre Järnvågsbron 
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Figur 271. Principskiss för bullerskydd längs E45

Figur 272. Principskiss för bullerskydd längs E45 i anslutning till Stenas gångbro

Figur 273. Principskiss för bullerskydd längs E45 i anslutning till skyfallsled
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F.2.6 Högvattenskydd längs E45
Mellan E45 och Emigrantvägen finns idag ett bullerskydd. För att säkerställa 
framtida höjda vattennivåer behöver bullerskyddet tätas till nivån +2,3, se F.1.10. 
Ett övergripande PM har tidigare sammanställts för detta (Sweco 2016-08-24) 
och nu har detaljerade studier gjorts för hur det kan genomföras. De fördjupade 
studierna visar att på en sträcka av 310 meter behöver skyddet höjas. Det föreslås 
ske genom en höjning av befintlig betongbarriär och anpassning av glaspartiet 
utifrån detta, se figur 275. Idag finns en mindre öppning i skyddet med hänsyn till 

Figur 274. Principskiss för bullerskydd ovanför Götatunnelns mynning

Figur 275. Principskiss för hantering av befintlig 
barriär för högvattenskydd längs norra sidan av 

E45

F.2.7 Ledningar
Framtida ledningar har inom GFS:en sammanställts med utgångspunkten att 
presentera ett förslag för nytt ledningssystem pga nya planerade kvarters-
byggnationer. Samtliga förslag har förankrats med respektive mediasägare 
och fastighetsägare. Förslagen har bearbetats och kommer att studeras vidare i 
fortsatt projektering amt i ytterligare samråd med berörda parter. I stort sett har 
det föreslagna nya ledningssystemet anpassats efter framtagen gestaltning och 
önskade servisanslutningspunkter från fastighetsägare. Nya föreslagna ledningar 
och förslag på omläggningar redovisas översiktligt i bilaga 2 Ledningsplaner, 
se även figur 277. 

De övergripande nya ledningsstråken har utgjort förutsättning vid diskussion 
om områdets utformning. De större gaturummen är lämpliga stråk för ledningar. 
För  dessa finns också många andra krav som ska uppfyllas avseende trafik och 
vegetation. För att visa på konflikterna mellan en optimal ledningsdragning 
och önskemål om träd har separata PM upprättats för Första Långgatan, 
Masthamnsgatan och Halvön/Emigrantvägen, (se bilaga 4, 5 och 6) som visar 
på tillkommande kostnader för justering eller förlängning av ledningar eller 
andra skyddsåtgärder. 

F.2.7.1 Vatten, avlopp och dagvattenledningar
För den östra delen av Masthuggskajen (kvarter A, B, och C), där det befintliga 
vatten, avlopp och dagvattensystemet (VA-D-systemet) är begränsat, kommer 
det att behövas nya ledningar. Ledningsstråken förläggs så att varje fastighet kan 
få en servispunkt. Även nyförläggningar av dagvattenledningar föreslås samt 
en skyfallsyta i Järnvågsparken för hantering av skyfall. Det pågår under våren 
2020 en vidare projektering av de ledningar (ca 300 m) till bl.a. kvarter C3 med 
det underlag som redovisas på Ledningsplanerna i bilaga 2.

För den västra delen av Masthuggskajen (kvarter D, E, F och G) nyttjas det 
befintliga systemet i så stor utsträckning som möjligt. Detta för att behöva 
förlägga så lite nya ledningar som möjligt i Masthamnsgatan.

Nyförläggningar av vattenledningar föreslås i norra och södra delen av Första 
Långgatan. I den norra delen föreslås en V500 för att ersätta V457 GJJ och i den 
södra delen en V160 för att ersätta den befintliga ledningen och för anpassning till 
nya föreslagna träd. Kretslopp och Vatten har ett reinvesteringsprojekt avseende 
överföringsledning V457 GJJ. Detta projekt planeras att utföras i samband med 
att allmän plats byggs ut i Första Långgatan.

En fördjupad dagvattenutredning togs fram till detaljplanen (Ramböll, 2017-
05-11). Den konkretiserar olika lösningsförslag för dagvattenhantering med 
avseende på ”vanliga” regn. En grundförutsättning i utredningen är att befintligt 
ledningssystem under E45/ Oscarsleden ska användas.

Nya dagvattenledningar föreslås förläggas i Masthamnsgatan, för att tillgodogöra 
avvattning av allmän platsmark. I enlighet med skyfallsutredningen (Ramböll 
2018-11-20) behövs det även åtgärder för att ta hand om skyfallsregnet inom 
planområdet. Detta innefattar bland annat en skyfallsyta i Masthuggsparken 

skyfallsleden över vägen. För öppningen behövs någon form av tillfällig lösning 
som kan säkerställas vid höga vattennivåer, see vidare bilaga 34.

Figur 276. Principskiss för bullerskydd längs Götatunnelns ramper där bullerskyddet kompletterar befintligt vägräcke
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Figur 277. Föreslagna översiktliga ledningsstråk



120

och utökad ledningskapacitet, dvs en uppdimensionering av befintliga 
dagvattenledningar.

I Första Långgatan föreslås nyförläggning av dagvattenledningar i södra delen 
för anpassning till föreslagna träd. Några få dagvattenledningar behöver också 
nyförläggas i norra delen, där befintligt dagvattensystem inte har tillräckligt med 
kapacitet. 

För att undvika konflikt med kvarter G förläggs befintlig avloppsledning K1200 
närmare Första Långgatan. Mindre VA-D ledningar och övriga ledningar behöver 
justeras på båda sidor av Första Långgatan, vilket innebär förläggning närmare 
husfasaderna för att anpassa utrymmet till föreslagna träd. Alternativ till detta kan 

vara att plantera mindre träd (behöver inte samma volym under mark) eller se 
över lokala detaljlösningar för ledningarna i anslutning träden. Bilaga 4, 5 och 6 
visar på översiktliga kostnadsberäkningar för ledningsomläggningar i anslutning 
till föreslagna träd. I fortsatt projektering behöver kostnaderna och konflikterna 
detaljstuderas.

Lokala detaljlösningar vid trånga gatusektioner kan t ex vara att placera L-stöd 
för att skydda träden och ledningarna från varandra. Figur 278 visar ledningar 
med etablering av träd i Masthamnsgatan. Då det är brist på utrymme skyddas 

Figur 278. Exempel på skyddsåtgärder i anslutning till ledningar och träd i Masthamnsgatan

Figur 279. Exempel på skyddsåtgärder i anslutning till ledningar och träd i Första Långgatan

både träden och ledningarna av ett L-stöd. Även lokal förläggning av ledning i 
skyddsrör är ett alternativ som behöver utredas vidare.

Figur 279 visar exempel på befintliga ledningar i närhet till spårväg samt planerade 
träd i Första Långgatan, i detta exempel redogörs för både L-stöd och lösning 
med Cortén-skydd.

F.2.7.2 Brandposter 
Föreslagna samt befintliga brandposter inom Masthuggskajen redovisas i bilaga 
2 Ledningsplaner. 

Det förslås nya brandposter i kvarter A, B och C där vattenledningsnätet byggs 
ut samt i kvarter G där en vattenledning läggs om och tidigare brandposter 
utgår. Placering av nya brandposter har skett utifrån en täckningsradie på ca  
75 m, i enlighet med Svenskt Vattens publikation VAV P.83. Vattenledningarnas 
dimensionering för de nya brandposterna inom kvarter A, B, C och G bedöms 
vara tillräckliga för ett brandpostuttag större än 20 l/s. De nya brandposternas 
placering har stämts av med Räddningstjänsten. Brandposters exakta placering, 
brandpostuttag samt vattenledningarnas dimensioner ses över i detaljprojekteringen. 
Vid översyn av brandposternas placering har hänsyn tagits till lättillgänglighet för 
Räddningstjänsten, t.ex. att slangar inte ska behöva dras över stora barriärer som 
trafikerade vägar. Behov av att stänga av trafik vid brandinsatser blir då mindre. 

F.2.7.3 Fjärrvärme och fjärrkyla 
I den östra delen av området finns det idag ett antal fjärrvärmeledningar och 
fjärrkylaledningar som är urdrift. Detta gör att nya ledningsstråk behöver förläggas 
till samtliga fastigheter för att försörja de nya kvarteren. Här föreslås servispunkter 
för fastigheterna för att ge så korta ledningsstråk som möjligt. För fjärrvärme 
föreslås nya ledningar ansluta till befintligt system i Järntorgsgatan, framför 
Lagerhuset. Fjärrkyla föreslås också anslutas till befintligt system i Järntorgsgatan, 
men närmare Järntorget där befintlig ledning har en dimension på 250 mm.  

Vid ledningsförläggning i kvarter A och B på påldäck ska fjärrvärme och 
fjärrkyla förläggas på ledningsbädd och i kringfyllning enligt Göteborg Energi 
standard samt enligt AMA.  Lättfyllning som kringfyllning tillåts inte. Rörbädd 
och dräneringsbädd mot påldäck kan inte vid vissa positioner där fjärrvärme 
och fjärrkyla ligger lägst, utföras med samma tjocklek som Göteborg energis 
standard om dränering ska användas. En del av fyllnadshöjden kan behövas för 
isolering mot kyla underifrån. På påldäcket i 1 m nivå blir det för låg bygghöjd 
vid korsningar varvid skyddsrör behöver läggas till på gas, elkanalisation, eller 
avloppsledning (ej gastät). Andra lösningar som kan tillämpas är minskad täckning 
med lastfördelningsplatta eller isolering. Där inte dessa åtgärder räcker till behöver 
påldäcket sänkas. Vid korsningar med för låg bygghöjd behöver ledningarna på 
vissa positioner tråcklas upp och ned, mot framförallt självfallsledningar, för att 
klara korsningarna och det innebär svårighet för fjärrvärmeledning då det efter 
raksträckor blir för höga spänningar vid expansion. Det kan delvis lösas där det 
finns utrymme för slag. 
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För den västra delen av Masthuggskajen behövs både nya fjärrvärme- och 
fjärrkylaledningar, då de befintliga systemen inte täcker in hela området. Den 
befintliga fjärrvärmen i Värmlandsgatan och Masthamngatan har inte tillräcklig 
kapacitet för att försörja de nya kvarteren. Därför föreslås ett nytt stråk som korsar 
Första Långgatan, och fortsätter i Värmlandsgatan för att sedan förgrenas åt öster 
och väster i Masthamnsgatan. Spont mot nya byggnader där fjärrvärmeledningarna 
ligger nära, kan behöva förläggas i samma skede som fjärrvärmeledningarna 
förläggs. Sponten ska möjliggöra att ledningarna kan vara i drift då byggnaden 
byggs. 

 Det finns idag befintliga ledningar för fjärrkyla i drift i Masthamnsgatan samt 
i Värmlandsgatan. Ledningarna i Masthamnsgatan hamnar till stor del på ny 
kvartersmark och måste läggas om i nytt läge i Masthamnsgatan parallellt 
med ny fjärrvärme. Nytt stråk för fjärrkyla föreslås anslutas till befintligt nät i 
Nordhemsgatan. Ledningarna i Värmlandsgatan hamnar till stor del för nära nya 
fastigheter och kan behöva läggas om i nytt läge.

Befintlig fjärrvärmeledning och fjärrkyla som ligger grunt på östra delen av Första 
Långgatans norra sida hamnar i konflikt med planerade nya träd och kan behöva 
läggas om. Alternativt kan skyddsåtgärder krävas enligt figur 278 och 279.

F.2.7.4 Gasledningar 
I den östra delen av Masthuggskajen finns det idag inte några gasledningar i drift, 
förutom en 4 bars matarledning till Rosenlundsverket som inte kan användas för 
förbrukning till fastigheter. Gasledningen kommer att behöva läggas om då den 
hamnar i konflikt med planerad kvarter C2. Det innebär att för att försörja de nya 
kvarteren behövs nya ledningsstråk förläggas till samtliga fastigheter inom kvarter 
A och B. Det nya ledningsstråket föreslås ansluta vid Rosenlundsverket via en 
reducerstation från en ny 4 bar ledning. För kvarter A och B antas servispunkter 
för fastigheterna för att ge ett gynnsamt ledningsstråk som möjligt, vilket kan 
optimeras när det klarlagts vilka fastigheter som har behov av en gas. Ledningar 
skall förläggas på ledningsbädd och i kringfyllning enligt Göteborg Energi 
standarsd samt AMA. Lättfyllning ska inte användas som kringfyllning. 

En riskanalys behöver genomföras under fortsatt projektering och stämmas av 
med MSB för att försäkra sig om framtida tillstånd att lägga gasledning på påldäck 
i kvarter A och B. Påldäcket är normalt ventilerat och riskerar inte gasfickor vid 
gasledningsbrott. Det ska dock säkerhetsställas att det vid högt vattenstånd ändå 
inte kan bildas gasfickor. 

Det finns två befintliga gasledningar i Första Långgatan, varav den på norra 
sidan är ur drift och kan rivas. Befintlig gasledning på västra delen av Första 
Långgatans ödra sidan behöver läggas om eller skyddas då den hamnar i konflikt 
med planerade nya träd. Alternativt kan skyddsåtgärder krävas enligt figur 278 
och 279.

F.2.7.5 El-ledningar
Det finns ett stort antal befintliga elledningar i området, där flertalet hamnar inom 
ny kvartersmark och därför behöver läggas till nya lägen. Den elförsörjning som 
finns idag är inte tillräcklig för att försörja all ny bebyggelse, utan nya kabelstråk 
och nätstationer behöver tillkomma. De tillkommande kablarna för elförsörjning 
inom området kan matas från Rosenlund. Elförsörjning till området kan matas 
från Rosenlund där GENAB har en K-station i närheten av Fiskekyrkan. Möjlig 
kabelväg till området kan då vara via Masthamsbron. Detta arbete ingår inte i 
rapporten utan behöver studeras närmare längre fram av berörda aktörer. Från 
området kring Masthamsbron kan försörjning sedan förse det östra området med 
nya ledningsstråk till samtliga fastigheter.

För att mata till det västra området förläggs nytt ledningsstråk från Masthamnsbron, 
längs med Lagerhusets långsida och passerar sedan bakom Folkets hus för att 
sedan korsa Järnvågsgatan. Ledningstråket går sedan norr om kvarter D, och 
därefter västerut i Masthamnsgatan. Ett par stråk läggs även i några av tvärgatorna 
och i Första Långgatan, där vissa befintliga ledningar hamnar inom kvartersmark. 
Nya nätstationer planeras i kvarter A1, A4, B2, D4, E1 och G2. Även den befintliga 
transformatorstationen som står i blivande kvarter C1 kommer att behöva flyttas.

Belysningskablar Behöver också ses överavseende befintliga och eventuella 
nya kablar. Belysningskablar har annan huvud man än elkablar.Berfintliga 
belysningskablar är i delar av området av typen, järnbandskabel och mycket 
ömtåliga vid omkringliggande arbeten.

F.2.7.6 Tele 
I området finns det en del kanalisation för tele som behöver läggas om eller rivas 
då de i nuläget ligger inom planerad ny kvartersmark. Nya ledningsstråk ska 
också förläggas fram till samtliga nya kvarter. För den östra delen finns det inget 
befintligt nät att nyttja, utan ny kanalisation krävs för att erbjuda anslutning till de 
nya planerade fastigheterna. Matning till den östra delen föreslås ske från befintlig 
kanalisation framför Lagerhuset. 

I den västra delen finns det idag en del befintlig kanalisation, men för att kunna 
erbjuda anslutning till samtliga kvarter behöver nätet byggas ut. Vissa befintliga 
ledningar behöver läggas om då de hamnar inom kvartersmark. Området matas 
från befintlig kabelbrunn 329 som är placerad vid korsningen Värmlandsgatan 
/ Första Långgatan. Därifrån går ledningsstråken österut och västerut längs 
Masthamnsgatan, där kanalisationen samförläggs med ny el och opto. 

F.2.7.7 Opto
Det finns en del befintliga opto-ledningar i området, men för att förse varje 
kvarter behöver nätet byggas ut. Optoförsörjningen till området matas idag från 
ett utrymme i transformatorstationen som står inom kommande ny kvarter C1 
och föreslås i framtiden matas från ny nod i kvarter D4. Ledningarna kommer 
att behövas byggas ihop mot Rosenlund och föreslås likt elförsörjningen korsa 
Rosenlundskanalen via förläggning i Masthamnsbron . 

För den östra delen av Masthuggskajen förslås nya ledningar för anslutning till 
samtliga nya fastigheter, då det inte finns något befintligt nät att nyttja. Likt 
elstråket förläggs sedan kanalisation längs med Lagerhuset, förbi Folkets Hus och 
korsar sedan Järnvågsgatan för att försörja västra delen. Förslag är att ledningarna 
förläggs i Masthamnsgatan till samtliga kvarter. I både den västra och östra delen 
samförläggs optoledningarna med el och tele. 

F.2.7.8 Transformatorstation
För placering av en ny transformatorstation finns ett antal E-områden i 
detaljplanenoch det finns även ett E-område i kvarter Röda Bryggan, se figur 
280. Ett arbetemed att lokalisera de olika anläggningarna utifrån respektive krav 
har genomförts,se PM Flytt av transformatorstation i bilaga 3.

Avseende likriktare avser Trafikkontoret arbeta vidare för en uppdelning i två 
stationer. Dessa föreslås placeras vid Koffen samt Röda Bryggan.

För att överdäckningen av Götatunneln ska kunna genomföras behövs 
högspänning till fläktarna. När befintlig transformatorstation rivs behövs även 
ett nytt ledningsrum med mynningsskåp för Räddningstjänsten. Dessa båda 
anläggningar föreslås placeras på allmän plats i anslutning till ventilationstornet, 
nordväst om Götatunnelnsmynning. Fortsatt utformning får ske utifrån beaktande 
av ventilationstornet, se nedan

Övriga anläggningar i befintlig transformatorstation förutsätts Göteborg Energi 
hantera. Trafikkontoret förespråkar för dessa att E-området i fastigheten för 
byggrätt C1 nyttjas.

E-områden

Inom detaljplan

Utanför detaljplan

23

5
4

1

6

Figur 280. Befintliga E-områden



122

F.2.7.9 Nytt mottagningsställverk
Planerad överdäckning av ramperna till/från Götatunneln innebär att tunnelns 
driftutrymme behöver förses med fläktar som kräver försörjning med 
högspänning. Preliminärt effektbehov är 2x500A (690VAC) för de två stora 
fläktarna samt 100A för mindre fläktar och utrustning. Högspänning föreslås att 
dras fram till teknikrummet för överdäckningen från ett nytt mottagningsställverk. 
Högspänningsservis till mottagningsställverk kan hämtas från GENABs 
anläggning strax norr om föreslaget läge, kabel L5434 föreslås utnyttjas, se bilaga 
2 Ledningsplaner. Trafikverket kommer att äga det nya mottagningsställverket. 
Det innebär behov av en ny extern anläggning/byggnad på ca 30 m2. 

F.2.7.10 Nytt ledningsrum för Räddningstjänsten
Räddningstjänsten önskar ett ledningsrum på 15 m2. Ledningsrummet ska bl.a 
innehålla ett mynningsskåp, detta behöver placeras på minsta golvnivå höjd +2,8. 
Ledningsrummet behöver en lågspänningsservis på ca 63A för allmän el och 
belysning, se bilaga 2 Ledningsplaner.

F.2.8 Geotekniska åtgärder
De geotekniska förutsättningarna för planområdet sammanställdes till 
detaljplanen(Golder Associates 2015-05-27). En jämförelse av befintliga 
marknivåer medföreslagna marknivåer framgår av figur 281. Denna visar var 
det blir aktuellt med  schakt respektive fyllning. 

Behovet av geotekniska åtgärder framgår av PM Geoteknik i bilaga 24 och 
sammanfattas nedan.

F.2.8.1 Stabilitet och schaktarbeten
Inom majoriteten av planområdet är stabiliteten tillfredställande. Identifierade 
områden där stabilitetsförbättrande åtgärder behövs är anslutningen till nya 
halvön, specifikt längs dragningen av nya Emigrantvägen. Föreslagen åtgärd är

kompletterande påldäck eller bankpålning integrerat med grundläggningen vid 
övergångszonen till halvön.

Vid djupare schaktning kan lokalstabiliteten påverkas och därmed måste  varje 
tillfällig stödkonstruktion dimensioneras efter lokalt rådande geotekniska 
egenskaper och förekommande belastningar från byggtrafik intill schakt. Vid 
schaktning för grundläggning rekommenderas släntlutning 1:1 vid schaktning 
av lera och fuktig silt. Vid schakt av fyllning och torr och blöt silt bör 
släntlutningen1:1,5 erfordras. Schakt understigande ca 2 m och om ovanstående  
schaktslänter inte kan utföras ska schakt utföras inom stödkonstruktion eller 
likande stöd, exempelvis schaktsläde/spontkassett. Sponthöjd ska nå upp till 
befintlig markyta.

I samband med schakt- och grundläggningsarbeten föreslås ett kontrollprogram 
med avseende på omgivningspåverkan upprättas. Regelbundna kontroller och 
mätningar av rörelser till angränsande mark, gator, byggnader och ledningar bör 
utföras. 

F.2.9 Spårväg
Masthuggskajen trafikeras av spårvägstrafik på Första Långgatan och vidare över 
Järntorget och Järntorgsgatan. För Första Långgatan ändras spåren enligt nedan, 
men för Järntorget och Järntorgsgatan görs ingen förändring av själva spåren.

Första Långgatan är idag en barriär mellan Masthuggskajen och övriga långgator. 
En stor del i barriären är den befintliga spårvägen som är försedd med sidoräcken. 
Idag finns en spårvagnshållplats längs Första Långgatan och för att reducera 
barriären flyttas denna längre västerut till Masthuggstorget. Det innebär att 

Marken inom Masthuggskajen är relativt sättningsbenägen där det pågår 
sättningen idag. Enligt beslut från staden tillåts pågående sättningar, men alla 
belastningsökningar och tillkommande sättningar som följd av exempelvis nya 
uppfyllnader eller grundvattensänkningar måste behandlas.

AV PM Geoteknik i bilaga 24 framgår att rekommendationen längs allmänna ytor är 
att kompensationsgrundlägga med lättfyllnadsmaterial som sättningsreducerande 
åtgärd. Vid markhöjningar kommer befintlig fyllning ersättas med lättfyllnad 
för att totallastkompensera ny markhöjd och hindra tillkommande sättningar. 
Vidare ska risken för upplyftning beaktas där lättfyllnad grundläggs under 
grundvattennivån.

Vidare rekommenderas det att någon form av utjämningsgrundläggning vid 
övergången mellan kommande konstruktioner och omgivande mark för att 
hantera stora sättningsdifferenser med tiden. Exempel på sådan utjämning kan 
vara utspetsning med lättfyllning eller länkplattor.

Figur 281. Modellen visar behov av schakt respektive fyllning utifrån en jämförelse mellan befintliga och föreslagna marknivåer. Källa:PM Geoteknik.
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kopplingen mellan det befintliga Masthuggstorget och Masthuggsparken 
underlättas. För att ytterligare reducera barriären förändras korsningarna till 
cirkulationsplatser. Möjligheten att ta bort räckena för spårvägen har diskuterats, 
men inte bedöms som möjlighet med hänsyn till risken för spårspring. Däremot 
föreslås dagens två sidoräcken tas bort och ersättas av ett räcke i mitten. Det 
innebär att spårområdet kan bli smalare och mer yta skapas för gående och 
cyklister. 

Förändringen från sidoräcken till mitträcke medför att spåren måste justeras, 
baxas, ett par decimeter. Enligt Trafikkontorets standard ska spåravståndet vara 
3,85 meter. Ett avsteg från detta har dock diskuterats och ett avstånd på 3,60 
meter är överenskommet.

För att hantera andra risker som en förändring av spårområdet kan medföra har en 
riskanalys för Första Långgatan genomförts, se bilaga 7. Åtgärderna i denna avser 
bl a utformning av passager och placering av skyltar. Dessa inarbetas i pågående 
projektering och kommer även att följas upp med ytterligare riskgenomgång.

För Järntorget och Järntorgsgatan ändras inte spårens läge. Däremot sker 
förändringar i passager, skyltning etc. En riskanalys behöver därför genomföras 
för dessa delar och erforderliga åtgärder säkerställas.

F.2.10 Markföroreningar
Stora delar av Masthuggskajen är utfylld och det har också funnits tidigare 
verksamheter som gör att markföroreningar kan finnas i området. I samband med 
detaljplanen gjordes därför en översiktlig miljöteknisk markundersökning. Utifrån 
denna har fördjupade studier genomförts för de kvarter som ska byggstarta tidigt. 
Inom GFS:en har befintliga undersökningar sammanställts och en bedömning har 
gjorts för allmän plats. Det konstateras att vanligt förekommande föroreningstyper 

Figur 282. Spårområdet i dagens Första Långgata med räcken på ömse sidor och 
kontaktledningsstolpar vid sidorna.

är organiska ämnen som t.ex. PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten), 
aromater och alifater, samt metaller som t.ex. bly, barium, zink och koppar. En 
del av dem är tydligt kopplade till tidigare hamnverksamhet och efterföljande 
verksamheter. I vissa fall skulle föroreningar kunna härröra från massor som 
använts vid återfyllnad, t.ex. från byggnadsrester eller muddermassor.

De sammanställningar som gjorts visar att i vissa ytor överskrids Naturvårdsverkets 
generella riktvärden. Hur ytorna för allmän plats ska hanteras inför byggstart beror 
förutom på föroreningsinnehåll även vilken markanvändning som är aktuell. 
Målsättningen är att så mycket som möjligt av befintliga massor ska kunna 
återanvändas inom projektet. Hanteringen av massor och eventuella behov av 
ytterligare provtagning har fördjupats inom GFS:en och och förslag till åtgärdsmål 
upprättats och diskuteras med Miljöförvaltningen, se bilaga 17.

En uppskattning av mängden massor som omfattas av markarbeten inom 
trafikområden på Masthuggskajen kommer att tas fram i ett senare skede då 
placering och tekniska schaktdjup på ledningar är fastställda. Generellt beräknas 
följande tekniska schaktdjup användas:

 » Ledningar: ca 1-4 meter under markytan

 » Vägbanor: ca 1-1,5 meter under markytan

 » Växtbäddar: ca 0,3-1 meter under markytan

Vid återfyllnad av schakt bedöms lednings- och vägbaneschakt kunna återfyllas 
med ca 1-2 meter fyllnadsmassor förutsatt att de uppfyller de tekniska kraven. I 
växtbäddar ska jord tillföras där växter kan etableras sig. Inga fyllnadsmassor har 
påträffats som uppfyller kraven på växtjord, vilket innebär att fyllnadsmassor ej 
kommer att återanvändas. Om jord lämplig för växtbädd påträffas kommer denna 
att kontrolleras för föroreningsinnehåll innan eventuell återanvändning.

För fortsatt arbete bör en miljökontrollant handlas upp och vid behov följa alla 
arbeten inom allmän platsmark. Det innebär bl a att utföra den provtagning som 
behövs samt inhämta information från exploatörer om de schaktar (ex vid egen 
grundläggning) på allmän platsmark. Provtagning för klassificering av massor 
behöver ske i samband med schaktning i allmän platsmark. 

F.2.11 Arkeologi
I arbetet med detaljplanen gjordes arkeologiska samt marinarkeologiska studier, 
se avsnitt D4. Dessa visade på behov av fortsatta undersökningar.

För områden på land har Älvstranden Utveckling AB ansökt om tillstånd till ingrepp 
i fornlämning. Länsstyrelsen lämnade 2019-12-06 beslut (Diarienr. 431-37223-
2019). Beslutet var att arkeologisk undersökning i form av schakövervakning 
ska göras i området.

Av erhållen vattendom (Mål nr M 2574-17, 2019-08-14) framgår att de genomförda 
marinarkeologiska utredningarna inte visat något av antikvariskt intresse och 
Länsstyrelsen har därför meddelat att de ur antikvarisk synpunkt inte har något 
att erinra mot att vattenområdet används för avsett ändamål.

F.2.12 Drift och underhåll
Förändringen av Masthuggskajen innebär förändrade förhållanden för drift 
och underhåll av allmän plats. För att säkerställa goda skötselförhållanden och 
en robust anläggning över tid behöver ett antal aspekter säkerställas redan i 
planering och projektering. Aspekter som framkomlighet och uppställningsytor 
för driftfordon har delvis hanterats i GFS:en. Dess aspekter behöver fördjupas i 
det fortsatta arbetet med projektering och då behövs även ökad hänsyn till aspekter 
som snöröjning och arbetsmiljö.

Under arbetet med GFS:en har markbeläggning diskuterats i olika sammanhang. 
GFS-rapporten ger förslag på markbeläggning. Denna kan behöva diskuteras 
ytterligare utifrån både skötselperspektiv och tillgänglighetsaspekter. Framför 
allt är det skrovliga ytor som gatsten och övergångar mellan olika material som 
behöver studeras vidare. Alternativ till gatsten på körytor kan också behöva 
studeras.

Avseende växtmaterial ger GFS-rapporten övergripande förslag på lämpliga 
arter. Här har Park- och Naturförvaltningen bl a lämnat synpunkter på att 
växtmaterialet ska vara robust för offentlig miljö, dvs buskar och träd som går 
att variera i stor utsträckning.Med hänsyn till skötseln önskas inga perenner eller 
utplanteringsväxter men gärna lök. Den biologiska mångfalden ska beaktas och 
inspiration hämtas i ett ”varierat växt och djurliv”. Magra gräsytor med eventuellt 
bara grus och sten i trafikytor kan t ex användas för att behöva klippa mer sällan 
och gynna artrikedom.

Då allmän plats med gator, cykelstråk och ledningar finns på Masthuggskajen 
redan idag är drift och underhåll aspekter som behöver fungera under hela 
utbyggnadstiden.
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Figur 283. Processen för utbyggnadsplanering från GFS och framåt

F.3 Förhållanden under byggtiden

F.3.1 Utbyggnadsordning
GFS Masthuggskajen är ett stort och komplicerat program. Bostäder, kontor, 
parker, överdäckning av ramper till väg E45, breddning av spårväg och en halvö 
ska allt byggas på en plats med befintliga verksamheter och stora trafikflöden 
som passerar genom området. Då projektet ska pågå under en längre tidsperiod 
behöver byggskedet behandlas med stor omsorg för att bibehålla stadskvaliteter 
som trygghet, säkerhet och framkomlighet. De åtgärder som implementeras räknas 
snarare som permanenta än temporära lösningar. Utgångspunkten för GFS- arbetet 
är utbygganden av allmän platsmark och hur den ska byggas ut på ett optimalt sätt.

För att säkerställa dessa kvalitéer och att programmets tidsplan och budget håller 
krävs en genomarbetad utbyggnadsplan. Utbyggnadstidplanen ska prioriteras 
utifrån följande aspekter:

 » Exploateringsavtalet med tider för utbyggnad av kvartersmark.

 » Lägsta möjliga kostnad. Vilket innebär samordning, få provisoriska lösningar 
och inget forcerat arbete utan rimliga utbyggnadstider.

 » Fungerande stadsdel. Trots att det ska byggas mycket i området måste de som 
bor och verkar i området eller i dess närhet kunna fortsätta leva här.

Utifrån Trafikkontorets perspektiv är det lägsta möjliga kostnad och en fungerande 
stadsdel som är det mest prioriterade och med målsättning att möta de tider som 
finns i exploateringsavtalet där det är möjligt.

Under GFS- arbetet har det framkommit att det finns ett stort behov av samordning 
mellan Trafikkontoret och ledningsägarna i utbyggnaden av ledningar och allmän 
plats. Den omfattande ledningsutbyggnad som krävs i området behöver samordnas 
sinns emellan men också med utbyggnaden av allmän plats. Trafikkontoret 
kommer att leda den samordningen. De olika projektdelar som identifierats är så 
stora att de inte kan handlas upp på gällande ramavtal, varken för projektering 
eller utförande. Utbyggnadstidplanen för allmän plats enligt denna GFS-rapport 
skiljer sig därför mot den tidplan som finns i exploateringsavtalet för kvarter, se 
figur 284.

F.3.1.1 Process 
Arbetet med genomförandeplaneringen är en lång process där GFS:en är en 
milstolpe, men där arbetet fortsätter in i projektering och genomförande, se figur 
283. I arbetet med GFS:en har olika alternativa utbyggnadsordningar tagits fram. 
Beroenden mellan olika delprojekt och olika tekniska åtgärder har identifierats. 
Vissa projektdelar kan inte byggas förrän andra är klara för att det finns 
beroenden dem emellan i tid och/eller rum. Ett exempel är teknisk försörjning 
med ledningsomläggningar. Samordning erfordras mellan när gamla ledningar 
tas ur drift och nya tas i drift så att de olika kvarteren får teknisk försörjning efter 
behov. Men detta måste också anpassas till när det är praktiskt möjligt att bygga 
och när handlingar och upphandlingar kan vara klara.

Inledningsvis var avsikten att ledningsägarna skulle bygga ut sina ledningar först 
för att möte behovet från exploateringen av kvartersmark och att allmän plats skulle 
byggas ut senare. Olika processer, avtal och rutiner samt brist på samordning har 
gjort att det inte varit möjligt att starta utbyggnaden av ledningar för sig. Slutsatsen 
i GFS-rapporten har därför blivit att Trafikkontoret får ta samordningsansvaret 
och bygga ut ledningarna och samtidigt bygga första delen av allmän plats (första 
utläggning). Detta medför en stor och samordnad projektering och upphandling 
av entreprenör som först kan påbörjas efter att GFS-arbetet är klart.

En annan viktig aspekt är processen för att komma igång med utbygganden. 
Upphandlingar måste göras av projektörer och entreprenörer. Beslut, tillstånd 
och avtal måste vara klara. Samordningen mellan de olika projektdelarna inom 
området samt med andra kringliggande projekt i staden är viktig i detta skede.

F.3.1.2 Påverkande faktorer 
Nedan presenteras de faktorer som identifierats påverka utbyggnadsordningen på 
Masthuggskajen, och övergripande om hur de bör hanteras.

 » Avtal

 » idplan och beroenden

 » Upphandlingar

 » Tredjeman

 » Parkeringsbehov

 » Trafikföringsprinciper

 » Samordning med andra projekt i staden

 » Riksintresse kommunikation

 » Arbetsområde och etableringsytor

 » Ledningsarbete

 » Emigrantvägen

 » Bygglov

 » Byggtrafik

 » Arkeologi

Avtal
Konsortiet har avtalat med entreprenörer om att exploatering av kvartersmark 
kan ske bestämda årtal. Tiden för byggstart i respektive kvarter presenteras i figur 
284. Om dessa ändras kan utbyggnadsordningen behöva bearbetas. Byggtiden för 
kvarter är antagen till två år där inga andra uppgifter inkommit.

Tidplan och beroenden
Många moment i utbyggnadsordningen är tidsberoende, det vill säga att andra 
projekt eller projektdelar är beroende av att något annat blir klart för att kunna 
komma igång. För att tidplanen ska kunna hållas är det viktigt att staden arbetar 
för att varje delmoment utförs enligt plan. Om förseningar uppstår i ett moment 
kan det resultera i ytterligare förseningar av nästföljande moment då det finns 
starka beroenden mellan olika projketdelar. Förseningar medför ökade kostnader.

Upphandlingar
Upphandling av projektörer och entreprenörer behövs för utbyggnad av allmän 
plats och ledningar. Samordning och indelning i delprojekt blir viktigt för att hitta 
en effektiv utbyggnadsordning.

Figur 284. Konsortiets avtalade starttider för områdets byggnationer. Källa: Älvstranden.
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Figur 285. Ledningsomläggning på Masthuggskajen.

Tredjeman
För att minimera störningar på tredjeman måste arbetsområden begränsas. 
Fastigheterna måste vara nåbara. Oskyddade trafikanter ska kunna komma fram 
tryggt och säkert.

Parkeringsbehov
De flesta av de parkeringar som finns inom området kommer förr eller senare att tas 
i anspråk antingen i samband med utbyggnad av kvarter eller som etableringsytor. 
Vidare måste de nya parkeringsanläggningarna i kvarter G och B vara tillgängliga 
för parkeringsköp kopplat till bygglov. Det är viktigt att en sammanställning 
för alla berörda parkeringsplatser upprättas, där markägare och parkeringsavtal 
identifieras. Dessutom behöver det identifieras vilka uthyrningsavtal det finns och 
vilka uppsägningstider som gäller. Detta för att kunna komma åt markytorna vid 
önskad tidpunkt för byggnation, för tillfällig omledning av trafik och för etablerin.

Trafikföringsprinciper
Trafikslagen är prioriterade enligt följande:

1. Gång- och cykeltrafik samt angöringstrafik

2. Kollektivtrafik och näringslivets transporter.

4. Biltrafik.

Området skall alltid vara tillgängligt med alla trafikslag, men enligt 
prioriteringslistan om inte alla får plats. Biltrafik kan alltså tillfälligt behöva 
ledas om för att säkerställa att gång- och cykeltrafik kommer fram. Det ska alltid 
måste finnas en in- och utfart mot Oscarsleden från Masthuggskajen.

Kollektivtrafiken ska vara ett prioriterat transportmedel under byggtiden. Det 
innebär i första hand att undvika ändrade färdvägar för kollektivtrafiken. Spårarbetet 
bör utföras under sommarmånaderna när antalet kollektivtrafikresenärer är färre, 
enligt Teknisk Handbok.

Samordning med andra projekt i staden
KomFram är ett samarbete mellan Trafikkontoret, Trafikverket och Västtrafik för 
att samplanera projekten i tid och rum. KomFram har riktlinjer för prioriterade 
trafikslag samt handledning mm för trafikföringsprinciper, vilka finns i Teknisk 
Handbok.

Arbeten som påverkar stråken över Masthamnsbron och Pusterviksbron måste 
samordnas med arbeten på Skeppsbron.

Riksintresse kommunikation
Väg E45 Oscarsleden/Götatunneln och Järntorgsmotet är riksintresse för 
kommunikation och framkomligheten måste därför prioriteras. Arbeten som kan 
komma att påverka vägen måste tidigt annonseras till Trafikverket för diskussion 
om och när det är möjligt att genomföra detta och hur.

Arbetsområde och etableringsytor
Tillgången till etableringsytorna är begränsade då det ska byggas mycket i området 
samtidigt. Samordning krävs.

Ledningsarbete
Under byggtiden kommer ledningsomläggningar att utföras längs en stor del av 
Masthuggskajens gatunät, se figur 285. Det är ledningar för vatten, dagvatten, 
kombinerad dag- och spillvatten, fjärrkyla, fjärrvärme, el, tele, opto samt gas. 

De omfattande ledningsarbetena måste samordnas för att bli effektiva avseende 
tid och kostnad. Utrymmet är ofta begränsat och därmed underlättas arbetet om 
alla ledningar i ett stråk kan byggas samtidigt och samordnat.

Emigrantvägen 
Emigrantvägen utgör ersättningsväg för Götatunneln, därför måste den alltid 
vara öppen och framkomlig även för större lastbilar. Emigrantvägen är även ett 
pendelcykelstråk som måste kunna trafikeras under hela byggperioden. 

Bygglov
Aktuella bygglov måste tas i beaktande vid fastställandet av byggordning. Bygglov 
för kvartsmark måste bl a hanteras utifrån det tillägg till översiktsplanen (TTÖP) 
som staden tagit fram avseende översvämning.

Byggtrafik
Framkomligheten för byggtrafik måste säkerställas under byggtiden. Temporära 
lösningar ska vara utformade enligt gällande funktionskrav för byggtrafik enligt 
Teknisk handbok.

Arkeologi 
Eventuella arkeologiska undersökningar behöver hanteras för samtliga områden 
innan byggstart. Alla markarbeten kommer enligt beslut från länsstyrelsen 
att behöva schaktövervakning med avseende på arkeologi. Om arkeologiska 
lämningar påträffas finns risk att tidplanen kan påverkas.

F.1.3.3 Angränsande projekt
Under exploateringen av Masthuggskajen måste kringliggande projekt tas i 
beaktande. Närliggande projekt med stor påverkan är:

 » Västlänken, inklusive avstängning av Götatunneln

 » Skeppsbron (oklart när det projektet kommer igång)

 » Röda Bryggan

Västlänken
Främst är det byggtrafik som påverkar när de kör via Järntorgsmotet mot Station 
Haga eller mot arbetstunneln vid Stora Badhusgatan. 

Västlänken kommer även att bygga en tillfällig parkeringsplats på ett däck över 
Rosenlundskanalen. Det ska fungera som ersättningsparkering för de platser som 
projekt Västlänken tar i anspråk på andra ställen i området.

Under första halvåret 2021 stängs Götatunnelns ena tunnelrör för utbygganden 
av Västlänken. Det kommer att påverka trafiken i området.

Skeppsbron
Utbygganden av Skeppsbron kommer att påverka projektet. Dels kommer 
byggtrafik gå via Järntorgsmotet och dels kan trafikavstängningar medföra 
omflyttning av trafik. Samordning krävs. Tidplanen för Skeppsbron är i dagsläget 
oklar.

Röda Bryggan
Kvarter Röda Bryggan, som byggs öster om Masthuggskajen, kan komma att 
påverka projekt Masthuggskajen, främst med byggtrafik. Röda bryggan innebär 
ett tillskott av bostäder-, kontor- och handelsytor i området. Byggtrafik kommer 
påverka projektet. Samordning krävs.

Övriga projekt
Fler projekt med påverkan:

 » Underhållsarbeten på Älvsborgsbron och i Tingstadstunneln kommer att 
påverka trafiksituationen i området. 

 » Ny Hisingsbro

 » Stadens drift och underhållsprojekt
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Figur 286. Övergripande områdeskarta med projektdelar

Älvsborgsbron
Renoveringsarbeten pågår för Älvsborgsbron. Arbetena utförs under sommaren 
2020 och 2021. Arbetena begränsar framkomligheten för biltrafiken på bron, 
vilket kan medföra ökade trafikmängder på väg E45.

Tingstadstunneln
Renoveringsarbeten av tunneln kommer att pågå från 2022 och till 2025. Arbeten 
påbörjas inte förrän Marieholmstunneln är öppen för trafik. Då flyttas trafiken från 
Tingstadstunneln till Marieholmstunneln. Det kan medföra att viss trafik väljer 
att köra via Götatunneln istället, det vill säga ökade trafikmängder på väg E45.

Hisingsbron
Utbyggnaden av Hisingsbron pågår. Göta älvbron kommer att vara i trafik 
till och med sommaren 2021, då trafiken flyttas över till nya Hisingsbron. 
Spårvagnstrafiken flyttar över till Hisingsbron under hösten 2021.

Drift och underhållsprojekt 
Samordning med stadens drift- och underhållsprojekt och entreprenader inom 
och i anslutning till området behöver göras.

Projekt med ingen eller ringa påverkan

Linbana
Utbyggnad av linbana kommer inte att genomföras. Byggrätten kommer istället 
användas för annan verksamhet.

Marieholmstunneln
Utbyggnaden av tunneln pågår fram till 2021. Det påverkar inte Masthuggskajen.

F.1.3.4 Projektindelning 
Arbetsmässigt har området delats in i tre delar. Västra Masthuggskajen, Östra 
Masthuggskajen och Statlig Infrastruktur. Inom dessa områden har olika 
projektdelar identifierats, se figur 286. 

Projektdelar inom Västra Masthuggskajen

Masthamnsgatan
Ombyggnationen av Masthamnsgatan kan förenklat delas upp i två faser. Fas 1 
består av ledningsomläggningar som byggs i etapper. Gatan återställs sedan till 
en körbar yta (AG). Fas 2 består av ytskikt, utrustning, plantering och byggnation 
av Masthuggsparken.

De stora ledningsslagen som ska anläggas är fjärrvärme (FJV), fjärrkyla (FJK) 
och dagvatten. Spillvatten och vatten för nya kvarter kan ansluta till befintliga 
ledningar i Masthamnsgatans tvärgator.

Ledningsomläggningen kommer pågå i flera år samtidigt som majoriteten av 
kringliggande kvarter bygger på sina fastigheter. Det kommer medföra trånga 
arbetsförhållanden. Arbetet är tidskritiskt då kvarter i vissa fall ligger år framför 
ledningsutbyggnaden. Ett tidsglapp uppstår mellan när kvarter vill ha media 
inkopplat och när det kan få media inkopplat. 

Masthamnsgatan kommer användas som omledningsväg när framkomligheten 
på Första Långgatan begränsas. Masthamnsgatan används även som väg för 
byggtrafik. Det begränsar i sin tur i vilken ordning ledningarna kan byggas ut.

Första Långgatan
Arbetet längs Första Långgatan kan grovt delas upp tre faser. 

Fas 1 är på norra sidan av Första Långgatan. Fas 1 består av förberedande 
arbeten, ledningsomläggningar i etapper samt anläggning av dagvattenbrunnar 
och kantstenar. Ett flertal av spårvägens kontaktledningsstolpar behöver 

temporärt flyttas för att bland annat kvarter ska komma åt sina fastigheter. 
Ledningsomläggningen består framförallt av dagvatten och en stor spilledning 
som behöver flyttas vid Johannesplatsen. Gatan kommer sedan återställas till 
en körbar yta samt att kantstenar och dagvattenbrunnar kommer anläggas enligt 
slutgiltigt utförande. Spårvägen justeras i bredd för att möjliggöra mittmaster 
och räcken. Spårvagnstrafiken är avstängd och ersätts under byggskedet med 
busstrafik. 

Fas 2 är på södra sidan av Första Långgatan. Fas 2 består av ledningsomläggningar 
i etapper där gatan sedan färdigställs till sitt slutliga skede med markbeläggning 
och plantering. Cirkulationerna förbereds i detta skede.

Fas 3 består av att norra sidan av Första Långgatan färdigställs med ytskikt, 
utrustning och plantering. Cirkulationerna färdigställs i detta skede.

Faserna är anpassade för att bara en sida av Första Långgatan kan stängas av 
åt gången. Uppdelningen försöker även undvika att nya ytskikt körs sönder av 
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byggtrafik. Cykeltrafiken kommer till viss del i konflikt med alla arbeten längs 
gatan och en tryggare väg genom området är önskvärd. En dubbelriktad cykelväg 
i Andra Långgatan är en möjlighet som behöver utredas.

Projektdelar inom Östra Masthuggskajen

Halvön
När halvön spontas samt när påldäcket anläggs kommer framkomligheten på 
Masthamnsbron begränsas. Ambitionen är att minimera påverkan på trafiken och 
i första hand garantera framkomlighet för gång och cykel under hela byggtiden. 
Biltrafiken kommer i vissa skeden behövas ledas om via Heurlins Plats till 
Järntorgsgatan. Denna lösning ska bara användas vid behov. När det är möjligt 
ska trafiken som vanligt köra via Masthamnsbron.

När påldäcket är färdig anläggs ledningarna i sitt nya läge. Alla ledningsslag ska 
anläggas, men det är framförallt en stor spilledning med en dimension på 1400 
mm som utgör majoriteten av arbetet. 

För att B-kvarteren ska kunna komma igång med sina byggnationer behöver 
befintliga ledningar flyttas. Ledningarna kan inte flyttas förrän påldäcket är 
färdigställt. Projektet halvön är därav tidskritiskt då det påverkar andra projetkdelar.

Gränsdragningen är under utredning. 

Emigrantvägen
Emigrantvägen ska flyttas norr om dagens läge för att möjliggöra byggnation av 
B-kvarteren. 

Emigrantvägens byggnation är tydligt sammankopplat med halvöns byggnation 
och därmed B-kvarteren. Om Emigrantvägen försenas kommer även B-kvarteren 
försenas.

Järnvågsparken
Parken kommer förmodligen anläggas i två faser. Fas 1 utförs när överdäckningen 
av Götatunnelns ramper är färdiga och syftar på den del av parken som är mellan 
de två ramperna. Fas 2 färdigställs i slutet av projektet när B-kvarteren är färdiga.

Olof Palmes plats
Nya ytskikt och kantstenar anläggs på Olof Palmes plats norr om Järntorget. 
Den nya utformningen möjliggör förbättrad framkomlighet för busstrafiken samt 
att den ersätter befintlig bussväg över Heurlins Plats. Det möjliggör i sin tur att 
överdäckningen på avfartsrampen från Götatunneln kan påbörjas.

Projektdelar inom Statlig Infrastruktur

Högvattenskydd
Ett högvattenskydd ut mot älven kommer att ordnas genom att befintlig bullerskärm 
längst Oscarsleden tätas för att klara dimensionerande högvattennivå.

Figur 287. Översiktlig tidplan för de olika projektdelarna och beroenden

E45
Arbetena på E45 omfattas av en ombyggnation av avfartsramp till Järntorgsmotet, 
en ny påfart från Nya Hälsingegatan samt att av- och påfarten vid Östra 
Sänkverksgatan stängs.

Järntorgsmotet och Järnvågsgatan
Nya ytskikt, bullerskydd och kantstenar anläggs. Motet behåller samma funktion 
som idag men med färre körfält för biltrafiken. Mer yta ges istället till gång och 
cykel.

Överdäckning av ramperna till Götatunneln
Av- och påfartsrampen till Götatunneln ska överdäckas. Under byggnationen 
kommer ramperna vara avstängda för biltrafik. 

De båda ramperna har olika beroenden. Avfartsrampen kan inte påbörjas förrän 
den nya busslösningen på Olof Palmes plats är färdigställd. Påfartsrampen kan 

inte påbörjas förrän Hotell Draken (C3) är färdigställt. B-kvarteren kan i sin tur 
inte påbörjas innan bland annat överdäckningen är färdigställd.

Överdäckningens syfte är att förbättra luftkvaliteten för A- och B-kvarteren och 
därmed möjliggöra bostadsbyggnation. Överdäckningen måste därför vara klar 
innan inflyttning kan ske i närliggande bostadskvarter.

F.1.3.5 Tidplan
För utbyggnaden av området, både avseende kvarter och allmän plats, har en 
tidplan tagits fram, se figur 287. Tidplanen har justerats och anpassats under 
processen inom GFS:en. Allt eftersom fler detaljer och ny kunskap kommit fram 
har anpassningar fått göras. Den tidplan som redovisas i GFS:en är som så den 
såg ut 2020-03-01. Processen med genomförandeplaneringen har sedan fortsatt 
parallellt med färdigställandet av GFS-rapporten, varför processen kan medföra 
att tidplanen skiljer sig från den som redovisas här. En viktig del i tidplanen är de 
beroenden mellan olika aktiviteter som framgår av figur 288-290.
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Tidplanen för utbyggnad av allmän plats har utgått från Trafikkontorets 
prioriteringar och möjligheter och skiljer sig därför mot den tidplan som finns i 
exploateringsavtalet. Det som styrt tidplanen är de långa tiderna för upphandling 
av projektör, projektering och upphandling av entreprenör. Detta arbete kan inte 
påbörjas förrän GFS-arbetet är klart. Tidplanen bygger också på att Trafikkontoret 
får ta samordningsansvaret för utbyggnaden av ledningar och samordna det med 
markarbetena för allmän plats.

F.3.2 Mobility management under byggtiden
I takt med att exploateringen av Masthuggskajen genomförs kommer nya krav 
att ställas på trafiksystemet, då antalet resor med privat bil väntas öka i området. 
För att säkerställa att en stor del av de åtgärder, enligt Grön transportplan som 
Trafikkontoret har åtagit sig uppfylls, har beslut tagits att genomföra en mobility 
managementutredning. Detta för att presentera åtgärder för att reducera antalet 
resor med bil och främja resandet med hållbara transportmedel. Målsättningen 
med utredningen är att i enlighet med målen i Göteborg Stads trafikstrategi 
reducera användandet av bil med 25 procent till år 2035. Vidare ska det råda god 
framkomlighet och trafiksäkerhet i utredningsområdet och boende ska erhålla 
information om aktuell trafiksituation under byggtiden.

F.3.2.1 Analys av behov och påverkan
Beslutet att genomföra en mobility managementutredning för Masthuggskajen 
baseras på en Analys av behov och påverkan som genomfördes under hösten 2018, 
se bilaga 13. Analysen redogjorde för vilka åtgärder som behövs för att säkerställa 
framkomlighet och tillgänglighet på Masthuggskajen under exploateringstiden 
samt efter färdigställandet. Utredningen kartlade olika intressenter och 
verksamheter i området samt fastställde vilka hänsyn som behöver tas till 
under exploateringstiden. Vidare analyserades trafiksituationen och hur olika 
trafikanters framkomlighet och tillgänglighet påverkas under exploateringstiden. 
Behovsanalysen visade att det fanns behov av en mobility managementutredning 
för projektområdet. 

F.3.2.2 Mobility management
Mobility management syftar till att främja användandet av hållbara transportmedel 
framför bil. Mobility management innebär att via implementering av mjuka 
åtgärder förändra människors beteende och attityd i trafiken. Mjuka åtgärder kan 
vara åtgärder som förbättrar utformningen och utbudet av hållbara transportmedel. 
Det kan också vara beteendeförändrande åtgärder i form av olika styrmedel och 
information. Bäst effekt erhålls när samtliga fyra kategorier av åtgärder används 
samtidigt. I figur 291 visas exempel på olika åtgärder av respektive kategori. 

Utredningen av mobility management har genomförts i två steg. Under 2019 
genomfördes en första utredning, se bilaga 11. Denna har under våren 2020 byggts 
på med tid och kostnad,se bilaga 12. Utredningarna visar att det är möjligt att under 
byggtiden reducera användandet av bil med 25 %. För att uppnå detta föreslås 
sex olika paket med mobility managementåtgärder, att implementera i och runt 
projektområdet. Ett framkomlighetspaket, ett cykelpaket, ett parkeringspaket, ett 
informations- och säkerhetspaket, ett transportpaket och ett kollektivtrafikpaket. 
Åtgärderna planeras att införas på Masthuggskajen vid tre olika skeden under 
byggskedet. Åtgärderna samordnas med arbetet med Grön Transportplan.

Utredningen konstaterar också att genomförandet av åtgärderna inte bara är upp 
till Trafikkontoret utan det krävs en samverkan mellan olika aktörer för att nå 
målen. I figur 292 sammanfattas åtgärder från de sex åtgärdspaketen och det 
framgår vem som föreslås ansvara för respektive åtgärd.

Som komplement till mobility managementåtgärderna rekommenderas i paketen 
också olika typer av nudging. Nudging ska användas i form av informationsspridning 
samt fysiska förändringar i gatumiljön. Inom trafikplaneringen används ofta 
nudging som komplement i mobility management-sammanhang. Själva begreppet 
”nudging” kommer från beteendevetenskapen och handlar om att påverka 
människors beteenden. Nudging är ett verktyg för att göra det enklare att ”välja 
rätt”, det vill säga att uppmuntra ett önskvärt val och att ”knuffa människor i 
rätt riktning”. I det här fallet handlar det alltså om att få människor att anamma 
ett önskvärt trafikbeteende och till exempel välja en viss typ av transportmedel.

F.3.3 Parkeringsutredning för byggtiden
I genomförd parkeringsutredning, se bilaga 10, konstateras att det i dagsläget 
finns ett överskott på bilparkeringsplatser på Masthuggskajen. I samband med 
exploateringen som sker etappvis kommer utbudet av parkeringar i Masthuggskajen 
vara högre än efterfrågan fram till år 2022 då det sker en brytpunkt. Efter år 
2023 beräknas efterfrågan av parkering att kunna tillgodoses. Detta beror på att 
rivningen av parkeringshuset Snipan överlappar med byggnationen av det nya 
parkeringshuset i kvarter G samt att ett stort antal parkeringsplatser vid Heurlins 
plats i kvarter B tas i anspråk vid arbetet som sker där.

Idag nyttjas ett antal parkeringar på Masthuggskajen av bilförare utan målpunkt 
i området. Masthuggskajen tillgodoser alltså delvis efterfrågan av parkering 
från närliggande kvarter. Om dessa räknas in i områdets parkeringsbehov 
blir parkeringssituationen under exploateringstiden mer problematisk. Därför 

Figur 288. Beroenden inom västra delen

Figur 289.Beroenden inom östra delen

Figur 290.Beroenden längs Oscarsleden Figur 291. Mobility managementkategorier och exempel på åtgärder. 
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Figur 292. Åtgärdspaket för Mobility Management med ansvariga för respektive åtgärd
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- Uppförande av återvinningsstation.
- Tidsreglera byggtransporter. 
- Säkerställ framkomligheten för 
byggtransporter. 
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behöver efterfrågan av parkering från närliggande kvarter tillgodoses på andra 
platser om inte efterfrågan på parkering kan minskas med olika mobility 
management-åtgärder.

Resultatet från mobility managementutredningen syftar till att föreslå ett paket 
men mobility management-åtgärder som ska reducera biltrafiken i projektområdet. 
Effekterna från dessa åtgärder bedöms leda till att efterfrågan av parkeringar 
minskar i enlighet med stadens målsättning om en minskning med 25%.

F.3.4 Trafikföringsprinciper
Nedan presenteras projektets generella trafikföringsprinciper: prioriteringen av 
trafikantgrupper, principerna vid omledning, projektets mest kritiska moment, 
kopplingen till intilliggande projekt, lösningsalternativ, tidsplanen samt kraven 
på drift och underhåll. I bilagor redovisas trafikföringsprinciperna för respektive 
trafikslag och för olika perioder av utbyggnaden av området.

F.3.4.1 Trafikprioritering
KomFram är ett samarbete mellan Trafikkontoret, Trafikverket och Västtrafik 
för att samplanera projekten i tid och rum. Hänvisning till KomFrams riktlinjer 
för prioriterade trafikslag samt handledning mm för trafikföringsprinciper finns 
i Teknisk Handbok.

Vid framtagandet av trafikföringsprinciperna för utbyggnad av en befintlig gata 
enligt figur 293 har trafikantgrupper prioriterats enligt nedan. 

1. Gång- och cykeltrafik samt angöringstrafik.

2. Kollektivtrafik och näringslivets transporter.

4. Biltrafik.

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafik ska alltid komma fram i gatunätet, även vid pågående arbete, 
se figur 294-295. Kortare omledning får göras, men gång- och cykeltrafikanters 
genhet får inte påverkas märkbart. Vid omledning ska en tydlig trafiksituation med 
god sikt och vägvisning skapas. Det innebär även att belysning bibehåller en god 
standard under hela byggtiden. Då tillfälliga lösningar för gång- och cykeltrafik 
används ska de uppfylla kraven i gällande regelverk, till exempel avseende ytskikt 
och bredder. Om möjlighet finns att erbjuda högre standard än minimikraven, tex 
avseende ytskikt och bredder, är detta eftersträvansvärt. Gång och cykel ska förbli 
två attraktiva, trygga och säkra transportmedel under hela byggskedet. 

Längs Emigrantvägen går pendelcykelstråk in mot centrum. Det är ett viktigt 
och prioriterat stråk för cykeltrafik och måste hållas öppet och med hög standard 
under hela byggtiden. 

Då Masthamnsgatan under en längre period kommer att vara en omfattande 
byggarbetsplats och bitvis avstängd samt hårt trafikerad av byggtrafik är det inget 
lämpligt cykelstråk. Cykeltrafiken hänvisas då till Första Långgatan, alternativt 
kan det bli aktuellt att iordningställa Andra Långgatan för cykeltrafik.

Järnvågsgatan och Järntorgsmotet kommer under utbyggnadstiden vara hårt 
belastade med biltrafik och byggtrafik samt pågående byggnationer av både kvarter 
och allmän plats. Därför kommer gång- och cykeltrafik under vissa perioder styras 
till stråket öster om Folkets Hus där det kommer att upplevas tryggare och säkrare.

Angöringstrafik 
Angöringstrafik med målpunkter i området skall ges fortsatt möjlighet att nå sina 
destinationer. Prioritering för denna trafikantgrupp avser leveranser av varor och 
tjänster som post, avfallshantering och hemtjänst.

Kollektivtrafik och näringslivets transporter
Dessa transportslag skall fungera under hela byggtiden i och genom området, se 
figur 296. Mindre och kortare omledningar kan accepteras. Om kollektivtrafik 
och godstransporter leds om ska tillfälliga lösningar uppfylla samma krav som 
permanenta lösningar med avseende på tillgänglighet, säkerhet och framkomlighet. 

Kapaciteten i kollektivtrafiken ska upprätthållas under byggtiden för att bibehålla 
attraktiviteten. Omledning av kollektivtrafik bör endast ske i mindre utsträckning. 
Tillfälliga omlokaliseringar av hållplatslägen bör inte genomföras. Till åtgärder 
som påverkar kollektivtrafiken ska lösningar tas fram i samråd med Västtrafik. 

Biltrafik
Biltrafik har lägst prioritet. Vid platsbrist är det enligt prioriteringsordningen 
biltrafik som ska ledas om via intilliggande gator eller ut via leden, se figur 297. 
Hållbara transportmedel prioriteras framför bil för att förmå bilister att resa mer 
miljövänligt. För att klara trafiksituationen i området under byggtiden behöver Figur 293.Princip för utbyggnad i befintlig gata.

Figur 294.Trafikföringsprinciper för gångtrafiken under byggtiden

Figur 295. Trafikföringsprinciper för cykeltrafiken under byggtiden

Figur 296.Trafikföringsprinciper för kollektivtrafiken under byggtiden
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biltrafiken reduceras. Området ska fortsatt vara tillgänglig med bil men omvägar 
och reducerad hastighet blir något att räkna med. Genomfartstrafiken bör ta annan 
väg.

De generella trafikföringsprinciperna eftersträvar att i största möjliga mån 
bibehålla dagens kapacitet i vägnätet och att främja hållbara transportmedel. 
Under hela exploateringstiden ska all de prioriterade trafikslagen ges fortsatt 
möjlighet att färdas genom projektområdet, för biltrafiken är tillgänglighet till 
målpunkter prioriterat före genomfart. Biltrafiken får räkna med omledningar 
medan gång-, cykel- och kollektivtrafik ska kunna färdas genom området utan 
större påverkan.

Biltrafik på Första Långgatan leds i första hand om via Masthamnsgatan. På 
samma sätt leds biltrafik på Masthamnsgatan om via Första Långgatan. Biltrafik 
kan också ledas om via Andra Långgatan. Gatan anses dock inte lämplig för 
större trafikflöden eller längre perioder men för omledning för angöringstrafik 

till Första Långgatan kan det bli aktuellt. För biltrafik med målpunkter längs 
Första Långgatan och Masthamnsgatans ska framkomligheten säkerställs i största 
möjliga mån. Då omledning med tillfälliga trafiklösningar används ska de uppfylla 
kraven i Teknisk handbok Göteborgs Stad. 

Under hela exploateringstiden ska det alltid finnas en utfart för biltrafik mot 
Oscarsleden från projektområdet.

Biltrafik på Emigrantvägen öster ut mot Skeppsbron och Packhuskajen har ingen 
alternativ väg. Emigrantvägen är ersättningsväg för Götatunneln och behöver 
vara framkomlig under hela utbyggnadsperioden, även för lastbilar med släp. 
Under vissa perioder kan det bli aktuellt att leda trafiken ner mot Järntorgsgatan 
via Heurlins plats, dels när vissa grundläggningsarbeten och ledningsarbeten 
görs i anslutning till Masthamnsbron och dels när Skeppsbron kommer igång 
och bygger.

Koppling till omkringliggande projekt
Då fler byggprojekt pågår samtidigt, både inom och utanför projektområdet, är det 
viktigt att samordning sker mellan de olika projekten, se figur 298. Ett närliggande 
projekt som har stor påverkan på Masthuggskajen är Skeppsbron. Trafik från 
Masthuggskajen planeras att växelvis ledas österut via Masthamnsbron och 
Pusterviksbron, vilket förutsätter att gatunätet fortsätter på andra sidan broarna. 
Projekt Skeppsbron planerar att stänga av all trafik öster om Masthamnsbron, 
vilket har stor påverkan på Masthuggskajens trafikföring. Då projekt Skeppsbron 
är vilande är det svårt att uppskatta en tidpunkt när deras avstängning kommer ske. 

Västlänkens utbyggnad kommer att pågå under utbyggnadstiden för 
Masthuggskajen, vilket medför transporter till och från bygget samt att 
trafikavstängningar på grund av bygget kan leda till ändrade körvägar och ökat 
antal fordon i utredningsområdet. Underhållsarbeten kommer att ske både på 
Älvsborgsbron och Tingstadstunneln under utbyggnadstiden för Masthuggskajen. 
Vilka effekter det får på området är svårt att bedöma idag. Det kan komma att Figur 297. Trafikföringsprinciper för biltrafiken under byggtiden, olika skeden

Figur 298. Närliggande projekt som bör samordnas med Masthuggskajen. 

medför att fler väljer att åka kollektivt vilket medför ökat tryck på kollektivtrafiken 
i området.

Ytterligare ett intilliggande projekt som kan komma att påverka arbetet på 
Masthuggskajen är Kvarter Röda bryggan som byggs öster om området. Arbetet 
kan kräva trafikavstängningar, ändrade körvägar och bidra till ett ökat antal fordon 
i området. 
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För att ta fram önskade kvaliteter för Masthuggskajen upprättades ett flertal 
handlingar i detaljplaneskedet som Kvalitetsprogram och Hållbarhetsprogram 
(HÅP). Dessa handlingar beskrivs i avsnitt B. För att säkerställa att de kvaliteter 
som avser allmän plats omhändertas i det fortsatta arbetet var en inledande 
aktivitet i GFS-arbetet att utifrån bakomliggande utredningar sammanställa en 
kravmatris. Den finns som arbetsmaterial till GFS:en och har använts som en 
checklista vid projekteringen.

De olika byggaktörerna för Masthuggskajen har för att säkerställa de önskade 
kvaliteterna i respektive kvarter upprättat aktörsspecifika handlingsplaner. 
Dessa redovisar hur åtgärderna i Hållbarhetsprogrammet hanteras i aktuellt 
kvarter. För allmän plats skaTrafikkontoret upprätta en aktörsspecifik 
handlingsplan för det fortsatta arbetet. Nedan redovisas hur relevanta åtgärder 
från Hållbarhetsprogrammet för allmän plats hanterats i GFS-rapporten. I 
Hållbarhetsprogrammet redovisas nio mål. För varje mål har ett antal åtgärder 
definierats. Åtgärderna har fått en eller flera ansvariga aktörer. För allmän plats 
hanterat endast de åtgärder som berör allmän plats. I detta  kan därför endast 
grad av måluppfyllelse tydliggöras för de åtgärder som berör allmän plats. Den 
slutliga graden av måluppfyllelse gentemot Hållbarhetsprogrammets nio mål görs 
av programledningen.

Bedömningen av måluppfyllelse för respektive åtgärd är gjord utifrån var i 
processen GFS-rapporten befinner sig. Det innebär att även om något markeras 
med hög måluppfyllelse så kan det krävas mer arbete för att åstadkomma detta, 
men att vi inte ser några större problem med att nå dit. De olika kolumnerna 
belyser följande:

Åtgärd: Hållbarhetsprogrammets åtgärder för respektive mål, som är aktuella 
för allmän plats, det vill säga där Trafikkontoret är en av de ansvariga parterna. 
Ett antal ytterligare åtgärder hanteras också då de under arbetets gång visat sig 
vara aktuella för allmän plats eller där Trafikkontoret kan ses som byggaktör för 
allmän plats.

Hantering i GFS: Kort beskrivning av vad som gjorts i GFS-arbetet för att 
uppfylla målet.

Måluppfyllnad: Bedömning av måluppfyllelsegrad utifrån genomförda åtgärder, 
Låg, Medel eller Hög. 

Kommentar: Ytterligare kommentar till genomförda åtgärder eller till varför 
hög måluppfyllelsegrad inte kan förväntas och vad som i så fall krävs för detta.

G. Måluppfyllelse

Åtgärd enligt hållbarhetsprogram (HÅP) Ansvarig enligt HÅP Hantering i GFS Kommentar

Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och 
vara den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna

Tillämpa projektets framtagna gestaltningsprinciper från 
Kvalitetsprogrammet i vidareutvecklingen av aktörsspecifika projektskisser.

Byggaktörer,
Stadsbyggnadskontoret

GFS:en hanterar de gestaltningsprinciper som avser allmän plats. Ett arbetsverktyg i form av en kravmatris har upprättats för allmän plats för 
att säkerställa att gestaltningsprinciper från Kvalitetsprogrammet 
inarbetas i GFS  för allmän plats.

Ett gestaltningsråd instiftas och leds av SBK som i samråd med Älvstranden 
godkänner projektskisser utifrån identitetsbeskrivningen och 
gestaltningsprinciperna och hållbarhetsprogrammet. En detaljerad 
uppdragsbeskrivning för rådet tas fram.

Stadsbyggnadskontoret i 
samråd med Älvstranden

SBK och Älvstranden har instiftat ett kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har medverkat i granskningen av Programhandlingen.

Skapa process som säkerställer att identitetsbärande byggnader och 
funktioner som höga hus och linbanan och allmän plats speglar identiteten.

Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

GFS:en hanterar den identitet och de funktioner som avser allmän plats. Hur 
detta hanteras redovisas i beskrivning och konsekvensbedömning av 
gestaltningsförslaget i GFS-rapportens  kapitel E och F.

Den stärkta identiteten framgår av Programhandlingens kapitel F1 där s k 
frizoner utgör identiteten för allmän plats. Detta arbetssätt beskrivs i PM 
till GFS-rapporten.

Staden tillämpar enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning i samverkan 
med Göteborg Konst.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Enprocentregeln gäller även för allmän plats. Inom ramen för GFS:en har Göteborgs Konst tagit fram ett Konstprogram 
som redovisar hur konsten ska hanteras i GFS och fortsatt arbete. 

Arbete med konst och utsmyckning sker enligt Masthuggskajens 
konstprogram.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Göteborg Konst har tagit fram ett nytt Konstprogram som även omfattar 
allmän plats.

Konstprogrammet utgör en del av GFS:en.

Temporära konstnärliga aktiviteter genomförs under byggtiden för att 
manifestera områdets identitet. Exempelvis vepor, plank, flyttbara 
konstinstallationer, graffitti, ställningsintäckningar osv.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Behovet av tillfälliga aktiviteter hanteras i GFS-rapportens  kapitel F. Konkretisering sker i fortsatt arbete och det är inget som omöjliggörs av 
utformningen enligt GFS-rapporten.

Dagvatten används i konstnärliga vatteninstallationer i det offentliga 
rummet och på skolgårdar där detta är möjligt.

Kretslopp och vatten,
byggaktörer, Göteborg
Konst, Trafikkontoret,
Park och naturförvaltningen

GFS:en hanterar dagvatten för allmän plats. Hur dagvatten föreslås hanteras 
på allmän plats framgår av GFS-rapportens kaptiel F. Dagvatten omfattas inte 
av 1%-regeln för konst. Skolgårdar hanteras inte av allmän plats.

I arbetet med GFS:en har samarbete skett med Rain Gothenburg. 
Måluppfyllelse försvåras av att Park- och Naturförvaltningen sagt nej till 
vatteninstallationer med hänsyn till driftkostnaden. Möjligheten till 
vatteninstallationer diskuteras därför mellan allmän plats och kvarter.

En temporär paviljong till Ostindiefararen skapas under genomförandetiden 
för att sedan ersättas av en permanent lösning.

Stiftelsen för Ostindiefararen

Enskilda fastighetsägare inom konsortiet som har sociala verksamheter 
och/eller målpunkter inom sina fastigheter verkar för bevarande i befintligt 
eller fortsatt placering av dessa inom planområdet.

Byggaktörer

Konsortiet verkar för att verksamheter som vänder sig till grupper i behov av 
socialt stöd bereds plats inom planområdet med syfte att förstärka 
områdets ”vana av socialt arbete”.

Byggaktörer

De krav som ställs i Belysningsprogram för Södra Älvstranden följs. Trafikkontoret, byggaktörer Bearbetning och färdigställande av Belysningsprogrammet för allmän plats 
har skett som en del av GFS-arbetet.

Belysningsprogrammet utgör underlag för hantering av belysning för 
allmän plats.

Kontrasterna mellan mörker och ljus bibehålls genom en belysning som är 
anpassad efter tidpunkt på dygnet, året och säsongen.

Trafikkontoret, byggaktörer Kontrasterna bibehålls genom den olika belysningshierarkier som valts och 
som redovisas i Belysningsprogrammet.

Belysningsprogrammet är en del av GFS:en. För kontraster mellan ljus och 
mörker krävs samordnig mellan allmän plats och kvarter.

Platser och byggnader som utgör primära landmärken ska vara belysta hela 
natten så att deras funktion som orienteringsmärken kan leda besökare och 
boende rätt alla tider på dygnet och året.

Trafikkontoret, byggaktörer Förslag till byggnader och landmärken som föreslås belysas nattetid framgår 
av Belysningsprogrammet.

Samordning med byggaktörer krävs.

Stråkens karaktär stärks av belysningen utmed dem i levande 
bottenvåningar och offentliga rum.

Trafikkontoret, byggaktörer Stråkens olika betydelse framgår av de olika belysningshierarkierna i 
Belysningsprogrammet. Hur detta hanteras vid utformning av bottenvåningar 
får säkerställas i kommande bygglovsprövning och granskning.

Ytterligare samverkan mellan byggaktörer och allmän plats krävs för att 
säkerställa måluppfyllelse. Detta kan till viss del ske i fortsatt arbete med 
GFS:en, men är också en fråga som hanteras vid bygglov och genom 
samordning mellan olika aktörer.

En checklista för bygglov för ljussättning tas fram för att underlätta 
bygglovshandläggningen för ljusinstallationer.

Stadsbyggnadskontoret

Mål 2 - Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen

Ta fram plan för innovations- och utvecklingsprocess för Levande 
Bottenvåningar (process, organisation, tidplan och budget) med tydliga 
problemformuleringar och behovsanalys.

Älvstranden Utveckling
och konsortiekoordinator
med stöd av LBV-grupp

Ta fram Masterplan innehållande:
• Intressentkartläggning som möter målambitionen med LBV och 
Masthuggskajens identitet.
• Dialog med utvalda aktörer kopplat till intressentkartläggning för 
identifiering av utmaningar och möjliga lösningar för etablering.
• Utveckling av innehållskoncept utifrån dialogunderlag och utredningar 
som möter hållbarhetsmål, krav enligt Citylab och MHK identitet.

Byggaktörer i samverkan
med berörda förvaltningar
och bolag inom
Göteborgs stad

Masterplanen har varit underlag till den utformning av allmän plats som 
redovisas i GFS-rapporten.

Utveckla metoder som möjliggör en stor mix av verksamheter med olika 
betalningsförmåga, till exempel diversifierad hyressättning.

Byggaktörer

Utveckla samverkansmodeller/samverkansorganisation för att 
vidmakthålla och vidareutveckla ambitionerna om innehåll och karaktär 
även under förvaltningsfasen.

Byggaktörer i samverkan med 
andra berörda 
fastighetsägare och 
verksamheter

Säkerställa att planens zonering för bostadsändamål på kajen kompletteras 
med publika bottenvåningsverksamheter som lockar människor att möta 
vattnet.

Stadsbyggnadskontoret, 
byggaktörer

Utveckla strategi för etablering av temporära verksamheter och funktioner 
för att stötta befintliga verksamheter under byggskede. Koppla till 
utbyggnadsplan.

Byggaktörer

Färdigställ strategi för kulturkvarter som tydligt svarar mot intressenters 
förutsättningar i relation till placering, lokaler och hyror. Håll dialogen med 
intressenter levande och för in kulturintressenter i arbetet med 
Masterplan.

Byggaktörer

Säkerställ full flexibilitet i planen för att möjliggöra så många olika 
alternativ som möjligt för verksamheter och funktioner som ska samsas på 
Kommersenplatsen.

Älvstranden Utveckling,
Stadsbyggnadskontoret

Säkerställ att Kommersens verksamhet kan fungera även på kort sikt, trots 
byggnadens problematiska skick.

Riksbyggen (i egenskap
av fastighetsägare)

Starta platsbyggnadsprocess enligt Strategisk Platsbyggnad Kommersen. Älvstranden Utveckling i 
samverkan med Riksbyggen 
och andra intressenter

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen

Planens medgivna bostäder bli uppförda inom detaljplanens 
genomförandetid.

Byggaktörer, Älvstranden 
Utveckling

Byggaktörer som bygger hyresrätter ska ta fram affärsmodeller som 
möjliggör att målbilden för socialt blandat boende kan nås och hållas under 
15 år från inflytt.

Byggaktörer som bygger 
hyresrätter

Vid kompletterande markanvisning anvisas mark till aktörer som visar hur 
minst 10 procent av hyresrätterna kan erbjudas marknaden med en hyra om 
1100kr/kvm/år i 15 år (2017 års penningvärde).

Älvstranden Utveckling,
Fastighetskontoret

Nya koncept och affärsmodeller för bostadsrätter som bidrar till målbilden 
för socialt blandat boende ska tas fram.

Byggaktörer som bygger
bostadsrätter

Fördelning av lägenhetsstorlekar balanseras utifrån varje parts åtagande 
och affärsidé så att målbilden om socialt blandat boende nås.

Byggaktörer

Samverkansavtal kring kommunala andrahandskontrakt på sociala och 
medicinska grunder upprättas mellan kommunen och byggaktörer.

Fastighetskontoret,
byggaktörer

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet

Särskilda fördjupningar tas fram för de särskilt viktiga platserna som 
beskriver programmering av innehåll och hur kvaliteterna ska nås. Detta är 
underlag för projektering. Sociala och ekologiska och driftsmässiga 
kvaliteter säkras. Dessa ska stämmas av mot behov från tidigare dialoger 
etc.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, Älvstranden
Utveckling

GFS:en hanterar allmän plats. Fördjupningar för allmän plats är en del av den 
utformning som redovisas i GFS-rapporten. Separata PM har också upprättats 
för geografiska och tematiska frågor enligt listan i kapitel O i GFS-rapporten.

Under framtagandet av trafik- och gestaltningsförslaget har kontinuerliga 
avstämningar genomförts inom olika forum och med berörda aktörer och 
förvaltningar.

Skyltning till målpunkter och information om tillfälliga/temporära platser 
finns redan under planerings och genomförandefasen och är tydlig, flexibel 
och flyttbar.

Trafikkontoret Berörs kort i GFS-rapporten, men är huvudsakligen en fråga för kommande 
arbete.

Hanteras i fortsatt arbete och behöver samordnas med 
utbyggnadsplaneringen.

Bollplaner och odlingsplatser placerade på parkeringshusets
tak ska vara tillgängliga för allmänheten utan avgifter
eller krav på medlemskap.

Parkeringsbolaget

Alla platser är namngivna och det finns en tydlig skyltning inom området och 
genom området så att boende och besökande enkelt kan orientera sig.

Trafikkontoret Det behöver klargöras vilka platser som ska vara föremål för skyltning. Behov av Skyltprogram har lyfts under processen och principer redovias i 
GFS-rapporten.

Alla vistelseytor på tak utformas för fullgod trygghet, t ex alternativa
utgångar och god insyn (oavsett om de är privata eller allmänna).

Fastighetsägare som bygger 
platser på tak

Platser i området är flexibla och möjlighet för att koppla in på el och vatten 
byggs för att möjliggöra tillfälliga aktiviteter.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Diskussion har förts om hur många platser som rimligen bör ha anslutning av 
el och VA. Beslut har tagits på allmänplats-forum om tre lämpliga platser. 

De tre platserna inarbetas i GFS och systemhandling.

Sittplatser placeras ut med ett avstånd på max 25 meter. Trafikkontoret Övergripande placering av sittplatser framgår av trafik- och 
gestaltningsförslag i kapitel E. Även andra element som murar och 
avspärrningar kan anläggas sittvänliga.

Placering av sittplatser bearbetas i fortsatt arbete med GFS:en. 
Utgångspunkten är inte av avståndet ska vara 25 m utan en ändamålsenlig 
placering.

Mikroklimatstudien används som utgångspunkt för att skapa lugna platser 
med utformning och funktion för lä.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De studier som gjort inom detaljplanen för buller, vind och sol har varit 
utgångspunkt i GFS:en. Fördjupade studier av sol och buller har också gjorts 
utifrån framtagen modell.

Bra klimatlägen har diskuterats mellan Allmän plats och kvarter på 
gemensamma forum. 

Platser för rekreation och motion skapas på kajen och i östra
parken.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De stråk för gång- och cykel som anläggs blir en del av rekreationsmiljön kring 
älven. I både Masthuggsparken och Järnvågparken finns ytor för rekreation.

Stråk kopplas även till angränsade delar av staden, som stråket längs 
kajen som går vidare i projekt Skeppsbron.

Anläggning av lekplatser, aktivitets- och mötesplatser sker så att de finns 
tillgängliga inom 300 meter från alla delar av området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Platser för lek och aktivitet framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-
rapportens kapitel E. B la finns lek- och aktivitetsstråket längs 
Masthamnsgatan och Järnvågsparken.

Måluppfyllelsen stärks även av att områdets två förskolegårdar ska vara 
tillgängliga för övriga utanför kontorstid.

Varje mötesplats har minst två funktioner, eller sociotopvärden, vilka 
kombineras på olika sätt på olika platser och med god spridning inom 
området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Av trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E framgår hur mötesplater kan 
nyttjas för att t ex samordna rekreation och lek eller social samvaro och 
marknad.

För att säkerställa detta fullt ut föreslås Park- och Naturförvaltningen 
upprätta ny sociotopkarta för Masthuggskajen. Det är dock inget arbete 
som genomförts.

Skolgårdar ska utvecklas med stimulerande lekmiljöer för att stärka barns 
motoriska och mentala utveckling genom ett varierat utbud av vegetation, 
lekredskap, odlingsmöjligheter och aktivitetsytor.

Lokalsekretariatet/Lokalförva
ltningen,Stadsdelsförvaltning
en

Utformning av förskole- och skolgårdar ska nå en lekvärdesfaktor på tre. 
Stadens ramprogram föreskriver 35 m2/barn, Planen medger att 
utemiljöer/friyta ska vara 15–20 m2/barn.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Inomhus och utomhusmiljöer ska utvecklas utifrån ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv med senast tillgängliga kunskap.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Det ska vara möjligt att stänga av kvarteret närmast skolor och förskolor för 
fordonstrafik.

Trafikkontoret I GFS-rapporten hanteras behov av tidsstyrning av trafiken, t ex i anslutning 
till områdets två förskolor.

Frågan behöver diskuteras vidare. Det finns dock inget i GFS-rapporten som 
förhindrar en tidsstyrning.

Utformning och byggnation av förskolor ska göras så att flexibilitet för 
framtida ombyggnation till skolor är möjlig till rimlig insats.

Verksamheterna,
Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Barn ges möjlighet till att medverka i utformningen och påverka skolmiljön. Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

På skolgårdarna ska det finnas utrymme och tillräckligt jorddjup för 
vegetation och möjlighet till odling.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskolornas gårdar bidrar med ekosystemtjänster och har en grönytefaktor 
om lägst 0,6.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Utformningen av skolgårdar ska vara sådan att den fungerar även för annan 
typ av användning och för andra åldersgrupper utanför verksamhetens 
öppettider.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskole- och skollokaler ska utvecklas så att delar kan samnyttjas genom 
att göras tillgängliga för andra ändamål efter stängning.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Bullermodellering sker för att identifiera platser där särskild planering av 
bulleråtgärder krävs. Undersökningar om upplevelsen av ljud inom området 
genomförs före, under och efter genomförandet av planen.

Stadsbyggnadskontoret GFS:en har utgått från detaljplanens bulleranalyser och 
kompletterats med ny analys för Järnvågsparken. Fördjupad analys saknas för 
E45.

Trafikkontoret har ett pågående arbete med buller och akustik för allmän 
plats som ska fortsätta fram till färdig GFS.

En verktygslåda för ljudåtgärder tas fram och nyttjas vid utformningen av 
området. Verktygslådan innefattar även principer för hur ljud hanteras 
under byggskedet tas fram.
Åtgärder kan testas i testlab för ljud före.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar verktygslåda för allmän plats. Ett PM med förslag till 
bulleråtgärder och soundscaping har upprättats som en del av GFS-
rapporten.
Något test i testlab avses inte genomföras.

PM ska utgöra underlag för fortsatt arbete i kommande projektering. 
Beslut behöver tas om vilka åtgärder som ska inarbetas i utformningen.

Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping),
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer
attraktiv för att stärka stråkets överbryggning av trafikplatsen.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar detta avseende allmän plats. Platsen är identifierad i GFS-
rapportens kapitel Eoch F och ingår i PM om bulleråtgärder och soundscaping.

PoNF har sagt nej till vattenspel och dialog förs med Älvstranden om annan 
finansiär.

Bullermodellering uppdateras för att kvalitetssäkra bullernivåerna vid 
skolor, förskolor och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret

Bullerskydd placeras tidigt på de platser de beskrivs i plankartan. Trafikkontoret Frågan har lyfts i Genomförandeforum så att bullerskydd är på plats innan t ex 
bostäder blir inflyttningsklara.

De justeringar som gjorts i tidplanen fungerar dåligt med föreslagna 
bullerskydd och det kan därför bli aktuellt med tillfälliga skyddsåtgärder. 
Det är dock inget som allmän plats hanterar.

Dagsljusanalys tas fram på strukturnivå. De knyts sedan till ordinarie 
utvecklingsprocess för projektet och används i det vidare arbetet för att 
bevaka att mål och ambitionsnivåer konkretiseras och framtagna verktyg 
nyttjas.

Konsortiet, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet och 
lämpliga lägen framgår av GFS-rapporten.

Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en.

Slutsatserna från de genomförda analyserna dagsljus ska nyttjas vid 
exempelvis byggnadsutformning, placering av träd etc.

Byggaktörer, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet. Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en. För 
ökad måluppfyllelse behöver kvarter redovisa utformning av samtliga 
byggnader så att dessa kan inarbetas i modell och fotavtrycket på allmän 
plats hanteras.

Vid projektering av kvarter ska särskild analys göras så att inte de 
identifierade viktiga platserna skuggas.

Byggaktörer STRYKS DÅ BYGGNADSHÖJDER FASTLAGTS I DETALJPLAN

Projektet utreder hur miljökvalitetsnormer klaras och hur stadens miljömål 
kring luftkvalitet nås på gårdar för skolor, förskolor och bostäder. Åtgärder 
utifrån utredning genomförs.

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

Rekommendationer i dagvattenutredningen följs så långt detta är möjligt 
vid projektering av området och områdets byggnader.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
Kretslopp och vatten,
byggaktörer

Dagvattenutredningen har av KoV uppdaterats under GFS-arbetet och en 
kompletterande skyfallsberäkning har också genomförts. Rekommendationer 
i dessa har inarbetats i GFS-rapportens kapitel F.

GFS-rapporten säkerställer rekommendationerna från tidigare 
dagvattenutredning avseende allmän plats.

Respektive part som anlägger grönskande miljöer arbetar enligt riktlinjerna 
ur ekosystemtjänstanalysen och bidrar till att förbättra nuläget

Park- och naturförvaltningen,
byggaktörer

Någon ekosystemanalys finns inte i underlagsmaterialet. Allmän plats har 
därför utgått från modell för grönytefaktor, vilket redovisas i GFS-rapportens 
kapitel F och som bilaga.

Krav på grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Denna uppfylls, men inte med 
marginal, varför säkerställande av grönska är viktigt i det fortsatta arbetet.

En närmare analys av vilka funktioner som är viktiga med avseende på 
klimatanpassning genomförs.

Byggaktörer

Ett älvkantsskydd mot översvämning byggs. Stadsbyggnadskontoret Ett tekniskt skydd som säkerställer risken för översvämning är en 
förutsättning i den reviderade höjdsättning som gjorts och som framgår av 
GFS-rapportens kapitel.

Den redovisade lösningen för översvämning har tagits fram i samråd 
mellan TK, KoV och SBK och redovisas i PM som är bilaga till GFS-rapporten.

Befintliga utlopp förses med backventiler och nya byggs med backventiler. Stadsbyggnadskontoret Backventiler är en förutsättning för vald lösning och redovisas i GFS-
rapportens kapitel F. Frågan hanteras vidare av Kretslopp och vatten.

Masthuggstorget och den östra parken byggs delvis nedsänka
för att vara en del i skyfallshanteringen inom området.
Samverkan sker med Platsbyggnad Kommersen.

Park- och naturförvaltningen Ytorna är nedsänkta och att detta är tillräckligt med avseende på skyfall har 
säkerställts i skyfallsberäkning.

Kommersenytan har inte ingått i beräkningen. Däremot kan den behövas 
vid tillfälliga lösningar under byggtiden.

Befintliga fastigheters spill- och dagvattenledningar ska där så är möjligt 
separeras.

Fastighetsägare

Planteringar och gröna ytor i området ska bidra till dagvattenhanteringen. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för dagvattenhantering framgår av GFS-rapportens kapitel F. Dagvattenhantering bearbetas vidare i kommande projektering utifrån 
dagvattenutredningens principer. Viktigt är att säkerställa föreslagna 
grönytor både avseende dagvattenhantering och grönytefaktor.

Maximal grönyta ska tillskapas i syfte att införa ekologiska, hälsomässiga 
kvaliteter samt en resilient stadsmiljö. Riktvärden för grönytefaktor och 
prioriterade ekosystemtjänster är verktyg för konkretisering av 
ambitionsnivåerna.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
byggaktörer

Maximal grönska går inte att tillskapa utifrån kollisioner med andra 
funktioner. Direktivet för grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Att detta 
uppfylls framgår av GFS-rapportens kapitel F.

Grönytefaktorn säkerställs i fortsatt projektering. Då grönytefaktorn 
inte uppfylls med marginal är säkerställande av grönska viktigt i det 
fortsatta arbetet.

Grönska längs ”gröna stråket” framförallt Masthamnsgatan ska prioriteras, 
både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. I 
detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

GFS:en hanterar allmän plats och kan inte styra över t ex växter på fasad. 
Placering av grönska längs Masthamnsgatan och övriga stråk framgår av trafik- 
och gestaltningsförslag. 

Konflikter mellan ledningar och träd redovisas i ett antal PM och kostnader 
för justering av ledningar framgår.
Frågan om grönska på fasad har lyfts och behöver konkretiseras 
tillsammans med berörda fastighetsägare i fortsatt arbete.

Växter som är rika på pollen och nektar väljs och insektsbon och holkar för 
fåglar, fladdermöss mm placeras ut på genomtänkta platser. Bisamhällen 
placeras på tak.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Val av växter har påbörjats i GFS-rapporten, bl a har specialister på stadsträd 
involverats i arbetet.

Arbetet med växtval konkretiseras i fortsatt arbete.

Utred om värdefulla träd ska bevaras. Ledningsägare inom området ska 
samarbeta för att bevara träd vid nedläggnings och underhållsarbeten.

Park- och naturförvaltningen Detta hanterades i detaljplaneskedet och dispens söktes för att ta bort träd. 
Dispens beviljades med kravet på att de 63 träd som tas bort ska ersättas 
med lika många. En kompletterande dispens ska sökas för ytterligare 25 träd 
på Olof Palmes plats. Placering av nya träd så att dispensen uppfylls framgår 
av trafik- och gestaltningsförslag.

Eventuella konflikter om andra val görs av ledningsägare hanteras av 
dessa.

Utred om sötvattenshabitat kan tillskapas i älven eller hamnkanalen. Park- och naturförvaltningen KRAVET STRYKS

Utred var grönska kan placeras för att bidra till bullermaskering
och bullerdämpning.

Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen

KRAVET STRYKS

Träd placeras med hänsyn till luftkvalitet och luftväxling. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

KRAVET STRYKS

Växter införskaffas tidigt och nyttjas på lämpliga platser under planerings 
och/eller genomförandeskedet. Växterna ska vara mobila och möjliga att 
flytta runt före det att de finner sin slutliga plats inom området.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

PoNF hanterar inköp av växter. Lämpliga platser på allmän plats bedöms som 
mycket svåra att hitta under byggskedet med hänsyn till övriga krav på 
framkomlighet, entreprenadytor etc.

Frågan bör lyftas med konsortiet om det finns förutsättningar att hitta 
några lämpliga ytor.

Jorddjupet i växtbäddar och på planterings- och odlingsytor ska vara fullgott 
och för ändamålet väl tilltaget. Jorddjup på bjälklag ska dimesinoneras för 
fullvuxna större träd.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Diskussioner har förts i samband med ledningsstråk och överdäckning av 
ramper till/från E45. Frågan har också lyfts med de fastighetsägare på Halvön 
och de som har källarplan under allmän plats.

Allmän plats har utgått från tillräckliga djup för växtbäddar. Detta behöver 
dock säkerställas tillsammans med kvarter under det fortsatta arbetet.

Vid utformninga av växtytor och planteringar ska skötsel och driftsekonomi 
beaktas. Växter med lågintensiv skötsel bör väljas.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för växtytor framgår av GFS-rapporten. PoNF har lämnat synpunkter 
på växtval i parkerna med hänsyn till skötsel etc.

En kostnadskalkyl har upprättas med Programhandlingen som grund. 
Denna kommer att uppdateras under fortsatt arbete.

Ovanpå p-huset i väst skapas plats och förutsättningar för
urban odling.

Byggaktörer

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och 
skola
Längs Masthamnsgatan skapas en gata där barns intressen,
säkerhet och trygghet prioriteras i utformningen av gatusektionen.
Bilar ges tillträde på barns och gåendes villkor.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av Masthamnsgatan har skett utifrån barns säkerhet och 
trygghet. Samtidigt har utformningen också fått anpassas efter befintliga och 
planerade verksamheter. Av GFS-rapporten och PM Urban logistik framgår 
möjligt antal transporter på Masthamnsgatan.

Möjlighet till måluppfyllelse styrs till stor del av de verksamheter som 
kommer att lokaliseras och om det genomförs åtgärder för effektiv gods- 
och avfallslogistik, t.ex. samlastning och tidsreglering.

Masthamnsgatan utformas till ett lek- och aktivitetsstråk i en
medskapande designprocess tillsammans med och för barn och
unga.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av lek- och aktivitetsstråket framgår av GFS-rapporten. En del i 
arbetet har varit underlag från den Medskapandeprocess som bedrivits med 
gymnasieungdomar och som pågår med förskolebarn.

En fortsatt Medskapandeprocess pågår inom staden där förskolebarn 
medverkar.

Särskilt fokus läggs på att skapa en säker passage för att
möjliggöra fri rörelse från Masthamnsgatan till Östra parken, kajen
och Skeppsbron, samt mot angränsande område väster om 
Masthamnsgatan. (till exempel genom parallella uppdrag/innovation).
Om möjligt startas detta redan i genomförandetskedet.

Trafikkontoret Passagen har bearbetats utifrån Kvalitetsprogrammet så att bredden på 
gaturummet minskats. För att hålla nere hastigheten har också utformning 
med vegetation och markmaterial bearbetats. Jämfört med idag beräknas 
trafiken nästan halveras. Järnvågsgatan kommer dock även 2035 att 
trafikeras av ca 14000 fordon/dygn.

Korsningen bedöms fortfarande passeras av 14000 fordon per dygn och 
kommer att vara en barriär. Detta gäller särskilt för barn. Behovet av att 
korsa Järnvågsgatan har minskat när målpunkten linbana har försvunnit.

Kartlägg tillsammans med barn- och unga deras målpunkter och 
rörelsemönster. Hastighetssäkra och gestalta passager över barriärer där 
det är möjligt så att Masthuggskajen integreras med närliggande områden 
ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Fokus på säkra skolvägar t ex upp till 
Oscar Fredrik skolan.

Trafikkontoret Någon kartläggning tillsammans med barn och unga har inte genomförts. 
Stråken till Nordhemsskolan och Oscar Fredriksskolan har identifierats och 
utformningen anpassats enligt GFS-rapportens kapitel F.

Stråken till skolorna ingår i GFS:en men inte i detaljplanen. Fortsatt arbete 
behöver samordnas med arbetet med Grön Transportplan.

Prioritera säkra gångstråk och cykelangöringar i anslutning till
förskolor framför bilparkering (samtidigt som handikapparkering
säkras). Möjliggör för parkering/förvaring av cykelkärra/barnvagn.

Trafikkontoret Gång- och cykelstråk i anslutning till de två förskolorna i kvarter G och B har 
prioriterats framför bilangöring. Det föreslås också att den angöring som 
krävs ska kunna tidsstyras.

Angöring till kringliggande verksamhetet och möjlighet till samlastning 
behöver säkerställas för full måluppfyllelse. Utgångspunkten att prioritera 
ner bilangöring behöver förankras med verksamheten, gäller bl a G2. 
Möjlighet till parkering i anläggning på längre avstånd kan behöva 
säkerställas.

Möjliggör för barn- och ungas cyklande genom att leda in barn och unga i 
lugnare cykelstråk.

Trafikkontoret Någon aktiv skyltning föreslås inte. Däremot definieras Masthamnsgatan som 
ett tydligt lugnare stråk, vilket beskrivs i GFS-rapportens kapitel E.

Även principer för cykelstråk mot närliggande skolor hanteras i 
GFS-rapporten. Fortsatt arbete behöver samordnas med arbetet med Grön 
Transportplan.

Allmän plats, parker och gator i Masthuggskajen utformas med ett tydligt 
fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet för alla, inklusive barn och 
personer med funktionsvariationer.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Utformningen framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-rapportens 
kapitel E. Oro avseende möjligheten att röra sig fritt för alla är framför allt 
andelen transporter på Masthamnsgatan. 

Ett förslag till tillgänglighetsplan ingår i GFS:en och arbetet fördjupas i 
fortsatt projektering.

Beakta barnperspektivet i utformningen av gods- och avfallslogistik
som rör t ex Masthamnsgatan.

Kretslopp och vatten,
Trafikkontoret

Behovet av lösningar för effektiv gods- och avfallslogistik, t.ex. 
samlastningscentral, är lyft för att reducera antalet transporter, vilket 
analyseras i GFS-rapportens kapitel F.

Måluppfyllelse oklar beroende på åtgärder inom urban logistik, somom det 
blir någon samlastningscentral eller inte. Även möjlighet till angöring till 
G2 från parkeringsanläggningen diskuteras. 

Säkra och trygga skolvägar blir ett särskilt avsnitt i Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadskontoret

Barnkonsekvensanalysens slutsatser integreras i Grön transportplan och i 
Trafikkontorets arbete med att ta fram Trafikförslag samt Park och 
Naturförvaltningens arbete med Parkförslag.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Relevanta krav har inarbetats i den kravmatris som styrt utformningen av 
allmän plats.

Delar av åtgärderna i avsitksförklaringen för Grön transportplan ligger 
utanför GFS-arbetet.

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas 
till fots, cykel eller kollektivt

Viktiga vardagsfunktioner såsom livsmedelsbutik, förskola, skola placeras 
med gångavstånd till kollektivtrafikhållplats.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret

Entréer och angöring på viktiga målpunkter anpassas i första hand för 
gående och cyklister.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Trafikkontoret

Angöring och entréer mot allmän plats har utgått från Masterplan 2019-02-18 
och stämts av med berörda aktörer. 

Osäkerhet kring vissa kvarter då inte alla aktörer påbörjat 
planeringen än.

Avsiktsförklaring för Grön Transportplan signeras och biläggs relevanta 
avtal.

Trafikkontoret, Älvstranden Hanteras inte av GFS

En struktur för hur verkställandet av Grön Transportplan ska integreras i 
andra processer kopplat till genomförandet tas fram. Processen för 
kontinuerlig uppföljning av verkställandet startar.

Trafikkontoret Hanteras inte av GFS

100 bilpoolsbilar etableras successivt i området. God tillgänglighet ska vara 
säkerställd från första inflyttning.

Parkeringsbolaget

Mobilitetslösningar för boende och verksamheter (t ex fordonspooler) som 
syftar till att ersätta behov av egen bil, finns i tillräcklig kapacitet från första 
inflyttning i området och finansieras genom modell som beskrivs i 
avsiktsförklaringen för Grön Transportplan.

Byggaktörer, 
Parkeringsbolaget

Varje fastighet förses med goda möjligheter för cykelparkering även för 
lastcyklar, och funktioner som underlättar för cyklister såsom 
serviceplatser, omklädningsmöjligheter IKT-lösningar etc.

Byggaktörer

Det finns parkeringsmöjligheter på allmän plats för lådcyklar med bra 
låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.

Trafikkontoret Parkeringsplatser för cyklar finns med i trafik- och gestatningsförslaget. Plats för lådcyklar konkretiseras i fortsatt arbete.

Möjlighet för laddning av elbilar ska finnas i alla p-anläggningar. Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Parkering för bilpooler ska vara de mest tillgängliga inom P-anläggningarna, 
på in/utfarts-plan och nära gångentréer.

Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på 
Masthuggskajen uppfyller Göteborgs klimatmål

Energistrategin för Masthuggskajen ska färdigställas med fördjupad analys 
av energinivåer för de olika bebyggelsetyperna. Det fortsatta arbetet ska 
också omfatta hantering av målkonflikter med gestaltningen genom dialog 
med stadsbyggnadskontoret och omfatta hur samverkan mellan byggaktörer 
och Göteborg Energi ska se ut. De gemensamma målen och vägvalen i 
Energistrategin konkretiseras och implementeras i respektive projekt 
viaaktörsspecifika handlingsplan. På så sätt kan kompetens och kreativitet 
som finns hos byggaktörer utnyttjas och bidra till lösningar.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling, Göteborg Energi,
Stadsbyggnadskontoret

Fjärrvärme och fjärrkyla med lågt klimatavtryck ska levereras till 
bebyggelsen från att byggnaderna tas i bruk. En plan för hur klimatavtrycket 
successivt ska minimeras ska finnas.

Göteborg Energi

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera boende/brukare 
användning av varmvatten och el ska finnas, t ex genom att kostnader bärs 
av boende och system för brukarpåverkan finns tillgängliga.

Byggaktörer

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera fastighetsägarens 
energianvändning ska finnas, t ex genom att kostnader för byggnadens 
värme och kyla bärs av fastighetsägaren.

Byggaktörer

Energianvändningen under byggtiden minimeras i respektive delprojekt 
såsom energieffektiv etablering, förnybar energi o s v. En ambition är att 
försöka få till fjärrvärme redan för byggskedet.

Byggaktörer,
Göteborg Energi

Materialval vid byggnation görs ur ett livscykelperspektiv där 
energianvändning för framtagande och destruering också beaktas. 
Gemensam kravställning för detta arbetas fram.

Byggaktörer

Lösningar för lokal energiproduktion planeras in i området där det är 
lämpligt. Lösningar som exempelvis solel kan samsas med andra 
användningsområden som t ex bullerskydd, gröna tak.

Byggaktörer

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, 
spara energi, dela och låna

Plats avsätts för återbruk med möjlighet finns att låna exempelvis verktyg 
samt skänka saker för återbruk.

Byggaktörer

Platser för återbrukande planeras och skapas i funktionsstråk för hållbara 
verksamheter och delandekultur.

Byggaktörer

Återbrukande och delandekultur synliggörs i området redan under 
genomförandefasen genom temporära lösningar.

Byggaktörer

Gestaltningen av torgytor och gaturum möjliggör flera användningsområden 
till exempel tillfälliga arrangemang eller försäljning.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Detta har varit utgångspunkt i trafik- och gestaltningsförslaget. T ex finns 
torgytorna vid Kommersen som kan användas för marknad etc och gräsytorna 
i östra parken som kan användas för utomhusbio.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Möjligheterna att låna finns synliga i gaturummet, exempelvis 
fordonspooler.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Skyltning av fordonspooler etc hanteras i senare skede, men platser för 
verksamheterna har lokaliserats tillsammans med aktörerna.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Avtal upprättas mellan kommunen och berörda fastighetsägare för att 
möjliggöra samutnyttjande av ytor på tak och förskole- och skolgårdar där så 
är möjligt, t ex på p-hustak.

Fastighetskontoret,
Parkeringsbolaget,
berörda fasighetsägare

Parkeringshuset planeras flexibelt för att möjliggöra en eventuellt
ändrad användning i framtiden.

Parkeringsbolaget

Fastighetsägare uppskattar sina avfallsmängder och dimensionerar 
återvinningsrum i fastigheten efter beräknat behov. Utgångpunkten är att 
allt vardagsavfall ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Boende och 
verksamheter har företrädesvis separata återvinningsutrymmen.

Byggaktörer

Kretslopp och vattens checklista att förebygga avfall i flerbostadshus, eller 
motsvarande, ska tillämpas.

Byggaktörer

Sopkorgar på allmänna platser är utformade med sorteringsfunktion. Park- och naturförvaltningen

Fiber byggs in i alla nya byggnader. Byggaktörer,
Trafikkontoret

GFS:en hanterar möjlighet till fiber i allmän plats. Fiber har ingått som en del i 
ledningssamordningen och i de övergripande ledningsstråk som redovisas i 
GFS-rapporten.

Konkretiseras av respektive ledningsägare. 

Det finns tekniska system som visualiserar hur mycket en individ eller grupp 
av individer (t ex bostadsrättsförening, hyreshus, skola) återvunnit under en 
vald tidsperiod.

Byggaktörer

Strategi för hur klimat-/miljö- och återbruksfrågorna kommuniceras till 
nyinflyttade i området tas fram samt tillhörande kommunikationsmaterial.

Byggaktörer

En massbalansberäkning ska göras för området. Utbyggnaden av halvön ska 
studeras särskilt och olika alternativ jämföras för att genomföras på det sätt 
som är mest resurseffektivt och med fokus på hälsa, miljö och ekonomi.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling

Byggnader projekteras så att materialen i byggnaderna på ett enkelt och 
kostnadseffektivt kan återanvändas vid rivning eller renovering så att 
avfallsmängden minimeras.

Byggaktörer

Där det är lämpligt ska återbrukade byggmaterial användas vid uppförandet 
av byggnader i området.

Byggaktörer

Material ska vara miljöanpassade och giftfria i linje med Göteborgs stads 
kemikalieplan. Material med minsta möjliga miljöpåverkan väljs och 
material dokumenteras i digital loggbok.
Byggande aktör tar fram specifika krav och rutiner för materialval i sitt 
projekt.

Byggaktörer Utformningen av allmän plats följer kemikalieplanen och att material med 
minsta möjliga miljöpåverkan väljs säkerställs i fortsatt arbete och 
kommande upphandlingar.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Samtliga byggnader ska tredjepartscertifieras enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM i syfte att kvalitetssäkra 
och följa upp miljöfrågor
relaterade till byggnaderna.

Byggaktörer

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen

Utred vad som krävs för att boende ska kunna tänka sig bo mindre och 
analysera om åtgärder kan genomföras.

Byggaktörer

Stora arbetsplatser bör ha ett aktivt hållbarhetsarbete och stödjas genom 
Gröna Hyresavtal.

Byggaktörer

Verksamheter med driftkarafter att utveckla sina utbud, varor och tjänster 
till att bli mer hållbara ska främjas.

Byggaktörer

Lokaler ska där det är möjligt utformas flexibla för att möjliggöra 
samutnyttjande mellan olika verksamheter över dygnet och året.

Byggaktörer,
Lokalförvaltningen

Det ska finnas platser planerade för stadsodling. Byggaktörer

Det ska finnas platser planerade för fritidsaktiviteter för olika åldrar och 
behov.

Byggaktörer

Fastigheterna ska vara väl utformade för att ta emot varuleveranser, gärna 
samordnat inom fastigheten vilket underlättar logistiken för 
verksamheterna.

Byggaktörer

Bostäderna ska planeras för behov kopplat till för e-handel. Byggaktörer

Leveranser till fastigheterna ska ske med så liten negativ påverkan på 
stadsmiljön som möjligt och t ex anpassas ur ett barnperspektiv med t ex 
tidsreglering.

Trafikkontoret Tidsreglering hanteras i GFS-rapporten som en styrmekanism. Antalet 
transporter beror till stor del på om det blir någon samlastning eller inte, 
vilket redovisas i GFS-rapporten.

Grad av måluppfyllelse beror på möjliga åtgärder för urban logistik som 
samlastning och åtgärder tillsammans med aktuella verksamheter.

Måluppfyllnad
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Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och vara den du 
vill. Styrkan ligger i kontrasterna.
Ett antal åtgärder där allmän plats och kvarter behöver samverka för att uppnå 
hög måluppfyllelsegrad. Allmän plats har arbetat vidare med de olika typerna av 
stråk som definieras i Kvalitetsprogrammet. För att stärka identiteten ges förslag 
på hur man kan arbeta med markmaterial, vegetation, möblering och medskapande 
frizoner. 

Mål 2 - Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, 
vilja och kunna besöka Masthuggskajen.
Ett antal åtgärder för hur processer ska stärka Masthuggskajen och bidra till 
måluppfyllelse. Ingen av åtgärderna är aktuelltför allmän plats.

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk bakgrund, 
ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen.
Hanterar åtgärder kring fördelning av olika typer av bostäder och affärsmodeller 
kopplat till detta. Ingen av åtgärderna är aktuell för allmän plats.

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter mötas 
och vistas utomhus under alla årstider och tider på dygnet.
Ett flertal åtgärder som hanterar förutsättningar för att skapa goda 
utvecklingsmöjligheter för utformning av gator och torg. Allmän plats har utifrån 
Kvalitetsprogrammet arbetat vidare med hantering av stråk och möblering och 
med att säkerställa krav för t ex grönytor, klimat och aktiviteter. Buller är en 
central fråga där förslag ges på skyddsåtgärder. Det finns också ett antal åtgärder 
kring skyltning och växtval som kommer att fördjupas i fortsatt projektering.

Åtgärd enligt hållbarhetsprogram (HÅP) Ansvarig enligt HÅP Hantering i GFS Kommentar

Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och 
vara den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna

Tillämpa projektets framtagna gestaltningsprinciper från 
Kvalitetsprogrammet i vidareutvecklingen av aktörsspecifika projektskisser.

Byggaktörer,
Stadsbyggnadskontoret

GFS:en hanterar de gestaltningsprinciper som avser allmän plats. Ett arbetsverktyg i form av en kravmatris har upprättats för allmän plats för 
att säkerställa att gestaltningsprinciper från Kvalitetsprogrammet 
inarbetas i GFS  för allmän plats.

Ett gestaltningsråd instiftas och leds av SBK som i samråd med Älvstranden 
godkänner projektskisser utifrån identitetsbeskrivningen och 
gestaltningsprinciperna och hållbarhetsprogrammet. En detaljerad 
uppdragsbeskrivning för rådet tas fram.

Stadsbyggnadskontoret i 
samråd med Älvstranden

SBK och Älvstranden har instiftat ett kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har medverkat i granskningen av Programhandlingen.

Skapa process som säkerställer att identitetsbärande byggnader och 
funktioner som höga hus och linbanan och allmän plats speglar identiteten.

Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

GFS:en hanterar den identitet och de funktioner som avser allmän plats. Hur 
detta hanteras redovisas i beskrivning och konsekvensbedömning av 
gestaltningsförslaget i GFS-rapportens  kapitel E och F.

Den stärkta identiteten framgår av Programhandlingens kapitel F1 där s k 
frizoner utgör identiteten för allmän plats. Detta arbetssätt beskrivs i PM 
till GFS-rapporten.

Staden tillämpar enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning i samverkan 
med Göteborg Konst.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Enprocentregeln gäller även för allmän plats. Inom ramen för GFS:en har Göteborgs Konst tagit fram ett Konstprogram 
som redovisar hur konsten ska hanteras i GFS och fortsatt arbete. 

Arbete med konst och utsmyckning sker enligt Masthuggskajens 
konstprogram.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Göteborg Konst har tagit fram ett nytt Konstprogram som även omfattar 
allmän plats.

Konstprogrammet utgör en del av GFS:en.

Temporära konstnärliga aktiviteter genomförs under byggtiden för att 
manifestera områdets identitet. Exempelvis vepor, plank, flyttbara 
konstinstallationer, graffitti, ställningsintäckningar osv.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Behovet av tillfälliga aktiviteter hanteras i GFS-rapportens  kapitel F. Konkretisering sker i fortsatt arbete och det är inget som omöjliggörs av 
utformningen enligt GFS-rapporten.

Dagvatten används i konstnärliga vatteninstallationer i det offentliga 
rummet och på skolgårdar där detta är möjligt.

Kretslopp och vatten,
byggaktörer, Göteborg
Konst, Trafikkontoret,
Park och naturförvaltningen

GFS:en hanterar dagvatten för allmän plats. Hur dagvatten föreslås hanteras 
på allmän plats framgår av GFS-rapportens kaptiel F. Dagvatten omfattas inte 
av 1%-regeln för konst. Skolgårdar hanteras inte av allmän plats.

I arbetet med GFS:en har samarbete skett med Rain Gothenburg. 
Måluppfyllelse försvåras av att Park- och Naturförvaltningen sagt nej till 
vatteninstallationer med hänsyn till driftkostnaden. Möjligheten till 
vatteninstallationer diskuteras därför mellan allmän plats och kvarter.

En temporär paviljong till Ostindiefararen skapas under genomförandetiden 
för att sedan ersättas av en permanent lösning.

Stiftelsen för Ostindiefararen

Enskilda fastighetsägare inom konsortiet som har sociala verksamheter 
och/eller målpunkter inom sina fastigheter verkar för bevarande i befintligt 
eller fortsatt placering av dessa inom planområdet.

Byggaktörer

Konsortiet verkar för att verksamheter som vänder sig till grupper i behov av 
socialt stöd bereds plats inom planområdet med syfte att förstärka 
områdets ”vana av socialt arbete”.

Byggaktörer

De krav som ställs i Belysningsprogram för Södra Älvstranden följs. Trafikkontoret, byggaktörer Bearbetning och färdigställande av Belysningsprogrammet för allmän plats 
har skett som en del av GFS-arbetet.

Belysningsprogrammet utgör underlag för hantering av belysning för 
allmän plats.

Kontrasterna mellan mörker och ljus bibehålls genom en belysning som är 
anpassad efter tidpunkt på dygnet, året och säsongen.

Trafikkontoret, byggaktörer Kontrasterna bibehålls genom den olika belysningshierarkier som valts och 
som redovisas i Belysningsprogrammet.

Belysningsprogrammet är en del av GFS:en. För kontraster mellan ljus och 
mörker krävs samordnig mellan allmän plats och kvarter.

Platser och byggnader som utgör primära landmärken ska vara belysta hela 
natten så att deras funktion som orienteringsmärken kan leda besökare och 
boende rätt alla tider på dygnet och året.

Trafikkontoret, byggaktörer Förslag till byggnader och landmärken som föreslås belysas nattetid framgår 
av Belysningsprogrammet.

Samordning med byggaktörer krävs.

Stråkens karaktär stärks av belysningen utmed dem i levande 
bottenvåningar och offentliga rum.

Trafikkontoret, byggaktörer Stråkens olika betydelse framgår av de olika belysningshierarkierna i 
Belysningsprogrammet. Hur detta hanteras vid utformning av bottenvåningar 
får säkerställas i kommande bygglovsprövning och granskning.

Ytterligare samverkan mellan byggaktörer och allmän plats krävs för att 
säkerställa måluppfyllelse. Detta kan till viss del ske i fortsatt arbete med 
GFS:en, men är också en fråga som hanteras vid bygglov och genom 
samordning mellan olika aktörer.

En checklista för bygglov för ljussättning tas fram för att underlätta 
bygglovshandläggningen för ljusinstallationer.

Stadsbyggnadskontoret

Mål 2 - Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen

Ta fram plan för innovations- och utvecklingsprocess för Levande 
Bottenvåningar (process, organisation, tidplan och budget) med tydliga 
problemformuleringar och behovsanalys.

Älvstranden Utveckling
och konsortiekoordinator
med stöd av LBV-grupp

Ta fram Masterplan innehållande:
• Intressentkartläggning som möter målambitionen med LBV och 
Masthuggskajens identitet.
• Dialog med utvalda aktörer kopplat till intressentkartläggning för 
identifiering av utmaningar och möjliga lösningar för etablering.
• Utveckling av innehållskoncept utifrån dialogunderlag och utredningar 
som möter hållbarhetsmål, krav enligt Citylab och MHK identitet.

Byggaktörer i samverkan
med berörda förvaltningar
och bolag inom
Göteborgs stad

Masterplanen har varit underlag till den utformning av allmän plats som 
redovisas i GFS-rapporten.

Utveckla metoder som möjliggör en stor mix av verksamheter med olika 
betalningsförmåga, till exempel diversifierad hyressättning.

Byggaktörer

Utveckla samverkansmodeller/samverkansorganisation för att 
vidmakthålla och vidareutveckla ambitionerna om innehåll och karaktär 
även under förvaltningsfasen.

Byggaktörer i samverkan med 
andra berörda 
fastighetsägare och 
verksamheter

Säkerställa att planens zonering för bostadsändamål på kajen kompletteras 
med publika bottenvåningsverksamheter som lockar människor att möta 
vattnet.

Stadsbyggnadskontoret, 
byggaktörer

Utveckla strategi för etablering av temporära verksamheter och funktioner 
för att stötta befintliga verksamheter under byggskede. Koppla till 
utbyggnadsplan.

Byggaktörer

Färdigställ strategi för kulturkvarter som tydligt svarar mot intressenters 
förutsättningar i relation till placering, lokaler och hyror. Håll dialogen med 
intressenter levande och för in kulturintressenter i arbetet med 
Masterplan.

Byggaktörer

Säkerställ full flexibilitet i planen för att möjliggöra så många olika 
alternativ som möjligt för verksamheter och funktioner som ska samsas på 
Kommersenplatsen.

Älvstranden Utveckling,
Stadsbyggnadskontoret

Säkerställ att Kommersens verksamhet kan fungera även på kort sikt, trots 
byggnadens problematiska skick.

Riksbyggen (i egenskap
av fastighetsägare)

Starta platsbyggnadsprocess enligt Strategisk Platsbyggnad Kommersen. Älvstranden Utveckling i 
samverkan med Riksbyggen 
och andra intressenter

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen

Planens medgivna bostäder bli uppförda inom detaljplanens 
genomförandetid.

Byggaktörer, Älvstranden 
Utveckling

Byggaktörer som bygger hyresrätter ska ta fram affärsmodeller som 
möjliggör att målbilden för socialt blandat boende kan nås och hållas under 
15 år från inflytt.

Byggaktörer som bygger 
hyresrätter

Vid kompletterande markanvisning anvisas mark till aktörer som visar hur 
minst 10 procent av hyresrätterna kan erbjudas marknaden med en hyra om 
1100kr/kvm/år i 15 år (2017 års penningvärde).

Älvstranden Utveckling,
Fastighetskontoret

Nya koncept och affärsmodeller för bostadsrätter som bidrar till målbilden 
för socialt blandat boende ska tas fram.

Byggaktörer som bygger
bostadsrätter

Fördelning av lägenhetsstorlekar balanseras utifrån varje parts åtagande 
och affärsidé så att målbilden om socialt blandat boende nås.

Byggaktörer

Samverkansavtal kring kommunala andrahandskontrakt på sociala och 
medicinska grunder upprättas mellan kommunen och byggaktörer.

Fastighetskontoret,
byggaktörer

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet

Särskilda fördjupningar tas fram för de särskilt viktiga platserna som 
beskriver programmering av innehåll och hur kvaliteterna ska nås. Detta är 
underlag för projektering. Sociala och ekologiska och driftsmässiga 
kvaliteter säkras. Dessa ska stämmas av mot behov från tidigare dialoger 
etc.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, Älvstranden
Utveckling

GFS:en hanterar allmän plats. Fördjupningar för allmän plats är en del av den 
utformning som redovisas i GFS-rapporten. Separata PM har också upprättats 
för geografiska och tematiska frågor enligt listan i kapitel O i GFS-rapporten.

Under framtagandet av trafik- och gestaltningsförslaget har kontinuerliga 
avstämningar genomförts inom olika forum och med berörda aktörer och 
förvaltningar.

Skyltning till målpunkter och information om tillfälliga/temporära platser 
finns redan under planerings och genomförandefasen och är tydlig, flexibel 
och flyttbar.

Trafikkontoret Berörs kort i GFS-rapporten, men är huvudsakligen en fråga för kommande 
arbete.

Hanteras i fortsatt arbete och behöver samordnas med 
utbyggnadsplaneringen.

Bollplaner och odlingsplatser placerade på parkeringshusets
tak ska vara tillgängliga för allmänheten utan avgifter
eller krav på medlemskap.

Parkeringsbolaget

Alla platser är namngivna och det finns en tydlig skyltning inom området och 
genom området så att boende och besökande enkelt kan orientera sig.

Trafikkontoret Det behöver klargöras vilka platser som ska vara föremål för skyltning. Behov av Skyltprogram har lyfts under processen och principer redovias i 
GFS-rapporten.

Alla vistelseytor på tak utformas för fullgod trygghet, t ex alternativa
utgångar och god insyn (oavsett om de är privata eller allmänna).

Fastighetsägare som bygger 
platser på tak

Platser i området är flexibla och möjlighet för att koppla in på el och vatten 
byggs för att möjliggöra tillfälliga aktiviteter.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Diskussion har förts om hur många platser som rimligen bör ha anslutning av 
el och VA. Beslut har tagits på allmänplats-forum om tre lämpliga platser. 

De tre platserna inarbetas i GFS och systemhandling.

Sittplatser placeras ut med ett avstånd på max 25 meter. Trafikkontoret Övergripande placering av sittplatser framgår av trafik- och 
gestaltningsförslag i kapitel E. Även andra element som murar och 
avspärrningar kan anläggas sittvänliga.

Placering av sittplatser bearbetas i fortsatt arbete med GFS:en. 
Utgångspunkten är inte av avståndet ska vara 25 m utan en ändamålsenlig 
placering.

Mikroklimatstudien används som utgångspunkt för att skapa lugna platser 
med utformning och funktion för lä.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De studier som gjort inom detaljplanen för buller, vind och sol har varit 
utgångspunkt i GFS:en. Fördjupade studier av sol och buller har också gjorts 
utifrån framtagen modell.

Bra klimatlägen har diskuterats mellan Allmän plats och kvarter på 
gemensamma forum. 

Platser för rekreation och motion skapas på kajen och i östra
parken.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De stråk för gång- och cykel som anläggs blir en del av rekreationsmiljön kring 
älven. I både Masthuggsparken och Järnvågparken finns ytor för rekreation.

Stråk kopplas även till angränsade delar av staden, som stråket längs 
kajen som går vidare i projekt Skeppsbron.

Anläggning av lekplatser, aktivitets- och mötesplatser sker så att de finns 
tillgängliga inom 300 meter från alla delar av området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Platser för lek och aktivitet framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-
rapportens kapitel E. B la finns lek- och aktivitetsstråket längs 
Masthamnsgatan och Järnvågsparken.

Måluppfyllelsen stärks även av att områdets två förskolegårdar ska vara 
tillgängliga för övriga utanför kontorstid.

Varje mötesplats har minst två funktioner, eller sociotopvärden, vilka 
kombineras på olika sätt på olika platser och med god spridning inom 
området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Av trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E framgår hur mötesplater kan 
nyttjas för att t ex samordna rekreation och lek eller social samvaro och 
marknad.

För att säkerställa detta fullt ut föreslås Park- och Naturförvaltningen 
upprätta ny sociotopkarta för Masthuggskajen. Det är dock inget arbete 
som genomförts.

Skolgårdar ska utvecklas med stimulerande lekmiljöer för att stärka barns 
motoriska och mentala utveckling genom ett varierat utbud av vegetation, 
lekredskap, odlingsmöjligheter och aktivitetsytor.

Lokalsekretariatet/Lokalförva
ltningen,Stadsdelsförvaltning
en

Utformning av förskole- och skolgårdar ska nå en lekvärdesfaktor på tre. 
Stadens ramprogram föreskriver 35 m2/barn, Planen medger att 
utemiljöer/friyta ska vara 15–20 m2/barn.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Inomhus och utomhusmiljöer ska utvecklas utifrån ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv med senast tillgängliga kunskap.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Det ska vara möjligt att stänga av kvarteret närmast skolor och förskolor för 
fordonstrafik.

Trafikkontoret I GFS-rapporten hanteras behov av tidsstyrning av trafiken, t ex i anslutning 
till områdets två förskolor.

Frågan behöver diskuteras vidare. Det finns dock inget i GFS-rapporten som 
förhindrar en tidsstyrning.

Utformning och byggnation av förskolor ska göras så att flexibilitet för 
framtida ombyggnation till skolor är möjlig till rimlig insats.

Verksamheterna,
Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Barn ges möjlighet till att medverka i utformningen och påverka skolmiljön. Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

På skolgårdarna ska det finnas utrymme och tillräckligt jorddjup för 
vegetation och möjlighet till odling.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskolornas gårdar bidrar med ekosystemtjänster och har en grönytefaktor 
om lägst 0,6.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Utformningen av skolgårdar ska vara sådan att den fungerar även för annan 
typ av användning och för andra åldersgrupper utanför verksamhetens 
öppettider.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskole- och skollokaler ska utvecklas så att delar kan samnyttjas genom 
att göras tillgängliga för andra ändamål efter stängning.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Bullermodellering sker för att identifiera platser där särskild planering av 
bulleråtgärder krävs. Undersökningar om upplevelsen av ljud inom området 
genomförs före, under och efter genomförandet av planen.

Stadsbyggnadskontoret GFS:en har utgått från detaljplanens bulleranalyser och 
kompletterats med ny analys för Järnvågsparken. Fördjupad analys saknas för 
E45.

Trafikkontoret har ett pågående arbete med buller och akustik för allmän 
plats som ska fortsätta fram till färdig GFS.

En verktygslåda för ljudåtgärder tas fram och nyttjas vid utformningen av 
området. Verktygslådan innefattar även principer för hur ljud hanteras 
under byggskedet tas fram.
Åtgärder kan testas i testlab för ljud före.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar verktygslåda för allmän plats. Ett PM med förslag till 
bulleråtgärder och soundscaping har upprättats som en del av GFS-
rapporten.
Något test i testlab avses inte genomföras.

PM ska utgöra underlag för fortsatt arbete i kommande projektering. 
Beslut behöver tas om vilka åtgärder som ska inarbetas i utformningen.

Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping),
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer
attraktiv för att stärka stråkets överbryggning av trafikplatsen.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar detta avseende allmän plats. Platsen är identifierad i GFS-
rapportens kapitel Eoch F och ingår i PM om bulleråtgärder och soundscaping.

PoNF har sagt nej till vattenspel och dialog förs med Älvstranden om annan 
finansiär.

Bullermodellering uppdateras för att kvalitetssäkra bullernivåerna vid 
skolor, förskolor och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret

Bullerskydd placeras tidigt på de platser de beskrivs i plankartan. Trafikkontoret Frågan har lyfts i Genomförandeforum så att bullerskydd är på plats innan t ex 
bostäder blir inflyttningsklara.

De justeringar som gjorts i tidplanen fungerar dåligt med föreslagna 
bullerskydd och det kan därför bli aktuellt med tillfälliga skyddsåtgärder. 
Det är dock inget som allmän plats hanterar.

Dagsljusanalys tas fram på strukturnivå. De knyts sedan till ordinarie 
utvecklingsprocess för projektet och används i det vidare arbetet för att 
bevaka att mål och ambitionsnivåer konkretiseras och framtagna verktyg 
nyttjas.

Konsortiet, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet och 
lämpliga lägen framgår av GFS-rapporten.

Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en.

Slutsatserna från de genomförda analyserna dagsljus ska nyttjas vid 
exempelvis byggnadsutformning, placering av träd etc.

Byggaktörer, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet. Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en. För 
ökad måluppfyllelse behöver kvarter redovisa utformning av samtliga 
byggnader så att dessa kan inarbetas i modell och fotavtrycket på allmän 
plats hanteras.

Vid projektering av kvarter ska särskild analys göras så att inte de 
identifierade viktiga platserna skuggas.

Byggaktörer STRYKS DÅ BYGGNADSHÖJDER FASTLAGTS I DETALJPLAN

Projektet utreder hur miljökvalitetsnormer klaras och hur stadens miljömål 
kring luftkvalitet nås på gårdar för skolor, förskolor och bostäder. Åtgärder 
utifrån utredning genomförs.

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

Rekommendationer i dagvattenutredningen följs så långt detta är möjligt 
vid projektering av området och områdets byggnader.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
Kretslopp och vatten,
byggaktörer

Dagvattenutredningen har av KoV uppdaterats under GFS-arbetet och en 
kompletterande skyfallsberäkning har också genomförts. Rekommendationer 
i dessa har inarbetats i GFS-rapportens kapitel F.

GFS-rapporten säkerställer rekommendationerna från tidigare 
dagvattenutredning avseende allmän plats.

Respektive part som anlägger grönskande miljöer arbetar enligt riktlinjerna 
ur ekosystemtjänstanalysen och bidrar till att förbättra nuläget

Park- och naturförvaltningen,
byggaktörer

Någon ekosystemanalys finns inte i underlagsmaterialet. Allmän plats har 
därför utgått från modell för grönytefaktor, vilket redovisas i GFS-rapportens 
kapitel F och som bilaga.

Krav på grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Denna uppfylls, men inte med 
marginal, varför säkerställande av grönska är viktigt i det fortsatta arbetet.

En närmare analys av vilka funktioner som är viktiga med avseende på 
klimatanpassning genomförs.

Byggaktörer

Ett älvkantsskydd mot översvämning byggs. Stadsbyggnadskontoret Ett tekniskt skydd som säkerställer risken för översvämning är en 
förutsättning i den reviderade höjdsättning som gjorts och som framgår av 
GFS-rapportens kapitel.

Den redovisade lösningen för översvämning har tagits fram i samråd 
mellan TK, KoV och SBK och redovisas i PM som är bilaga till GFS-rapporten.

Befintliga utlopp förses med backventiler och nya byggs med backventiler. Stadsbyggnadskontoret Backventiler är en förutsättning för vald lösning och redovisas i GFS-
rapportens kapitel F. Frågan hanteras vidare av Kretslopp och vatten.

Masthuggstorget och den östra parken byggs delvis nedsänka
för att vara en del i skyfallshanteringen inom området.
Samverkan sker med Platsbyggnad Kommersen.

Park- och naturförvaltningen Ytorna är nedsänkta och att detta är tillräckligt med avseende på skyfall har 
säkerställts i skyfallsberäkning.

Kommersenytan har inte ingått i beräkningen. Däremot kan den behövas 
vid tillfälliga lösningar under byggtiden.

Befintliga fastigheters spill- och dagvattenledningar ska där så är möjligt 
separeras.

Fastighetsägare

Planteringar och gröna ytor i området ska bidra till dagvattenhanteringen. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för dagvattenhantering framgår av GFS-rapportens kapitel F. Dagvattenhantering bearbetas vidare i kommande projektering utifrån 
dagvattenutredningens principer. Viktigt är att säkerställa föreslagna 
grönytor både avseende dagvattenhantering och grönytefaktor.

Maximal grönyta ska tillskapas i syfte att införa ekologiska, hälsomässiga 
kvaliteter samt en resilient stadsmiljö. Riktvärden för grönytefaktor och 
prioriterade ekosystemtjänster är verktyg för konkretisering av 
ambitionsnivåerna.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
byggaktörer

Maximal grönska går inte att tillskapa utifrån kollisioner med andra 
funktioner. Direktivet för grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Att detta 
uppfylls framgår av GFS-rapportens kapitel F.

Grönytefaktorn säkerställs i fortsatt projektering. Då grönytefaktorn 
inte uppfylls med marginal är säkerställande av grönska viktigt i det 
fortsatta arbetet.

Grönska längs ”gröna stråket” framförallt Masthamnsgatan ska prioriteras, 
både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. I 
detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

GFS:en hanterar allmän plats och kan inte styra över t ex växter på fasad. 
Placering av grönska längs Masthamnsgatan och övriga stråk framgår av trafik- 
och gestaltningsförslag. 

Konflikter mellan ledningar och träd redovisas i ett antal PM och kostnader 
för justering av ledningar framgår.
Frågan om grönska på fasad har lyfts och behöver konkretiseras 
tillsammans med berörda fastighetsägare i fortsatt arbete.

Växter som är rika på pollen och nektar väljs och insektsbon och holkar för 
fåglar, fladdermöss mm placeras ut på genomtänkta platser. Bisamhällen 
placeras på tak.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Val av växter har påbörjats i GFS-rapporten, bl a har specialister på stadsträd 
involverats i arbetet.

Arbetet med växtval konkretiseras i fortsatt arbete.

Utred om värdefulla träd ska bevaras. Ledningsägare inom området ska 
samarbeta för att bevara träd vid nedläggnings och underhållsarbeten.

Park- och naturförvaltningen Detta hanterades i detaljplaneskedet och dispens söktes för att ta bort träd. 
Dispens beviljades med kravet på att de 63 träd som tas bort ska ersättas 
med lika många. En kompletterande dispens ska sökas för ytterligare 25 träd 
på Olof Palmes plats. Placering av nya träd så att dispensen uppfylls framgår 
av trafik- och gestaltningsförslag.

Eventuella konflikter om andra val görs av ledningsägare hanteras av 
dessa.

Utred om sötvattenshabitat kan tillskapas i älven eller hamnkanalen. Park- och naturförvaltningen KRAVET STRYKS

Utred var grönska kan placeras för att bidra till bullermaskering
och bullerdämpning.

Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen

KRAVET STRYKS

Träd placeras med hänsyn till luftkvalitet och luftväxling. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

KRAVET STRYKS

Växter införskaffas tidigt och nyttjas på lämpliga platser under planerings 
och/eller genomförandeskedet. Växterna ska vara mobila och möjliga att 
flytta runt före det att de finner sin slutliga plats inom området.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

PoNF hanterar inköp av växter. Lämpliga platser på allmän plats bedöms som 
mycket svåra att hitta under byggskedet med hänsyn till övriga krav på 
framkomlighet, entreprenadytor etc.

Frågan bör lyftas med konsortiet om det finns förutsättningar att hitta 
några lämpliga ytor.

Jorddjupet i växtbäddar och på planterings- och odlingsytor ska vara fullgott 
och för ändamålet väl tilltaget. Jorddjup på bjälklag ska dimesinoneras för 
fullvuxna större träd.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Diskussioner har förts i samband med ledningsstråk och överdäckning av 
ramper till/från E45. Frågan har också lyfts med de fastighetsägare på Halvön 
och de som har källarplan under allmän plats.

Allmän plats har utgått från tillräckliga djup för växtbäddar. Detta behöver 
dock säkerställas tillsammans med kvarter under det fortsatta arbetet.

Vid utformninga av växtytor och planteringar ska skötsel och driftsekonomi 
beaktas. Växter med lågintensiv skötsel bör väljas.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för växtytor framgår av GFS-rapporten. PoNF har lämnat synpunkter 
på växtval i parkerna med hänsyn till skötsel etc.

En kostnadskalkyl har upprättas med Programhandlingen som grund. 
Denna kommer att uppdateras under fortsatt arbete.

Ovanpå p-huset i väst skapas plats och förutsättningar för
urban odling.

Byggaktörer

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och 
skola
Längs Masthamnsgatan skapas en gata där barns intressen,
säkerhet och trygghet prioriteras i utformningen av gatusektionen.
Bilar ges tillträde på barns och gåendes villkor.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av Masthamnsgatan har skett utifrån barns säkerhet och 
trygghet. Samtidigt har utformningen också fått anpassas efter befintliga och 
planerade verksamheter. Av GFS-rapporten och PM Urban logistik framgår 
möjligt antal transporter på Masthamnsgatan.

Möjlighet till måluppfyllelse styrs till stor del av de verksamheter som 
kommer att lokaliseras och om det genomförs åtgärder för effektiv gods- 
och avfallslogistik, t.ex. samlastning och tidsreglering.

Masthamnsgatan utformas till ett lek- och aktivitetsstråk i en
medskapande designprocess tillsammans med och för barn och
unga.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av lek- och aktivitetsstråket framgår av GFS-rapporten. En del i 
arbetet har varit underlag från den Medskapandeprocess som bedrivits med 
gymnasieungdomar och som pågår med förskolebarn.

En fortsatt Medskapandeprocess pågår inom staden där förskolebarn 
medverkar.

Särskilt fokus läggs på att skapa en säker passage för att
möjliggöra fri rörelse från Masthamnsgatan till Östra parken, kajen
och Skeppsbron, samt mot angränsande område väster om 
Masthamnsgatan. (till exempel genom parallella uppdrag/innovation).
Om möjligt startas detta redan i genomförandetskedet.

Trafikkontoret Passagen har bearbetats utifrån Kvalitetsprogrammet så att bredden på 
gaturummet minskats. För att hålla nere hastigheten har också utformning 
med vegetation och markmaterial bearbetats. Jämfört med idag beräknas 
trafiken nästan halveras. Järnvågsgatan kommer dock även 2035 att 
trafikeras av ca 14000 fordon/dygn.

Korsningen bedöms fortfarande passeras av 14000 fordon per dygn och 
kommer att vara en barriär. Detta gäller särskilt för barn. Behovet av att 
korsa Järnvågsgatan har minskat när målpunkten linbana har försvunnit.

Kartlägg tillsammans med barn- och unga deras målpunkter och 
rörelsemönster. Hastighetssäkra och gestalta passager över barriärer där 
det är möjligt så att Masthuggskajen integreras med närliggande områden 
ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Fokus på säkra skolvägar t ex upp till 
Oscar Fredrik skolan.

Trafikkontoret Någon kartläggning tillsammans med barn och unga har inte genomförts. 
Stråken till Nordhemsskolan och Oscar Fredriksskolan har identifierats och 
utformningen anpassats enligt GFS-rapportens kapitel F.

Stråken till skolorna ingår i GFS:en men inte i detaljplanen. Fortsatt arbete 
behöver samordnas med arbetet med Grön Transportplan.

Prioritera säkra gångstråk och cykelangöringar i anslutning till
förskolor framför bilparkering (samtidigt som handikapparkering
säkras). Möjliggör för parkering/förvaring av cykelkärra/barnvagn.

Trafikkontoret Gång- och cykelstråk i anslutning till de två förskolorna i kvarter G och B har 
prioriterats framför bilangöring. Det föreslås också att den angöring som 
krävs ska kunna tidsstyras.

Angöring till kringliggande verksamhetet och möjlighet till samlastning 
behöver säkerställas för full måluppfyllelse. Utgångspunkten att prioritera 
ner bilangöring behöver förankras med verksamheten, gäller bl a G2. 
Möjlighet till parkering i anläggning på längre avstånd kan behöva 
säkerställas.

Möjliggör för barn- och ungas cyklande genom att leda in barn och unga i 
lugnare cykelstråk.

Trafikkontoret Någon aktiv skyltning föreslås inte. Däremot definieras Masthamnsgatan som 
ett tydligt lugnare stråk, vilket beskrivs i GFS-rapportens kapitel E.

Även principer för cykelstråk mot närliggande skolor hanteras i 
GFS-rapporten. Fortsatt arbete behöver samordnas med arbetet med Grön 
Transportplan.

Allmän plats, parker och gator i Masthuggskajen utformas med ett tydligt 
fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet för alla, inklusive barn och 
personer med funktionsvariationer.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Utformningen framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-rapportens 
kapitel E. Oro avseende möjligheten att röra sig fritt för alla är framför allt 
andelen transporter på Masthamnsgatan. 

Ett förslag till tillgänglighetsplan ingår i GFS:en och arbetet fördjupas i 
fortsatt projektering.

Beakta barnperspektivet i utformningen av gods- och avfallslogistik
som rör t ex Masthamnsgatan.

Kretslopp och vatten,
Trafikkontoret

Behovet av lösningar för effektiv gods- och avfallslogistik, t.ex. 
samlastningscentral, är lyft för att reducera antalet transporter, vilket 
analyseras i GFS-rapportens kapitel F.

Måluppfyllelse oklar beroende på åtgärder inom urban logistik, somom det 
blir någon samlastningscentral eller inte. Även möjlighet till angöring till 
G2 från parkeringsanläggningen diskuteras. 

Säkra och trygga skolvägar blir ett särskilt avsnitt i Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadskontoret

Barnkonsekvensanalysens slutsatser integreras i Grön transportplan och i 
Trafikkontorets arbete med att ta fram Trafikförslag samt Park och 
Naturförvaltningens arbete med Parkförslag.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Relevanta krav har inarbetats i den kravmatris som styrt utformningen av 
allmän plats.

Delar av åtgärderna i avsitksförklaringen för Grön transportplan ligger 
utanför GFS-arbetet.

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas 
till fots, cykel eller kollektivt

Viktiga vardagsfunktioner såsom livsmedelsbutik, förskola, skola placeras 
med gångavstånd till kollektivtrafikhållplats.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret

Entréer och angöring på viktiga målpunkter anpassas i första hand för 
gående och cyklister.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Trafikkontoret

Angöring och entréer mot allmän plats har utgått från Masterplan 2019-02-18 
och stämts av med berörda aktörer. 

Osäkerhet kring vissa kvarter då inte alla aktörer påbörjat 
planeringen än.

Avsiktsförklaring för Grön Transportplan signeras och biläggs relevanta 
avtal.

Trafikkontoret, Älvstranden Hanteras inte av GFS

En struktur för hur verkställandet av Grön Transportplan ska integreras i 
andra processer kopplat till genomförandet tas fram. Processen för 
kontinuerlig uppföljning av verkställandet startar.

Trafikkontoret Hanteras inte av GFS

100 bilpoolsbilar etableras successivt i området. God tillgänglighet ska vara 
säkerställd från första inflyttning.

Parkeringsbolaget

Mobilitetslösningar för boende och verksamheter (t ex fordonspooler) som 
syftar till att ersätta behov av egen bil, finns i tillräcklig kapacitet från första 
inflyttning i området och finansieras genom modell som beskrivs i 
avsiktsförklaringen för Grön Transportplan.

Byggaktörer, 
Parkeringsbolaget

Varje fastighet förses med goda möjligheter för cykelparkering även för 
lastcyklar, och funktioner som underlättar för cyklister såsom 
serviceplatser, omklädningsmöjligheter IKT-lösningar etc.

Byggaktörer

Det finns parkeringsmöjligheter på allmän plats för lådcyklar med bra 
låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.

Trafikkontoret Parkeringsplatser för cyklar finns med i trafik- och gestatningsförslaget. Plats för lådcyklar konkretiseras i fortsatt arbete.

Möjlighet för laddning av elbilar ska finnas i alla p-anläggningar. Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Parkering för bilpooler ska vara de mest tillgängliga inom P-anläggningarna, 
på in/utfarts-plan och nära gångentréer.

Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på 
Masthuggskajen uppfyller Göteborgs klimatmål

Energistrategin för Masthuggskajen ska färdigställas med fördjupad analys 
av energinivåer för de olika bebyggelsetyperna. Det fortsatta arbetet ska 
också omfatta hantering av målkonflikter med gestaltningen genom dialog 
med stadsbyggnadskontoret och omfatta hur samverkan mellan byggaktörer 
och Göteborg Energi ska se ut. De gemensamma målen och vägvalen i 
Energistrategin konkretiseras och implementeras i respektive projekt 
viaaktörsspecifika handlingsplan. På så sätt kan kompetens och kreativitet 
som finns hos byggaktörer utnyttjas och bidra till lösningar.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling, Göteborg Energi,
Stadsbyggnadskontoret

Fjärrvärme och fjärrkyla med lågt klimatavtryck ska levereras till 
bebyggelsen från att byggnaderna tas i bruk. En plan för hur klimatavtrycket 
successivt ska minimeras ska finnas.

Göteborg Energi

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera boende/brukare 
användning av varmvatten och el ska finnas, t ex genom att kostnader bärs 
av boende och system för brukarpåverkan finns tillgängliga.

Byggaktörer

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera fastighetsägarens 
energianvändning ska finnas, t ex genom att kostnader för byggnadens 
värme och kyla bärs av fastighetsägaren.

Byggaktörer

Energianvändningen under byggtiden minimeras i respektive delprojekt 
såsom energieffektiv etablering, förnybar energi o s v. En ambition är att 
försöka få till fjärrvärme redan för byggskedet.

Byggaktörer,
Göteborg Energi

Materialval vid byggnation görs ur ett livscykelperspektiv där 
energianvändning för framtagande och destruering också beaktas. 
Gemensam kravställning för detta arbetas fram.

Byggaktörer

Lösningar för lokal energiproduktion planeras in i området där det är 
lämpligt. Lösningar som exempelvis solel kan samsas med andra 
användningsområden som t ex bullerskydd, gröna tak.

Byggaktörer

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, 
spara energi, dela och låna

Plats avsätts för återbruk med möjlighet finns att låna exempelvis verktyg 
samt skänka saker för återbruk.

Byggaktörer

Platser för återbrukande planeras och skapas i funktionsstråk för hållbara 
verksamheter och delandekultur.

Byggaktörer

Återbrukande och delandekultur synliggörs i området redan under 
genomförandefasen genom temporära lösningar.

Byggaktörer

Gestaltningen av torgytor och gaturum möjliggör flera användningsområden 
till exempel tillfälliga arrangemang eller försäljning.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Detta har varit utgångspunkt i trafik- och gestaltningsförslaget. T ex finns 
torgytorna vid Kommersen som kan användas för marknad etc och gräsytorna 
i östra parken som kan användas för utomhusbio.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Möjligheterna att låna finns synliga i gaturummet, exempelvis 
fordonspooler.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Skyltning av fordonspooler etc hanteras i senare skede, men platser för 
verksamheterna har lokaliserats tillsammans med aktörerna.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Avtal upprättas mellan kommunen och berörda fastighetsägare för att 
möjliggöra samutnyttjande av ytor på tak och förskole- och skolgårdar där så 
är möjligt, t ex på p-hustak.

Fastighetskontoret,
Parkeringsbolaget,
berörda fasighetsägare

Parkeringshuset planeras flexibelt för att möjliggöra en eventuellt
ändrad användning i framtiden.

Parkeringsbolaget

Fastighetsägare uppskattar sina avfallsmängder och dimensionerar 
återvinningsrum i fastigheten efter beräknat behov. Utgångpunkten är att 
allt vardagsavfall ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Boende och 
verksamheter har företrädesvis separata återvinningsutrymmen.

Byggaktörer

Kretslopp och vattens checklista att förebygga avfall i flerbostadshus, eller 
motsvarande, ska tillämpas.

Byggaktörer

Sopkorgar på allmänna platser är utformade med sorteringsfunktion. Park- och naturförvaltningen

Fiber byggs in i alla nya byggnader. Byggaktörer,
Trafikkontoret

GFS:en hanterar möjlighet till fiber i allmän plats. Fiber har ingått som en del i 
ledningssamordningen och i de övergripande ledningsstråk som redovisas i 
GFS-rapporten.

Konkretiseras av respektive ledningsägare. 

Det finns tekniska system som visualiserar hur mycket en individ eller grupp 
av individer (t ex bostadsrättsförening, hyreshus, skola) återvunnit under en 
vald tidsperiod.

Byggaktörer

Strategi för hur klimat-/miljö- och återbruksfrågorna kommuniceras till 
nyinflyttade i området tas fram samt tillhörande kommunikationsmaterial.

Byggaktörer

En massbalansberäkning ska göras för området. Utbyggnaden av halvön ska 
studeras särskilt och olika alternativ jämföras för att genomföras på det sätt 
som är mest resurseffektivt och med fokus på hälsa, miljö och ekonomi.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling

Byggnader projekteras så att materialen i byggnaderna på ett enkelt och 
kostnadseffektivt kan återanvändas vid rivning eller renovering så att 
avfallsmängden minimeras.

Byggaktörer

Där det är lämpligt ska återbrukade byggmaterial användas vid uppförandet 
av byggnader i området.

Byggaktörer

Material ska vara miljöanpassade och giftfria i linje med Göteborgs stads 
kemikalieplan. Material med minsta möjliga miljöpåverkan väljs och 
material dokumenteras i digital loggbok.
Byggande aktör tar fram specifika krav och rutiner för materialval i sitt 
projekt.

Byggaktörer Utformningen av allmän plats följer kemikalieplanen och att material med 
minsta möjliga miljöpåverkan väljs säkerställs i fortsatt arbete och 
kommande upphandlingar.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Samtliga byggnader ska tredjepartscertifieras enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM i syfte att kvalitetssäkra 
och följa upp miljöfrågor
relaterade till byggnaderna.

Byggaktörer

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen

Utred vad som krävs för att boende ska kunna tänka sig bo mindre och 
analysera om åtgärder kan genomföras.

Byggaktörer

Stora arbetsplatser bör ha ett aktivt hållbarhetsarbete och stödjas genom 
Gröna Hyresavtal.

Byggaktörer

Verksamheter med driftkarafter att utveckla sina utbud, varor och tjänster 
till att bli mer hållbara ska främjas.

Byggaktörer

Lokaler ska där det är möjligt utformas flexibla för att möjliggöra 
samutnyttjande mellan olika verksamheter över dygnet och året.

Byggaktörer,
Lokalförvaltningen

Det ska finnas platser planerade för stadsodling. Byggaktörer

Det ska finnas platser planerade för fritidsaktiviteter för olika åldrar och 
behov.

Byggaktörer

Fastigheterna ska vara väl utformade för att ta emot varuleveranser, gärna 
samordnat inom fastigheten vilket underlättar logistiken för 
verksamheterna.

Byggaktörer

Bostäderna ska planeras för behov kopplat till för e-handel. Byggaktörer

Leveranser till fastigheterna ska ske med så liten negativ påverkan på 
stadsmiljön som möjligt och t ex anpassas ur ett barnperspektiv med t ex 
tidsreglering.

Trafikkontoret Tidsreglering hanteras i GFS-rapporten som en styrmekanism. Antalet 
transporter beror till stor del på om det blir någon samlastning eller inte, 
vilket redovisas i GFS-rapporten.

Grad av måluppfyllelse beror på möjliga åtgärder för urban logistik som 
samlastning och åtgärder tillsammans med aktuella verksamheter.

Måluppfyllnad

Åtgärd enligt hållbarhetsprogram (HÅP) Ansvarig enligt HÅP Hantering i GFS Kommentar

Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och 
vara den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna

Tillämpa projektets framtagna gestaltningsprinciper från 
Kvalitetsprogrammet i vidareutvecklingen av aktörsspecifika projektskisser.

Byggaktörer,
Stadsbyggnadskontoret

GFS:en hanterar de gestaltningsprinciper som avser allmän plats. Ett arbetsverktyg i form av en kravmatris har upprättats för allmän plats för 
att säkerställa att gestaltningsprinciper från Kvalitetsprogrammet 
inarbetas i GFS  för allmän plats.

Ett gestaltningsråd instiftas och leds av SBK som i samråd med Älvstranden 
godkänner projektskisser utifrån identitetsbeskrivningen och 
gestaltningsprinciperna och hållbarhetsprogrammet. En detaljerad 
uppdragsbeskrivning för rådet tas fram.

Stadsbyggnadskontoret i 
samråd med Älvstranden

SBK och Älvstranden har instiftat ett kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har medverkat i granskningen av Programhandlingen.

Skapa process som säkerställer att identitetsbärande byggnader och 
funktioner som höga hus och linbanan och allmän plats speglar identiteten.

Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

GFS:en hanterar den identitet och de funktioner som avser allmän plats. Hur 
detta hanteras redovisas i beskrivning och konsekvensbedömning av 
gestaltningsförslaget i GFS-rapportens  kapitel E och F.

Den stärkta identiteten framgår av Programhandlingens kapitel F1 där s k 
frizoner utgör identiteten för allmän plats. Detta arbetssätt beskrivs i PM 
till GFS-rapporten.

Staden tillämpar enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning i samverkan 
med Göteborg Konst.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Enprocentregeln gäller även för allmän plats. Inom ramen för GFS:en har Göteborgs Konst tagit fram ett Konstprogram 
som redovisar hur konsten ska hanteras i GFS och fortsatt arbete. 

Arbete med konst och utsmyckning sker enligt Masthuggskajens 
konstprogram.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Göteborg Konst har tagit fram ett nytt Konstprogram som även omfattar 
allmän plats.

Konstprogrammet utgör en del av GFS:en.

Temporära konstnärliga aktiviteter genomförs under byggtiden för att 
manifestera områdets identitet. Exempelvis vepor, plank, flyttbara 
konstinstallationer, graffitti, ställningsintäckningar osv.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Behovet av tillfälliga aktiviteter hanteras i GFS-rapportens  kapitel F. Konkretisering sker i fortsatt arbete och det är inget som omöjliggörs av 
utformningen enligt GFS-rapporten.

Dagvatten används i konstnärliga vatteninstallationer i det offentliga 
rummet och på skolgårdar där detta är möjligt.

Kretslopp och vatten,
byggaktörer, Göteborg
Konst, Trafikkontoret,
Park och naturförvaltningen

GFS:en hanterar dagvatten för allmän plats. Hur dagvatten föreslås hanteras 
på allmän plats framgår av GFS-rapportens kaptiel F. Dagvatten omfattas inte 
av 1%-regeln för konst. Skolgårdar hanteras inte av allmän plats.

I arbetet med GFS:en har samarbete skett med Rain Gothenburg. 
Måluppfyllelse försvåras av att Park- och Naturförvaltningen sagt nej till 
vatteninstallationer med hänsyn till driftkostnaden. Möjligheten till 
vatteninstallationer diskuteras därför mellan allmän plats och kvarter.

En temporär paviljong till Ostindiefararen skapas under genomförandetiden 
för att sedan ersättas av en permanent lösning.

Stiftelsen för Ostindiefararen

Enskilda fastighetsägare inom konsortiet som har sociala verksamheter 
och/eller målpunkter inom sina fastigheter verkar för bevarande i befintligt 
eller fortsatt placering av dessa inom planområdet.

Byggaktörer

Konsortiet verkar för att verksamheter som vänder sig till grupper i behov av 
socialt stöd bereds plats inom planområdet med syfte att förstärka 
områdets ”vana av socialt arbete”.

Byggaktörer

De krav som ställs i Belysningsprogram för Södra Älvstranden följs. Trafikkontoret, byggaktörer Bearbetning och färdigställande av Belysningsprogrammet för allmän plats 
har skett som en del av GFS-arbetet.

Belysningsprogrammet utgör underlag för hantering av belysning för 
allmän plats.

Kontrasterna mellan mörker och ljus bibehålls genom en belysning som är 
anpassad efter tidpunkt på dygnet, året och säsongen.

Trafikkontoret, byggaktörer Kontrasterna bibehålls genom den olika belysningshierarkier som valts och 
som redovisas i Belysningsprogrammet.

Belysningsprogrammet är en del av GFS:en. För kontraster mellan ljus och 
mörker krävs samordnig mellan allmän plats och kvarter.

Platser och byggnader som utgör primära landmärken ska vara belysta hela 
natten så att deras funktion som orienteringsmärken kan leda besökare och 
boende rätt alla tider på dygnet och året.

Trafikkontoret, byggaktörer Förslag till byggnader och landmärken som föreslås belysas nattetid framgår 
av Belysningsprogrammet.

Samordning med byggaktörer krävs.

Stråkens karaktär stärks av belysningen utmed dem i levande 
bottenvåningar och offentliga rum.

Trafikkontoret, byggaktörer Stråkens olika betydelse framgår av de olika belysningshierarkierna i 
Belysningsprogrammet. Hur detta hanteras vid utformning av bottenvåningar 
får säkerställas i kommande bygglovsprövning och granskning.

Ytterligare samverkan mellan byggaktörer och allmän plats krävs för att 
säkerställa måluppfyllelse. Detta kan till viss del ske i fortsatt arbete med 
GFS:en, men är också en fråga som hanteras vid bygglov och genom 
samordning mellan olika aktörer.

En checklista för bygglov för ljussättning tas fram för att underlätta 
bygglovshandläggningen för ljusinstallationer.

Stadsbyggnadskontoret

Mål 2 - Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen

Ta fram plan för innovations- och utvecklingsprocess för Levande 
Bottenvåningar (process, organisation, tidplan och budget) med tydliga 
problemformuleringar och behovsanalys.

Älvstranden Utveckling
och konsortiekoordinator
med stöd av LBV-grupp

Ta fram Masterplan innehållande:
• Intressentkartläggning som möter målambitionen med LBV och 
Masthuggskajens identitet.
• Dialog med utvalda aktörer kopplat till intressentkartläggning för 
identifiering av utmaningar och möjliga lösningar för etablering.
• Utveckling av innehållskoncept utifrån dialogunderlag och utredningar 
som möter hållbarhetsmål, krav enligt Citylab och MHK identitet.

Byggaktörer i samverkan
med berörda förvaltningar
och bolag inom
Göteborgs stad

Masterplanen har varit underlag till den utformning av allmän plats som 
redovisas i GFS-rapporten.

Utveckla metoder som möjliggör en stor mix av verksamheter med olika 
betalningsförmåga, till exempel diversifierad hyressättning.

Byggaktörer

Utveckla samverkansmodeller/samverkansorganisation för att 
vidmakthålla och vidareutveckla ambitionerna om innehåll och karaktär 
även under förvaltningsfasen.

Byggaktörer i samverkan med 
andra berörda 
fastighetsägare och 
verksamheter

Säkerställa att planens zonering för bostadsändamål på kajen kompletteras 
med publika bottenvåningsverksamheter som lockar människor att möta 
vattnet.

Stadsbyggnadskontoret, 
byggaktörer

Utveckla strategi för etablering av temporära verksamheter och funktioner 
för att stötta befintliga verksamheter under byggskede. Koppla till 
utbyggnadsplan.

Byggaktörer

Färdigställ strategi för kulturkvarter som tydligt svarar mot intressenters 
förutsättningar i relation till placering, lokaler och hyror. Håll dialogen med 
intressenter levande och för in kulturintressenter i arbetet med 
Masterplan.

Byggaktörer

Säkerställ full flexibilitet i planen för att möjliggöra så många olika 
alternativ som möjligt för verksamheter och funktioner som ska samsas på 
Kommersenplatsen.

Älvstranden Utveckling,
Stadsbyggnadskontoret

Säkerställ att Kommersens verksamhet kan fungera även på kort sikt, trots 
byggnadens problematiska skick.

Riksbyggen (i egenskap
av fastighetsägare)

Starta platsbyggnadsprocess enligt Strategisk Platsbyggnad Kommersen. Älvstranden Utveckling i 
samverkan med Riksbyggen 
och andra intressenter

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen

Planens medgivna bostäder bli uppförda inom detaljplanens 
genomförandetid.

Byggaktörer, Älvstranden 
Utveckling

Byggaktörer som bygger hyresrätter ska ta fram affärsmodeller som 
möjliggör att målbilden för socialt blandat boende kan nås och hållas under 
15 år från inflytt.

Byggaktörer som bygger 
hyresrätter

Vid kompletterande markanvisning anvisas mark till aktörer som visar hur 
minst 10 procent av hyresrätterna kan erbjudas marknaden med en hyra om 
1100kr/kvm/år i 15 år (2017 års penningvärde).

Älvstranden Utveckling,
Fastighetskontoret

Nya koncept och affärsmodeller för bostadsrätter som bidrar till målbilden 
för socialt blandat boende ska tas fram.

Byggaktörer som bygger
bostadsrätter

Fördelning av lägenhetsstorlekar balanseras utifrån varje parts åtagande 
och affärsidé så att målbilden om socialt blandat boende nås.

Byggaktörer

Samverkansavtal kring kommunala andrahandskontrakt på sociala och 
medicinska grunder upprättas mellan kommunen och byggaktörer.

Fastighetskontoret,
byggaktörer

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet

Särskilda fördjupningar tas fram för de särskilt viktiga platserna som 
beskriver programmering av innehåll och hur kvaliteterna ska nås. Detta är 
underlag för projektering. Sociala och ekologiska och driftsmässiga 
kvaliteter säkras. Dessa ska stämmas av mot behov från tidigare dialoger 
etc.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, Älvstranden
Utveckling

GFS:en hanterar allmän plats. Fördjupningar för allmän plats är en del av den 
utformning som redovisas i GFS-rapporten. Separata PM har också upprättats 
för geografiska och tematiska frågor enligt listan i kapitel O i GFS-rapporten.

Under framtagandet av trafik- och gestaltningsförslaget har kontinuerliga 
avstämningar genomförts inom olika forum och med berörda aktörer och 
förvaltningar.

Skyltning till målpunkter och information om tillfälliga/temporära platser 
finns redan under planerings och genomförandefasen och är tydlig, flexibel 
och flyttbar.

Trafikkontoret Berörs kort i GFS-rapporten, men är huvudsakligen en fråga för kommande 
arbete.

Hanteras i fortsatt arbete och behöver samordnas med 
utbyggnadsplaneringen.

Bollplaner och odlingsplatser placerade på parkeringshusets
tak ska vara tillgängliga för allmänheten utan avgifter
eller krav på medlemskap.

Parkeringsbolaget

Alla platser är namngivna och det finns en tydlig skyltning inom området och 
genom området så att boende och besökande enkelt kan orientera sig.

Trafikkontoret Det behöver klargöras vilka platser som ska vara föremål för skyltning. Behov av Skyltprogram har lyfts under processen och principer redovias i 
GFS-rapporten.

Alla vistelseytor på tak utformas för fullgod trygghet, t ex alternativa
utgångar och god insyn (oavsett om de är privata eller allmänna).

Fastighetsägare som bygger 
platser på tak

Platser i området är flexibla och möjlighet för att koppla in på el och vatten 
byggs för att möjliggöra tillfälliga aktiviteter.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Diskussion har förts om hur många platser som rimligen bör ha anslutning av 
el och VA. Beslut har tagits på allmänplats-forum om tre lämpliga platser. 

De tre platserna inarbetas i GFS och systemhandling.

Sittplatser placeras ut med ett avstånd på max 25 meter. Trafikkontoret Övergripande placering av sittplatser framgår av trafik- och 
gestaltningsförslag i kapitel E. Även andra element som murar och 
avspärrningar kan anläggas sittvänliga.

Placering av sittplatser bearbetas i fortsatt arbete med GFS:en. 
Utgångspunkten är inte av avståndet ska vara 25 m utan en ändamålsenlig 
placering.

Mikroklimatstudien används som utgångspunkt för att skapa lugna platser 
med utformning och funktion för lä.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De studier som gjort inom detaljplanen för buller, vind och sol har varit 
utgångspunkt i GFS:en. Fördjupade studier av sol och buller har också gjorts 
utifrån framtagen modell.

Bra klimatlägen har diskuterats mellan Allmän plats och kvarter på 
gemensamma forum. 

Platser för rekreation och motion skapas på kajen och i östra
parken.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De stråk för gång- och cykel som anläggs blir en del av rekreationsmiljön kring 
älven. I både Masthuggsparken och Järnvågparken finns ytor för rekreation.

Stråk kopplas även till angränsade delar av staden, som stråket längs 
kajen som går vidare i projekt Skeppsbron.

Anläggning av lekplatser, aktivitets- och mötesplatser sker så att de finns 
tillgängliga inom 300 meter från alla delar av området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Platser för lek och aktivitet framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-
rapportens kapitel E. B la finns lek- och aktivitetsstråket längs 
Masthamnsgatan och Järnvågsparken.

Måluppfyllelsen stärks även av att områdets två förskolegårdar ska vara 
tillgängliga för övriga utanför kontorstid.

Varje mötesplats har minst två funktioner, eller sociotopvärden, vilka 
kombineras på olika sätt på olika platser och med god spridning inom 
området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Av trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E framgår hur mötesplater kan 
nyttjas för att t ex samordna rekreation och lek eller social samvaro och 
marknad.

För att säkerställa detta fullt ut föreslås Park- och Naturförvaltningen 
upprätta ny sociotopkarta för Masthuggskajen. Det är dock inget arbete 
som genomförts.

Skolgårdar ska utvecklas med stimulerande lekmiljöer för att stärka barns 
motoriska och mentala utveckling genom ett varierat utbud av vegetation, 
lekredskap, odlingsmöjligheter och aktivitetsytor.

Lokalsekretariatet/Lokalförva
ltningen,Stadsdelsförvaltning
en

Utformning av förskole- och skolgårdar ska nå en lekvärdesfaktor på tre. 
Stadens ramprogram föreskriver 35 m2/barn, Planen medger att 
utemiljöer/friyta ska vara 15–20 m2/barn.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Inomhus och utomhusmiljöer ska utvecklas utifrån ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv med senast tillgängliga kunskap.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Det ska vara möjligt att stänga av kvarteret närmast skolor och förskolor för 
fordonstrafik.

Trafikkontoret I GFS-rapporten hanteras behov av tidsstyrning av trafiken, t ex i anslutning 
till områdets två förskolor.

Frågan behöver diskuteras vidare. Det finns dock inget i GFS-rapporten som 
förhindrar en tidsstyrning.

Utformning och byggnation av förskolor ska göras så att flexibilitet för 
framtida ombyggnation till skolor är möjlig till rimlig insats.

Verksamheterna,
Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Barn ges möjlighet till att medverka i utformningen och påverka skolmiljön. Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

På skolgårdarna ska det finnas utrymme och tillräckligt jorddjup för 
vegetation och möjlighet till odling.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskolornas gårdar bidrar med ekosystemtjänster och har en grönytefaktor 
om lägst 0,6.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Utformningen av skolgårdar ska vara sådan att den fungerar även för annan 
typ av användning och för andra åldersgrupper utanför verksamhetens 
öppettider.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskole- och skollokaler ska utvecklas så att delar kan samnyttjas genom 
att göras tillgängliga för andra ändamål efter stängning.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Bullermodellering sker för att identifiera platser där särskild planering av 
bulleråtgärder krävs. Undersökningar om upplevelsen av ljud inom området 
genomförs före, under och efter genomförandet av planen.

Stadsbyggnadskontoret GFS:en har utgått från detaljplanens bulleranalyser och 
kompletterats med ny analys för Järnvågsparken. Fördjupad analys saknas för 
E45.

Trafikkontoret har ett pågående arbete med buller och akustik för allmän 
plats som ska fortsätta fram till färdig GFS.

En verktygslåda för ljudåtgärder tas fram och nyttjas vid utformningen av 
området. Verktygslådan innefattar även principer för hur ljud hanteras 
under byggskedet tas fram.
Åtgärder kan testas i testlab för ljud före.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar verktygslåda för allmän plats. Ett PM med förslag till 
bulleråtgärder och soundscaping har upprättats som en del av GFS-
rapporten.
Något test i testlab avses inte genomföras.

PM ska utgöra underlag för fortsatt arbete i kommande projektering. 
Beslut behöver tas om vilka åtgärder som ska inarbetas i utformningen.

Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping),
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer
attraktiv för att stärka stråkets överbryggning av trafikplatsen.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar detta avseende allmän plats. Platsen är identifierad i GFS-
rapportens kapitel Eoch F och ingår i PM om bulleråtgärder och soundscaping.

PoNF har sagt nej till vattenspel och dialog förs med Älvstranden om annan 
finansiär.

Bullermodellering uppdateras för att kvalitetssäkra bullernivåerna vid 
skolor, förskolor och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret

Bullerskydd placeras tidigt på de platser de beskrivs i plankartan. Trafikkontoret Frågan har lyfts i Genomförandeforum så att bullerskydd är på plats innan t ex 
bostäder blir inflyttningsklara.

De justeringar som gjorts i tidplanen fungerar dåligt med föreslagna 
bullerskydd och det kan därför bli aktuellt med tillfälliga skyddsåtgärder. 
Det är dock inget som allmän plats hanterar.

Dagsljusanalys tas fram på strukturnivå. De knyts sedan till ordinarie 
utvecklingsprocess för projektet och används i det vidare arbetet för att 
bevaka att mål och ambitionsnivåer konkretiseras och framtagna verktyg 
nyttjas.

Konsortiet, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet och 
lämpliga lägen framgår av GFS-rapporten.

Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en.

Slutsatserna från de genomförda analyserna dagsljus ska nyttjas vid 
exempelvis byggnadsutformning, placering av träd etc.

Byggaktörer, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet. Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en. För 
ökad måluppfyllelse behöver kvarter redovisa utformning av samtliga 
byggnader så att dessa kan inarbetas i modell och fotavtrycket på allmän 
plats hanteras.

Vid projektering av kvarter ska särskild analys göras så att inte de 
identifierade viktiga platserna skuggas.

Byggaktörer STRYKS DÅ BYGGNADSHÖJDER FASTLAGTS I DETALJPLAN

Projektet utreder hur miljökvalitetsnormer klaras och hur stadens miljömål 
kring luftkvalitet nås på gårdar för skolor, förskolor och bostäder. Åtgärder 
utifrån utredning genomförs.

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

Rekommendationer i dagvattenutredningen följs så långt detta är möjligt 
vid projektering av området och områdets byggnader.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
Kretslopp och vatten,
byggaktörer

Dagvattenutredningen har av KoV uppdaterats under GFS-arbetet och en 
kompletterande skyfallsberäkning har också genomförts. Rekommendationer 
i dessa har inarbetats i GFS-rapportens kapitel F.

GFS-rapporten säkerställer rekommendationerna från tidigare 
dagvattenutredning avseende allmän plats.

Respektive part som anlägger grönskande miljöer arbetar enligt riktlinjerna 
ur ekosystemtjänstanalysen och bidrar till att förbättra nuläget

Park- och naturförvaltningen,
byggaktörer

Någon ekosystemanalys finns inte i underlagsmaterialet. Allmän plats har 
därför utgått från modell för grönytefaktor, vilket redovisas i GFS-rapportens 
kapitel F och som bilaga.

Krav på grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Denna uppfylls, men inte med 
marginal, varför säkerställande av grönska är viktigt i det fortsatta arbetet.

En närmare analys av vilka funktioner som är viktiga med avseende på 
klimatanpassning genomförs.

Byggaktörer

Ett älvkantsskydd mot översvämning byggs. Stadsbyggnadskontoret Ett tekniskt skydd som säkerställer risken för översvämning är en 
förutsättning i den reviderade höjdsättning som gjorts och som framgår av 
GFS-rapportens kapitel.

Den redovisade lösningen för översvämning har tagits fram i samråd 
mellan TK, KoV och SBK och redovisas i PM som är bilaga till GFS-rapporten.

Befintliga utlopp förses med backventiler och nya byggs med backventiler. Stadsbyggnadskontoret Backventiler är en förutsättning för vald lösning och redovisas i GFS-
rapportens kapitel F. Frågan hanteras vidare av Kretslopp och vatten.

Masthuggstorget och den östra parken byggs delvis nedsänka
för att vara en del i skyfallshanteringen inom området.
Samverkan sker med Platsbyggnad Kommersen.

Park- och naturförvaltningen Ytorna är nedsänkta och att detta är tillräckligt med avseende på skyfall har 
säkerställts i skyfallsberäkning.

Kommersenytan har inte ingått i beräkningen. Däremot kan den behövas 
vid tillfälliga lösningar under byggtiden.

Befintliga fastigheters spill- och dagvattenledningar ska där så är möjligt 
separeras.

Fastighetsägare

Planteringar och gröna ytor i området ska bidra till dagvattenhanteringen. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för dagvattenhantering framgår av GFS-rapportens kapitel F. Dagvattenhantering bearbetas vidare i kommande projektering utifrån 
dagvattenutredningens principer. Viktigt är att säkerställa föreslagna 
grönytor både avseende dagvattenhantering och grönytefaktor.

Maximal grönyta ska tillskapas i syfte att införa ekologiska, hälsomässiga 
kvaliteter samt en resilient stadsmiljö. Riktvärden för grönytefaktor och 
prioriterade ekosystemtjänster är verktyg för konkretisering av 
ambitionsnivåerna.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
byggaktörer

Maximal grönska går inte att tillskapa utifrån kollisioner med andra 
funktioner. Direktivet för grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Att detta 
uppfylls framgår av GFS-rapportens kapitel F.

Grönytefaktorn säkerställs i fortsatt projektering. Då grönytefaktorn 
inte uppfylls med marginal är säkerställande av grönska viktigt i det 
fortsatta arbetet.

Grönska längs ”gröna stråket” framförallt Masthamnsgatan ska prioriteras, 
både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. I 
detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

GFS:en hanterar allmän plats och kan inte styra över t ex växter på fasad. 
Placering av grönska längs Masthamnsgatan och övriga stråk framgår av trafik- 
och gestaltningsförslag. 

Konflikter mellan ledningar och träd redovisas i ett antal PM och kostnader 
för justering av ledningar framgår.
Frågan om grönska på fasad har lyfts och behöver konkretiseras 
tillsammans med berörda fastighetsägare i fortsatt arbete.

Växter som är rika på pollen och nektar väljs och insektsbon och holkar för 
fåglar, fladdermöss mm placeras ut på genomtänkta platser. Bisamhällen 
placeras på tak.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Val av växter har påbörjats i GFS-rapporten, bl a har specialister på stadsträd 
involverats i arbetet.

Arbetet med växtval konkretiseras i fortsatt arbete.

Utred om värdefulla träd ska bevaras. Ledningsägare inom området ska 
samarbeta för att bevara träd vid nedläggnings och underhållsarbeten.

Park- och naturförvaltningen Detta hanterades i detaljplaneskedet och dispens söktes för att ta bort träd. 
Dispens beviljades med kravet på att de 63 träd som tas bort ska ersättas 
med lika många. En kompletterande dispens ska sökas för ytterligare 25 träd 
på Olof Palmes plats. Placering av nya träd så att dispensen uppfylls framgår 
av trafik- och gestaltningsförslag.

Eventuella konflikter om andra val görs av ledningsägare hanteras av 
dessa.

Utred om sötvattenshabitat kan tillskapas i älven eller hamnkanalen. Park- och naturförvaltningen KRAVET STRYKS

Utred var grönska kan placeras för att bidra till bullermaskering
och bullerdämpning.

Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen

KRAVET STRYKS

Träd placeras med hänsyn till luftkvalitet och luftväxling. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

KRAVET STRYKS

Växter införskaffas tidigt och nyttjas på lämpliga platser under planerings 
och/eller genomförandeskedet. Växterna ska vara mobila och möjliga att 
flytta runt före det att de finner sin slutliga plats inom området.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

PoNF hanterar inköp av växter. Lämpliga platser på allmän plats bedöms som 
mycket svåra att hitta under byggskedet med hänsyn till övriga krav på 
framkomlighet, entreprenadytor etc.

Frågan bör lyftas med konsortiet om det finns förutsättningar att hitta 
några lämpliga ytor.

Jorddjupet i växtbäddar och på planterings- och odlingsytor ska vara fullgott 
och för ändamålet väl tilltaget. Jorddjup på bjälklag ska dimesinoneras för 
fullvuxna större träd.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Diskussioner har förts i samband med ledningsstråk och överdäckning av 
ramper till/från E45. Frågan har också lyfts med de fastighetsägare på Halvön 
och de som har källarplan under allmän plats.

Allmän plats har utgått från tillräckliga djup för växtbäddar. Detta behöver 
dock säkerställas tillsammans med kvarter under det fortsatta arbetet.

Vid utformninga av växtytor och planteringar ska skötsel och driftsekonomi 
beaktas. Växter med lågintensiv skötsel bör väljas.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för växtytor framgår av GFS-rapporten. PoNF har lämnat synpunkter 
på växtval i parkerna med hänsyn till skötsel etc.

En kostnadskalkyl har upprättas med Programhandlingen som grund. 
Denna kommer att uppdateras under fortsatt arbete.

Ovanpå p-huset i väst skapas plats och förutsättningar för
urban odling.

Byggaktörer

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och 
skola
Längs Masthamnsgatan skapas en gata där barns intressen,
säkerhet och trygghet prioriteras i utformningen av gatusektionen.
Bilar ges tillträde på barns och gåendes villkor.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av Masthamnsgatan har skett utifrån barns säkerhet och 
trygghet. Samtidigt har utformningen också fått anpassas efter befintliga och 
planerade verksamheter. Av GFS-rapporten och PM Urban logistik framgår 
möjligt antal transporter på Masthamnsgatan.

Möjlighet till måluppfyllelse styrs till stor del av de verksamheter som 
kommer att lokaliseras och om det genomförs åtgärder för effektiv gods- 
och avfallslogistik, t.ex. samlastning och tidsreglering.

Masthamnsgatan utformas till ett lek- och aktivitetsstråk i en
medskapande designprocess tillsammans med och för barn och
unga.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av lek- och aktivitetsstråket framgår av GFS-rapporten. En del i 
arbetet har varit underlag från den Medskapandeprocess som bedrivits med 
gymnasieungdomar och som pågår med förskolebarn.

En fortsatt Medskapandeprocess pågår inom staden där förskolebarn 
medverkar.

Särskilt fokus läggs på att skapa en säker passage för att
möjliggöra fri rörelse från Masthamnsgatan till Östra parken, kajen
och Skeppsbron, samt mot angränsande område väster om 
Masthamnsgatan. (till exempel genom parallella uppdrag/innovation).
Om möjligt startas detta redan i genomförandetskedet.

Trafikkontoret Passagen har bearbetats utifrån Kvalitetsprogrammet så att bredden på 
gaturummet minskats. För att hålla nere hastigheten har också utformning 
med vegetation och markmaterial bearbetats. Jämfört med idag beräknas 
trafiken nästan halveras. Järnvågsgatan kommer dock även 2035 att 
trafikeras av ca 14000 fordon/dygn.

Korsningen bedöms fortfarande passeras av 14000 fordon per dygn och 
kommer att vara en barriär. Detta gäller särskilt för barn. Behovet av att 
korsa Järnvågsgatan har minskat när målpunkten linbana har försvunnit.

Kartlägg tillsammans med barn- och unga deras målpunkter och 
rörelsemönster. Hastighetssäkra och gestalta passager över barriärer där 
det är möjligt så att Masthuggskajen integreras med närliggande områden 
ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Fokus på säkra skolvägar t ex upp till 
Oscar Fredrik skolan.

Trafikkontoret Någon kartläggning tillsammans med barn och unga har inte genomförts. 
Stråken till Nordhemsskolan och Oscar Fredriksskolan har identifierats och 
utformningen anpassats enligt GFS-rapportens kapitel F.

Stråken till skolorna ingår i GFS:en men inte i detaljplanen. Fortsatt arbete 
behöver samordnas med arbetet med Grön Transportplan.

Prioritera säkra gångstråk och cykelangöringar i anslutning till
förskolor framför bilparkering (samtidigt som handikapparkering
säkras). Möjliggör för parkering/förvaring av cykelkärra/barnvagn.

Trafikkontoret Gång- och cykelstråk i anslutning till de två förskolorna i kvarter G och B har 
prioriterats framför bilangöring. Det föreslås också att den angöring som 
krävs ska kunna tidsstyras.

Angöring till kringliggande verksamhetet och möjlighet till samlastning 
behöver säkerställas för full måluppfyllelse. Utgångspunkten att prioritera 
ner bilangöring behöver förankras med verksamheten, gäller bl a G2. 
Möjlighet till parkering i anläggning på längre avstånd kan behöva 
säkerställas.

Möjliggör för barn- och ungas cyklande genom att leda in barn och unga i 
lugnare cykelstråk.

Trafikkontoret Någon aktiv skyltning föreslås inte. Däremot definieras Masthamnsgatan som 
ett tydligt lugnare stråk, vilket beskrivs i GFS-rapportens kapitel E.

Även principer för cykelstråk mot närliggande skolor hanteras i 
GFS-rapporten. Fortsatt arbete behöver samordnas med arbetet med Grön 
Transportplan.

Allmän plats, parker och gator i Masthuggskajen utformas med ett tydligt 
fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet för alla, inklusive barn och 
personer med funktionsvariationer.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Utformningen framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-rapportens 
kapitel E. Oro avseende möjligheten att röra sig fritt för alla är framför allt 
andelen transporter på Masthamnsgatan. 

Ett förslag till tillgänglighetsplan ingår i GFS:en och arbetet fördjupas i 
fortsatt projektering.

Beakta barnperspektivet i utformningen av gods- och avfallslogistik
som rör t ex Masthamnsgatan.

Kretslopp och vatten,
Trafikkontoret

Behovet av lösningar för effektiv gods- och avfallslogistik, t.ex. 
samlastningscentral, är lyft för att reducera antalet transporter, vilket 
analyseras i GFS-rapportens kapitel F.

Måluppfyllelse oklar beroende på åtgärder inom urban logistik, somom det 
blir någon samlastningscentral eller inte. Även möjlighet till angöring till 
G2 från parkeringsanläggningen diskuteras. 

Säkra och trygga skolvägar blir ett särskilt avsnitt i Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadskontoret

Barnkonsekvensanalysens slutsatser integreras i Grön transportplan och i 
Trafikkontorets arbete med att ta fram Trafikförslag samt Park och 
Naturförvaltningens arbete med Parkförslag.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Relevanta krav har inarbetats i den kravmatris som styrt utformningen av 
allmän plats.

Delar av åtgärderna i avsitksförklaringen för Grön transportplan ligger 
utanför GFS-arbetet.

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas 
till fots, cykel eller kollektivt

Viktiga vardagsfunktioner såsom livsmedelsbutik, förskola, skola placeras 
med gångavstånd till kollektivtrafikhållplats.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret

Entréer och angöring på viktiga målpunkter anpassas i första hand för 
gående och cyklister.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Trafikkontoret

Angöring och entréer mot allmän plats har utgått från Masterplan 2019-02-18 
och stämts av med berörda aktörer. 

Osäkerhet kring vissa kvarter då inte alla aktörer påbörjat 
planeringen än.

Avsiktsförklaring för Grön Transportplan signeras och biläggs relevanta 
avtal.

Trafikkontoret, Älvstranden Hanteras inte av GFS

En struktur för hur verkställandet av Grön Transportplan ska integreras i 
andra processer kopplat till genomförandet tas fram. Processen för 
kontinuerlig uppföljning av verkställandet startar.

Trafikkontoret Hanteras inte av GFS

100 bilpoolsbilar etableras successivt i området. God tillgänglighet ska vara 
säkerställd från första inflyttning.

Parkeringsbolaget

Mobilitetslösningar för boende och verksamheter (t ex fordonspooler) som 
syftar till att ersätta behov av egen bil, finns i tillräcklig kapacitet från första 
inflyttning i området och finansieras genom modell som beskrivs i 
avsiktsförklaringen för Grön Transportplan.

Byggaktörer, 
Parkeringsbolaget

Varje fastighet förses med goda möjligheter för cykelparkering även för 
lastcyklar, och funktioner som underlättar för cyklister såsom 
serviceplatser, omklädningsmöjligheter IKT-lösningar etc.

Byggaktörer

Det finns parkeringsmöjligheter på allmän plats för lådcyklar med bra 
låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.

Trafikkontoret Parkeringsplatser för cyklar finns med i trafik- och gestatningsförslaget. Plats för lådcyklar konkretiseras i fortsatt arbete.

Möjlighet för laddning av elbilar ska finnas i alla p-anläggningar. Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Parkering för bilpooler ska vara de mest tillgängliga inom P-anläggningarna, 
på in/utfarts-plan och nära gångentréer.

Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på 
Masthuggskajen uppfyller Göteborgs klimatmål

Energistrategin för Masthuggskajen ska färdigställas med fördjupad analys 
av energinivåer för de olika bebyggelsetyperna. Det fortsatta arbetet ska 
också omfatta hantering av målkonflikter med gestaltningen genom dialog 
med stadsbyggnadskontoret och omfatta hur samverkan mellan byggaktörer 
och Göteborg Energi ska se ut. De gemensamma målen och vägvalen i 
Energistrategin konkretiseras och implementeras i respektive projekt 
viaaktörsspecifika handlingsplan. På så sätt kan kompetens och kreativitet 
som finns hos byggaktörer utnyttjas och bidra till lösningar.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling, Göteborg Energi,
Stadsbyggnadskontoret

Fjärrvärme och fjärrkyla med lågt klimatavtryck ska levereras till 
bebyggelsen från att byggnaderna tas i bruk. En plan för hur klimatavtrycket 
successivt ska minimeras ska finnas.

Göteborg Energi

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera boende/brukare 
användning av varmvatten och el ska finnas, t ex genom att kostnader bärs 
av boende och system för brukarpåverkan finns tillgängliga.

Byggaktörer

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera fastighetsägarens 
energianvändning ska finnas, t ex genom att kostnader för byggnadens 
värme och kyla bärs av fastighetsägaren.

Byggaktörer

Energianvändningen under byggtiden minimeras i respektive delprojekt 
såsom energieffektiv etablering, förnybar energi o s v. En ambition är att 
försöka få till fjärrvärme redan för byggskedet.

Byggaktörer,
Göteborg Energi

Materialval vid byggnation görs ur ett livscykelperspektiv där 
energianvändning för framtagande och destruering också beaktas. 
Gemensam kravställning för detta arbetas fram.

Byggaktörer

Lösningar för lokal energiproduktion planeras in i området där det är 
lämpligt. Lösningar som exempelvis solel kan samsas med andra 
användningsområden som t ex bullerskydd, gröna tak.

Byggaktörer

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, 
spara energi, dela och låna

Plats avsätts för återbruk med möjlighet finns att låna exempelvis verktyg 
samt skänka saker för återbruk.

Byggaktörer

Platser för återbrukande planeras och skapas i funktionsstråk för hållbara 
verksamheter och delandekultur.

Byggaktörer

Återbrukande och delandekultur synliggörs i området redan under 
genomförandefasen genom temporära lösningar.

Byggaktörer

Gestaltningen av torgytor och gaturum möjliggör flera användningsområden 
till exempel tillfälliga arrangemang eller försäljning.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Detta har varit utgångspunkt i trafik- och gestaltningsförslaget. T ex finns 
torgytorna vid Kommersen som kan användas för marknad etc och gräsytorna 
i östra parken som kan användas för utomhusbio.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Möjligheterna att låna finns synliga i gaturummet, exempelvis 
fordonspooler.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Skyltning av fordonspooler etc hanteras i senare skede, men platser för 
verksamheterna har lokaliserats tillsammans med aktörerna.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Avtal upprättas mellan kommunen och berörda fastighetsägare för att 
möjliggöra samutnyttjande av ytor på tak och förskole- och skolgårdar där så 
är möjligt, t ex på p-hustak.

Fastighetskontoret,
Parkeringsbolaget,
berörda fasighetsägare

Parkeringshuset planeras flexibelt för att möjliggöra en eventuellt
ändrad användning i framtiden.

Parkeringsbolaget

Fastighetsägare uppskattar sina avfallsmängder och dimensionerar 
återvinningsrum i fastigheten efter beräknat behov. Utgångpunkten är att 
allt vardagsavfall ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Boende och 
verksamheter har företrädesvis separata återvinningsutrymmen.

Byggaktörer

Kretslopp och vattens checklista att förebygga avfall i flerbostadshus, eller 
motsvarande, ska tillämpas.

Byggaktörer

Sopkorgar på allmänna platser är utformade med sorteringsfunktion. Park- och naturförvaltningen

Fiber byggs in i alla nya byggnader. Byggaktörer,
Trafikkontoret

GFS:en hanterar möjlighet till fiber i allmän plats. Fiber har ingått som en del i 
ledningssamordningen och i de övergripande ledningsstråk som redovisas i 
GFS-rapporten.

Konkretiseras av respektive ledningsägare. 

Det finns tekniska system som visualiserar hur mycket en individ eller grupp 
av individer (t ex bostadsrättsförening, hyreshus, skola) återvunnit under en 
vald tidsperiod.

Byggaktörer

Strategi för hur klimat-/miljö- och återbruksfrågorna kommuniceras till 
nyinflyttade i området tas fram samt tillhörande kommunikationsmaterial.

Byggaktörer

En massbalansberäkning ska göras för området. Utbyggnaden av halvön ska 
studeras särskilt och olika alternativ jämföras för att genomföras på det sätt 
som är mest resurseffektivt och med fokus på hälsa, miljö och ekonomi.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling

Byggnader projekteras så att materialen i byggnaderna på ett enkelt och 
kostnadseffektivt kan återanvändas vid rivning eller renovering så att 
avfallsmängden minimeras.

Byggaktörer

Där det är lämpligt ska återbrukade byggmaterial användas vid uppförandet 
av byggnader i området.

Byggaktörer

Material ska vara miljöanpassade och giftfria i linje med Göteborgs stads 
kemikalieplan. Material med minsta möjliga miljöpåverkan väljs och 
material dokumenteras i digital loggbok.
Byggande aktör tar fram specifika krav och rutiner för materialval i sitt 
projekt.

Byggaktörer Utformningen av allmän plats följer kemikalieplanen och att material med 
minsta möjliga miljöpåverkan väljs säkerställs i fortsatt arbete och 
kommande upphandlingar.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Samtliga byggnader ska tredjepartscertifieras enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM i syfte att kvalitetssäkra 
och följa upp miljöfrågor
relaterade till byggnaderna.

Byggaktörer

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen

Utred vad som krävs för att boende ska kunna tänka sig bo mindre och 
analysera om åtgärder kan genomföras.

Byggaktörer

Stora arbetsplatser bör ha ett aktivt hållbarhetsarbete och stödjas genom 
Gröna Hyresavtal.

Byggaktörer

Verksamheter med driftkarafter att utveckla sina utbud, varor och tjänster 
till att bli mer hållbara ska främjas.

Byggaktörer

Lokaler ska där det är möjligt utformas flexibla för att möjliggöra 
samutnyttjande mellan olika verksamheter över dygnet och året.

Byggaktörer,
Lokalförvaltningen

Det ska finnas platser planerade för stadsodling. Byggaktörer

Det ska finnas platser planerade för fritidsaktiviteter för olika åldrar och 
behov.

Byggaktörer

Fastigheterna ska vara väl utformade för att ta emot varuleveranser, gärna 
samordnat inom fastigheten vilket underlättar logistiken för 
verksamheterna.

Byggaktörer

Bostäderna ska planeras för behov kopplat till för e-handel. Byggaktörer

Leveranser till fastigheterna ska ske med så liten negativ påverkan på 
stadsmiljön som möjligt och t ex anpassas ur ett barnperspektiv med t ex 
tidsreglering.

Trafikkontoret Tidsreglering hanteras i GFS-rapporten som en styrmekanism. Antalet 
transporter beror till stor del på om det blir någon samlastning eller inte, 
vilket redovisas i GFS-rapporten.

Grad av måluppfyllelse beror på möjliga åtgärder för urban logistik som 
samlastning och åtgärder tillsammans med aktuella verksamheter.

Måluppfyllnad
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Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och 
vara den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna

Tillämpa projektets framtagna gestaltningsprinciper från 
Kvalitetsprogrammet i vidareutvecklingen av aktörsspecifika projektskisser.

Byggaktörer,
Stadsbyggnadskontoret

GFS:en hanterar de gestaltningsprinciper som avser allmän plats. Ett arbetsverktyg i form av en kravmatris har upprättats för allmän plats för 
att säkerställa att gestaltningsprinciper från Kvalitetsprogrammet 
inarbetas i GFS  för allmän plats.

Ett gestaltningsråd instiftas och leds av SBK som i samråd med Älvstranden 
godkänner projektskisser utifrån identitetsbeskrivningen och 
gestaltningsprinciperna och hållbarhetsprogrammet. En detaljerad 
uppdragsbeskrivning för rådet tas fram.

Stadsbyggnadskontoret i 
samråd med Älvstranden

SBK och Älvstranden har instiftat ett kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har medverkat i granskningen av Programhandlingen.

Skapa process som säkerställer att identitetsbärande byggnader och 
funktioner som höga hus och linbanan och allmän plats speglar identiteten.

Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

GFS:en hanterar den identitet och de funktioner som avser allmän plats. Hur 
detta hanteras redovisas i beskrivning och konsekvensbedömning av 
gestaltningsförslaget i GFS-rapportens  kapitel E och F.

Den stärkta identiteten framgår av Programhandlingens kapitel F1 där s k 
frizoner utgör identiteten för allmän plats. Detta arbetssätt beskrivs i PM 
till GFS-rapporten.

Staden tillämpar enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning i samverkan 
med Göteborg Konst.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Enprocentregeln gäller även för allmän plats. Inom ramen för GFS:en har Göteborgs Konst tagit fram ett Konstprogram 
som redovisar hur konsten ska hanteras i GFS och fortsatt arbete. 

Arbete med konst och utsmyckning sker enligt Masthuggskajens 
konstprogram.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Göteborg Konst har tagit fram ett nytt Konstprogram som även omfattar 
allmän plats.

Konstprogrammet utgör en del av GFS:en.

Temporära konstnärliga aktiviteter genomförs under byggtiden för att 
manifestera områdets identitet. Exempelvis vepor, plank, flyttbara 
konstinstallationer, graffitti, ställningsintäckningar osv.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Behovet av tillfälliga aktiviteter hanteras i GFS-rapportens  kapitel F. Konkretisering sker i fortsatt arbete och det är inget som omöjliggörs av 
utformningen enligt GFS-rapporten.

Dagvatten används i konstnärliga vatteninstallationer i det offentliga 
rummet och på skolgårdar där detta är möjligt.

Kretslopp och vatten,
byggaktörer, Göteborg
Konst, Trafikkontoret,
Park och naturförvaltningen

GFS:en hanterar dagvatten för allmän plats. Hur dagvatten föreslås hanteras 
på allmän plats framgår av GFS-rapportens kaptiel F. Dagvatten omfattas inte 
av 1%-regeln för konst. Skolgårdar hanteras inte av allmän plats.

I arbetet med GFS:en har samarbete skett med Rain Gothenburg. 
Måluppfyllelse försvåras av att Park- och Naturförvaltningen sagt nej till 
vatteninstallationer med hänsyn till driftkostnaden. Möjligheten till 
vatteninstallationer diskuteras därför mellan allmän plats och kvarter.

En temporär paviljong till Ostindiefararen skapas under genomförandetiden 
för att sedan ersättas av en permanent lösning.

Stiftelsen för Ostindiefararen

Enskilda fastighetsägare inom konsortiet som har sociala verksamheter 
och/eller målpunkter inom sina fastigheter verkar för bevarande i befintligt 
eller fortsatt placering av dessa inom planområdet.

Byggaktörer

Konsortiet verkar för att verksamheter som vänder sig till grupper i behov av 
socialt stöd bereds plats inom planområdet med syfte att förstärka 
områdets ”vana av socialt arbete”.

Byggaktörer

De krav som ställs i Belysningsprogram för Södra Älvstranden följs. Trafikkontoret, byggaktörer Bearbetning och färdigställande av Belysningsprogrammet för allmän plats 
har skett som en del av GFS-arbetet.

Belysningsprogrammet utgör underlag för hantering av belysning för 
allmän plats.

Kontrasterna mellan mörker och ljus bibehålls genom en belysning som är 
anpassad efter tidpunkt på dygnet, året och säsongen.

Trafikkontoret, byggaktörer Kontrasterna bibehålls genom den olika belysningshierarkier som valts och 
som redovisas i Belysningsprogrammet.

Belysningsprogrammet är en del av GFS:en. För kontraster mellan ljus och 
mörker krävs samordnig mellan allmän plats och kvarter.

Platser och byggnader som utgör primära landmärken ska vara belysta hela 
natten så att deras funktion som orienteringsmärken kan leda besökare och 
boende rätt alla tider på dygnet och året.

Trafikkontoret, byggaktörer Förslag till byggnader och landmärken som föreslås belysas nattetid framgår 
av Belysningsprogrammet.

Samordning med byggaktörer krävs.

Stråkens karaktär stärks av belysningen utmed dem i levande 
bottenvåningar och offentliga rum.

Trafikkontoret, byggaktörer Stråkens olika betydelse framgår av de olika belysningshierarkierna i 
Belysningsprogrammet. Hur detta hanteras vid utformning av bottenvåningar 
får säkerställas i kommande bygglovsprövning och granskning.

Ytterligare samverkan mellan byggaktörer och allmän plats krävs för att 
säkerställa måluppfyllelse. Detta kan till viss del ske i fortsatt arbete med 
GFS:en, men är också en fråga som hanteras vid bygglov och genom 
samordning mellan olika aktörer.

En checklista för bygglov för ljussättning tas fram för att underlätta 
bygglovshandläggningen för ljusinstallationer.

Stadsbyggnadskontoret

Mål 2 - Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen

Ta fram plan för innovations- och utvecklingsprocess för Levande 
Bottenvåningar (process, organisation, tidplan och budget) med tydliga 
problemformuleringar och behovsanalys.

Älvstranden Utveckling
och konsortiekoordinator
med stöd av LBV-grupp

Ta fram Masterplan innehållande:
• Intressentkartläggning som möter målambitionen med LBV och 
Masthuggskajens identitet.
• Dialog med utvalda aktörer kopplat till intressentkartläggning för 
identifiering av utmaningar och möjliga lösningar för etablering.
• Utveckling av innehållskoncept utifrån dialogunderlag och utredningar 
som möter hållbarhetsmål, krav enligt Citylab och MHK identitet.

Byggaktörer i samverkan
med berörda förvaltningar
och bolag inom
Göteborgs stad

Masterplanen har varit underlag till den utformning av allmän plats som 
redovisas i GFS-rapporten.

Utveckla metoder som möjliggör en stor mix av verksamheter med olika 
betalningsförmåga, till exempel diversifierad hyressättning.

Byggaktörer

Utveckla samverkansmodeller/samverkansorganisation för att 
vidmakthålla och vidareutveckla ambitionerna om innehåll och karaktär 
även under förvaltningsfasen.

Byggaktörer i samverkan med 
andra berörda 
fastighetsägare och 
verksamheter

Säkerställa att planens zonering för bostadsändamål på kajen kompletteras 
med publika bottenvåningsverksamheter som lockar människor att möta 
vattnet.

Stadsbyggnadskontoret, 
byggaktörer

Utveckla strategi för etablering av temporära verksamheter och funktioner 
för att stötta befintliga verksamheter under byggskede. Koppla till 
utbyggnadsplan.

Byggaktörer

Färdigställ strategi för kulturkvarter som tydligt svarar mot intressenters 
förutsättningar i relation till placering, lokaler och hyror. Håll dialogen med 
intressenter levande och för in kulturintressenter i arbetet med 
Masterplan.

Byggaktörer

Säkerställ full flexibilitet i planen för att möjliggöra så många olika 
alternativ som möjligt för verksamheter och funktioner som ska samsas på 
Kommersenplatsen.

Älvstranden Utveckling,
Stadsbyggnadskontoret

Säkerställ att Kommersens verksamhet kan fungera även på kort sikt, trots 
byggnadens problematiska skick.

Riksbyggen (i egenskap
av fastighetsägare)

Starta platsbyggnadsprocess enligt Strategisk Platsbyggnad Kommersen. Älvstranden Utveckling i 
samverkan med Riksbyggen 
och andra intressenter

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen

Planens medgivna bostäder bli uppförda inom detaljplanens 
genomförandetid.

Byggaktörer, Älvstranden 
Utveckling

Byggaktörer som bygger hyresrätter ska ta fram affärsmodeller som 
möjliggör att målbilden för socialt blandat boende kan nås och hållas under 
15 år från inflytt.

Byggaktörer som bygger 
hyresrätter

Vid kompletterande markanvisning anvisas mark till aktörer som visar hur 
minst 10 procent av hyresrätterna kan erbjudas marknaden med en hyra om 
1100kr/kvm/år i 15 år (2017 års penningvärde).

Älvstranden Utveckling,
Fastighetskontoret

Nya koncept och affärsmodeller för bostadsrätter som bidrar till målbilden 
för socialt blandat boende ska tas fram.

Byggaktörer som bygger
bostadsrätter

Fördelning av lägenhetsstorlekar balanseras utifrån varje parts åtagande 
och affärsidé så att målbilden om socialt blandat boende nås.

Byggaktörer

Samverkansavtal kring kommunala andrahandskontrakt på sociala och 
medicinska grunder upprättas mellan kommunen och byggaktörer.

Fastighetskontoret,
byggaktörer

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet

Särskilda fördjupningar tas fram för de särskilt viktiga platserna som 
beskriver programmering av innehåll och hur kvaliteterna ska nås. Detta är 
underlag för projektering. Sociala och ekologiska och driftsmässiga 
kvaliteter säkras. Dessa ska stämmas av mot behov från tidigare dialoger 
etc.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, Älvstranden
Utveckling

GFS:en hanterar allmän plats. Fördjupningar för allmän plats är en del av den 
utformning som redovisas i GFS-rapporten. Separata PM har också upprättats 
för geografiska och tematiska frågor enligt listan i kapitel O i GFS-rapporten.

Under framtagandet av trafik- och gestaltningsförslaget har kontinuerliga 
avstämningar genomförts inom olika forum och med berörda aktörer och 
förvaltningar.

Skyltning till målpunkter och information om tillfälliga/temporära platser 
finns redan under planerings och genomförandefasen och är tydlig, flexibel 
och flyttbar.

Trafikkontoret Berörs kort i GFS-rapporten, men är huvudsakligen en fråga för kommande 
arbete.

Hanteras i fortsatt arbete och behöver samordnas med 
utbyggnadsplaneringen.

Bollplaner och odlingsplatser placerade på parkeringshusets
tak ska vara tillgängliga för allmänheten utan avgifter
eller krav på medlemskap.

Parkeringsbolaget

Alla platser är namngivna och det finns en tydlig skyltning inom området och 
genom området så att boende och besökande enkelt kan orientera sig.

Trafikkontoret Det behöver klargöras vilka platser som ska vara föremål för skyltning. Behov av Skyltprogram har lyfts under processen och principer redovias i 
GFS-rapporten.

Alla vistelseytor på tak utformas för fullgod trygghet, t ex alternativa
utgångar och god insyn (oavsett om de är privata eller allmänna).

Fastighetsägare som bygger 
platser på tak

Platser i området är flexibla och möjlighet för att koppla in på el och vatten 
byggs för att möjliggöra tillfälliga aktiviteter.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Diskussion har förts om hur många platser som rimligen bör ha anslutning av 
el och VA. Beslut har tagits på allmänplats-forum om tre lämpliga platser. 

De tre platserna inarbetas i GFS och systemhandling.

Sittplatser placeras ut med ett avstånd på max 25 meter. Trafikkontoret Övergripande placering av sittplatser framgår av trafik- och 
gestaltningsförslag i kapitel E. Även andra element som murar och 
avspärrningar kan anläggas sittvänliga.

Placering av sittplatser bearbetas i fortsatt arbete med GFS:en. 
Utgångspunkten är inte av avståndet ska vara 25 m utan en ändamålsenlig 
placering.

Mikroklimatstudien används som utgångspunkt för att skapa lugna platser 
med utformning och funktion för lä.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De studier som gjort inom detaljplanen för buller, vind och sol har varit 
utgångspunkt i GFS:en. Fördjupade studier av sol och buller har också gjorts 
utifrån framtagen modell.

Bra klimatlägen har diskuterats mellan Allmän plats och kvarter på 
gemensamma forum. 

Platser för rekreation och motion skapas på kajen och i östra
parken.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De stråk för gång- och cykel som anläggs blir en del av rekreationsmiljön kring 
älven. I både Masthuggsparken och Järnvågparken finns ytor för rekreation.

Stråk kopplas även till angränsade delar av staden, som stråket längs 
kajen som går vidare i projekt Skeppsbron.

Anläggning av lekplatser, aktivitets- och mötesplatser sker så att de finns 
tillgängliga inom 300 meter från alla delar av området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Platser för lek och aktivitet framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-
rapportens kapitel E. B la finns lek- och aktivitetsstråket längs 
Masthamnsgatan och Järnvågsparken.

Måluppfyllelsen stärks även av att områdets två förskolegårdar ska vara 
tillgängliga för övriga utanför kontorstid.

Varje mötesplats har minst två funktioner, eller sociotopvärden, vilka 
kombineras på olika sätt på olika platser och med god spridning inom 
området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Av trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E framgår hur mötesplater kan 
nyttjas för att t ex samordna rekreation och lek eller social samvaro och 
marknad.

För att säkerställa detta fullt ut föreslås Park- och Naturförvaltningen 
upprätta ny sociotopkarta för Masthuggskajen. Det är dock inget arbete 
som genomförts.

Skolgårdar ska utvecklas med stimulerande lekmiljöer för att stärka barns 
motoriska och mentala utveckling genom ett varierat utbud av vegetation, 
lekredskap, odlingsmöjligheter och aktivitetsytor.

Lokalsekretariatet/Lokalförva
ltningen,Stadsdelsförvaltning
en

Utformning av förskole- och skolgårdar ska nå en lekvärdesfaktor på tre. 
Stadens ramprogram föreskriver 35 m2/barn, Planen medger att 
utemiljöer/friyta ska vara 15–20 m2/barn.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Inomhus och utomhusmiljöer ska utvecklas utifrån ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv med senast tillgängliga kunskap.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Det ska vara möjligt att stänga av kvarteret närmast skolor och förskolor för 
fordonstrafik.

Trafikkontoret I GFS-rapporten hanteras behov av tidsstyrning av trafiken, t ex i anslutning 
till områdets två förskolor.

Frågan behöver diskuteras vidare. Det finns dock inget i GFS-rapporten som 
förhindrar en tidsstyrning.

Utformning och byggnation av förskolor ska göras så att flexibilitet för 
framtida ombyggnation till skolor är möjlig till rimlig insats.

Verksamheterna,
Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Barn ges möjlighet till att medverka i utformningen och påverka skolmiljön. Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

På skolgårdarna ska det finnas utrymme och tillräckligt jorddjup för 
vegetation och möjlighet till odling.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskolornas gårdar bidrar med ekosystemtjänster och har en grönytefaktor 
om lägst 0,6.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Utformningen av skolgårdar ska vara sådan att den fungerar även för annan 
typ av användning och för andra åldersgrupper utanför verksamhetens 
öppettider.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskole- och skollokaler ska utvecklas så att delar kan samnyttjas genom 
att göras tillgängliga för andra ändamål efter stängning.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Bullermodellering sker för att identifiera platser där särskild planering av 
bulleråtgärder krävs. Undersökningar om upplevelsen av ljud inom området 
genomförs före, under och efter genomförandet av planen.

Stadsbyggnadskontoret GFS:en har utgått från detaljplanens bulleranalyser och 
kompletterats med ny analys för Järnvågsparken. Fördjupad analys saknas för 
E45.

Trafikkontoret har ett pågående arbete med buller och akustik för allmän 
plats som ska fortsätta fram till färdig GFS.

En verktygslåda för ljudåtgärder tas fram och nyttjas vid utformningen av 
området. Verktygslådan innefattar även principer för hur ljud hanteras 
under byggskedet tas fram.
Åtgärder kan testas i testlab för ljud före.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar verktygslåda för allmän plats. Ett PM med förslag till 
bulleråtgärder och soundscaping har upprättats som en del av GFS-
rapporten.
Något test i testlab avses inte genomföras.

PM ska utgöra underlag för fortsatt arbete i kommande projektering. 
Beslut behöver tas om vilka åtgärder som ska inarbetas i utformningen.

Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping),
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer
attraktiv för att stärka stråkets överbryggning av trafikplatsen.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar detta avseende allmän plats. Platsen är identifierad i GFS-
rapportens kapitel Eoch F och ingår i PM om bulleråtgärder och soundscaping.

PoNF har sagt nej till vattenspel och dialog förs med Älvstranden om annan 
finansiär.

Bullermodellering uppdateras för att kvalitetssäkra bullernivåerna vid 
skolor, förskolor och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret

Bullerskydd placeras tidigt på de platser de beskrivs i plankartan. Trafikkontoret Frågan har lyfts i Genomförandeforum så att bullerskydd är på plats innan t ex 
bostäder blir inflyttningsklara.

De justeringar som gjorts i tidplanen fungerar dåligt med föreslagna 
bullerskydd och det kan därför bli aktuellt med tillfälliga skyddsåtgärder. 
Det är dock inget som allmän plats hanterar.

Dagsljusanalys tas fram på strukturnivå. De knyts sedan till ordinarie 
utvecklingsprocess för projektet och används i det vidare arbetet för att 
bevaka att mål och ambitionsnivåer konkretiseras och framtagna verktyg 
nyttjas.

Konsortiet, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet och 
lämpliga lägen framgår av GFS-rapporten.

Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en.

Slutsatserna från de genomförda analyserna dagsljus ska nyttjas vid 
exempelvis byggnadsutformning, placering av träd etc.

Byggaktörer, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet. Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en. För 
ökad måluppfyllelse behöver kvarter redovisa utformning av samtliga 
byggnader så att dessa kan inarbetas i modell och fotavtrycket på allmän 
plats hanteras.

Vid projektering av kvarter ska särskild analys göras så att inte de 
identifierade viktiga platserna skuggas.

Byggaktörer STRYKS DÅ BYGGNADSHÖJDER FASTLAGTS I DETALJPLAN

Projektet utreder hur miljökvalitetsnormer klaras och hur stadens miljömål 
kring luftkvalitet nås på gårdar för skolor, förskolor och bostäder. Åtgärder 
utifrån utredning genomförs.

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

Rekommendationer i dagvattenutredningen följs så långt detta är möjligt 
vid projektering av området och områdets byggnader.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
Kretslopp och vatten,
byggaktörer

Dagvattenutredningen har av KoV uppdaterats under GFS-arbetet och en 
kompletterande skyfallsberäkning har också genomförts. Rekommendationer 
i dessa har inarbetats i GFS-rapportens kapitel F.

GFS-rapporten säkerställer rekommendationerna från tidigare 
dagvattenutredning avseende allmän plats.

Respektive part som anlägger grönskande miljöer arbetar enligt riktlinjerna 
ur ekosystemtjänstanalysen och bidrar till att förbättra nuläget

Park- och naturförvaltningen,
byggaktörer

Någon ekosystemanalys finns inte i underlagsmaterialet. Allmän plats har 
därför utgått från modell för grönytefaktor, vilket redovisas i GFS-rapportens 
kapitel F och som bilaga.

Krav på grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Denna uppfylls, men inte med 
marginal, varför säkerställande av grönska är viktigt i det fortsatta arbetet.

En närmare analys av vilka funktioner som är viktiga med avseende på 
klimatanpassning genomförs.

Byggaktörer

Ett älvkantsskydd mot översvämning byggs. Stadsbyggnadskontoret Ett tekniskt skydd som säkerställer risken för översvämning är en 
förutsättning i den reviderade höjdsättning som gjorts och som framgår av 
GFS-rapportens kapitel.

Den redovisade lösningen för översvämning har tagits fram i samråd 
mellan TK, KoV och SBK och redovisas i PM som är bilaga till GFS-rapporten.

Befintliga utlopp förses med backventiler och nya byggs med backventiler. Stadsbyggnadskontoret Backventiler är en förutsättning för vald lösning och redovisas i GFS-
rapportens kapitel F. Frågan hanteras vidare av Kretslopp och vatten.

Masthuggstorget och den östra parken byggs delvis nedsänka
för att vara en del i skyfallshanteringen inom området.
Samverkan sker med Platsbyggnad Kommersen.

Park- och naturförvaltningen Ytorna är nedsänkta och att detta är tillräckligt med avseende på skyfall har 
säkerställts i skyfallsberäkning.

Kommersenytan har inte ingått i beräkningen. Däremot kan den behövas 
vid tillfälliga lösningar under byggtiden.

Befintliga fastigheters spill- och dagvattenledningar ska där så är möjligt 
separeras.

Fastighetsägare

Planteringar och gröna ytor i området ska bidra till dagvattenhanteringen. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för dagvattenhantering framgår av GFS-rapportens kapitel F. Dagvattenhantering bearbetas vidare i kommande projektering utifrån 
dagvattenutredningens principer. Viktigt är att säkerställa föreslagna 
grönytor både avseende dagvattenhantering och grönytefaktor.

Maximal grönyta ska tillskapas i syfte att införa ekologiska, hälsomässiga 
kvaliteter samt en resilient stadsmiljö. Riktvärden för grönytefaktor och 
prioriterade ekosystemtjänster är verktyg för konkretisering av 
ambitionsnivåerna.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
byggaktörer

Maximal grönska går inte att tillskapa utifrån kollisioner med andra 
funktioner. Direktivet för grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Att detta 
uppfylls framgår av GFS-rapportens kapitel F.

Grönytefaktorn säkerställs i fortsatt projektering. Då grönytefaktorn 
inte uppfylls med marginal är säkerställande av grönska viktigt i det 
fortsatta arbetet.

Grönska längs ”gröna stråket” framförallt Masthamnsgatan ska prioriteras, 
både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. I 
detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

GFS:en hanterar allmän plats och kan inte styra över t ex växter på fasad. 
Placering av grönska längs Masthamnsgatan och övriga stråk framgår av trafik- 
och gestaltningsförslag. 

Konflikter mellan ledningar och träd redovisas i ett antal PM och kostnader 
för justering av ledningar framgår.
Frågan om grönska på fasad har lyfts och behöver konkretiseras 
tillsammans med berörda fastighetsägare i fortsatt arbete.

Växter som är rika på pollen och nektar väljs och insektsbon och holkar för 
fåglar, fladdermöss mm placeras ut på genomtänkta platser. Bisamhällen 
placeras på tak.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Val av växter har påbörjats i GFS-rapporten, bl a har specialister på stadsträd 
involverats i arbetet.

Arbetet med växtval konkretiseras i fortsatt arbete.

Utred om värdefulla träd ska bevaras. Ledningsägare inom området ska 
samarbeta för att bevara träd vid nedläggnings och underhållsarbeten.

Park- och naturförvaltningen Detta hanterades i detaljplaneskedet och dispens söktes för att ta bort träd. 
Dispens beviljades med kravet på att de 63 träd som tas bort ska ersättas 
med lika många. En kompletterande dispens ska sökas för ytterligare 25 träd 
på Olof Palmes plats. Placering av nya träd så att dispensen uppfylls framgår 
av trafik- och gestaltningsförslag.

Eventuella konflikter om andra val görs av ledningsägare hanteras av 
dessa.

Utred om sötvattenshabitat kan tillskapas i älven eller hamnkanalen. Park- och naturförvaltningen KRAVET STRYKS

Utred var grönska kan placeras för att bidra till bullermaskering
och bullerdämpning.

Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen

KRAVET STRYKS

Träd placeras med hänsyn till luftkvalitet och luftväxling. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

KRAVET STRYKS

Växter införskaffas tidigt och nyttjas på lämpliga platser under planerings 
och/eller genomförandeskedet. Växterna ska vara mobila och möjliga att 
flytta runt före det att de finner sin slutliga plats inom området.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

PoNF hanterar inköp av växter. Lämpliga platser på allmän plats bedöms som 
mycket svåra att hitta under byggskedet med hänsyn till övriga krav på 
framkomlighet, entreprenadytor etc.

Frågan bör lyftas med konsortiet om det finns förutsättningar att hitta 
några lämpliga ytor.

Jorddjupet i växtbäddar och på planterings- och odlingsytor ska vara fullgott 
och för ändamålet väl tilltaget. Jorddjup på bjälklag ska dimesinoneras för 
fullvuxna större träd.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Diskussioner har förts i samband med ledningsstråk och överdäckning av 
ramper till/från E45. Frågan har också lyfts med de fastighetsägare på Halvön 
och de som har källarplan under allmän plats.

Allmän plats har utgått från tillräckliga djup för växtbäddar. Detta behöver 
dock säkerställas tillsammans med kvarter under det fortsatta arbetet.

Vid utformninga av växtytor och planteringar ska skötsel och driftsekonomi 
beaktas. Växter med lågintensiv skötsel bör väljas.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för växtytor framgår av GFS-rapporten. PoNF har lämnat synpunkter 
på växtval i parkerna med hänsyn till skötsel etc.

En kostnadskalkyl har upprättas med Programhandlingen som grund. 
Denna kommer att uppdateras under fortsatt arbete.

Ovanpå p-huset i väst skapas plats och förutsättningar för
urban odling.

Byggaktörer

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och 
skola
Längs Masthamnsgatan skapas en gata där barns intressen,
säkerhet och trygghet prioriteras i utformningen av gatusektionen.
Bilar ges tillträde på barns och gåendes villkor.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av Masthamnsgatan har skett utifrån barns säkerhet och 
trygghet. Samtidigt har utformningen också fått anpassas efter befintliga och 
planerade verksamheter. Av GFS-rapporten och PM Urban logistik framgår 
möjligt antal transporter på Masthamnsgatan.

Möjlighet till måluppfyllelse styrs till stor del av de verksamheter som 
kommer att lokaliseras och om det genomförs åtgärder för effektiv gods- 
och avfallslogistik, t.ex. samlastning och tidsreglering.

Masthamnsgatan utformas till ett lek- och aktivitetsstråk i en
medskapande designprocess tillsammans med och för barn och
unga.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av lek- och aktivitetsstråket framgår av GFS-rapporten. En del i 
arbetet har varit underlag från den Medskapandeprocess som bedrivits med 
gymnasieungdomar och som pågår med förskolebarn.

En fortsatt Medskapandeprocess pågår inom staden där förskolebarn 
medverkar.

Särskilt fokus läggs på att skapa en säker passage för att
möjliggöra fri rörelse från Masthamnsgatan till Östra parken, kajen
och Skeppsbron, samt mot angränsande område väster om 
Masthamnsgatan. (till exempel genom parallella uppdrag/innovation).
Om möjligt startas detta redan i genomförandetskedet.

Trafikkontoret Passagen har bearbetats utifrån Kvalitetsprogrammet så att bredden på 
gaturummet minskats. För att hålla nere hastigheten har också utformning 
med vegetation och markmaterial bearbetats. Jämfört med idag beräknas 
trafiken nästan halveras. Järnvågsgatan kommer dock även 2035 att 
trafikeras av ca 14000 fordon/dygn.

Korsningen bedöms fortfarande passeras av 14000 fordon per dygn och 
kommer att vara en barriär. Detta gäller särskilt för barn. Behovet av att 
korsa Järnvågsgatan har minskat när målpunkten linbana har försvunnit.

Kartlägg tillsammans med barn- och unga deras målpunkter och 
rörelsemönster. Hastighetssäkra och gestalta passager över barriärer där 
det är möjligt så att Masthuggskajen integreras med närliggande områden 
ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Fokus på säkra skolvägar t ex upp till 
Oscar Fredrik skolan.

Trafikkontoret Någon kartläggning tillsammans med barn och unga har inte genomförts. 
Stråken till Nordhemsskolan och Oscar Fredriksskolan har identifierats och 
utformningen anpassats enligt GFS-rapportens kapitel F.

Stråken till skolorna ingår i GFS:en men inte i detaljplanen. Fortsatt arbete 
behöver samordnas med arbetet med Grön Transportplan.

Prioritera säkra gångstråk och cykelangöringar i anslutning till
förskolor framför bilparkering (samtidigt som handikapparkering
säkras). Möjliggör för parkering/förvaring av cykelkärra/barnvagn.

Trafikkontoret Gång- och cykelstråk i anslutning till de två förskolorna i kvarter G och B har 
prioriterats framför bilangöring. Det föreslås också att den angöring som 
krävs ska kunna tidsstyras.

Angöring till kringliggande verksamhetet och möjlighet till samlastning 
behöver säkerställas för full måluppfyllelse. Utgångspunkten att prioritera 
ner bilangöring behöver förankras med verksamheten, gäller bl a G2. 
Möjlighet till parkering i anläggning på längre avstånd kan behöva 
säkerställas.

Möjliggör för barn- och ungas cyklande genom att leda in barn och unga i 
lugnare cykelstråk.

Trafikkontoret Någon aktiv skyltning föreslås inte. Däremot definieras Masthamnsgatan som 
ett tydligt lugnare stråk, vilket beskrivs i GFS-rapportens kapitel E.

Även principer för cykelstråk mot närliggande skolor hanteras i 
GFS-rapporten. Fortsatt arbete behöver samordnas med arbetet med Grön 
Transportplan.

Allmän plats, parker och gator i Masthuggskajen utformas med ett tydligt 
fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet för alla, inklusive barn och 
personer med funktionsvariationer.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Utformningen framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-rapportens 
kapitel E. Oro avseende möjligheten att röra sig fritt för alla är framför allt 
andelen transporter på Masthamnsgatan. 

Ett förslag till tillgänglighetsplan ingår i GFS:en och arbetet fördjupas i 
fortsatt projektering.

Beakta barnperspektivet i utformningen av gods- och avfallslogistik
som rör t ex Masthamnsgatan.

Kretslopp och vatten,
Trafikkontoret

Behovet av lösningar för effektiv gods- och avfallslogistik, t.ex. 
samlastningscentral, är lyft för att reducera antalet transporter, vilket 
analyseras i GFS-rapportens kapitel F.

Måluppfyllelse oklar beroende på åtgärder inom urban logistik, somom det 
blir någon samlastningscentral eller inte. Även möjlighet till angöring till 
G2 från parkeringsanläggningen diskuteras. 

Säkra och trygga skolvägar blir ett särskilt avsnitt i Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadskontoret

Barnkonsekvensanalysens slutsatser integreras i Grön transportplan och i 
Trafikkontorets arbete med att ta fram Trafikförslag samt Park och 
Naturförvaltningens arbete med Parkförslag.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Relevanta krav har inarbetats i den kravmatris som styrt utformningen av 
allmän plats.

Delar av åtgärderna i avsitksförklaringen för Grön transportplan ligger 
utanför GFS-arbetet.

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas 
till fots, cykel eller kollektivt

Viktiga vardagsfunktioner såsom livsmedelsbutik, förskola, skola placeras 
med gångavstånd till kollektivtrafikhållplats.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret

Entréer och angöring på viktiga målpunkter anpassas i första hand för 
gående och cyklister.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Trafikkontoret

Angöring och entréer mot allmän plats har utgått från Masterplan 2019-02-18 
och stämts av med berörda aktörer. 

Osäkerhet kring vissa kvarter då inte alla aktörer påbörjat 
planeringen än.

Avsiktsförklaring för Grön Transportplan signeras och biläggs relevanta 
avtal.

Trafikkontoret, Älvstranden Hanteras inte av GFS

En struktur för hur verkställandet av Grön Transportplan ska integreras i 
andra processer kopplat till genomförandet tas fram. Processen för 
kontinuerlig uppföljning av verkställandet startar.

Trafikkontoret Hanteras inte av GFS

100 bilpoolsbilar etableras successivt i området. God tillgänglighet ska vara 
säkerställd från första inflyttning.

Parkeringsbolaget

Mobilitetslösningar för boende och verksamheter (t ex fordonspooler) som 
syftar till att ersätta behov av egen bil, finns i tillräcklig kapacitet från första 
inflyttning i området och finansieras genom modell som beskrivs i 
avsiktsförklaringen för Grön Transportplan.

Byggaktörer, 
Parkeringsbolaget

Varje fastighet förses med goda möjligheter för cykelparkering även för 
lastcyklar, och funktioner som underlättar för cyklister såsom 
serviceplatser, omklädningsmöjligheter IKT-lösningar etc.

Byggaktörer

Det finns parkeringsmöjligheter på allmän plats för lådcyklar med bra 
låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.

Trafikkontoret Parkeringsplatser för cyklar finns med i trafik- och gestatningsförslaget. Plats för lådcyklar konkretiseras i fortsatt arbete.

Möjlighet för laddning av elbilar ska finnas i alla p-anläggningar. Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Parkering för bilpooler ska vara de mest tillgängliga inom P-anläggningarna, 
på in/utfarts-plan och nära gångentréer.

Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på 
Masthuggskajen uppfyller Göteborgs klimatmål

Energistrategin för Masthuggskajen ska färdigställas med fördjupad analys 
av energinivåer för de olika bebyggelsetyperna. Det fortsatta arbetet ska 
också omfatta hantering av målkonflikter med gestaltningen genom dialog 
med stadsbyggnadskontoret och omfatta hur samverkan mellan byggaktörer 
och Göteborg Energi ska se ut. De gemensamma målen och vägvalen i 
Energistrategin konkretiseras och implementeras i respektive projekt 
viaaktörsspecifika handlingsplan. På så sätt kan kompetens och kreativitet 
som finns hos byggaktörer utnyttjas och bidra till lösningar.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling, Göteborg Energi,
Stadsbyggnadskontoret

Fjärrvärme och fjärrkyla med lågt klimatavtryck ska levereras till 
bebyggelsen från att byggnaderna tas i bruk. En plan för hur klimatavtrycket 
successivt ska minimeras ska finnas.

Göteborg Energi

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera boende/brukare 
användning av varmvatten och el ska finnas, t ex genom att kostnader bärs 
av boende och system för brukarpåverkan finns tillgängliga.

Byggaktörer

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera fastighetsägarens 
energianvändning ska finnas, t ex genom att kostnader för byggnadens 
värme och kyla bärs av fastighetsägaren.

Byggaktörer

Energianvändningen under byggtiden minimeras i respektive delprojekt 
såsom energieffektiv etablering, förnybar energi o s v. En ambition är att 
försöka få till fjärrvärme redan för byggskedet.

Byggaktörer,
Göteborg Energi

Materialval vid byggnation görs ur ett livscykelperspektiv där 
energianvändning för framtagande och destruering också beaktas. 
Gemensam kravställning för detta arbetas fram.

Byggaktörer

Lösningar för lokal energiproduktion planeras in i området där det är 
lämpligt. Lösningar som exempelvis solel kan samsas med andra 
användningsområden som t ex bullerskydd, gröna tak.

Byggaktörer

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, 
spara energi, dela och låna

Plats avsätts för återbruk med möjlighet finns att låna exempelvis verktyg 
samt skänka saker för återbruk.

Byggaktörer

Platser för återbrukande planeras och skapas i funktionsstråk för hållbara 
verksamheter och delandekultur.

Byggaktörer

Återbrukande och delandekultur synliggörs i området redan under 
genomförandefasen genom temporära lösningar.

Byggaktörer

Gestaltningen av torgytor och gaturum möjliggör flera användningsområden 
till exempel tillfälliga arrangemang eller försäljning.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Detta har varit utgångspunkt i trafik- och gestaltningsförslaget. T ex finns 
torgytorna vid Kommersen som kan användas för marknad etc och gräsytorna 
i östra parken som kan användas för utomhusbio.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Möjligheterna att låna finns synliga i gaturummet, exempelvis 
fordonspooler.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Skyltning av fordonspooler etc hanteras i senare skede, men platser för 
verksamheterna har lokaliserats tillsammans med aktörerna.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Avtal upprättas mellan kommunen och berörda fastighetsägare för att 
möjliggöra samutnyttjande av ytor på tak och förskole- och skolgårdar där så 
är möjligt, t ex på p-hustak.

Fastighetskontoret,
Parkeringsbolaget,
berörda fasighetsägare

Parkeringshuset planeras flexibelt för att möjliggöra en eventuellt
ändrad användning i framtiden.

Parkeringsbolaget

Fastighetsägare uppskattar sina avfallsmängder och dimensionerar 
återvinningsrum i fastigheten efter beräknat behov. Utgångpunkten är att 
allt vardagsavfall ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Boende och 
verksamheter har företrädesvis separata återvinningsutrymmen.

Byggaktörer

Kretslopp och vattens checklista att förebygga avfall i flerbostadshus, eller 
motsvarande, ska tillämpas.

Byggaktörer

Sopkorgar på allmänna platser är utformade med sorteringsfunktion. Park- och naturförvaltningen

Fiber byggs in i alla nya byggnader. Byggaktörer,
Trafikkontoret

GFS:en hanterar möjlighet till fiber i allmän plats. Fiber har ingått som en del i 
ledningssamordningen och i de övergripande ledningsstråk som redovisas i 
GFS-rapporten.

Konkretiseras av respektive ledningsägare. 

Det finns tekniska system som visualiserar hur mycket en individ eller grupp 
av individer (t ex bostadsrättsförening, hyreshus, skola) återvunnit under en 
vald tidsperiod.

Byggaktörer

Strategi för hur klimat-/miljö- och återbruksfrågorna kommuniceras till 
nyinflyttade i området tas fram samt tillhörande kommunikationsmaterial.

Byggaktörer

En massbalansberäkning ska göras för området. Utbyggnaden av halvön ska 
studeras särskilt och olika alternativ jämföras för att genomföras på det sätt 
som är mest resurseffektivt och med fokus på hälsa, miljö och ekonomi.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling

Byggnader projekteras så att materialen i byggnaderna på ett enkelt och 
kostnadseffektivt kan återanvändas vid rivning eller renovering så att 
avfallsmängden minimeras.

Byggaktörer

Där det är lämpligt ska återbrukade byggmaterial användas vid uppförandet 
av byggnader i området.

Byggaktörer

Material ska vara miljöanpassade och giftfria i linje med Göteborgs stads 
kemikalieplan. Material med minsta möjliga miljöpåverkan väljs och 
material dokumenteras i digital loggbok.
Byggande aktör tar fram specifika krav och rutiner för materialval i sitt 
projekt.

Byggaktörer Utformningen av allmän plats följer kemikalieplanen och att material med 
minsta möjliga miljöpåverkan väljs säkerställs i fortsatt arbete och 
kommande upphandlingar.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Samtliga byggnader ska tredjepartscertifieras enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM i syfte att kvalitetssäkra 
och följa upp miljöfrågor
relaterade till byggnaderna.

Byggaktörer

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen

Utred vad som krävs för att boende ska kunna tänka sig bo mindre och 
analysera om åtgärder kan genomföras.

Byggaktörer

Stora arbetsplatser bör ha ett aktivt hållbarhetsarbete och stödjas genom 
Gröna Hyresavtal.

Byggaktörer

Verksamheter med driftkarafter att utveckla sina utbud, varor och tjänster 
till att bli mer hållbara ska främjas.

Byggaktörer

Lokaler ska där det är möjligt utformas flexibla för att möjliggöra 
samutnyttjande mellan olika verksamheter över dygnet och året.

Byggaktörer,
Lokalförvaltningen

Det ska finnas platser planerade för stadsodling. Byggaktörer

Det ska finnas platser planerade för fritidsaktiviteter för olika åldrar och 
behov.

Byggaktörer

Fastigheterna ska vara väl utformade för att ta emot varuleveranser, gärna 
samordnat inom fastigheten vilket underlättar logistiken för 
verksamheterna.

Byggaktörer

Bostäderna ska planeras för behov kopplat till för e-handel. Byggaktörer

Leveranser till fastigheterna ska ske med så liten negativ påverkan på 
stadsmiljön som möjligt och t ex anpassas ur ett barnperspektiv med t ex 
tidsreglering.

Trafikkontoret Tidsreglering hanteras i GFS-rapporten som en styrmekanism. Antalet 
transporter beror till stor del på om det blir någon samlastning eller inte, 
vilket redovisas i GFS-rapporten.

Grad av måluppfyllelse beror på möjliga åtgärder för urban logistik som 
samlastning och åtgärder tillsammans med aktuella verksamheter.

Måluppfyllnad

Åtgärd enligt hållbarhetsprogram (HÅP) Ansvarig enligt HÅP Hantering i GFS Kommentar

Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och 
vara den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna

Tillämpa projektets framtagna gestaltningsprinciper från 
Kvalitetsprogrammet i vidareutvecklingen av aktörsspecifika projektskisser.

Byggaktörer,
Stadsbyggnadskontoret

GFS:en hanterar de gestaltningsprinciper som avser allmän plats. Ett arbetsverktyg i form av en kravmatris har upprättats för allmän plats för 
att säkerställa att gestaltningsprinciper från Kvalitetsprogrammet 
inarbetas i GFS  för allmän plats.

Ett gestaltningsråd instiftas och leds av SBK som i samråd med Älvstranden 
godkänner projektskisser utifrån identitetsbeskrivningen och 
gestaltningsprinciperna och hållbarhetsprogrammet. En detaljerad 
uppdragsbeskrivning för rådet tas fram.

Stadsbyggnadskontoret i 
samråd med Älvstranden

SBK och Älvstranden har instiftat ett kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har medverkat i granskningen av Programhandlingen.

Skapa process som säkerställer att identitetsbärande byggnader och 
funktioner som höga hus och linbanan och allmän plats speglar identiteten.

Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

GFS:en hanterar den identitet och de funktioner som avser allmän plats. Hur 
detta hanteras redovisas i beskrivning och konsekvensbedömning av 
gestaltningsförslaget i GFS-rapportens  kapitel E och F.

Den stärkta identiteten framgår av Programhandlingens kapitel F1 där s k 
frizoner utgör identiteten för allmän plats. Detta arbetssätt beskrivs i PM 
till GFS-rapporten.

Staden tillämpar enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning i samverkan 
med Göteborg Konst.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Enprocentregeln gäller även för allmän plats. Inom ramen för GFS:en har Göteborgs Konst tagit fram ett Konstprogram 
som redovisar hur konsten ska hanteras i GFS och fortsatt arbete. 

Arbete med konst och utsmyckning sker enligt Masthuggskajens 
konstprogram.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Göteborg Konst har tagit fram ett nytt Konstprogram som även omfattar 
allmän plats.

Konstprogrammet utgör en del av GFS:en.

Temporära konstnärliga aktiviteter genomförs under byggtiden för att 
manifestera områdets identitet. Exempelvis vepor, plank, flyttbara 
konstinstallationer, graffitti, ställningsintäckningar osv.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Behovet av tillfälliga aktiviteter hanteras i GFS-rapportens  kapitel F. Konkretisering sker i fortsatt arbete och det är inget som omöjliggörs av 
utformningen enligt GFS-rapporten.

Dagvatten används i konstnärliga vatteninstallationer i det offentliga 
rummet och på skolgårdar där detta är möjligt.

Kretslopp och vatten,
byggaktörer, Göteborg
Konst, Trafikkontoret,
Park och naturförvaltningen

GFS:en hanterar dagvatten för allmän plats. Hur dagvatten föreslås hanteras 
på allmän plats framgår av GFS-rapportens kaptiel F. Dagvatten omfattas inte 
av 1%-regeln för konst. Skolgårdar hanteras inte av allmän plats.

I arbetet med GFS:en har samarbete skett med Rain Gothenburg. 
Måluppfyllelse försvåras av att Park- och Naturförvaltningen sagt nej till 
vatteninstallationer med hänsyn till driftkostnaden. Möjligheten till 
vatteninstallationer diskuteras därför mellan allmän plats och kvarter.

En temporär paviljong till Ostindiefararen skapas under genomförandetiden 
för att sedan ersättas av en permanent lösning.

Stiftelsen för Ostindiefararen

Enskilda fastighetsägare inom konsortiet som har sociala verksamheter 
och/eller målpunkter inom sina fastigheter verkar för bevarande i befintligt 
eller fortsatt placering av dessa inom planområdet.

Byggaktörer

Konsortiet verkar för att verksamheter som vänder sig till grupper i behov av 
socialt stöd bereds plats inom planområdet med syfte att förstärka 
områdets ”vana av socialt arbete”.

Byggaktörer

De krav som ställs i Belysningsprogram för Södra Älvstranden följs. Trafikkontoret, byggaktörer Bearbetning och färdigställande av Belysningsprogrammet för allmän plats 
har skett som en del av GFS-arbetet.

Belysningsprogrammet utgör underlag för hantering av belysning för 
allmän plats.

Kontrasterna mellan mörker och ljus bibehålls genom en belysning som är 
anpassad efter tidpunkt på dygnet, året och säsongen.

Trafikkontoret, byggaktörer Kontrasterna bibehålls genom den olika belysningshierarkier som valts och 
som redovisas i Belysningsprogrammet.

Belysningsprogrammet är en del av GFS:en. För kontraster mellan ljus och 
mörker krävs samordnig mellan allmän plats och kvarter.

Platser och byggnader som utgör primära landmärken ska vara belysta hela 
natten så att deras funktion som orienteringsmärken kan leda besökare och 
boende rätt alla tider på dygnet och året.

Trafikkontoret, byggaktörer Förslag till byggnader och landmärken som föreslås belysas nattetid framgår 
av Belysningsprogrammet.

Samordning med byggaktörer krävs.

Stråkens karaktär stärks av belysningen utmed dem i levande 
bottenvåningar och offentliga rum.

Trafikkontoret, byggaktörer Stråkens olika betydelse framgår av de olika belysningshierarkierna i 
Belysningsprogrammet. Hur detta hanteras vid utformning av bottenvåningar 
får säkerställas i kommande bygglovsprövning och granskning.

Ytterligare samverkan mellan byggaktörer och allmän plats krävs för att 
säkerställa måluppfyllelse. Detta kan till viss del ske i fortsatt arbete med 
GFS:en, men är också en fråga som hanteras vid bygglov och genom 
samordning mellan olika aktörer.

En checklista för bygglov för ljussättning tas fram för att underlätta 
bygglovshandläggningen för ljusinstallationer.

Stadsbyggnadskontoret

Mål 2 - Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen

Ta fram plan för innovations- och utvecklingsprocess för Levande 
Bottenvåningar (process, organisation, tidplan och budget) med tydliga 
problemformuleringar och behovsanalys.

Älvstranden Utveckling
och konsortiekoordinator
med stöd av LBV-grupp

Ta fram Masterplan innehållande:
• Intressentkartläggning som möter målambitionen med LBV och 
Masthuggskajens identitet.
• Dialog med utvalda aktörer kopplat till intressentkartläggning för 
identifiering av utmaningar och möjliga lösningar för etablering.
• Utveckling av innehållskoncept utifrån dialogunderlag och utredningar 
som möter hållbarhetsmål, krav enligt Citylab och MHK identitet.

Byggaktörer i samverkan
med berörda förvaltningar
och bolag inom
Göteborgs stad

Masterplanen har varit underlag till den utformning av allmän plats som 
redovisas i GFS-rapporten.

Utveckla metoder som möjliggör en stor mix av verksamheter med olika 
betalningsförmåga, till exempel diversifierad hyressättning.

Byggaktörer

Utveckla samverkansmodeller/samverkansorganisation för att 
vidmakthålla och vidareutveckla ambitionerna om innehåll och karaktär 
även under förvaltningsfasen.

Byggaktörer i samverkan med 
andra berörda 
fastighetsägare och 
verksamheter

Säkerställa att planens zonering för bostadsändamål på kajen kompletteras 
med publika bottenvåningsverksamheter som lockar människor att möta 
vattnet.

Stadsbyggnadskontoret, 
byggaktörer

Utveckla strategi för etablering av temporära verksamheter och funktioner 
för att stötta befintliga verksamheter under byggskede. Koppla till 
utbyggnadsplan.

Byggaktörer

Färdigställ strategi för kulturkvarter som tydligt svarar mot intressenters 
förutsättningar i relation till placering, lokaler och hyror. Håll dialogen med 
intressenter levande och för in kulturintressenter i arbetet med 
Masterplan.

Byggaktörer

Säkerställ full flexibilitet i planen för att möjliggöra så många olika 
alternativ som möjligt för verksamheter och funktioner som ska samsas på 
Kommersenplatsen.

Älvstranden Utveckling,
Stadsbyggnadskontoret

Säkerställ att Kommersens verksamhet kan fungera även på kort sikt, trots 
byggnadens problematiska skick.

Riksbyggen (i egenskap
av fastighetsägare)

Starta platsbyggnadsprocess enligt Strategisk Platsbyggnad Kommersen. Älvstranden Utveckling i 
samverkan med Riksbyggen 
och andra intressenter

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen

Planens medgivna bostäder bli uppförda inom detaljplanens 
genomförandetid.

Byggaktörer, Älvstranden 
Utveckling

Byggaktörer som bygger hyresrätter ska ta fram affärsmodeller som 
möjliggör att målbilden för socialt blandat boende kan nås och hållas under 
15 år från inflytt.

Byggaktörer som bygger 
hyresrätter

Vid kompletterande markanvisning anvisas mark till aktörer som visar hur 
minst 10 procent av hyresrätterna kan erbjudas marknaden med en hyra om 
1100kr/kvm/år i 15 år (2017 års penningvärde).

Älvstranden Utveckling,
Fastighetskontoret

Nya koncept och affärsmodeller för bostadsrätter som bidrar till målbilden 
för socialt blandat boende ska tas fram.

Byggaktörer som bygger
bostadsrätter

Fördelning av lägenhetsstorlekar balanseras utifrån varje parts åtagande 
och affärsidé så att målbilden om socialt blandat boende nås.

Byggaktörer

Samverkansavtal kring kommunala andrahandskontrakt på sociala och 
medicinska grunder upprättas mellan kommunen och byggaktörer.

Fastighetskontoret,
byggaktörer

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet

Särskilda fördjupningar tas fram för de särskilt viktiga platserna som 
beskriver programmering av innehåll och hur kvaliteterna ska nås. Detta är 
underlag för projektering. Sociala och ekologiska och driftsmässiga 
kvaliteter säkras. Dessa ska stämmas av mot behov från tidigare dialoger 
etc.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, Älvstranden
Utveckling

GFS:en hanterar allmän plats. Fördjupningar för allmän plats är en del av den 
utformning som redovisas i GFS-rapporten. Separata PM har också upprättats 
för geografiska och tematiska frågor enligt listan i kapitel O i GFS-rapporten.

Under framtagandet av trafik- och gestaltningsförslaget har kontinuerliga 
avstämningar genomförts inom olika forum och med berörda aktörer och 
förvaltningar.

Skyltning till målpunkter och information om tillfälliga/temporära platser 
finns redan under planerings och genomförandefasen och är tydlig, flexibel 
och flyttbar.

Trafikkontoret Berörs kort i GFS-rapporten, men är huvudsakligen en fråga för kommande 
arbete.

Hanteras i fortsatt arbete och behöver samordnas med 
utbyggnadsplaneringen.

Bollplaner och odlingsplatser placerade på parkeringshusets
tak ska vara tillgängliga för allmänheten utan avgifter
eller krav på medlemskap.

Parkeringsbolaget

Alla platser är namngivna och det finns en tydlig skyltning inom området och 
genom området så att boende och besökande enkelt kan orientera sig.

Trafikkontoret Det behöver klargöras vilka platser som ska vara föremål för skyltning. Behov av Skyltprogram har lyfts under processen och principer redovias i 
GFS-rapporten.

Alla vistelseytor på tak utformas för fullgod trygghet, t ex alternativa
utgångar och god insyn (oavsett om de är privata eller allmänna).

Fastighetsägare som bygger 
platser på tak

Platser i området är flexibla och möjlighet för att koppla in på el och vatten 
byggs för att möjliggöra tillfälliga aktiviteter.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Diskussion har förts om hur många platser som rimligen bör ha anslutning av 
el och VA. Beslut har tagits på allmänplats-forum om tre lämpliga platser. 

De tre platserna inarbetas i GFS och systemhandling.

Sittplatser placeras ut med ett avstånd på max 25 meter. Trafikkontoret Övergripande placering av sittplatser framgår av trafik- och 
gestaltningsförslag i kapitel E. Även andra element som murar och 
avspärrningar kan anläggas sittvänliga.

Placering av sittplatser bearbetas i fortsatt arbete med GFS:en. 
Utgångspunkten är inte av avståndet ska vara 25 m utan en ändamålsenlig 
placering.

Mikroklimatstudien används som utgångspunkt för att skapa lugna platser 
med utformning och funktion för lä.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De studier som gjort inom detaljplanen för buller, vind och sol har varit 
utgångspunkt i GFS:en. Fördjupade studier av sol och buller har också gjorts 
utifrån framtagen modell.

Bra klimatlägen har diskuterats mellan Allmän plats och kvarter på 
gemensamma forum. 

Platser för rekreation och motion skapas på kajen och i östra
parken.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De stråk för gång- och cykel som anläggs blir en del av rekreationsmiljön kring 
älven. I både Masthuggsparken och Järnvågparken finns ytor för rekreation.

Stråk kopplas även till angränsade delar av staden, som stråket längs 
kajen som går vidare i projekt Skeppsbron.

Anläggning av lekplatser, aktivitets- och mötesplatser sker så att de finns 
tillgängliga inom 300 meter från alla delar av området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Platser för lek och aktivitet framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-
rapportens kapitel E. B la finns lek- och aktivitetsstråket längs 
Masthamnsgatan och Järnvågsparken.

Måluppfyllelsen stärks även av att områdets två förskolegårdar ska vara 
tillgängliga för övriga utanför kontorstid.

Varje mötesplats har minst två funktioner, eller sociotopvärden, vilka 
kombineras på olika sätt på olika platser och med god spridning inom 
området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Av trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E framgår hur mötesplater kan 
nyttjas för att t ex samordna rekreation och lek eller social samvaro och 
marknad.

För att säkerställa detta fullt ut föreslås Park- och Naturförvaltningen 
upprätta ny sociotopkarta för Masthuggskajen. Det är dock inget arbete 
som genomförts.

Skolgårdar ska utvecklas med stimulerande lekmiljöer för att stärka barns 
motoriska och mentala utveckling genom ett varierat utbud av vegetation, 
lekredskap, odlingsmöjligheter och aktivitetsytor.

Lokalsekretariatet/Lokalförva
ltningen,Stadsdelsförvaltning
en

Utformning av förskole- och skolgårdar ska nå en lekvärdesfaktor på tre. 
Stadens ramprogram föreskriver 35 m2/barn, Planen medger att 
utemiljöer/friyta ska vara 15–20 m2/barn.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Inomhus och utomhusmiljöer ska utvecklas utifrån ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv med senast tillgängliga kunskap.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Det ska vara möjligt att stänga av kvarteret närmast skolor och förskolor för 
fordonstrafik.

Trafikkontoret I GFS-rapporten hanteras behov av tidsstyrning av trafiken, t ex i anslutning 
till områdets två förskolor.

Frågan behöver diskuteras vidare. Det finns dock inget i GFS-rapporten som 
förhindrar en tidsstyrning.

Utformning och byggnation av förskolor ska göras så att flexibilitet för 
framtida ombyggnation till skolor är möjlig till rimlig insats.

Verksamheterna,
Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Barn ges möjlighet till att medverka i utformningen och påverka skolmiljön. Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

På skolgårdarna ska det finnas utrymme och tillräckligt jorddjup för 
vegetation och möjlighet till odling.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskolornas gårdar bidrar med ekosystemtjänster och har en grönytefaktor 
om lägst 0,6.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Utformningen av skolgårdar ska vara sådan att den fungerar även för annan 
typ av användning och för andra åldersgrupper utanför verksamhetens 
öppettider.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskole- och skollokaler ska utvecklas så att delar kan samnyttjas genom 
att göras tillgängliga för andra ändamål efter stängning.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Bullermodellering sker för att identifiera platser där särskild planering av 
bulleråtgärder krävs. Undersökningar om upplevelsen av ljud inom området 
genomförs före, under och efter genomförandet av planen.

Stadsbyggnadskontoret GFS:en har utgått från detaljplanens bulleranalyser och 
kompletterats med ny analys för Järnvågsparken. Fördjupad analys saknas för 
E45.

Trafikkontoret har ett pågående arbete med buller och akustik för allmän 
plats som ska fortsätta fram till färdig GFS.

En verktygslåda för ljudåtgärder tas fram och nyttjas vid utformningen av 
området. Verktygslådan innefattar även principer för hur ljud hanteras 
under byggskedet tas fram.
Åtgärder kan testas i testlab för ljud före.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar verktygslåda för allmän plats. Ett PM med förslag till 
bulleråtgärder och soundscaping har upprättats som en del av GFS-
rapporten.
Något test i testlab avses inte genomföras.

PM ska utgöra underlag för fortsatt arbete i kommande projektering. 
Beslut behöver tas om vilka åtgärder som ska inarbetas i utformningen.

Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping),
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer
attraktiv för att stärka stråkets överbryggning av trafikplatsen.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar detta avseende allmän plats. Platsen är identifierad i GFS-
rapportens kapitel Eoch F och ingår i PM om bulleråtgärder och soundscaping.

PoNF har sagt nej till vattenspel och dialog förs med Älvstranden om annan 
finansiär.

Bullermodellering uppdateras för att kvalitetssäkra bullernivåerna vid 
skolor, förskolor och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret

Bullerskydd placeras tidigt på de platser de beskrivs i plankartan. Trafikkontoret Frågan har lyfts i Genomförandeforum så att bullerskydd är på plats innan t ex 
bostäder blir inflyttningsklara.

De justeringar som gjorts i tidplanen fungerar dåligt med föreslagna 
bullerskydd och det kan därför bli aktuellt med tillfälliga skyddsåtgärder. 
Det är dock inget som allmän plats hanterar.

Dagsljusanalys tas fram på strukturnivå. De knyts sedan till ordinarie 
utvecklingsprocess för projektet och används i det vidare arbetet för att 
bevaka att mål och ambitionsnivåer konkretiseras och framtagna verktyg 
nyttjas.

Konsortiet, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet och 
lämpliga lägen framgår av GFS-rapporten.

Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en.

Slutsatserna från de genomförda analyserna dagsljus ska nyttjas vid 
exempelvis byggnadsutformning, placering av träd etc.

Byggaktörer, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet. Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en. För 
ökad måluppfyllelse behöver kvarter redovisa utformning av samtliga 
byggnader så att dessa kan inarbetas i modell och fotavtrycket på allmän 
plats hanteras.

Vid projektering av kvarter ska särskild analys göras så att inte de 
identifierade viktiga platserna skuggas.

Byggaktörer STRYKS DÅ BYGGNADSHÖJDER FASTLAGTS I DETALJPLAN

Projektet utreder hur miljökvalitetsnormer klaras och hur stadens miljömål 
kring luftkvalitet nås på gårdar för skolor, förskolor och bostäder. Åtgärder 
utifrån utredning genomförs.

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

Rekommendationer i dagvattenutredningen följs så långt detta är möjligt 
vid projektering av området och områdets byggnader.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
Kretslopp och vatten,
byggaktörer

Dagvattenutredningen har av KoV uppdaterats under GFS-arbetet och en 
kompletterande skyfallsberäkning har också genomförts. Rekommendationer 
i dessa har inarbetats i GFS-rapportens kapitel F.

GFS-rapporten säkerställer rekommendationerna från tidigare 
dagvattenutredning avseende allmän plats.

Respektive part som anlägger grönskande miljöer arbetar enligt riktlinjerna 
ur ekosystemtjänstanalysen och bidrar till att förbättra nuläget

Park- och naturförvaltningen,
byggaktörer

Någon ekosystemanalys finns inte i underlagsmaterialet. Allmän plats har 
därför utgått från modell för grönytefaktor, vilket redovisas i GFS-rapportens 
kapitel F och som bilaga.

Krav på grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Denna uppfylls, men inte med 
marginal, varför säkerställande av grönska är viktigt i det fortsatta arbetet.

En närmare analys av vilka funktioner som är viktiga med avseende på 
klimatanpassning genomförs.

Byggaktörer

Ett älvkantsskydd mot översvämning byggs. Stadsbyggnadskontoret Ett tekniskt skydd som säkerställer risken för översvämning är en 
förutsättning i den reviderade höjdsättning som gjorts och som framgår av 
GFS-rapportens kapitel.

Den redovisade lösningen för översvämning har tagits fram i samråd 
mellan TK, KoV och SBK och redovisas i PM som är bilaga till GFS-rapporten.

Befintliga utlopp förses med backventiler och nya byggs med backventiler. Stadsbyggnadskontoret Backventiler är en förutsättning för vald lösning och redovisas i GFS-
rapportens kapitel F. Frågan hanteras vidare av Kretslopp och vatten.

Masthuggstorget och den östra parken byggs delvis nedsänka
för att vara en del i skyfallshanteringen inom området.
Samverkan sker med Platsbyggnad Kommersen.

Park- och naturförvaltningen Ytorna är nedsänkta och att detta är tillräckligt med avseende på skyfall har 
säkerställts i skyfallsberäkning.

Kommersenytan har inte ingått i beräkningen. Däremot kan den behövas 
vid tillfälliga lösningar under byggtiden.

Befintliga fastigheters spill- och dagvattenledningar ska där så är möjligt 
separeras.

Fastighetsägare

Planteringar och gröna ytor i området ska bidra till dagvattenhanteringen. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för dagvattenhantering framgår av GFS-rapportens kapitel F. Dagvattenhantering bearbetas vidare i kommande projektering utifrån 
dagvattenutredningens principer. Viktigt är att säkerställa föreslagna 
grönytor både avseende dagvattenhantering och grönytefaktor.

Maximal grönyta ska tillskapas i syfte att införa ekologiska, hälsomässiga 
kvaliteter samt en resilient stadsmiljö. Riktvärden för grönytefaktor och 
prioriterade ekosystemtjänster är verktyg för konkretisering av 
ambitionsnivåerna.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
byggaktörer

Maximal grönska går inte att tillskapa utifrån kollisioner med andra 
funktioner. Direktivet för grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Att detta 
uppfylls framgår av GFS-rapportens kapitel F.

Grönytefaktorn säkerställs i fortsatt projektering. Då grönytefaktorn 
inte uppfylls med marginal är säkerställande av grönska viktigt i det 
fortsatta arbetet.

Grönska längs ”gröna stråket” framförallt Masthamnsgatan ska prioriteras, 
både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. I 
detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

GFS:en hanterar allmän plats och kan inte styra över t ex växter på fasad. 
Placering av grönska längs Masthamnsgatan och övriga stråk framgår av trafik- 
och gestaltningsförslag. 

Konflikter mellan ledningar och träd redovisas i ett antal PM och kostnader 
för justering av ledningar framgår.
Frågan om grönska på fasad har lyfts och behöver konkretiseras 
tillsammans med berörda fastighetsägare i fortsatt arbete.

Växter som är rika på pollen och nektar väljs och insektsbon och holkar för 
fåglar, fladdermöss mm placeras ut på genomtänkta platser. Bisamhällen 
placeras på tak.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Val av växter har påbörjats i GFS-rapporten, bl a har specialister på stadsträd 
involverats i arbetet.

Arbetet med växtval konkretiseras i fortsatt arbete.

Utred om värdefulla träd ska bevaras. Ledningsägare inom området ska 
samarbeta för att bevara träd vid nedläggnings och underhållsarbeten.

Park- och naturförvaltningen Detta hanterades i detaljplaneskedet och dispens söktes för att ta bort träd. 
Dispens beviljades med kravet på att de 63 träd som tas bort ska ersättas 
med lika många. En kompletterande dispens ska sökas för ytterligare 25 träd 
på Olof Palmes plats. Placering av nya träd så att dispensen uppfylls framgår 
av trafik- och gestaltningsförslag.

Eventuella konflikter om andra val görs av ledningsägare hanteras av 
dessa.

Utred om sötvattenshabitat kan tillskapas i älven eller hamnkanalen. Park- och naturförvaltningen KRAVET STRYKS

Utred var grönska kan placeras för att bidra till bullermaskering
och bullerdämpning.

Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen

KRAVET STRYKS

Träd placeras med hänsyn till luftkvalitet och luftväxling. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

KRAVET STRYKS

Växter införskaffas tidigt och nyttjas på lämpliga platser under planerings 
och/eller genomförandeskedet. Växterna ska vara mobila och möjliga att 
flytta runt före det att de finner sin slutliga plats inom området.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

PoNF hanterar inköp av växter. Lämpliga platser på allmän plats bedöms som 
mycket svåra att hitta under byggskedet med hänsyn till övriga krav på 
framkomlighet, entreprenadytor etc.

Frågan bör lyftas med konsortiet om det finns förutsättningar att hitta 
några lämpliga ytor.

Jorddjupet i växtbäddar och på planterings- och odlingsytor ska vara fullgott 
och för ändamålet väl tilltaget. Jorddjup på bjälklag ska dimesinoneras för 
fullvuxna större träd.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Diskussioner har förts i samband med ledningsstråk och överdäckning av 
ramper till/från E45. Frågan har också lyfts med de fastighetsägare på Halvön 
och de som har källarplan under allmän plats.

Allmän plats har utgått från tillräckliga djup för växtbäddar. Detta behöver 
dock säkerställas tillsammans med kvarter under det fortsatta arbetet.

Vid utformninga av växtytor och planteringar ska skötsel och driftsekonomi 
beaktas. Växter med lågintensiv skötsel bör väljas.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för växtytor framgår av GFS-rapporten. PoNF har lämnat synpunkter 
på växtval i parkerna med hänsyn till skötsel etc.

En kostnadskalkyl har upprättas med Programhandlingen som grund. 
Denna kommer att uppdateras under fortsatt arbete.

Ovanpå p-huset i väst skapas plats och förutsättningar för
urban odling.

Byggaktörer

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och 
skola
Längs Masthamnsgatan skapas en gata där barns intressen,
säkerhet och trygghet prioriteras i utformningen av gatusektionen.
Bilar ges tillträde på barns och gåendes villkor.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av Masthamnsgatan har skett utifrån barns säkerhet och 
trygghet. Samtidigt har utformningen också fått anpassas efter befintliga och 
planerade verksamheter. Av GFS-rapporten och PM Urban logistik framgår 
möjligt antal transporter på Masthamnsgatan.

Möjlighet till måluppfyllelse styrs till stor del av de verksamheter som 
kommer att lokaliseras och om det genomförs åtgärder för effektiv gods- 
och avfallslogistik, t.ex. samlastning och tidsreglering.

Masthamnsgatan utformas till ett lek- och aktivitetsstråk i en
medskapande designprocess tillsammans med och för barn och
unga.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av lek- och aktivitetsstråket framgår av GFS-rapporten. En del i 
arbetet har varit underlag från den Medskapandeprocess som bedrivits med 
gymnasieungdomar och som pågår med förskolebarn.

En fortsatt Medskapandeprocess pågår inom staden där förskolebarn 
medverkar.

Särskilt fokus läggs på att skapa en säker passage för att
möjliggöra fri rörelse från Masthamnsgatan till Östra parken, kajen
och Skeppsbron, samt mot angränsande område väster om 
Masthamnsgatan. (till exempel genom parallella uppdrag/innovation).
Om möjligt startas detta redan i genomförandetskedet.

Trafikkontoret Passagen har bearbetats utifrån Kvalitetsprogrammet så att bredden på 
gaturummet minskats. För att hålla nere hastigheten har också utformning 
med vegetation och markmaterial bearbetats. Jämfört med idag beräknas 
trafiken nästan halveras. Järnvågsgatan kommer dock även 2035 att 
trafikeras av ca 14000 fordon/dygn.

Korsningen bedöms fortfarande passeras av 14000 fordon per dygn och 
kommer att vara en barriär. Detta gäller särskilt för barn. Behovet av att 
korsa Järnvågsgatan har minskat när målpunkten linbana har försvunnit.

Kartlägg tillsammans med barn- och unga deras målpunkter och 
rörelsemönster. Hastighetssäkra och gestalta passager över barriärer där 
det är möjligt så att Masthuggskajen integreras med närliggande områden 
ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Fokus på säkra skolvägar t ex upp till 
Oscar Fredrik skolan.

Trafikkontoret Någon kartläggning tillsammans med barn och unga har inte genomförts. 
Stråken till Nordhemsskolan och Oscar Fredriksskolan har identifierats och 
utformningen anpassats enligt GFS-rapportens kapitel F.

Stråken till skolorna ingår i GFS:en men inte i detaljplanen. Fortsatt arbete 
behöver samordnas med arbetet med Grön Transportplan.

Prioritera säkra gångstråk och cykelangöringar i anslutning till
förskolor framför bilparkering (samtidigt som handikapparkering
säkras). Möjliggör för parkering/förvaring av cykelkärra/barnvagn.

Trafikkontoret Gång- och cykelstråk i anslutning till de två förskolorna i kvarter G och B har 
prioriterats framför bilangöring. Det föreslås också att den angöring som 
krävs ska kunna tidsstyras.

Angöring till kringliggande verksamhetet och möjlighet till samlastning 
behöver säkerställas för full måluppfyllelse. Utgångspunkten att prioritera 
ner bilangöring behöver förankras med verksamheten, gäller bl a G2. 
Möjlighet till parkering i anläggning på längre avstånd kan behöva 
säkerställas.

Möjliggör för barn- och ungas cyklande genom att leda in barn och unga i 
lugnare cykelstråk.

Trafikkontoret Någon aktiv skyltning föreslås inte. Däremot definieras Masthamnsgatan som 
ett tydligt lugnare stråk, vilket beskrivs i GFS-rapportens kapitel E.

Även principer för cykelstråk mot närliggande skolor hanteras i 
GFS-rapporten. Fortsatt arbete behöver samordnas med arbetet med Grön 
Transportplan.

Allmän plats, parker och gator i Masthuggskajen utformas med ett tydligt 
fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet för alla, inklusive barn och 
personer med funktionsvariationer.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Utformningen framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-rapportens 
kapitel E. Oro avseende möjligheten att röra sig fritt för alla är framför allt 
andelen transporter på Masthamnsgatan. 

Ett förslag till tillgänglighetsplan ingår i GFS:en och arbetet fördjupas i 
fortsatt projektering.

Beakta barnperspektivet i utformningen av gods- och avfallslogistik
som rör t ex Masthamnsgatan.

Kretslopp och vatten,
Trafikkontoret

Behovet av lösningar för effektiv gods- och avfallslogistik, t.ex. 
samlastningscentral, är lyft för att reducera antalet transporter, vilket 
analyseras i GFS-rapportens kapitel F.

Måluppfyllelse oklar beroende på åtgärder inom urban logistik, somom det 
blir någon samlastningscentral eller inte. Även möjlighet till angöring till 
G2 från parkeringsanläggningen diskuteras. 

Säkra och trygga skolvägar blir ett särskilt avsnitt i Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadskontoret

Barnkonsekvensanalysens slutsatser integreras i Grön transportplan och i 
Trafikkontorets arbete med att ta fram Trafikförslag samt Park och 
Naturförvaltningens arbete med Parkförslag.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Relevanta krav har inarbetats i den kravmatris som styrt utformningen av 
allmän plats.

Delar av åtgärderna i avsitksförklaringen för Grön transportplan ligger 
utanför GFS-arbetet.

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas 
till fots, cykel eller kollektivt

Viktiga vardagsfunktioner såsom livsmedelsbutik, förskola, skola placeras 
med gångavstånd till kollektivtrafikhållplats.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret

Entréer och angöring på viktiga målpunkter anpassas i första hand för 
gående och cyklister.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Trafikkontoret

Angöring och entréer mot allmän plats har utgått från Masterplan 2019-02-18 
och stämts av med berörda aktörer. 

Osäkerhet kring vissa kvarter då inte alla aktörer påbörjat 
planeringen än.

Avsiktsförklaring för Grön Transportplan signeras och biläggs relevanta 
avtal.

Trafikkontoret, Älvstranden Hanteras inte av GFS

En struktur för hur verkställandet av Grön Transportplan ska integreras i 
andra processer kopplat till genomförandet tas fram. Processen för 
kontinuerlig uppföljning av verkställandet startar.

Trafikkontoret Hanteras inte av GFS

100 bilpoolsbilar etableras successivt i området. God tillgänglighet ska vara 
säkerställd från första inflyttning.

Parkeringsbolaget

Mobilitetslösningar för boende och verksamheter (t ex fordonspooler) som 
syftar till att ersätta behov av egen bil, finns i tillräcklig kapacitet från första 
inflyttning i området och finansieras genom modell som beskrivs i 
avsiktsförklaringen för Grön Transportplan.

Byggaktörer, 
Parkeringsbolaget

Varje fastighet förses med goda möjligheter för cykelparkering även för 
lastcyklar, och funktioner som underlättar för cyklister såsom 
serviceplatser, omklädningsmöjligheter IKT-lösningar etc.

Byggaktörer

Det finns parkeringsmöjligheter på allmän plats för lådcyklar med bra 
låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.

Trafikkontoret Parkeringsplatser för cyklar finns med i trafik- och gestatningsförslaget. Plats för lådcyklar konkretiseras i fortsatt arbete.

Möjlighet för laddning av elbilar ska finnas i alla p-anläggningar. Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Parkering för bilpooler ska vara de mest tillgängliga inom P-anläggningarna, 
på in/utfarts-plan och nära gångentréer.

Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på 
Masthuggskajen uppfyller Göteborgs klimatmål

Energistrategin för Masthuggskajen ska färdigställas med fördjupad analys 
av energinivåer för de olika bebyggelsetyperna. Det fortsatta arbetet ska 
också omfatta hantering av målkonflikter med gestaltningen genom dialog 
med stadsbyggnadskontoret och omfatta hur samverkan mellan byggaktörer 
och Göteborg Energi ska se ut. De gemensamma målen och vägvalen i 
Energistrategin konkretiseras och implementeras i respektive projekt 
viaaktörsspecifika handlingsplan. På så sätt kan kompetens och kreativitet 
som finns hos byggaktörer utnyttjas och bidra till lösningar.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling, Göteborg Energi,
Stadsbyggnadskontoret

Fjärrvärme och fjärrkyla med lågt klimatavtryck ska levereras till 
bebyggelsen från att byggnaderna tas i bruk. En plan för hur klimatavtrycket 
successivt ska minimeras ska finnas.

Göteborg Energi

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera boende/brukare 
användning av varmvatten och el ska finnas, t ex genom att kostnader bärs 
av boende och system för brukarpåverkan finns tillgängliga.

Byggaktörer

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera fastighetsägarens 
energianvändning ska finnas, t ex genom att kostnader för byggnadens 
värme och kyla bärs av fastighetsägaren.

Byggaktörer

Energianvändningen under byggtiden minimeras i respektive delprojekt 
såsom energieffektiv etablering, förnybar energi o s v. En ambition är att 
försöka få till fjärrvärme redan för byggskedet.

Byggaktörer,
Göteborg Energi

Materialval vid byggnation görs ur ett livscykelperspektiv där 
energianvändning för framtagande och destruering också beaktas. 
Gemensam kravställning för detta arbetas fram.

Byggaktörer

Lösningar för lokal energiproduktion planeras in i området där det är 
lämpligt. Lösningar som exempelvis solel kan samsas med andra 
användningsområden som t ex bullerskydd, gröna tak.

Byggaktörer

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, 
spara energi, dela och låna

Plats avsätts för återbruk med möjlighet finns att låna exempelvis verktyg 
samt skänka saker för återbruk.

Byggaktörer

Platser för återbrukande planeras och skapas i funktionsstråk för hållbara 
verksamheter och delandekultur.

Byggaktörer

Återbrukande och delandekultur synliggörs i området redan under 
genomförandefasen genom temporära lösningar.

Byggaktörer

Gestaltningen av torgytor och gaturum möjliggör flera användningsområden 
till exempel tillfälliga arrangemang eller försäljning.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Detta har varit utgångspunkt i trafik- och gestaltningsförslaget. T ex finns 
torgytorna vid Kommersen som kan användas för marknad etc och gräsytorna 
i östra parken som kan användas för utomhusbio.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Möjligheterna att låna finns synliga i gaturummet, exempelvis 
fordonspooler.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Skyltning av fordonspooler etc hanteras i senare skede, men platser för 
verksamheterna har lokaliserats tillsammans med aktörerna.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Avtal upprättas mellan kommunen och berörda fastighetsägare för att 
möjliggöra samutnyttjande av ytor på tak och förskole- och skolgårdar där så 
är möjligt, t ex på p-hustak.

Fastighetskontoret,
Parkeringsbolaget,
berörda fasighetsägare

Parkeringshuset planeras flexibelt för att möjliggöra en eventuellt
ändrad användning i framtiden.

Parkeringsbolaget

Fastighetsägare uppskattar sina avfallsmängder och dimensionerar 
återvinningsrum i fastigheten efter beräknat behov. Utgångpunkten är att 
allt vardagsavfall ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Boende och 
verksamheter har företrädesvis separata återvinningsutrymmen.

Byggaktörer

Kretslopp och vattens checklista att förebygga avfall i flerbostadshus, eller 
motsvarande, ska tillämpas.

Byggaktörer

Sopkorgar på allmänna platser är utformade med sorteringsfunktion. Park- och naturförvaltningen

Fiber byggs in i alla nya byggnader. Byggaktörer,
Trafikkontoret

GFS:en hanterar möjlighet till fiber i allmän plats. Fiber har ingått som en del i 
ledningssamordningen och i de övergripande ledningsstråk som redovisas i 
GFS-rapporten.

Konkretiseras av respektive ledningsägare. 

Det finns tekniska system som visualiserar hur mycket en individ eller grupp 
av individer (t ex bostadsrättsförening, hyreshus, skola) återvunnit under en 
vald tidsperiod.

Byggaktörer

Strategi för hur klimat-/miljö- och återbruksfrågorna kommuniceras till 
nyinflyttade i området tas fram samt tillhörande kommunikationsmaterial.

Byggaktörer

En massbalansberäkning ska göras för området. Utbyggnaden av halvön ska 
studeras särskilt och olika alternativ jämföras för att genomföras på det sätt 
som är mest resurseffektivt och med fokus på hälsa, miljö och ekonomi.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling

Byggnader projekteras så att materialen i byggnaderna på ett enkelt och 
kostnadseffektivt kan återanvändas vid rivning eller renovering så att 
avfallsmängden minimeras.

Byggaktörer

Där det är lämpligt ska återbrukade byggmaterial användas vid uppförandet 
av byggnader i området.

Byggaktörer

Material ska vara miljöanpassade och giftfria i linje med Göteborgs stads 
kemikalieplan. Material med minsta möjliga miljöpåverkan väljs och 
material dokumenteras i digital loggbok.
Byggande aktör tar fram specifika krav och rutiner för materialval i sitt 
projekt.

Byggaktörer Utformningen av allmän plats följer kemikalieplanen och att material med 
minsta möjliga miljöpåverkan väljs säkerställs i fortsatt arbete och 
kommande upphandlingar.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Samtliga byggnader ska tredjepartscertifieras enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM i syfte att kvalitetssäkra 
och följa upp miljöfrågor
relaterade till byggnaderna.

Byggaktörer

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen

Utred vad som krävs för att boende ska kunna tänka sig bo mindre och 
analysera om åtgärder kan genomföras.

Byggaktörer

Stora arbetsplatser bör ha ett aktivt hållbarhetsarbete och stödjas genom 
Gröna Hyresavtal.

Byggaktörer

Verksamheter med driftkarafter att utveckla sina utbud, varor och tjänster 
till att bli mer hållbara ska främjas.

Byggaktörer

Lokaler ska där det är möjligt utformas flexibla för att möjliggöra 
samutnyttjande mellan olika verksamheter över dygnet och året.

Byggaktörer,
Lokalförvaltningen

Det ska finnas platser planerade för stadsodling. Byggaktörer

Det ska finnas platser planerade för fritidsaktiviteter för olika åldrar och 
behov.

Byggaktörer

Fastigheterna ska vara väl utformade för att ta emot varuleveranser, gärna 
samordnat inom fastigheten vilket underlättar logistiken för 
verksamheterna.

Byggaktörer

Bostäderna ska planeras för behov kopplat till för e-handel. Byggaktörer

Leveranser till fastigheterna ska ske med så liten negativ påverkan på 
stadsmiljön som möjligt och t ex anpassas ur ett barnperspektiv med t ex 
tidsreglering.

Trafikkontoret Tidsreglering hanteras i GFS-rapporten som en styrmekanism. Antalet 
transporter beror till stor del på om det blir någon samlastning eller inte, 
vilket redovisas i GFS-rapporten.

Grad av måluppfyllelse beror på möjliga åtgärder för urban logistik som 
samlastning och åtgärder tillsammans med aktuella verksamheter.

Måluppfyllnad
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Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och 
vara den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna

Tillämpa projektets framtagna gestaltningsprinciper från 
Kvalitetsprogrammet i vidareutvecklingen av aktörsspecifika projektskisser.

Byggaktörer,
Stadsbyggnadskontoret

GFS:en hanterar de gestaltningsprinciper som avser allmän plats. Ett arbetsverktyg i form av en kravmatris har upprättats för allmän plats för 
att säkerställa att gestaltningsprinciper från Kvalitetsprogrammet 
inarbetas i GFS  för allmän plats.

Ett gestaltningsråd instiftas och leds av SBK som i samråd med Älvstranden 
godkänner projektskisser utifrån identitetsbeskrivningen och 
gestaltningsprinciperna och hållbarhetsprogrammet. En detaljerad 
uppdragsbeskrivning för rådet tas fram.

Stadsbyggnadskontoret i 
samråd med Älvstranden

SBK och Älvstranden har instiftat ett kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har medverkat i granskningen av Programhandlingen.

Skapa process som säkerställer att identitetsbärande byggnader och 
funktioner som höga hus och linbanan och allmän plats speglar identiteten.

Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

GFS:en hanterar den identitet och de funktioner som avser allmän plats. Hur 
detta hanteras redovisas i beskrivning och konsekvensbedömning av 
gestaltningsförslaget i GFS-rapportens  kapitel E och F.

Den stärkta identiteten framgår av Programhandlingens kapitel F1 där s k 
frizoner utgör identiteten för allmän plats. Detta arbetssätt beskrivs i PM 
till GFS-rapporten.

Staden tillämpar enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning i samverkan 
med Göteborg Konst.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Enprocentregeln gäller även för allmän plats. Inom ramen för GFS:en har Göteborgs Konst tagit fram ett Konstprogram 
som redovisar hur konsten ska hanteras i GFS och fortsatt arbete. 

Arbete med konst och utsmyckning sker enligt Masthuggskajens 
konstprogram.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Göteborg Konst har tagit fram ett nytt Konstprogram som även omfattar 
allmän plats.

Konstprogrammet utgör en del av GFS:en.

Temporära konstnärliga aktiviteter genomförs under byggtiden för att 
manifestera områdets identitet. Exempelvis vepor, plank, flyttbara 
konstinstallationer, graffitti, ställningsintäckningar osv.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Behovet av tillfälliga aktiviteter hanteras i GFS-rapportens  kapitel F. Konkretisering sker i fortsatt arbete och det är inget som omöjliggörs av 
utformningen enligt GFS-rapporten.

Dagvatten används i konstnärliga vatteninstallationer i det offentliga 
rummet och på skolgårdar där detta är möjligt.

Kretslopp och vatten,
byggaktörer, Göteborg
Konst, Trafikkontoret,
Park och naturförvaltningen

GFS:en hanterar dagvatten för allmän plats. Hur dagvatten föreslås hanteras 
på allmän plats framgår av GFS-rapportens kaptiel F. Dagvatten omfattas inte 
av 1%-regeln för konst. Skolgårdar hanteras inte av allmän plats.

I arbetet med GFS:en har samarbete skett med Rain Gothenburg. 
Måluppfyllelse försvåras av att Park- och Naturförvaltningen sagt nej till 
vatteninstallationer med hänsyn till driftkostnaden. Möjligheten till 
vatteninstallationer diskuteras därför mellan allmän plats och kvarter.

En temporär paviljong till Ostindiefararen skapas under genomförandetiden 
för att sedan ersättas av en permanent lösning.

Stiftelsen för Ostindiefararen

Enskilda fastighetsägare inom konsortiet som har sociala verksamheter 
och/eller målpunkter inom sina fastigheter verkar för bevarande i befintligt 
eller fortsatt placering av dessa inom planområdet.

Byggaktörer

Konsortiet verkar för att verksamheter som vänder sig till grupper i behov av 
socialt stöd bereds plats inom planområdet med syfte att förstärka 
områdets ”vana av socialt arbete”.

Byggaktörer

De krav som ställs i Belysningsprogram för Södra Älvstranden följs. Trafikkontoret, byggaktörer Bearbetning och färdigställande av Belysningsprogrammet för allmän plats 
har skett som en del av GFS-arbetet.

Belysningsprogrammet utgör underlag för hantering av belysning för 
allmän plats.

Kontrasterna mellan mörker och ljus bibehålls genom en belysning som är 
anpassad efter tidpunkt på dygnet, året och säsongen.

Trafikkontoret, byggaktörer Kontrasterna bibehålls genom den olika belysningshierarkier som valts och 
som redovisas i Belysningsprogrammet.

Belysningsprogrammet är en del av GFS:en. För kontraster mellan ljus och 
mörker krävs samordnig mellan allmän plats och kvarter.

Platser och byggnader som utgör primära landmärken ska vara belysta hela 
natten så att deras funktion som orienteringsmärken kan leda besökare och 
boende rätt alla tider på dygnet och året.

Trafikkontoret, byggaktörer Förslag till byggnader och landmärken som föreslås belysas nattetid framgår 
av Belysningsprogrammet.

Samordning med byggaktörer krävs.

Stråkens karaktär stärks av belysningen utmed dem i levande 
bottenvåningar och offentliga rum.

Trafikkontoret, byggaktörer Stråkens olika betydelse framgår av de olika belysningshierarkierna i 
Belysningsprogrammet. Hur detta hanteras vid utformning av bottenvåningar 
får säkerställas i kommande bygglovsprövning och granskning.

Ytterligare samverkan mellan byggaktörer och allmän plats krävs för att 
säkerställa måluppfyllelse. Detta kan till viss del ske i fortsatt arbete med 
GFS:en, men är också en fråga som hanteras vid bygglov och genom 
samordning mellan olika aktörer.

En checklista för bygglov för ljussättning tas fram för att underlätta 
bygglovshandläggningen för ljusinstallationer.

Stadsbyggnadskontoret

Mål 2 - Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen

Ta fram plan för innovations- och utvecklingsprocess för Levande 
Bottenvåningar (process, organisation, tidplan och budget) med tydliga 
problemformuleringar och behovsanalys.

Älvstranden Utveckling
och konsortiekoordinator
med stöd av LBV-grupp

Ta fram Masterplan innehållande:
• Intressentkartläggning som möter målambitionen med LBV och 
Masthuggskajens identitet.
• Dialog med utvalda aktörer kopplat till intressentkartläggning för 
identifiering av utmaningar och möjliga lösningar för etablering.
• Utveckling av innehållskoncept utifrån dialogunderlag och utredningar 
som möter hållbarhetsmål, krav enligt Citylab och MHK identitet.

Byggaktörer i samverkan
med berörda förvaltningar
och bolag inom
Göteborgs stad

Masterplanen har varit underlag till den utformning av allmän plats som 
redovisas i GFS-rapporten.

Utveckla metoder som möjliggör en stor mix av verksamheter med olika 
betalningsförmåga, till exempel diversifierad hyressättning.

Byggaktörer

Utveckla samverkansmodeller/samverkansorganisation för att 
vidmakthålla och vidareutveckla ambitionerna om innehåll och karaktär 
även under förvaltningsfasen.

Byggaktörer i samverkan med 
andra berörda 
fastighetsägare och 
verksamheter

Säkerställa att planens zonering för bostadsändamål på kajen kompletteras 
med publika bottenvåningsverksamheter som lockar människor att möta 
vattnet.

Stadsbyggnadskontoret, 
byggaktörer

Utveckla strategi för etablering av temporära verksamheter och funktioner 
för att stötta befintliga verksamheter under byggskede. Koppla till 
utbyggnadsplan.

Byggaktörer

Färdigställ strategi för kulturkvarter som tydligt svarar mot intressenters 
förutsättningar i relation till placering, lokaler och hyror. Håll dialogen med 
intressenter levande och för in kulturintressenter i arbetet med 
Masterplan.

Byggaktörer

Säkerställ full flexibilitet i planen för att möjliggöra så många olika 
alternativ som möjligt för verksamheter och funktioner som ska samsas på 
Kommersenplatsen.

Älvstranden Utveckling,
Stadsbyggnadskontoret

Säkerställ att Kommersens verksamhet kan fungera även på kort sikt, trots 
byggnadens problematiska skick.

Riksbyggen (i egenskap
av fastighetsägare)

Starta platsbyggnadsprocess enligt Strategisk Platsbyggnad Kommersen. Älvstranden Utveckling i 
samverkan med Riksbyggen 
och andra intressenter

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen

Planens medgivna bostäder bli uppförda inom detaljplanens 
genomförandetid.

Byggaktörer, Älvstranden 
Utveckling

Byggaktörer som bygger hyresrätter ska ta fram affärsmodeller som 
möjliggör att målbilden för socialt blandat boende kan nås och hållas under 
15 år från inflytt.

Byggaktörer som bygger 
hyresrätter

Vid kompletterande markanvisning anvisas mark till aktörer som visar hur 
minst 10 procent av hyresrätterna kan erbjudas marknaden med en hyra om 
1100kr/kvm/år i 15 år (2017 års penningvärde).

Älvstranden Utveckling,
Fastighetskontoret

Nya koncept och affärsmodeller för bostadsrätter som bidrar till målbilden 
för socialt blandat boende ska tas fram.

Byggaktörer som bygger
bostadsrätter

Fördelning av lägenhetsstorlekar balanseras utifrån varje parts åtagande 
och affärsidé så att målbilden om socialt blandat boende nås.

Byggaktörer

Samverkansavtal kring kommunala andrahandskontrakt på sociala och 
medicinska grunder upprättas mellan kommunen och byggaktörer.

Fastighetskontoret,
byggaktörer

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet

Särskilda fördjupningar tas fram för de särskilt viktiga platserna som 
beskriver programmering av innehåll och hur kvaliteterna ska nås. Detta är 
underlag för projektering. Sociala och ekologiska och driftsmässiga 
kvaliteter säkras. Dessa ska stämmas av mot behov från tidigare dialoger 
etc.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, Älvstranden
Utveckling

GFS:en hanterar allmän plats. Fördjupningar för allmän plats är en del av den 
utformning som redovisas i GFS-rapporten. Separata PM har också upprättats 
för geografiska och tematiska frågor enligt listan i kapitel O i GFS-rapporten.

Under framtagandet av trafik- och gestaltningsförslaget har kontinuerliga 
avstämningar genomförts inom olika forum och med berörda aktörer och 
förvaltningar.

Skyltning till målpunkter och information om tillfälliga/temporära platser 
finns redan under planerings och genomförandefasen och är tydlig, flexibel 
och flyttbar.

Trafikkontoret Berörs kort i GFS-rapporten, men är huvudsakligen en fråga för kommande 
arbete.

Hanteras i fortsatt arbete och behöver samordnas med 
utbyggnadsplaneringen.

Bollplaner och odlingsplatser placerade på parkeringshusets
tak ska vara tillgängliga för allmänheten utan avgifter
eller krav på medlemskap.

Parkeringsbolaget

Alla platser är namngivna och det finns en tydlig skyltning inom området och 
genom området så att boende och besökande enkelt kan orientera sig.

Trafikkontoret Det behöver klargöras vilka platser som ska vara föremål för skyltning. Behov av Skyltprogram har lyfts under processen och principer redovias i 
GFS-rapporten.

Alla vistelseytor på tak utformas för fullgod trygghet, t ex alternativa
utgångar och god insyn (oavsett om de är privata eller allmänna).

Fastighetsägare som bygger 
platser på tak

Platser i området är flexibla och möjlighet för att koppla in på el och vatten 
byggs för att möjliggöra tillfälliga aktiviteter.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Diskussion har förts om hur många platser som rimligen bör ha anslutning av 
el och VA. Beslut har tagits på allmänplats-forum om tre lämpliga platser. 

De tre platserna inarbetas i GFS och systemhandling.

Sittplatser placeras ut med ett avstånd på max 25 meter. Trafikkontoret Övergripande placering av sittplatser framgår av trafik- och 
gestaltningsförslag i kapitel E. Även andra element som murar och 
avspärrningar kan anläggas sittvänliga.

Placering av sittplatser bearbetas i fortsatt arbete med GFS:en. 
Utgångspunkten är inte av avståndet ska vara 25 m utan en ändamålsenlig 
placering.

Mikroklimatstudien används som utgångspunkt för att skapa lugna platser 
med utformning och funktion för lä.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De studier som gjort inom detaljplanen för buller, vind och sol har varit 
utgångspunkt i GFS:en. Fördjupade studier av sol och buller har också gjorts 
utifrån framtagen modell.

Bra klimatlägen har diskuterats mellan Allmän plats och kvarter på 
gemensamma forum. 

Platser för rekreation och motion skapas på kajen och i östra
parken.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De stråk för gång- och cykel som anläggs blir en del av rekreationsmiljön kring 
älven. I både Masthuggsparken och Järnvågparken finns ytor för rekreation.

Stråk kopplas även till angränsade delar av staden, som stråket längs 
kajen som går vidare i projekt Skeppsbron.

Anläggning av lekplatser, aktivitets- och mötesplatser sker så att de finns 
tillgängliga inom 300 meter från alla delar av området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Platser för lek och aktivitet framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-
rapportens kapitel E. B la finns lek- och aktivitetsstråket längs 
Masthamnsgatan och Järnvågsparken.

Måluppfyllelsen stärks även av att områdets två förskolegårdar ska vara 
tillgängliga för övriga utanför kontorstid.

Varje mötesplats har minst två funktioner, eller sociotopvärden, vilka 
kombineras på olika sätt på olika platser och med god spridning inom 
området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Av trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E framgår hur mötesplater kan 
nyttjas för att t ex samordna rekreation och lek eller social samvaro och 
marknad.

För att säkerställa detta fullt ut föreslås Park- och Naturförvaltningen 
upprätta ny sociotopkarta för Masthuggskajen. Det är dock inget arbete 
som genomförts.

Skolgårdar ska utvecklas med stimulerande lekmiljöer för att stärka barns 
motoriska och mentala utveckling genom ett varierat utbud av vegetation, 
lekredskap, odlingsmöjligheter och aktivitetsytor.

Lokalsekretariatet/Lokalförva
ltningen,Stadsdelsförvaltning
en

Utformning av förskole- och skolgårdar ska nå en lekvärdesfaktor på tre. 
Stadens ramprogram föreskriver 35 m2/barn, Planen medger att 
utemiljöer/friyta ska vara 15–20 m2/barn.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Inomhus och utomhusmiljöer ska utvecklas utifrån ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv med senast tillgängliga kunskap.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Det ska vara möjligt att stänga av kvarteret närmast skolor och förskolor för 
fordonstrafik.

Trafikkontoret I GFS-rapporten hanteras behov av tidsstyrning av trafiken, t ex i anslutning 
till områdets två förskolor.

Frågan behöver diskuteras vidare. Det finns dock inget i GFS-rapporten som 
förhindrar en tidsstyrning.

Utformning och byggnation av förskolor ska göras så att flexibilitet för 
framtida ombyggnation till skolor är möjlig till rimlig insats.

Verksamheterna,
Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Barn ges möjlighet till att medverka i utformningen och påverka skolmiljön. Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

På skolgårdarna ska det finnas utrymme och tillräckligt jorddjup för 
vegetation och möjlighet till odling.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskolornas gårdar bidrar med ekosystemtjänster och har en grönytefaktor 
om lägst 0,6.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Utformningen av skolgårdar ska vara sådan att den fungerar även för annan 
typ av användning och för andra åldersgrupper utanför verksamhetens 
öppettider.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskole- och skollokaler ska utvecklas så att delar kan samnyttjas genom 
att göras tillgängliga för andra ändamål efter stängning.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Bullermodellering sker för att identifiera platser där särskild planering av 
bulleråtgärder krävs. Undersökningar om upplevelsen av ljud inom området 
genomförs före, under och efter genomförandet av planen.

Stadsbyggnadskontoret GFS:en har utgått från detaljplanens bulleranalyser och 
kompletterats med ny analys för Järnvågsparken. Fördjupad analys saknas för 
E45.

Trafikkontoret har ett pågående arbete med buller och akustik för allmän 
plats som ska fortsätta fram till färdig GFS.

En verktygslåda för ljudåtgärder tas fram och nyttjas vid utformningen av 
området. Verktygslådan innefattar även principer för hur ljud hanteras 
under byggskedet tas fram.
Åtgärder kan testas i testlab för ljud före.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar verktygslåda för allmän plats. Ett PM med förslag till 
bulleråtgärder och soundscaping har upprättats som en del av GFS-
rapporten.
Något test i testlab avses inte genomföras.

PM ska utgöra underlag för fortsatt arbete i kommande projektering. 
Beslut behöver tas om vilka åtgärder som ska inarbetas i utformningen.

Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping),
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer
attraktiv för att stärka stråkets överbryggning av trafikplatsen.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar detta avseende allmän plats. Platsen är identifierad i GFS-
rapportens kapitel Eoch F och ingår i PM om bulleråtgärder och soundscaping.

PoNF har sagt nej till vattenspel och dialog förs med Älvstranden om annan 
finansiär.

Bullermodellering uppdateras för att kvalitetssäkra bullernivåerna vid 
skolor, förskolor och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret

Bullerskydd placeras tidigt på de platser de beskrivs i plankartan. Trafikkontoret Frågan har lyfts i Genomförandeforum så att bullerskydd är på plats innan t ex 
bostäder blir inflyttningsklara.

De justeringar som gjorts i tidplanen fungerar dåligt med föreslagna 
bullerskydd och det kan därför bli aktuellt med tillfälliga skyddsåtgärder. 
Det är dock inget som allmän plats hanterar.

Dagsljusanalys tas fram på strukturnivå. De knyts sedan till ordinarie 
utvecklingsprocess för projektet och används i det vidare arbetet för att 
bevaka att mål och ambitionsnivåer konkretiseras och framtagna verktyg 
nyttjas.

Konsortiet, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet och 
lämpliga lägen framgår av GFS-rapporten.

Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en.

Slutsatserna från de genomförda analyserna dagsljus ska nyttjas vid 
exempelvis byggnadsutformning, placering av träd etc.

Byggaktörer, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet. Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en. För 
ökad måluppfyllelse behöver kvarter redovisa utformning av samtliga 
byggnader så att dessa kan inarbetas i modell och fotavtrycket på allmän 
plats hanteras.

Vid projektering av kvarter ska särskild analys göras så att inte de 
identifierade viktiga platserna skuggas.

Byggaktörer STRYKS DÅ BYGGNADSHÖJDER FASTLAGTS I DETALJPLAN

Projektet utreder hur miljökvalitetsnormer klaras och hur stadens miljömål 
kring luftkvalitet nås på gårdar för skolor, förskolor och bostäder. Åtgärder 
utifrån utredning genomförs.

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

Rekommendationer i dagvattenutredningen följs så långt detta är möjligt 
vid projektering av området och områdets byggnader.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
Kretslopp och vatten,
byggaktörer

Dagvattenutredningen har av KoV uppdaterats under GFS-arbetet och en 
kompletterande skyfallsberäkning har också genomförts. Rekommendationer 
i dessa har inarbetats i GFS-rapportens kapitel F.

GFS-rapporten säkerställer rekommendationerna från tidigare 
dagvattenutredning avseende allmän plats.

Respektive part som anlägger grönskande miljöer arbetar enligt riktlinjerna 
ur ekosystemtjänstanalysen och bidrar till att förbättra nuläget

Park- och naturförvaltningen,
byggaktörer

Någon ekosystemanalys finns inte i underlagsmaterialet. Allmän plats har 
därför utgått från modell för grönytefaktor, vilket redovisas i GFS-rapportens 
kapitel F och som bilaga.

Krav på grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Denna uppfylls, men inte med 
marginal, varför säkerställande av grönska är viktigt i det fortsatta arbetet.

En närmare analys av vilka funktioner som är viktiga med avseende på 
klimatanpassning genomförs.

Byggaktörer

Ett älvkantsskydd mot översvämning byggs. Stadsbyggnadskontoret Ett tekniskt skydd som säkerställer risken för översvämning är en 
förutsättning i den reviderade höjdsättning som gjorts och som framgår av 
GFS-rapportens kapitel.

Den redovisade lösningen för översvämning har tagits fram i samråd 
mellan TK, KoV och SBK och redovisas i PM som är bilaga till GFS-rapporten.

Befintliga utlopp förses med backventiler och nya byggs med backventiler. Stadsbyggnadskontoret Backventiler är en förutsättning för vald lösning och redovisas i GFS-
rapportens kapitel F. Frågan hanteras vidare av Kretslopp och vatten.

Masthuggstorget och den östra parken byggs delvis nedsänka
för att vara en del i skyfallshanteringen inom området.
Samverkan sker med Platsbyggnad Kommersen.

Park- och naturförvaltningen Ytorna är nedsänkta och att detta är tillräckligt med avseende på skyfall har 
säkerställts i skyfallsberäkning.

Kommersenytan har inte ingått i beräkningen. Däremot kan den behövas 
vid tillfälliga lösningar under byggtiden.

Befintliga fastigheters spill- och dagvattenledningar ska där så är möjligt 
separeras.

Fastighetsägare

Planteringar och gröna ytor i området ska bidra till dagvattenhanteringen. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för dagvattenhantering framgår av GFS-rapportens kapitel F. Dagvattenhantering bearbetas vidare i kommande projektering utifrån 
dagvattenutredningens principer. Viktigt är att säkerställa föreslagna 
grönytor både avseende dagvattenhantering och grönytefaktor.

Maximal grönyta ska tillskapas i syfte att införa ekologiska, hälsomässiga 
kvaliteter samt en resilient stadsmiljö. Riktvärden för grönytefaktor och 
prioriterade ekosystemtjänster är verktyg för konkretisering av 
ambitionsnivåerna.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
byggaktörer

Maximal grönska går inte att tillskapa utifrån kollisioner med andra 
funktioner. Direktivet för grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Att detta 
uppfylls framgår av GFS-rapportens kapitel F.

Grönytefaktorn säkerställs i fortsatt projektering. Då grönytefaktorn 
inte uppfylls med marginal är säkerställande av grönska viktigt i det 
fortsatta arbetet.

Grönska längs ”gröna stråket” framförallt Masthamnsgatan ska prioriteras, 
både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. I 
detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

GFS:en hanterar allmän plats och kan inte styra över t ex växter på fasad. 
Placering av grönska längs Masthamnsgatan och övriga stråk framgår av trafik- 
och gestaltningsförslag. 

Konflikter mellan ledningar och träd redovisas i ett antal PM och kostnader 
för justering av ledningar framgår.
Frågan om grönska på fasad har lyfts och behöver konkretiseras 
tillsammans med berörda fastighetsägare i fortsatt arbete.

Växter som är rika på pollen och nektar väljs och insektsbon och holkar för 
fåglar, fladdermöss mm placeras ut på genomtänkta platser. Bisamhällen 
placeras på tak.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Val av växter har påbörjats i GFS-rapporten, bl a har specialister på stadsträd 
involverats i arbetet.

Arbetet med växtval konkretiseras i fortsatt arbete.

Utred om värdefulla träd ska bevaras. Ledningsägare inom området ska 
samarbeta för att bevara träd vid nedläggnings och underhållsarbeten.

Park- och naturförvaltningen Detta hanterades i detaljplaneskedet och dispens söktes för att ta bort träd. 
Dispens beviljades med kravet på att de 63 träd som tas bort ska ersättas 
med lika många. En kompletterande dispens ska sökas för ytterligare 25 träd 
på Olof Palmes plats. Placering av nya träd så att dispensen uppfylls framgår 
av trafik- och gestaltningsförslag.

Eventuella konflikter om andra val görs av ledningsägare hanteras av 
dessa.

Utred om sötvattenshabitat kan tillskapas i älven eller hamnkanalen. Park- och naturförvaltningen KRAVET STRYKS

Utred var grönska kan placeras för att bidra till bullermaskering
och bullerdämpning.

Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen

KRAVET STRYKS

Träd placeras med hänsyn till luftkvalitet och luftväxling. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

KRAVET STRYKS

Växter införskaffas tidigt och nyttjas på lämpliga platser under planerings 
och/eller genomförandeskedet. Växterna ska vara mobila och möjliga att 
flytta runt före det att de finner sin slutliga plats inom området.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

PoNF hanterar inköp av växter. Lämpliga platser på allmän plats bedöms som 
mycket svåra att hitta under byggskedet med hänsyn till övriga krav på 
framkomlighet, entreprenadytor etc.

Frågan bör lyftas med konsortiet om det finns förutsättningar att hitta 
några lämpliga ytor.

Jorddjupet i växtbäddar och på planterings- och odlingsytor ska vara fullgott 
och för ändamålet väl tilltaget. Jorddjup på bjälklag ska dimesinoneras för 
fullvuxna större träd.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Diskussioner har förts i samband med ledningsstråk och överdäckning av 
ramper till/från E45. Frågan har också lyfts med de fastighetsägare på Halvön 
och de som har källarplan under allmän plats.

Allmän plats har utgått från tillräckliga djup för växtbäddar. Detta behöver 
dock säkerställas tillsammans med kvarter under det fortsatta arbetet.

Vid utformninga av växtytor och planteringar ska skötsel och driftsekonomi 
beaktas. Växter med lågintensiv skötsel bör väljas.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för växtytor framgår av GFS-rapporten. PoNF har lämnat synpunkter 
på växtval i parkerna med hänsyn till skötsel etc.

En kostnadskalkyl har upprättas med Programhandlingen som grund. 
Denna kommer att uppdateras under fortsatt arbete.

Ovanpå p-huset i väst skapas plats och förutsättningar för
urban odling.

Byggaktörer

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och 
skola
Längs Masthamnsgatan skapas en gata där barns intressen,
säkerhet och trygghet prioriteras i utformningen av gatusektionen.
Bilar ges tillträde på barns och gåendes villkor.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av Masthamnsgatan har skett utifrån barns säkerhet och 
trygghet. Samtidigt har utformningen också fått anpassas efter befintliga och 
planerade verksamheter. Av GFS-rapporten och PM Urban logistik framgår 
möjligt antal transporter på Masthamnsgatan.

Möjlighet till måluppfyllelse styrs till stor del av de verksamheter som 
kommer att lokaliseras och om det genomförs åtgärder för effektiv gods- 
och avfallslogistik, t.ex. samlastning och tidsreglering.

Masthamnsgatan utformas till ett lek- och aktivitetsstråk i en
medskapande designprocess tillsammans med och för barn och
unga.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av lek- och aktivitetsstråket framgår av GFS-rapporten. En del i 
arbetet har varit underlag från den Medskapandeprocess som bedrivits med 
gymnasieungdomar och som pågår med förskolebarn.

En fortsatt Medskapandeprocess pågår inom staden där förskolebarn 
medverkar.

Särskilt fokus läggs på att skapa en säker passage för att
möjliggöra fri rörelse från Masthamnsgatan till Östra parken, kajen
och Skeppsbron, samt mot angränsande område väster om 
Masthamnsgatan. (till exempel genom parallella uppdrag/innovation).
Om möjligt startas detta redan i genomförandetskedet.

Trafikkontoret Passagen har bearbetats utifrån Kvalitetsprogrammet så att bredden på 
gaturummet minskats. För att hålla nere hastigheten har också utformning 
med vegetation och markmaterial bearbetats. Jämfört med idag beräknas 
trafiken nästan halveras. Järnvågsgatan kommer dock även 2035 att 
trafikeras av ca 14000 fordon/dygn.

Korsningen bedöms fortfarande passeras av 14000 fordon per dygn och 
kommer att vara en barriär. Detta gäller särskilt för barn. Behovet av att 
korsa Järnvågsgatan har minskat när målpunkten linbana har försvunnit.

Kartlägg tillsammans med barn- och unga deras målpunkter och 
rörelsemönster. Hastighetssäkra och gestalta passager över barriärer där 
det är möjligt så att Masthuggskajen integreras med närliggande områden 
ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Fokus på säkra skolvägar t ex upp till 
Oscar Fredrik skolan.

Trafikkontoret Någon kartläggning tillsammans med barn och unga har inte genomförts. 
Stråken till Nordhemsskolan och Oscar Fredriksskolan har identifierats och 
utformningen anpassats enligt GFS-rapportens kapitel F.

Stråken till skolorna ingår i GFS:en men inte i detaljplanen. Fortsatt arbete 
behöver samordnas med arbetet med Grön Transportplan.

Prioritera säkra gångstråk och cykelangöringar i anslutning till
förskolor framför bilparkering (samtidigt som handikapparkering
säkras). Möjliggör för parkering/förvaring av cykelkärra/barnvagn.

Trafikkontoret Gång- och cykelstråk i anslutning till de två förskolorna i kvarter G och B har 
prioriterats framför bilangöring. Det föreslås också att den angöring som 
krävs ska kunna tidsstyras.

Angöring till kringliggande verksamhetet och möjlighet till samlastning 
behöver säkerställas för full måluppfyllelse. Utgångspunkten att prioritera 
ner bilangöring behöver förankras med verksamheten, gäller bl a G2. 
Möjlighet till parkering i anläggning på längre avstånd kan behöva 
säkerställas.

Möjliggör för barn- och ungas cyklande genom att leda in barn och unga i 
lugnare cykelstråk.

Trafikkontoret Någon aktiv skyltning föreslås inte. Däremot definieras Masthamnsgatan som 
ett tydligt lugnare stråk, vilket beskrivs i GFS-rapportens kapitel E.

Även principer för cykelstråk mot närliggande skolor hanteras i 
GFS-rapporten. Fortsatt arbete behöver samordnas med arbetet med Grön 
Transportplan.

Allmän plats, parker och gator i Masthuggskajen utformas med ett tydligt 
fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet för alla, inklusive barn och 
personer med funktionsvariationer.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Utformningen framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-rapportens 
kapitel E. Oro avseende möjligheten att röra sig fritt för alla är framför allt 
andelen transporter på Masthamnsgatan. 

Ett förslag till tillgänglighetsplan ingår i GFS:en och arbetet fördjupas i 
fortsatt projektering.

Beakta barnperspektivet i utformningen av gods- och avfallslogistik
som rör t ex Masthamnsgatan.

Kretslopp och vatten,
Trafikkontoret

Behovet av lösningar för effektiv gods- och avfallslogistik, t.ex. 
samlastningscentral, är lyft för att reducera antalet transporter, vilket 
analyseras i GFS-rapportens kapitel F.

Måluppfyllelse oklar beroende på åtgärder inom urban logistik, somom det 
blir någon samlastningscentral eller inte. Även möjlighet till angöring till 
G2 från parkeringsanläggningen diskuteras. 

Säkra och trygga skolvägar blir ett särskilt avsnitt i Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadskontoret

Barnkonsekvensanalysens slutsatser integreras i Grön transportplan och i 
Trafikkontorets arbete med att ta fram Trafikförslag samt Park och 
Naturförvaltningens arbete med Parkförslag.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Relevanta krav har inarbetats i den kravmatris som styrt utformningen av 
allmän plats.

Delar av åtgärderna i avsitksförklaringen för Grön transportplan ligger 
utanför GFS-arbetet.

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas 
till fots, cykel eller kollektivt

Viktiga vardagsfunktioner såsom livsmedelsbutik, förskola, skola placeras 
med gångavstånd till kollektivtrafikhållplats.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret

Entréer och angöring på viktiga målpunkter anpassas i första hand för 
gående och cyklister.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Trafikkontoret

Angöring och entréer mot allmän plats har utgått från Masterplan 2019-02-18 
och stämts av med berörda aktörer. 

Osäkerhet kring vissa kvarter då inte alla aktörer påbörjat 
planeringen än.

Avsiktsförklaring för Grön Transportplan signeras och biläggs relevanta 
avtal.

Trafikkontoret, Älvstranden Hanteras inte av GFS

En struktur för hur verkställandet av Grön Transportplan ska integreras i 
andra processer kopplat till genomförandet tas fram. Processen för 
kontinuerlig uppföljning av verkställandet startar.

Trafikkontoret Hanteras inte av GFS

100 bilpoolsbilar etableras successivt i området. God tillgänglighet ska vara 
säkerställd från första inflyttning.

Parkeringsbolaget

Mobilitetslösningar för boende och verksamheter (t ex fordonspooler) som 
syftar till att ersätta behov av egen bil, finns i tillräcklig kapacitet från första 
inflyttning i området och finansieras genom modell som beskrivs i 
avsiktsförklaringen för Grön Transportplan.

Byggaktörer, 
Parkeringsbolaget

Varje fastighet förses med goda möjligheter för cykelparkering även för 
lastcyklar, och funktioner som underlättar för cyklister såsom 
serviceplatser, omklädningsmöjligheter IKT-lösningar etc.

Byggaktörer

Det finns parkeringsmöjligheter på allmän plats för lådcyklar med bra 
låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.

Trafikkontoret Parkeringsplatser för cyklar finns med i trafik- och gestatningsförslaget. Plats för lådcyklar konkretiseras i fortsatt arbete.

Möjlighet för laddning av elbilar ska finnas i alla p-anläggningar. Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Parkering för bilpooler ska vara de mest tillgängliga inom P-anläggningarna, 
på in/utfarts-plan och nära gångentréer.

Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på 
Masthuggskajen uppfyller Göteborgs klimatmål

Energistrategin för Masthuggskajen ska färdigställas med fördjupad analys 
av energinivåer för de olika bebyggelsetyperna. Det fortsatta arbetet ska 
också omfatta hantering av målkonflikter med gestaltningen genom dialog 
med stadsbyggnadskontoret och omfatta hur samverkan mellan byggaktörer 
och Göteborg Energi ska se ut. De gemensamma målen och vägvalen i 
Energistrategin konkretiseras och implementeras i respektive projekt 
viaaktörsspecifika handlingsplan. På så sätt kan kompetens och kreativitet 
som finns hos byggaktörer utnyttjas och bidra till lösningar.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling, Göteborg Energi,
Stadsbyggnadskontoret

Fjärrvärme och fjärrkyla med lågt klimatavtryck ska levereras till 
bebyggelsen från att byggnaderna tas i bruk. En plan för hur klimatavtrycket 
successivt ska minimeras ska finnas.

Göteborg Energi

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera boende/brukare 
användning av varmvatten och el ska finnas, t ex genom att kostnader bärs 
av boende och system för brukarpåverkan finns tillgängliga.

Byggaktörer

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera fastighetsägarens 
energianvändning ska finnas, t ex genom att kostnader för byggnadens 
värme och kyla bärs av fastighetsägaren.

Byggaktörer

Energianvändningen under byggtiden minimeras i respektive delprojekt 
såsom energieffektiv etablering, förnybar energi o s v. En ambition är att 
försöka få till fjärrvärme redan för byggskedet.

Byggaktörer,
Göteborg Energi

Materialval vid byggnation görs ur ett livscykelperspektiv där 
energianvändning för framtagande och destruering också beaktas. 
Gemensam kravställning för detta arbetas fram.

Byggaktörer

Lösningar för lokal energiproduktion planeras in i området där det är 
lämpligt. Lösningar som exempelvis solel kan samsas med andra 
användningsområden som t ex bullerskydd, gröna tak.

Byggaktörer

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, 
spara energi, dela och låna

Plats avsätts för återbruk med möjlighet finns att låna exempelvis verktyg 
samt skänka saker för återbruk.

Byggaktörer

Platser för återbrukande planeras och skapas i funktionsstråk för hållbara 
verksamheter och delandekultur.

Byggaktörer

Återbrukande och delandekultur synliggörs i området redan under 
genomförandefasen genom temporära lösningar.

Byggaktörer

Gestaltningen av torgytor och gaturum möjliggör flera användningsområden 
till exempel tillfälliga arrangemang eller försäljning.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Detta har varit utgångspunkt i trafik- och gestaltningsförslaget. T ex finns 
torgytorna vid Kommersen som kan användas för marknad etc och gräsytorna 
i östra parken som kan användas för utomhusbio.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Möjligheterna att låna finns synliga i gaturummet, exempelvis 
fordonspooler.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Skyltning av fordonspooler etc hanteras i senare skede, men platser för 
verksamheterna har lokaliserats tillsammans med aktörerna.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Avtal upprättas mellan kommunen och berörda fastighetsägare för att 
möjliggöra samutnyttjande av ytor på tak och förskole- och skolgårdar där så 
är möjligt, t ex på p-hustak.

Fastighetskontoret,
Parkeringsbolaget,
berörda fasighetsägare

Parkeringshuset planeras flexibelt för att möjliggöra en eventuellt
ändrad användning i framtiden.

Parkeringsbolaget

Fastighetsägare uppskattar sina avfallsmängder och dimensionerar 
återvinningsrum i fastigheten efter beräknat behov. Utgångpunkten är att 
allt vardagsavfall ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Boende och 
verksamheter har företrädesvis separata återvinningsutrymmen.

Byggaktörer

Kretslopp och vattens checklista att förebygga avfall i flerbostadshus, eller 
motsvarande, ska tillämpas.

Byggaktörer

Sopkorgar på allmänna platser är utformade med sorteringsfunktion. Park- och naturförvaltningen

Fiber byggs in i alla nya byggnader. Byggaktörer,
Trafikkontoret

GFS:en hanterar möjlighet till fiber i allmän plats. Fiber har ingått som en del i 
ledningssamordningen och i de övergripande ledningsstråk som redovisas i 
GFS-rapporten.

Konkretiseras av respektive ledningsägare. 

Det finns tekniska system som visualiserar hur mycket en individ eller grupp 
av individer (t ex bostadsrättsförening, hyreshus, skola) återvunnit under en 
vald tidsperiod.

Byggaktörer

Strategi för hur klimat-/miljö- och återbruksfrågorna kommuniceras till 
nyinflyttade i området tas fram samt tillhörande kommunikationsmaterial.

Byggaktörer

En massbalansberäkning ska göras för området. Utbyggnaden av halvön ska 
studeras särskilt och olika alternativ jämföras för att genomföras på det sätt 
som är mest resurseffektivt och med fokus på hälsa, miljö och ekonomi.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling

Byggnader projekteras så att materialen i byggnaderna på ett enkelt och 
kostnadseffektivt kan återanvändas vid rivning eller renovering så att 
avfallsmängden minimeras.

Byggaktörer

Där det är lämpligt ska återbrukade byggmaterial användas vid uppförandet 
av byggnader i området.

Byggaktörer

Material ska vara miljöanpassade och giftfria i linje med Göteborgs stads 
kemikalieplan. Material med minsta möjliga miljöpåverkan väljs och 
material dokumenteras i digital loggbok.
Byggande aktör tar fram specifika krav och rutiner för materialval i sitt 
projekt.

Byggaktörer Utformningen av allmän plats följer kemikalieplanen och att material med 
minsta möjliga miljöpåverkan väljs säkerställs i fortsatt arbete och 
kommande upphandlingar.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Samtliga byggnader ska tredjepartscertifieras enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM i syfte att kvalitetssäkra 
och följa upp miljöfrågor
relaterade till byggnaderna.

Byggaktörer

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen

Utred vad som krävs för att boende ska kunna tänka sig bo mindre och 
analysera om åtgärder kan genomföras.

Byggaktörer

Stora arbetsplatser bör ha ett aktivt hållbarhetsarbete och stödjas genom 
Gröna Hyresavtal.

Byggaktörer

Verksamheter med driftkarafter att utveckla sina utbud, varor och tjänster 
till att bli mer hållbara ska främjas.

Byggaktörer

Lokaler ska där det är möjligt utformas flexibla för att möjliggöra 
samutnyttjande mellan olika verksamheter över dygnet och året.

Byggaktörer,
Lokalförvaltningen

Det ska finnas platser planerade för stadsodling. Byggaktörer

Det ska finnas platser planerade för fritidsaktiviteter för olika åldrar och 
behov.

Byggaktörer

Fastigheterna ska vara väl utformade för att ta emot varuleveranser, gärna 
samordnat inom fastigheten vilket underlättar logistiken för 
verksamheterna.

Byggaktörer

Bostäderna ska planeras för behov kopplat till för e-handel. Byggaktörer

Leveranser till fastigheterna ska ske med så liten negativ påverkan på 
stadsmiljön som möjligt och t ex anpassas ur ett barnperspektiv med t ex 
tidsreglering.

Trafikkontoret Tidsreglering hanteras i GFS-rapporten som en styrmekanism. Antalet 
transporter beror till stor del på om det blir någon samlastning eller inte, 
vilket redovisas i GFS-rapporten.

Grad av måluppfyllelse beror på möjliga åtgärder för urban logistik som 
samlastning och åtgärder tillsammans med aktuella verksamheter.

Måluppfyllnad

Åtgärd enligt hållbarhetsprogram (HÅP) Ansvarig enligt HÅP Hantering i GFS Kommentar

Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och 
vara den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna

Tillämpa projektets framtagna gestaltningsprinciper från 
Kvalitetsprogrammet i vidareutvecklingen av aktörsspecifika projektskisser.

Byggaktörer,
Stadsbyggnadskontoret

GFS:en hanterar de gestaltningsprinciper som avser allmän plats. Ett arbetsverktyg i form av en kravmatris har upprättats för allmän plats för 
att säkerställa att gestaltningsprinciper från Kvalitetsprogrammet 
inarbetas i GFS  för allmän plats.

Ett gestaltningsråd instiftas och leds av SBK som i samråd med Älvstranden 
godkänner projektskisser utifrån identitetsbeskrivningen och 
gestaltningsprinciperna och hållbarhetsprogrammet. En detaljerad 
uppdragsbeskrivning för rådet tas fram.

Stadsbyggnadskontoret i 
samråd med Älvstranden

SBK och Älvstranden har instiftat ett kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har medverkat i granskningen av Programhandlingen.

Skapa process som säkerställer att identitetsbärande byggnader och 
funktioner som höga hus och linbanan och allmän plats speglar identiteten.

Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

GFS:en hanterar den identitet och de funktioner som avser allmän plats. Hur 
detta hanteras redovisas i beskrivning och konsekvensbedömning av 
gestaltningsförslaget i GFS-rapportens  kapitel E och F.

Den stärkta identiteten framgår av Programhandlingens kapitel F1 där s k 
frizoner utgör identiteten för allmän plats. Detta arbetssätt beskrivs i PM 
till GFS-rapporten.

Staden tillämpar enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning i samverkan 
med Göteborg Konst.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Enprocentregeln gäller även för allmän plats. Inom ramen för GFS:en har Göteborgs Konst tagit fram ett Konstprogram 
som redovisar hur konsten ska hanteras i GFS och fortsatt arbete. 

Arbete med konst och utsmyckning sker enligt Masthuggskajens 
konstprogram.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Göteborg Konst har tagit fram ett nytt Konstprogram som även omfattar 
allmän plats.

Konstprogrammet utgör en del av GFS:en.

Temporära konstnärliga aktiviteter genomförs under byggtiden för att 
manifestera områdets identitet. Exempelvis vepor, plank, flyttbara 
konstinstallationer, graffitti, ställningsintäckningar osv.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Behovet av tillfälliga aktiviteter hanteras i GFS-rapportens  kapitel F. Konkretisering sker i fortsatt arbete och det är inget som omöjliggörs av 
utformningen enligt GFS-rapporten.

Dagvatten används i konstnärliga vatteninstallationer i det offentliga 
rummet och på skolgårdar där detta är möjligt.

Kretslopp och vatten,
byggaktörer, Göteborg
Konst, Trafikkontoret,
Park och naturförvaltningen

GFS:en hanterar dagvatten för allmän plats. Hur dagvatten föreslås hanteras 
på allmän plats framgår av GFS-rapportens kaptiel F. Dagvatten omfattas inte 
av 1%-regeln för konst. Skolgårdar hanteras inte av allmän plats.

I arbetet med GFS:en har samarbete skett med Rain Gothenburg. 
Måluppfyllelse försvåras av att Park- och Naturförvaltningen sagt nej till 
vatteninstallationer med hänsyn till driftkostnaden. Möjligheten till 
vatteninstallationer diskuteras därför mellan allmän plats och kvarter.

En temporär paviljong till Ostindiefararen skapas under genomförandetiden 
för att sedan ersättas av en permanent lösning.

Stiftelsen för Ostindiefararen

Enskilda fastighetsägare inom konsortiet som har sociala verksamheter 
och/eller målpunkter inom sina fastigheter verkar för bevarande i befintligt 
eller fortsatt placering av dessa inom planområdet.

Byggaktörer

Konsortiet verkar för att verksamheter som vänder sig till grupper i behov av 
socialt stöd bereds plats inom planområdet med syfte att förstärka 
områdets ”vana av socialt arbete”.

Byggaktörer

De krav som ställs i Belysningsprogram för Södra Älvstranden följs. Trafikkontoret, byggaktörer Bearbetning och färdigställande av Belysningsprogrammet för allmän plats 
har skett som en del av GFS-arbetet.

Belysningsprogrammet utgör underlag för hantering av belysning för 
allmän plats.

Kontrasterna mellan mörker och ljus bibehålls genom en belysning som är 
anpassad efter tidpunkt på dygnet, året och säsongen.

Trafikkontoret, byggaktörer Kontrasterna bibehålls genom den olika belysningshierarkier som valts och 
som redovisas i Belysningsprogrammet.

Belysningsprogrammet är en del av GFS:en. För kontraster mellan ljus och 
mörker krävs samordnig mellan allmän plats och kvarter.

Platser och byggnader som utgör primära landmärken ska vara belysta hela 
natten så att deras funktion som orienteringsmärken kan leda besökare och 
boende rätt alla tider på dygnet och året.

Trafikkontoret, byggaktörer Förslag till byggnader och landmärken som föreslås belysas nattetid framgår 
av Belysningsprogrammet.

Samordning med byggaktörer krävs.

Stråkens karaktär stärks av belysningen utmed dem i levande 
bottenvåningar och offentliga rum.

Trafikkontoret, byggaktörer Stråkens olika betydelse framgår av de olika belysningshierarkierna i 
Belysningsprogrammet. Hur detta hanteras vid utformning av bottenvåningar 
får säkerställas i kommande bygglovsprövning och granskning.

Ytterligare samverkan mellan byggaktörer och allmän plats krävs för att 
säkerställa måluppfyllelse. Detta kan till viss del ske i fortsatt arbete med 
GFS:en, men är också en fråga som hanteras vid bygglov och genom 
samordning mellan olika aktörer.

En checklista för bygglov för ljussättning tas fram för att underlätta 
bygglovshandläggningen för ljusinstallationer.

Stadsbyggnadskontoret

Mål 2 - Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen

Ta fram plan för innovations- och utvecklingsprocess för Levande 
Bottenvåningar (process, organisation, tidplan och budget) med tydliga 
problemformuleringar och behovsanalys.

Älvstranden Utveckling
och konsortiekoordinator
med stöd av LBV-grupp

Ta fram Masterplan innehållande:
• Intressentkartläggning som möter målambitionen med LBV och 
Masthuggskajens identitet.
• Dialog med utvalda aktörer kopplat till intressentkartläggning för 
identifiering av utmaningar och möjliga lösningar för etablering.
• Utveckling av innehållskoncept utifrån dialogunderlag och utredningar 
som möter hållbarhetsmål, krav enligt Citylab och MHK identitet.

Byggaktörer i samverkan
med berörda förvaltningar
och bolag inom
Göteborgs stad

Masterplanen har varit underlag till den utformning av allmän plats som 
redovisas i GFS-rapporten.

Utveckla metoder som möjliggör en stor mix av verksamheter med olika 
betalningsförmåga, till exempel diversifierad hyressättning.

Byggaktörer

Utveckla samverkansmodeller/samverkansorganisation för att 
vidmakthålla och vidareutveckla ambitionerna om innehåll och karaktär 
även under förvaltningsfasen.

Byggaktörer i samverkan med 
andra berörda 
fastighetsägare och 
verksamheter

Säkerställa att planens zonering för bostadsändamål på kajen kompletteras 
med publika bottenvåningsverksamheter som lockar människor att möta 
vattnet.

Stadsbyggnadskontoret, 
byggaktörer

Utveckla strategi för etablering av temporära verksamheter och funktioner 
för att stötta befintliga verksamheter under byggskede. Koppla till 
utbyggnadsplan.

Byggaktörer

Färdigställ strategi för kulturkvarter som tydligt svarar mot intressenters 
förutsättningar i relation till placering, lokaler och hyror. Håll dialogen med 
intressenter levande och för in kulturintressenter i arbetet med 
Masterplan.

Byggaktörer

Säkerställ full flexibilitet i planen för att möjliggöra så många olika 
alternativ som möjligt för verksamheter och funktioner som ska samsas på 
Kommersenplatsen.

Älvstranden Utveckling,
Stadsbyggnadskontoret

Säkerställ att Kommersens verksamhet kan fungera även på kort sikt, trots 
byggnadens problematiska skick.

Riksbyggen (i egenskap
av fastighetsägare)

Starta platsbyggnadsprocess enligt Strategisk Platsbyggnad Kommersen. Älvstranden Utveckling i 
samverkan med Riksbyggen 
och andra intressenter

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen

Planens medgivna bostäder bli uppförda inom detaljplanens 
genomförandetid.

Byggaktörer, Älvstranden 
Utveckling

Byggaktörer som bygger hyresrätter ska ta fram affärsmodeller som 
möjliggör att målbilden för socialt blandat boende kan nås och hållas under 
15 år från inflytt.

Byggaktörer som bygger 
hyresrätter

Vid kompletterande markanvisning anvisas mark till aktörer som visar hur 
minst 10 procent av hyresrätterna kan erbjudas marknaden med en hyra om 
1100kr/kvm/år i 15 år (2017 års penningvärde).

Älvstranden Utveckling,
Fastighetskontoret

Nya koncept och affärsmodeller för bostadsrätter som bidrar till målbilden 
för socialt blandat boende ska tas fram.

Byggaktörer som bygger
bostadsrätter

Fördelning av lägenhetsstorlekar balanseras utifrån varje parts åtagande 
och affärsidé så att målbilden om socialt blandat boende nås.

Byggaktörer

Samverkansavtal kring kommunala andrahandskontrakt på sociala och 
medicinska grunder upprättas mellan kommunen och byggaktörer.

Fastighetskontoret,
byggaktörer

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet

Särskilda fördjupningar tas fram för de särskilt viktiga platserna som 
beskriver programmering av innehåll och hur kvaliteterna ska nås. Detta är 
underlag för projektering. Sociala och ekologiska och driftsmässiga 
kvaliteter säkras. Dessa ska stämmas av mot behov från tidigare dialoger 
etc.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, Älvstranden
Utveckling

GFS:en hanterar allmän plats. Fördjupningar för allmän plats är en del av den 
utformning som redovisas i GFS-rapporten. Separata PM har också upprättats 
för geografiska och tematiska frågor enligt listan i kapitel O i GFS-rapporten.

Under framtagandet av trafik- och gestaltningsförslaget har kontinuerliga 
avstämningar genomförts inom olika forum och med berörda aktörer och 
förvaltningar.

Skyltning till målpunkter och information om tillfälliga/temporära platser 
finns redan under planerings och genomförandefasen och är tydlig, flexibel 
och flyttbar.

Trafikkontoret Berörs kort i GFS-rapporten, men är huvudsakligen en fråga för kommande 
arbete.

Hanteras i fortsatt arbete och behöver samordnas med 
utbyggnadsplaneringen.

Bollplaner och odlingsplatser placerade på parkeringshusets
tak ska vara tillgängliga för allmänheten utan avgifter
eller krav på medlemskap.

Parkeringsbolaget

Alla platser är namngivna och det finns en tydlig skyltning inom området och 
genom området så att boende och besökande enkelt kan orientera sig.

Trafikkontoret Det behöver klargöras vilka platser som ska vara föremål för skyltning. Behov av Skyltprogram har lyfts under processen och principer redovias i 
GFS-rapporten.

Alla vistelseytor på tak utformas för fullgod trygghet, t ex alternativa
utgångar och god insyn (oavsett om de är privata eller allmänna).

Fastighetsägare som bygger 
platser på tak

Platser i området är flexibla och möjlighet för att koppla in på el och vatten 
byggs för att möjliggöra tillfälliga aktiviteter.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Diskussion har förts om hur många platser som rimligen bör ha anslutning av 
el och VA. Beslut har tagits på allmänplats-forum om tre lämpliga platser. 

De tre platserna inarbetas i GFS och systemhandling.

Sittplatser placeras ut med ett avstånd på max 25 meter. Trafikkontoret Övergripande placering av sittplatser framgår av trafik- och 
gestaltningsförslag i kapitel E. Även andra element som murar och 
avspärrningar kan anläggas sittvänliga.

Placering av sittplatser bearbetas i fortsatt arbete med GFS:en. 
Utgångspunkten är inte av avståndet ska vara 25 m utan en ändamålsenlig 
placering.

Mikroklimatstudien används som utgångspunkt för att skapa lugna platser 
med utformning och funktion för lä.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De studier som gjort inom detaljplanen för buller, vind och sol har varit 
utgångspunkt i GFS:en. Fördjupade studier av sol och buller har också gjorts 
utifrån framtagen modell.

Bra klimatlägen har diskuterats mellan Allmän plats och kvarter på 
gemensamma forum. 

Platser för rekreation och motion skapas på kajen och i östra
parken.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De stråk för gång- och cykel som anläggs blir en del av rekreationsmiljön kring 
älven. I både Masthuggsparken och Järnvågparken finns ytor för rekreation.

Stråk kopplas även till angränsade delar av staden, som stråket längs 
kajen som går vidare i projekt Skeppsbron.

Anläggning av lekplatser, aktivitets- och mötesplatser sker så att de finns 
tillgängliga inom 300 meter från alla delar av området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Platser för lek och aktivitet framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-
rapportens kapitel E. B la finns lek- och aktivitetsstråket längs 
Masthamnsgatan och Järnvågsparken.

Måluppfyllelsen stärks även av att områdets två förskolegårdar ska vara 
tillgängliga för övriga utanför kontorstid.

Varje mötesplats har minst två funktioner, eller sociotopvärden, vilka 
kombineras på olika sätt på olika platser och med god spridning inom 
området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Av trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E framgår hur mötesplater kan 
nyttjas för att t ex samordna rekreation och lek eller social samvaro och 
marknad.

För att säkerställa detta fullt ut föreslås Park- och Naturförvaltningen 
upprätta ny sociotopkarta för Masthuggskajen. Det är dock inget arbete 
som genomförts.

Skolgårdar ska utvecklas med stimulerande lekmiljöer för att stärka barns 
motoriska och mentala utveckling genom ett varierat utbud av vegetation, 
lekredskap, odlingsmöjligheter och aktivitetsytor.

Lokalsekretariatet/Lokalförva
ltningen,Stadsdelsförvaltning
en

Utformning av förskole- och skolgårdar ska nå en lekvärdesfaktor på tre. 
Stadens ramprogram föreskriver 35 m2/barn, Planen medger att 
utemiljöer/friyta ska vara 15–20 m2/barn.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Inomhus och utomhusmiljöer ska utvecklas utifrån ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv med senast tillgängliga kunskap.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Det ska vara möjligt att stänga av kvarteret närmast skolor och förskolor för 
fordonstrafik.

Trafikkontoret I GFS-rapporten hanteras behov av tidsstyrning av trafiken, t ex i anslutning 
till områdets två förskolor.

Frågan behöver diskuteras vidare. Det finns dock inget i GFS-rapporten som 
förhindrar en tidsstyrning.

Utformning och byggnation av förskolor ska göras så att flexibilitet för 
framtida ombyggnation till skolor är möjlig till rimlig insats.

Verksamheterna,
Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Barn ges möjlighet till att medverka i utformningen och påverka skolmiljön. Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

På skolgårdarna ska det finnas utrymme och tillräckligt jorddjup för 
vegetation och möjlighet till odling.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskolornas gårdar bidrar med ekosystemtjänster och har en grönytefaktor 
om lägst 0,6.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Utformningen av skolgårdar ska vara sådan att den fungerar även för annan 
typ av användning och för andra åldersgrupper utanför verksamhetens 
öppettider.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskole- och skollokaler ska utvecklas så att delar kan samnyttjas genom 
att göras tillgängliga för andra ändamål efter stängning.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Bullermodellering sker för att identifiera platser där särskild planering av 
bulleråtgärder krävs. Undersökningar om upplevelsen av ljud inom området 
genomförs före, under och efter genomförandet av planen.

Stadsbyggnadskontoret GFS:en har utgått från detaljplanens bulleranalyser och 
kompletterats med ny analys för Järnvågsparken. Fördjupad analys saknas för 
E45.

Trafikkontoret har ett pågående arbete med buller och akustik för allmän 
plats som ska fortsätta fram till färdig GFS.

En verktygslåda för ljudåtgärder tas fram och nyttjas vid utformningen av 
området. Verktygslådan innefattar även principer för hur ljud hanteras 
under byggskedet tas fram.
Åtgärder kan testas i testlab för ljud före.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar verktygslåda för allmän plats. Ett PM med förslag till 
bulleråtgärder och soundscaping har upprättats som en del av GFS-
rapporten.
Något test i testlab avses inte genomföras.

PM ska utgöra underlag för fortsatt arbete i kommande projektering. 
Beslut behöver tas om vilka åtgärder som ska inarbetas i utformningen.

Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping),
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer
attraktiv för att stärka stråkets överbryggning av trafikplatsen.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar detta avseende allmän plats. Platsen är identifierad i GFS-
rapportens kapitel Eoch F och ingår i PM om bulleråtgärder och soundscaping.

PoNF har sagt nej till vattenspel och dialog förs med Älvstranden om annan 
finansiär.

Bullermodellering uppdateras för att kvalitetssäkra bullernivåerna vid 
skolor, förskolor och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret

Bullerskydd placeras tidigt på de platser de beskrivs i plankartan. Trafikkontoret Frågan har lyfts i Genomförandeforum så att bullerskydd är på plats innan t ex 
bostäder blir inflyttningsklara.

De justeringar som gjorts i tidplanen fungerar dåligt med föreslagna 
bullerskydd och det kan därför bli aktuellt med tillfälliga skyddsåtgärder. 
Det är dock inget som allmän plats hanterar.

Dagsljusanalys tas fram på strukturnivå. De knyts sedan till ordinarie 
utvecklingsprocess för projektet och används i det vidare arbetet för att 
bevaka att mål och ambitionsnivåer konkretiseras och framtagna verktyg 
nyttjas.

Konsortiet, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet och 
lämpliga lägen framgår av GFS-rapporten.

Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en.

Slutsatserna från de genomförda analyserna dagsljus ska nyttjas vid 
exempelvis byggnadsutformning, placering av träd etc.

Byggaktörer, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet. Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en. För 
ökad måluppfyllelse behöver kvarter redovisa utformning av samtliga 
byggnader så att dessa kan inarbetas i modell och fotavtrycket på allmän 
plats hanteras.

Vid projektering av kvarter ska särskild analys göras så att inte de 
identifierade viktiga platserna skuggas.

Byggaktörer STRYKS DÅ BYGGNADSHÖJDER FASTLAGTS I DETALJPLAN

Projektet utreder hur miljökvalitetsnormer klaras och hur stadens miljömål 
kring luftkvalitet nås på gårdar för skolor, förskolor och bostäder. Åtgärder 
utifrån utredning genomförs.

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

Rekommendationer i dagvattenutredningen följs så långt detta är möjligt 
vid projektering av området och områdets byggnader.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
Kretslopp och vatten,
byggaktörer

Dagvattenutredningen har av KoV uppdaterats under GFS-arbetet och en 
kompletterande skyfallsberäkning har också genomförts. Rekommendationer 
i dessa har inarbetats i GFS-rapportens kapitel F.

GFS-rapporten säkerställer rekommendationerna från tidigare 
dagvattenutredning avseende allmän plats.

Respektive part som anlägger grönskande miljöer arbetar enligt riktlinjerna 
ur ekosystemtjänstanalysen och bidrar till att förbättra nuläget

Park- och naturförvaltningen,
byggaktörer

Någon ekosystemanalys finns inte i underlagsmaterialet. Allmän plats har 
därför utgått från modell för grönytefaktor, vilket redovisas i GFS-rapportens 
kapitel F och som bilaga.

Krav på grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Denna uppfylls, men inte med 
marginal, varför säkerställande av grönska är viktigt i det fortsatta arbetet.

En närmare analys av vilka funktioner som är viktiga med avseende på 
klimatanpassning genomförs.

Byggaktörer

Ett älvkantsskydd mot översvämning byggs. Stadsbyggnadskontoret Ett tekniskt skydd som säkerställer risken för översvämning är en 
förutsättning i den reviderade höjdsättning som gjorts och som framgår av 
GFS-rapportens kapitel.

Den redovisade lösningen för översvämning har tagits fram i samråd 
mellan TK, KoV och SBK och redovisas i PM som är bilaga till GFS-rapporten.

Befintliga utlopp förses med backventiler och nya byggs med backventiler. Stadsbyggnadskontoret Backventiler är en förutsättning för vald lösning och redovisas i GFS-
rapportens kapitel F. Frågan hanteras vidare av Kretslopp och vatten.

Masthuggstorget och den östra parken byggs delvis nedsänka
för att vara en del i skyfallshanteringen inom området.
Samverkan sker med Platsbyggnad Kommersen.

Park- och naturförvaltningen Ytorna är nedsänkta och att detta är tillräckligt med avseende på skyfall har 
säkerställts i skyfallsberäkning.

Kommersenytan har inte ingått i beräkningen. Däremot kan den behövas 
vid tillfälliga lösningar under byggtiden.

Befintliga fastigheters spill- och dagvattenledningar ska där så är möjligt 
separeras.

Fastighetsägare

Planteringar och gröna ytor i området ska bidra till dagvattenhanteringen. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för dagvattenhantering framgår av GFS-rapportens kapitel F. Dagvattenhantering bearbetas vidare i kommande projektering utifrån 
dagvattenutredningens principer. Viktigt är att säkerställa föreslagna 
grönytor både avseende dagvattenhantering och grönytefaktor.

Maximal grönyta ska tillskapas i syfte att införa ekologiska, hälsomässiga 
kvaliteter samt en resilient stadsmiljö. Riktvärden för grönytefaktor och 
prioriterade ekosystemtjänster är verktyg för konkretisering av 
ambitionsnivåerna.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
byggaktörer

Maximal grönska går inte att tillskapa utifrån kollisioner med andra 
funktioner. Direktivet för grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Att detta 
uppfylls framgår av GFS-rapportens kapitel F.

Grönytefaktorn säkerställs i fortsatt projektering. Då grönytefaktorn 
inte uppfylls med marginal är säkerställande av grönska viktigt i det 
fortsatta arbetet.

Grönska längs ”gröna stråket” framförallt Masthamnsgatan ska prioriteras, 
både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. I 
detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

GFS:en hanterar allmän plats och kan inte styra över t ex växter på fasad. 
Placering av grönska längs Masthamnsgatan och övriga stråk framgår av trafik- 
och gestaltningsförslag. 

Konflikter mellan ledningar och träd redovisas i ett antal PM och kostnader 
för justering av ledningar framgår.
Frågan om grönska på fasad har lyfts och behöver konkretiseras 
tillsammans med berörda fastighetsägare i fortsatt arbete.

Växter som är rika på pollen och nektar väljs och insektsbon och holkar för 
fåglar, fladdermöss mm placeras ut på genomtänkta platser. Bisamhällen 
placeras på tak.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Val av växter har påbörjats i GFS-rapporten, bl a har specialister på stadsträd 
involverats i arbetet.

Arbetet med växtval konkretiseras i fortsatt arbete.

Utred om värdefulla träd ska bevaras. Ledningsägare inom området ska 
samarbeta för att bevara träd vid nedläggnings och underhållsarbeten.

Park- och naturförvaltningen Detta hanterades i detaljplaneskedet och dispens söktes för att ta bort träd. 
Dispens beviljades med kravet på att de 63 träd som tas bort ska ersättas 
med lika många. En kompletterande dispens ska sökas för ytterligare 25 träd 
på Olof Palmes plats. Placering av nya träd så att dispensen uppfylls framgår 
av trafik- och gestaltningsförslag.

Eventuella konflikter om andra val görs av ledningsägare hanteras av 
dessa.

Utred om sötvattenshabitat kan tillskapas i älven eller hamnkanalen. Park- och naturförvaltningen KRAVET STRYKS

Utred var grönska kan placeras för att bidra till bullermaskering
och bullerdämpning.

Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen

KRAVET STRYKS

Träd placeras med hänsyn till luftkvalitet och luftväxling. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

KRAVET STRYKS

Växter införskaffas tidigt och nyttjas på lämpliga platser under planerings 
och/eller genomförandeskedet. Växterna ska vara mobila och möjliga att 
flytta runt före det att de finner sin slutliga plats inom området.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

PoNF hanterar inköp av växter. Lämpliga platser på allmän plats bedöms som 
mycket svåra att hitta under byggskedet med hänsyn till övriga krav på 
framkomlighet, entreprenadytor etc.

Frågan bör lyftas med konsortiet om det finns förutsättningar att hitta 
några lämpliga ytor.

Jorddjupet i växtbäddar och på planterings- och odlingsytor ska vara fullgott 
och för ändamålet väl tilltaget. Jorddjup på bjälklag ska dimesinoneras för 
fullvuxna större träd.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Diskussioner har förts i samband med ledningsstråk och överdäckning av 
ramper till/från E45. Frågan har också lyfts med de fastighetsägare på Halvön 
och de som har källarplan under allmän plats.

Allmän plats har utgått från tillräckliga djup för växtbäddar. Detta behöver 
dock säkerställas tillsammans med kvarter under det fortsatta arbetet.

Vid utformninga av växtytor och planteringar ska skötsel och driftsekonomi 
beaktas. Växter med lågintensiv skötsel bör väljas.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för växtytor framgår av GFS-rapporten. PoNF har lämnat synpunkter 
på växtval i parkerna med hänsyn till skötsel etc.

En kostnadskalkyl har upprättas med Programhandlingen som grund. 
Denna kommer att uppdateras under fortsatt arbete.

Ovanpå p-huset i väst skapas plats och förutsättningar för
urban odling.

Byggaktörer

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och 
skola
Längs Masthamnsgatan skapas en gata där barns intressen,
säkerhet och trygghet prioriteras i utformningen av gatusektionen.
Bilar ges tillträde på barns och gåendes villkor.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av Masthamnsgatan har skett utifrån barns säkerhet och 
trygghet. Samtidigt har utformningen också fått anpassas efter befintliga och 
planerade verksamheter. Av GFS-rapporten och PM Urban logistik framgår 
möjligt antal transporter på Masthamnsgatan.

Möjlighet till måluppfyllelse styrs till stor del av de verksamheter som 
kommer att lokaliseras och om det genomförs åtgärder för effektiv gods- 
och avfallslogistik, t.ex. samlastning och tidsreglering.

Masthamnsgatan utformas till ett lek- och aktivitetsstråk i en
medskapande designprocess tillsammans med och för barn och
unga.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av lek- och aktivitetsstråket framgår av GFS-rapporten. En del i 
arbetet har varit underlag från den Medskapandeprocess som bedrivits med 
gymnasieungdomar och som pågår med förskolebarn.

En fortsatt Medskapandeprocess pågår inom staden där förskolebarn 
medverkar.

Särskilt fokus läggs på att skapa en säker passage för att
möjliggöra fri rörelse från Masthamnsgatan till Östra parken, kajen
och Skeppsbron, samt mot angränsande område väster om 
Masthamnsgatan. (till exempel genom parallella uppdrag/innovation).
Om möjligt startas detta redan i genomförandetskedet.

Trafikkontoret Passagen har bearbetats utifrån Kvalitetsprogrammet så att bredden på 
gaturummet minskats. För att hålla nere hastigheten har också utformning 
med vegetation och markmaterial bearbetats. Jämfört med idag beräknas 
trafiken nästan halveras. Järnvågsgatan kommer dock även 2035 att 
trafikeras av ca 14000 fordon/dygn.

Korsningen bedöms fortfarande passeras av 14000 fordon per dygn och 
kommer att vara en barriär. Detta gäller särskilt för barn. Behovet av att 
korsa Järnvågsgatan har minskat när målpunkten linbana har försvunnit.

Kartlägg tillsammans med barn- och unga deras målpunkter och 
rörelsemönster. Hastighetssäkra och gestalta passager över barriärer där 
det är möjligt så att Masthuggskajen integreras med närliggande områden 
ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Fokus på säkra skolvägar t ex upp till 
Oscar Fredrik skolan.

Trafikkontoret Någon kartläggning tillsammans med barn och unga har inte genomförts. 
Stråken till Nordhemsskolan och Oscar Fredriksskolan har identifierats och 
utformningen anpassats enligt GFS-rapportens kapitel F.

Stråken till skolorna ingår i GFS:en men inte i detaljplanen. Fortsatt arbete 
behöver samordnas med arbetet med Grön Transportplan.

Prioritera säkra gångstråk och cykelangöringar i anslutning till
förskolor framför bilparkering (samtidigt som handikapparkering
säkras). Möjliggör för parkering/förvaring av cykelkärra/barnvagn.

Trafikkontoret Gång- och cykelstråk i anslutning till de två förskolorna i kvarter G och B har 
prioriterats framför bilangöring. Det föreslås också att den angöring som 
krävs ska kunna tidsstyras.

Angöring till kringliggande verksamhetet och möjlighet till samlastning 
behöver säkerställas för full måluppfyllelse. Utgångspunkten att prioritera 
ner bilangöring behöver förankras med verksamheten, gäller bl a G2. 
Möjlighet till parkering i anläggning på längre avstånd kan behöva 
säkerställas.

Möjliggör för barn- och ungas cyklande genom att leda in barn och unga i 
lugnare cykelstråk.

Trafikkontoret Någon aktiv skyltning föreslås inte. Däremot definieras Masthamnsgatan som 
ett tydligt lugnare stråk, vilket beskrivs i GFS-rapportens kapitel E.

Även principer för cykelstråk mot närliggande skolor hanteras i 
GFS-rapporten. Fortsatt arbete behöver samordnas med arbetet med Grön 
Transportplan.

Allmän plats, parker och gator i Masthuggskajen utformas med ett tydligt 
fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet för alla, inklusive barn och 
personer med funktionsvariationer.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Utformningen framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-rapportens 
kapitel E. Oro avseende möjligheten att röra sig fritt för alla är framför allt 
andelen transporter på Masthamnsgatan. 

Ett förslag till tillgänglighetsplan ingår i GFS:en och arbetet fördjupas i 
fortsatt projektering.

Beakta barnperspektivet i utformningen av gods- och avfallslogistik
som rör t ex Masthamnsgatan.

Kretslopp och vatten,
Trafikkontoret

Behovet av lösningar för effektiv gods- och avfallslogistik, t.ex. 
samlastningscentral, är lyft för att reducera antalet transporter, vilket 
analyseras i GFS-rapportens kapitel F.

Måluppfyllelse oklar beroende på åtgärder inom urban logistik, somom det 
blir någon samlastningscentral eller inte. Även möjlighet till angöring till 
G2 från parkeringsanläggningen diskuteras. 

Säkra och trygga skolvägar blir ett särskilt avsnitt i Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadskontoret

Barnkonsekvensanalysens slutsatser integreras i Grön transportplan och i 
Trafikkontorets arbete med att ta fram Trafikförslag samt Park och 
Naturförvaltningens arbete med Parkförslag.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Relevanta krav har inarbetats i den kravmatris som styrt utformningen av 
allmän plats.

Delar av åtgärderna i avsitksförklaringen för Grön transportplan ligger 
utanför GFS-arbetet.

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas 
till fots, cykel eller kollektivt

Viktiga vardagsfunktioner såsom livsmedelsbutik, förskola, skola placeras 
med gångavstånd till kollektivtrafikhållplats.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret

Entréer och angöring på viktiga målpunkter anpassas i första hand för 
gående och cyklister.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Trafikkontoret

Angöring och entréer mot allmän plats har utgått från Masterplan 2019-02-18 
och stämts av med berörda aktörer. 

Osäkerhet kring vissa kvarter då inte alla aktörer påbörjat 
planeringen än.

Avsiktsförklaring för Grön Transportplan signeras och biläggs relevanta 
avtal.

Trafikkontoret, Älvstranden Hanteras inte av GFS

En struktur för hur verkställandet av Grön Transportplan ska integreras i 
andra processer kopplat till genomförandet tas fram. Processen för 
kontinuerlig uppföljning av verkställandet startar.

Trafikkontoret Hanteras inte av GFS

100 bilpoolsbilar etableras successivt i området. God tillgänglighet ska vara 
säkerställd från första inflyttning.

Parkeringsbolaget

Mobilitetslösningar för boende och verksamheter (t ex fordonspooler) som 
syftar till att ersätta behov av egen bil, finns i tillräcklig kapacitet från första 
inflyttning i området och finansieras genom modell som beskrivs i 
avsiktsförklaringen för Grön Transportplan.

Byggaktörer, 
Parkeringsbolaget

Varje fastighet förses med goda möjligheter för cykelparkering även för 
lastcyklar, och funktioner som underlättar för cyklister såsom 
serviceplatser, omklädningsmöjligheter IKT-lösningar etc.

Byggaktörer

Det finns parkeringsmöjligheter på allmän plats för lådcyklar med bra 
låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.

Trafikkontoret Parkeringsplatser för cyklar finns med i trafik- och gestatningsförslaget. Plats för lådcyklar konkretiseras i fortsatt arbete.

Möjlighet för laddning av elbilar ska finnas i alla p-anläggningar. Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Parkering för bilpooler ska vara de mest tillgängliga inom P-anläggningarna, 
på in/utfarts-plan och nära gångentréer.

Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på 
Masthuggskajen uppfyller Göteborgs klimatmål

Energistrategin för Masthuggskajen ska färdigställas med fördjupad analys 
av energinivåer för de olika bebyggelsetyperna. Det fortsatta arbetet ska 
också omfatta hantering av målkonflikter med gestaltningen genom dialog 
med stadsbyggnadskontoret och omfatta hur samverkan mellan byggaktörer 
och Göteborg Energi ska se ut. De gemensamma målen och vägvalen i 
Energistrategin konkretiseras och implementeras i respektive projekt 
viaaktörsspecifika handlingsplan. På så sätt kan kompetens och kreativitet 
som finns hos byggaktörer utnyttjas och bidra till lösningar.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling, Göteborg Energi,
Stadsbyggnadskontoret

Fjärrvärme och fjärrkyla med lågt klimatavtryck ska levereras till 
bebyggelsen från att byggnaderna tas i bruk. En plan för hur klimatavtrycket 
successivt ska minimeras ska finnas.

Göteborg Energi

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera boende/brukare 
användning av varmvatten och el ska finnas, t ex genom att kostnader bärs 
av boende och system för brukarpåverkan finns tillgängliga.

Byggaktörer

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera fastighetsägarens 
energianvändning ska finnas, t ex genom att kostnader för byggnadens 
värme och kyla bärs av fastighetsägaren.

Byggaktörer

Energianvändningen under byggtiden minimeras i respektive delprojekt 
såsom energieffektiv etablering, förnybar energi o s v. En ambition är att 
försöka få till fjärrvärme redan för byggskedet.

Byggaktörer,
Göteborg Energi

Materialval vid byggnation görs ur ett livscykelperspektiv där 
energianvändning för framtagande och destruering också beaktas. 
Gemensam kravställning för detta arbetas fram.

Byggaktörer

Lösningar för lokal energiproduktion planeras in i området där det är 
lämpligt. Lösningar som exempelvis solel kan samsas med andra 
användningsområden som t ex bullerskydd, gröna tak.

Byggaktörer

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, 
spara energi, dela och låna

Plats avsätts för återbruk med möjlighet finns att låna exempelvis verktyg 
samt skänka saker för återbruk.

Byggaktörer

Platser för återbrukande planeras och skapas i funktionsstråk för hållbara 
verksamheter och delandekultur.

Byggaktörer

Återbrukande och delandekultur synliggörs i området redan under 
genomförandefasen genom temporära lösningar.

Byggaktörer

Gestaltningen av torgytor och gaturum möjliggör flera användningsområden 
till exempel tillfälliga arrangemang eller försäljning.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Detta har varit utgångspunkt i trafik- och gestaltningsförslaget. T ex finns 
torgytorna vid Kommersen som kan användas för marknad etc och gräsytorna 
i östra parken som kan användas för utomhusbio.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Möjligheterna att låna finns synliga i gaturummet, exempelvis 
fordonspooler.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Skyltning av fordonspooler etc hanteras i senare skede, men platser för 
verksamheterna har lokaliserats tillsammans med aktörerna.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Avtal upprättas mellan kommunen och berörda fastighetsägare för att 
möjliggöra samutnyttjande av ytor på tak och förskole- och skolgårdar där så 
är möjligt, t ex på p-hustak.

Fastighetskontoret,
Parkeringsbolaget,
berörda fasighetsägare

Parkeringshuset planeras flexibelt för att möjliggöra en eventuellt
ändrad användning i framtiden.

Parkeringsbolaget

Fastighetsägare uppskattar sina avfallsmängder och dimensionerar 
återvinningsrum i fastigheten efter beräknat behov. Utgångpunkten är att 
allt vardagsavfall ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Boende och 
verksamheter har företrädesvis separata återvinningsutrymmen.

Byggaktörer

Kretslopp och vattens checklista att förebygga avfall i flerbostadshus, eller 
motsvarande, ska tillämpas.

Byggaktörer

Sopkorgar på allmänna platser är utformade med sorteringsfunktion. Park- och naturförvaltningen

Fiber byggs in i alla nya byggnader. Byggaktörer,
Trafikkontoret

GFS:en hanterar möjlighet till fiber i allmän plats. Fiber har ingått som en del i 
ledningssamordningen och i de övergripande ledningsstråk som redovisas i 
GFS-rapporten.

Konkretiseras av respektive ledningsägare. 

Det finns tekniska system som visualiserar hur mycket en individ eller grupp 
av individer (t ex bostadsrättsförening, hyreshus, skola) återvunnit under en 
vald tidsperiod.

Byggaktörer

Strategi för hur klimat-/miljö- och återbruksfrågorna kommuniceras till 
nyinflyttade i området tas fram samt tillhörande kommunikationsmaterial.

Byggaktörer

En massbalansberäkning ska göras för området. Utbyggnaden av halvön ska 
studeras särskilt och olika alternativ jämföras för att genomföras på det sätt 
som är mest resurseffektivt och med fokus på hälsa, miljö och ekonomi.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling

Byggnader projekteras så att materialen i byggnaderna på ett enkelt och 
kostnadseffektivt kan återanvändas vid rivning eller renovering så att 
avfallsmängden minimeras.

Byggaktörer

Där det är lämpligt ska återbrukade byggmaterial användas vid uppförandet 
av byggnader i området.

Byggaktörer

Material ska vara miljöanpassade och giftfria i linje med Göteborgs stads 
kemikalieplan. Material med minsta möjliga miljöpåverkan väljs och 
material dokumenteras i digital loggbok.
Byggande aktör tar fram specifika krav och rutiner för materialval i sitt 
projekt.

Byggaktörer Utformningen av allmän plats följer kemikalieplanen och att material med 
minsta möjliga miljöpåverkan väljs säkerställs i fortsatt arbete och 
kommande upphandlingar.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Samtliga byggnader ska tredjepartscertifieras enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM i syfte att kvalitetssäkra 
och följa upp miljöfrågor
relaterade till byggnaderna.

Byggaktörer

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen

Utred vad som krävs för att boende ska kunna tänka sig bo mindre och 
analysera om åtgärder kan genomföras.

Byggaktörer

Stora arbetsplatser bör ha ett aktivt hållbarhetsarbete och stödjas genom 
Gröna Hyresavtal.

Byggaktörer

Verksamheter med driftkarafter att utveckla sina utbud, varor och tjänster 
till att bli mer hållbara ska främjas.

Byggaktörer

Lokaler ska där det är möjligt utformas flexibla för att möjliggöra 
samutnyttjande mellan olika verksamheter över dygnet och året.

Byggaktörer,
Lokalförvaltningen

Det ska finnas platser planerade för stadsodling. Byggaktörer

Det ska finnas platser planerade för fritidsaktiviteter för olika åldrar och 
behov.

Byggaktörer

Fastigheterna ska vara väl utformade för att ta emot varuleveranser, gärna 
samordnat inom fastigheten vilket underlättar logistiken för 
verksamheterna.

Byggaktörer

Bostäderna ska planeras för behov kopplat till för e-handel. Byggaktörer

Leveranser till fastigheterna ska ske med så liten negativ påverkan på 
stadsmiljön som möjligt och t ex anpassas ur ett barnperspektiv med t ex 
tidsreglering.

Trafikkontoret Tidsreglering hanteras i GFS-rapporten som en styrmekanism. Antalet 
transporter beror till stor del på om det blir någon samlastning eller inte, 
vilket redovisas i GFS-rapporten.

Grad av måluppfyllelse beror på möjliga åtgärder för urban logistik som 
samlastning och åtgärder tillsammans med aktuella verksamheter.

Måluppfyllnad
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Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra sig fritt, till 
fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och skola.
Ett flertal åtgärder kring trafik och olika trafikantgrupper berör allmän plats. För 
att uppnå en hög måluppfyllelsegrad är mängden trafik, andelen tunga fordon 
och möjligheten att styra trafiken av stor vikt. Här finns ett antal parametrar där 
allmän plats och kvarter behöver samverka. En av de viktigaste är möjligheten 
till en samlastningscentral, vilket skulle reducera antalet tunga transporter.

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas till fots, 
cykel eller kollektivt.
De åtgärder som berör allmän plats handlar om cykel och koppling till entréer 
och målpunkter. Här finns en osäkerhet då en del kvarter inte kommit så långt i 
sitt arbete.

Åtgärd enligt hållbarhetsprogram (HÅP) Ansvarig enligt HÅP Hantering i GFS Kommentar

Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och 
vara den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna

Tillämpa projektets framtagna gestaltningsprinciper från 
Kvalitetsprogrammet i vidareutvecklingen av aktörsspecifika projektskisser.

Byggaktörer,
Stadsbyggnadskontoret

GFS:en hanterar de gestaltningsprinciper som avser allmän plats. Ett arbetsverktyg i form av en kravmatris har upprättats för allmän plats för 
att säkerställa att gestaltningsprinciper från Kvalitetsprogrammet 
inarbetas i GFS  för allmän plats.

Ett gestaltningsråd instiftas och leds av SBK som i samråd med Älvstranden 
godkänner projektskisser utifrån identitetsbeskrivningen och 
gestaltningsprinciperna och hållbarhetsprogrammet. En detaljerad 
uppdragsbeskrivning för rådet tas fram.

Stadsbyggnadskontoret i 
samråd med Älvstranden

SBK och Älvstranden har instiftat ett kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har medverkat i granskningen av Programhandlingen.

Skapa process som säkerställer att identitetsbärande byggnader och 
funktioner som höga hus och linbanan och allmän plats speglar identiteten.

Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

GFS:en hanterar den identitet och de funktioner som avser allmän plats. Hur 
detta hanteras redovisas i beskrivning och konsekvensbedömning av 
gestaltningsförslaget i GFS-rapportens  kapitel E och F.

Den stärkta identiteten framgår av Programhandlingens kapitel F1 där s k 
frizoner utgör identiteten för allmän plats. Detta arbetssätt beskrivs i PM 
till GFS-rapporten.

Staden tillämpar enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning i samverkan 
med Göteborg Konst.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Enprocentregeln gäller även för allmän plats. Inom ramen för GFS:en har Göteborgs Konst tagit fram ett Konstprogram 
som redovisar hur konsten ska hanteras i GFS och fortsatt arbete. 

Arbete med konst och utsmyckning sker enligt Masthuggskajens 
konstprogram.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Göteborg Konst har tagit fram ett nytt Konstprogram som även omfattar 
allmän plats.

Konstprogrammet utgör en del av GFS:en.

Temporära konstnärliga aktiviteter genomförs under byggtiden för att 
manifestera områdets identitet. Exempelvis vepor, plank, flyttbara 
konstinstallationer, graffitti, ställningsintäckningar osv.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Behovet av tillfälliga aktiviteter hanteras i GFS-rapportens  kapitel F. Konkretisering sker i fortsatt arbete och det är inget som omöjliggörs av 
utformningen enligt GFS-rapporten.

Dagvatten används i konstnärliga vatteninstallationer i det offentliga 
rummet och på skolgårdar där detta är möjligt.

Kretslopp och vatten,
byggaktörer, Göteborg
Konst, Trafikkontoret,
Park och naturförvaltningen

GFS:en hanterar dagvatten för allmän plats. Hur dagvatten föreslås hanteras 
på allmän plats framgår av GFS-rapportens kaptiel F. Dagvatten omfattas inte 
av 1%-regeln för konst. Skolgårdar hanteras inte av allmän plats.

I arbetet med GFS:en har samarbete skett med Rain Gothenburg. 
Måluppfyllelse försvåras av att Park- och Naturförvaltningen sagt nej till 
vatteninstallationer med hänsyn till driftkostnaden. Möjligheten till 
vatteninstallationer diskuteras därför mellan allmän plats och kvarter.

En temporär paviljong till Ostindiefararen skapas under genomförandetiden 
för att sedan ersättas av en permanent lösning.

Stiftelsen för Ostindiefararen

Enskilda fastighetsägare inom konsortiet som har sociala verksamheter 
och/eller målpunkter inom sina fastigheter verkar för bevarande i befintligt 
eller fortsatt placering av dessa inom planområdet.

Byggaktörer

Konsortiet verkar för att verksamheter som vänder sig till grupper i behov av 
socialt stöd bereds plats inom planområdet med syfte att förstärka 
områdets ”vana av socialt arbete”.

Byggaktörer

De krav som ställs i Belysningsprogram för Södra Älvstranden följs. Trafikkontoret, byggaktörer Bearbetning och färdigställande av Belysningsprogrammet för allmän plats 
har skett som en del av GFS-arbetet.

Belysningsprogrammet utgör underlag för hantering av belysning för 
allmän plats.

Kontrasterna mellan mörker och ljus bibehålls genom en belysning som är 
anpassad efter tidpunkt på dygnet, året och säsongen.

Trafikkontoret, byggaktörer Kontrasterna bibehålls genom den olika belysningshierarkier som valts och 
som redovisas i Belysningsprogrammet.

Belysningsprogrammet är en del av GFS:en. För kontraster mellan ljus och 
mörker krävs samordnig mellan allmän plats och kvarter.

Platser och byggnader som utgör primära landmärken ska vara belysta hela 
natten så att deras funktion som orienteringsmärken kan leda besökare och 
boende rätt alla tider på dygnet och året.

Trafikkontoret, byggaktörer Förslag till byggnader och landmärken som föreslås belysas nattetid framgår 
av Belysningsprogrammet.

Samordning med byggaktörer krävs.

Stråkens karaktär stärks av belysningen utmed dem i levande 
bottenvåningar och offentliga rum.

Trafikkontoret, byggaktörer Stråkens olika betydelse framgår av de olika belysningshierarkierna i 
Belysningsprogrammet. Hur detta hanteras vid utformning av bottenvåningar 
får säkerställas i kommande bygglovsprövning och granskning.

Ytterligare samverkan mellan byggaktörer och allmän plats krävs för att 
säkerställa måluppfyllelse. Detta kan till viss del ske i fortsatt arbete med 
GFS:en, men är också en fråga som hanteras vid bygglov och genom 
samordning mellan olika aktörer.

En checklista för bygglov för ljussättning tas fram för att underlätta 
bygglovshandläggningen för ljusinstallationer.

Stadsbyggnadskontoret

Mål 2 - Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen

Ta fram plan för innovations- och utvecklingsprocess för Levande 
Bottenvåningar (process, organisation, tidplan och budget) med tydliga 
problemformuleringar och behovsanalys.

Älvstranden Utveckling
och konsortiekoordinator
med stöd av LBV-grupp

Ta fram Masterplan innehållande:
• Intressentkartläggning som möter målambitionen med LBV och 
Masthuggskajens identitet.
• Dialog med utvalda aktörer kopplat till intressentkartläggning för 
identifiering av utmaningar och möjliga lösningar för etablering.
• Utveckling av innehållskoncept utifrån dialogunderlag och utredningar 
som möter hållbarhetsmål, krav enligt Citylab och MHK identitet.

Byggaktörer i samverkan
med berörda förvaltningar
och bolag inom
Göteborgs stad

Masterplanen har varit underlag till den utformning av allmän plats som 
redovisas i GFS-rapporten.

Utveckla metoder som möjliggör en stor mix av verksamheter med olika 
betalningsförmåga, till exempel diversifierad hyressättning.

Byggaktörer

Utveckla samverkansmodeller/samverkansorganisation för att 
vidmakthålla och vidareutveckla ambitionerna om innehåll och karaktär 
även under förvaltningsfasen.

Byggaktörer i samverkan med 
andra berörda 
fastighetsägare och 
verksamheter

Säkerställa att planens zonering för bostadsändamål på kajen kompletteras 
med publika bottenvåningsverksamheter som lockar människor att möta 
vattnet.

Stadsbyggnadskontoret, 
byggaktörer

Utveckla strategi för etablering av temporära verksamheter och funktioner 
för att stötta befintliga verksamheter under byggskede. Koppla till 
utbyggnadsplan.

Byggaktörer

Färdigställ strategi för kulturkvarter som tydligt svarar mot intressenters 
förutsättningar i relation till placering, lokaler och hyror. Håll dialogen med 
intressenter levande och för in kulturintressenter i arbetet med 
Masterplan.

Byggaktörer

Säkerställ full flexibilitet i planen för att möjliggöra så många olika 
alternativ som möjligt för verksamheter och funktioner som ska samsas på 
Kommersenplatsen.

Älvstranden Utveckling,
Stadsbyggnadskontoret

Säkerställ att Kommersens verksamhet kan fungera även på kort sikt, trots 
byggnadens problematiska skick.

Riksbyggen (i egenskap
av fastighetsägare)

Starta platsbyggnadsprocess enligt Strategisk Platsbyggnad Kommersen. Älvstranden Utveckling i 
samverkan med Riksbyggen 
och andra intressenter

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen

Planens medgivna bostäder bli uppförda inom detaljplanens 
genomförandetid.

Byggaktörer, Älvstranden 
Utveckling

Byggaktörer som bygger hyresrätter ska ta fram affärsmodeller som 
möjliggör att målbilden för socialt blandat boende kan nås och hållas under 
15 år från inflytt.

Byggaktörer som bygger 
hyresrätter

Vid kompletterande markanvisning anvisas mark till aktörer som visar hur 
minst 10 procent av hyresrätterna kan erbjudas marknaden med en hyra om 
1100kr/kvm/år i 15 år (2017 års penningvärde).

Älvstranden Utveckling,
Fastighetskontoret

Nya koncept och affärsmodeller för bostadsrätter som bidrar till målbilden 
för socialt blandat boende ska tas fram.

Byggaktörer som bygger
bostadsrätter

Fördelning av lägenhetsstorlekar balanseras utifrån varje parts åtagande 
och affärsidé så att målbilden om socialt blandat boende nås.

Byggaktörer

Samverkansavtal kring kommunala andrahandskontrakt på sociala och 
medicinska grunder upprättas mellan kommunen och byggaktörer.

Fastighetskontoret,
byggaktörer

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet

Särskilda fördjupningar tas fram för de särskilt viktiga platserna som 
beskriver programmering av innehåll och hur kvaliteterna ska nås. Detta är 
underlag för projektering. Sociala och ekologiska och driftsmässiga 
kvaliteter säkras. Dessa ska stämmas av mot behov från tidigare dialoger 
etc.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, Älvstranden
Utveckling

GFS:en hanterar allmän plats. Fördjupningar för allmän plats är en del av den 
utformning som redovisas i GFS-rapporten. Separata PM har också upprättats 
för geografiska och tematiska frågor enligt listan i kapitel O i GFS-rapporten.

Under framtagandet av trafik- och gestaltningsförslaget har kontinuerliga 
avstämningar genomförts inom olika forum och med berörda aktörer och 
förvaltningar.

Skyltning till målpunkter och information om tillfälliga/temporära platser 
finns redan under planerings och genomförandefasen och är tydlig, flexibel 
och flyttbar.

Trafikkontoret Berörs kort i GFS-rapporten, men är huvudsakligen en fråga för kommande 
arbete.

Hanteras i fortsatt arbete och behöver samordnas med 
utbyggnadsplaneringen.

Bollplaner och odlingsplatser placerade på parkeringshusets
tak ska vara tillgängliga för allmänheten utan avgifter
eller krav på medlemskap.

Parkeringsbolaget

Alla platser är namngivna och det finns en tydlig skyltning inom området och 
genom området så att boende och besökande enkelt kan orientera sig.

Trafikkontoret Det behöver klargöras vilka platser som ska vara föremål för skyltning. Behov av Skyltprogram har lyfts under processen och principer redovias i 
GFS-rapporten.

Alla vistelseytor på tak utformas för fullgod trygghet, t ex alternativa
utgångar och god insyn (oavsett om de är privata eller allmänna).

Fastighetsägare som bygger 
platser på tak

Platser i området är flexibla och möjlighet för att koppla in på el och vatten 
byggs för att möjliggöra tillfälliga aktiviteter.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Diskussion har förts om hur många platser som rimligen bör ha anslutning av 
el och VA. Beslut har tagits på allmänplats-forum om tre lämpliga platser. 

De tre platserna inarbetas i GFS och systemhandling.

Sittplatser placeras ut med ett avstånd på max 25 meter. Trafikkontoret Övergripande placering av sittplatser framgår av trafik- och 
gestaltningsförslag i kapitel E. Även andra element som murar och 
avspärrningar kan anläggas sittvänliga.

Placering av sittplatser bearbetas i fortsatt arbete med GFS:en. 
Utgångspunkten är inte av avståndet ska vara 25 m utan en ändamålsenlig 
placering.

Mikroklimatstudien används som utgångspunkt för att skapa lugna platser 
med utformning och funktion för lä.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De studier som gjort inom detaljplanen för buller, vind och sol har varit 
utgångspunkt i GFS:en. Fördjupade studier av sol och buller har också gjorts 
utifrån framtagen modell.

Bra klimatlägen har diskuterats mellan Allmän plats och kvarter på 
gemensamma forum. 

Platser för rekreation och motion skapas på kajen och i östra
parken.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De stråk för gång- och cykel som anläggs blir en del av rekreationsmiljön kring 
älven. I både Masthuggsparken och Järnvågparken finns ytor för rekreation.

Stråk kopplas även till angränsade delar av staden, som stråket längs 
kajen som går vidare i projekt Skeppsbron.

Anläggning av lekplatser, aktivitets- och mötesplatser sker så att de finns 
tillgängliga inom 300 meter från alla delar av området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Platser för lek och aktivitet framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-
rapportens kapitel E. B la finns lek- och aktivitetsstråket längs 
Masthamnsgatan och Järnvågsparken.

Måluppfyllelsen stärks även av att områdets två förskolegårdar ska vara 
tillgängliga för övriga utanför kontorstid.

Varje mötesplats har minst två funktioner, eller sociotopvärden, vilka 
kombineras på olika sätt på olika platser och med god spridning inom 
området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Av trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E framgår hur mötesplater kan 
nyttjas för att t ex samordna rekreation och lek eller social samvaro och 
marknad.

För att säkerställa detta fullt ut föreslås Park- och Naturförvaltningen 
upprätta ny sociotopkarta för Masthuggskajen. Det är dock inget arbete 
som genomförts.

Skolgårdar ska utvecklas med stimulerande lekmiljöer för att stärka barns 
motoriska och mentala utveckling genom ett varierat utbud av vegetation, 
lekredskap, odlingsmöjligheter och aktivitetsytor.

Lokalsekretariatet/Lokalförva
ltningen,Stadsdelsförvaltning
en

Utformning av förskole- och skolgårdar ska nå en lekvärdesfaktor på tre. 
Stadens ramprogram föreskriver 35 m2/barn, Planen medger att 
utemiljöer/friyta ska vara 15–20 m2/barn.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Inomhus och utomhusmiljöer ska utvecklas utifrån ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv med senast tillgängliga kunskap.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Det ska vara möjligt att stänga av kvarteret närmast skolor och förskolor för 
fordonstrafik.

Trafikkontoret I GFS-rapporten hanteras behov av tidsstyrning av trafiken, t ex i anslutning 
till områdets två förskolor.

Frågan behöver diskuteras vidare. Det finns dock inget i GFS-rapporten som 
förhindrar en tidsstyrning.

Utformning och byggnation av förskolor ska göras så att flexibilitet för 
framtida ombyggnation till skolor är möjlig till rimlig insats.

Verksamheterna,
Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Barn ges möjlighet till att medverka i utformningen och påverka skolmiljön. Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

På skolgårdarna ska det finnas utrymme och tillräckligt jorddjup för 
vegetation och möjlighet till odling.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskolornas gårdar bidrar med ekosystemtjänster och har en grönytefaktor 
om lägst 0,6.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Utformningen av skolgårdar ska vara sådan att den fungerar även för annan 
typ av användning och för andra åldersgrupper utanför verksamhetens 
öppettider.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskole- och skollokaler ska utvecklas så att delar kan samnyttjas genom 
att göras tillgängliga för andra ändamål efter stängning.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Bullermodellering sker för att identifiera platser där särskild planering av 
bulleråtgärder krävs. Undersökningar om upplevelsen av ljud inom området 
genomförs före, under och efter genomförandet av planen.

Stadsbyggnadskontoret GFS:en har utgått från detaljplanens bulleranalyser och 
kompletterats med ny analys för Järnvågsparken. Fördjupad analys saknas för 
E45.

Trafikkontoret har ett pågående arbete med buller och akustik för allmän 
plats som ska fortsätta fram till färdig GFS.

En verktygslåda för ljudåtgärder tas fram och nyttjas vid utformningen av 
området. Verktygslådan innefattar även principer för hur ljud hanteras 
under byggskedet tas fram.
Åtgärder kan testas i testlab för ljud före.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar verktygslåda för allmän plats. Ett PM med förslag till 
bulleråtgärder och soundscaping har upprättats som en del av GFS-
rapporten.
Något test i testlab avses inte genomföras.

PM ska utgöra underlag för fortsatt arbete i kommande projektering. 
Beslut behöver tas om vilka åtgärder som ska inarbetas i utformningen.

Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping),
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer
attraktiv för att stärka stråkets överbryggning av trafikplatsen.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar detta avseende allmän plats. Platsen är identifierad i GFS-
rapportens kapitel Eoch F och ingår i PM om bulleråtgärder och soundscaping.

PoNF har sagt nej till vattenspel och dialog förs med Älvstranden om annan 
finansiär.

Bullermodellering uppdateras för att kvalitetssäkra bullernivåerna vid 
skolor, förskolor och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret

Bullerskydd placeras tidigt på de platser de beskrivs i plankartan. Trafikkontoret Frågan har lyfts i Genomförandeforum så att bullerskydd är på plats innan t ex 
bostäder blir inflyttningsklara.

De justeringar som gjorts i tidplanen fungerar dåligt med föreslagna 
bullerskydd och det kan därför bli aktuellt med tillfälliga skyddsåtgärder. 
Det är dock inget som allmän plats hanterar.

Dagsljusanalys tas fram på strukturnivå. De knyts sedan till ordinarie 
utvecklingsprocess för projektet och används i det vidare arbetet för att 
bevaka att mål och ambitionsnivåer konkretiseras och framtagna verktyg 
nyttjas.

Konsortiet, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet och 
lämpliga lägen framgår av GFS-rapporten.

Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en.

Slutsatserna från de genomförda analyserna dagsljus ska nyttjas vid 
exempelvis byggnadsutformning, placering av träd etc.

Byggaktörer, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet. Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en. För 
ökad måluppfyllelse behöver kvarter redovisa utformning av samtliga 
byggnader så att dessa kan inarbetas i modell och fotavtrycket på allmän 
plats hanteras.

Vid projektering av kvarter ska särskild analys göras så att inte de 
identifierade viktiga platserna skuggas.

Byggaktörer STRYKS DÅ BYGGNADSHÖJDER FASTLAGTS I DETALJPLAN

Projektet utreder hur miljökvalitetsnormer klaras och hur stadens miljömål 
kring luftkvalitet nås på gårdar för skolor, förskolor och bostäder. Åtgärder 
utifrån utredning genomförs.

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

Rekommendationer i dagvattenutredningen följs så långt detta är möjligt 
vid projektering av området och områdets byggnader.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
Kretslopp och vatten,
byggaktörer

Dagvattenutredningen har av KoV uppdaterats under GFS-arbetet och en 
kompletterande skyfallsberäkning har också genomförts. Rekommendationer 
i dessa har inarbetats i GFS-rapportens kapitel F.

GFS-rapporten säkerställer rekommendationerna från tidigare 
dagvattenutredning avseende allmän plats.

Respektive part som anlägger grönskande miljöer arbetar enligt riktlinjerna 
ur ekosystemtjänstanalysen och bidrar till att förbättra nuläget

Park- och naturförvaltningen,
byggaktörer

Någon ekosystemanalys finns inte i underlagsmaterialet. Allmän plats har 
därför utgått från modell för grönytefaktor, vilket redovisas i GFS-rapportens 
kapitel F och som bilaga.

Krav på grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Denna uppfylls, men inte med 
marginal, varför säkerställande av grönska är viktigt i det fortsatta arbetet.

En närmare analys av vilka funktioner som är viktiga med avseende på 
klimatanpassning genomförs.

Byggaktörer

Ett älvkantsskydd mot översvämning byggs. Stadsbyggnadskontoret Ett tekniskt skydd som säkerställer risken för översvämning är en 
förutsättning i den reviderade höjdsättning som gjorts och som framgår av 
GFS-rapportens kapitel.

Den redovisade lösningen för översvämning har tagits fram i samråd 
mellan TK, KoV och SBK och redovisas i PM som är bilaga till GFS-rapporten.

Befintliga utlopp förses med backventiler och nya byggs med backventiler. Stadsbyggnadskontoret Backventiler är en förutsättning för vald lösning och redovisas i GFS-
rapportens kapitel F. Frågan hanteras vidare av Kretslopp och vatten.

Masthuggstorget och den östra parken byggs delvis nedsänka
för att vara en del i skyfallshanteringen inom området.
Samverkan sker med Platsbyggnad Kommersen.

Park- och naturförvaltningen Ytorna är nedsänkta och att detta är tillräckligt med avseende på skyfall har 
säkerställts i skyfallsberäkning.

Kommersenytan har inte ingått i beräkningen. Däremot kan den behövas 
vid tillfälliga lösningar under byggtiden.

Befintliga fastigheters spill- och dagvattenledningar ska där så är möjligt 
separeras.

Fastighetsägare

Planteringar och gröna ytor i området ska bidra till dagvattenhanteringen. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för dagvattenhantering framgår av GFS-rapportens kapitel F. Dagvattenhantering bearbetas vidare i kommande projektering utifrån 
dagvattenutredningens principer. Viktigt är att säkerställa föreslagna 
grönytor både avseende dagvattenhantering och grönytefaktor.

Maximal grönyta ska tillskapas i syfte att införa ekologiska, hälsomässiga 
kvaliteter samt en resilient stadsmiljö. Riktvärden för grönytefaktor och 
prioriterade ekosystemtjänster är verktyg för konkretisering av 
ambitionsnivåerna.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
byggaktörer

Maximal grönska går inte att tillskapa utifrån kollisioner med andra 
funktioner. Direktivet för grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Att detta 
uppfylls framgår av GFS-rapportens kapitel F.

Grönytefaktorn säkerställs i fortsatt projektering. Då grönytefaktorn 
inte uppfylls med marginal är säkerställande av grönska viktigt i det 
fortsatta arbetet.

Grönska längs ”gröna stråket” framförallt Masthamnsgatan ska prioriteras, 
både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. I 
detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

GFS:en hanterar allmän plats och kan inte styra över t ex växter på fasad. 
Placering av grönska längs Masthamnsgatan och övriga stråk framgår av trafik- 
och gestaltningsförslag. 

Konflikter mellan ledningar och träd redovisas i ett antal PM och kostnader 
för justering av ledningar framgår.
Frågan om grönska på fasad har lyfts och behöver konkretiseras 
tillsammans med berörda fastighetsägare i fortsatt arbete.

Växter som är rika på pollen och nektar väljs och insektsbon och holkar för 
fåglar, fladdermöss mm placeras ut på genomtänkta platser. Bisamhällen 
placeras på tak.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Val av växter har påbörjats i GFS-rapporten, bl a har specialister på stadsträd 
involverats i arbetet.

Arbetet med växtval konkretiseras i fortsatt arbete.

Utred om värdefulla träd ska bevaras. Ledningsägare inom området ska 
samarbeta för att bevara träd vid nedläggnings och underhållsarbeten.

Park- och naturförvaltningen Detta hanterades i detaljplaneskedet och dispens söktes för att ta bort träd. 
Dispens beviljades med kravet på att de 63 träd som tas bort ska ersättas 
med lika många. En kompletterande dispens ska sökas för ytterligare 25 träd 
på Olof Palmes plats. Placering av nya träd så att dispensen uppfylls framgår 
av trafik- och gestaltningsförslag.

Eventuella konflikter om andra val görs av ledningsägare hanteras av 
dessa.

Utred om sötvattenshabitat kan tillskapas i älven eller hamnkanalen. Park- och naturförvaltningen KRAVET STRYKS

Utred var grönska kan placeras för att bidra till bullermaskering
och bullerdämpning.

Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen

KRAVET STRYKS

Träd placeras med hänsyn till luftkvalitet och luftväxling. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

KRAVET STRYKS

Växter införskaffas tidigt och nyttjas på lämpliga platser under planerings 
och/eller genomförandeskedet. Växterna ska vara mobila och möjliga att 
flytta runt före det att de finner sin slutliga plats inom området.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

PoNF hanterar inköp av växter. Lämpliga platser på allmän plats bedöms som 
mycket svåra att hitta under byggskedet med hänsyn till övriga krav på 
framkomlighet, entreprenadytor etc.

Frågan bör lyftas med konsortiet om det finns förutsättningar att hitta 
några lämpliga ytor.

Jorddjupet i växtbäddar och på planterings- och odlingsytor ska vara fullgott 
och för ändamålet väl tilltaget. Jorddjup på bjälklag ska dimesinoneras för 
fullvuxna större träd.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Diskussioner har förts i samband med ledningsstråk och överdäckning av 
ramper till/från E45. Frågan har också lyfts med de fastighetsägare på Halvön 
och de som har källarplan under allmän plats.

Allmän plats har utgått från tillräckliga djup för växtbäddar. Detta behöver 
dock säkerställas tillsammans med kvarter under det fortsatta arbetet.

Vid utformninga av växtytor och planteringar ska skötsel och driftsekonomi 
beaktas. Växter med lågintensiv skötsel bör väljas.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för växtytor framgår av GFS-rapporten. PoNF har lämnat synpunkter 
på växtval i parkerna med hänsyn till skötsel etc.

En kostnadskalkyl har upprättas med Programhandlingen som grund. 
Denna kommer att uppdateras under fortsatt arbete.

Ovanpå p-huset i väst skapas plats och förutsättningar för
urban odling.

Byggaktörer

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och 
skola
Längs Masthamnsgatan skapas en gata där barns intressen,
säkerhet och trygghet prioriteras i utformningen av gatusektionen.
Bilar ges tillträde på barns och gåendes villkor.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av Masthamnsgatan har skett utifrån barns säkerhet och 
trygghet. Samtidigt har utformningen också fått anpassas efter befintliga och 
planerade verksamheter. Av GFS-rapporten och PM Urban logistik framgår 
möjligt antal transporter på Masthamnsgatan.

Möjlighet till måluppfyllelse styrs till stor del av de verksamheter som 
kommer att lokaliseras och om det genomförs åtgärder för effektiv gods- 
och avfallslogistik, t.ex. samlastning och tidsreglering.

Masthamnsgatan utformas till ett lek- och aktivitetsstråk i en
medskapande designprocess tillsammans med och för barn och
unga.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av lek- och aktivitetsstråket framgår av GFS-rapporten. En del i 
arbetet har varit underlag från den Medskapandeprocess som bedrivits med 
gymnasieungdomar och som pågår med förskolebarn.

En fortsatt Medskapandeprocess pågår inom staden där förskolebarn 
medverkar.

Särskilt fokus läggs på att skapa en säker passage för att
möjliggöra fri rörelse från Masthamnsgatan till Östra parken, kajen
och Skeppsbron, samt mot angränsande område väster om 
Masthamnsgatan. (till exempel genom parallella uppdrag/innovation).
Om möjligt startas detta redan i genomförandetskedet.

Trafikkontoret Passagen har bearbetats utifrån Kvalitetsprogrammet så att bredden på 
gaturummet minskats. För att hålla nere hastigheten har också utformning 
med vegetation och markmaterial bearbetats. Jämfört med idag beräknas 
trafiken nästan halveras. Järnvågsgatan kommer dock även 2035 att 
trafikeras av ca 14000 fordon/dygn.

Korsningen bedöms fortfarande passeras av 14000 fordon per dygn och 
kommer att vara en barriär. Detta gäller särskilt för barn. Behovet av att 
korsa Järnvågsgatan har minskat när målpunkten linbana har försvunnit.

Kartlägg tillsammans med barn- och unga deras målpunkter och 
rörelsemönster. Hastighetssäkra och gestalta passager över barriärer där 
det är möjligt så att Masthuggskajen integreras med närliggande områden 
ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Fokus på säkra skolvägar t ex upp till 
Oscar Fredrik skolan.

Trafikkontoret Någon kartläggning tillsammans med barn och unga har inte genomförts. 
Stråken till Nordhemsskolan och Oscar Fredriksskolan har identifierats och 
utformningen anpassats enligt GFS-rapportens kapitel F.

Stråken till skolorna ingår i GFS:en men inte i detaljplanen. Fortsatt arbete 
behöver samordnas med arbetet med Grön Transportplan.

Prioritera säkra gångstråk och cykelangöringar i anslutning till
förskolor framför bilparkering (samtidigt som handikapparkering
säkras). Möjliggör för parkering/förvaring av cykelkärra/barnvagn.

Trafikkontoret Gång- och cykelstråk i anslutning till de två förskolorna i kvarter G och B har 
prioriterats framför bilangöring. Det föreslås också att den angöring som 
krävs ska kunna tidsstyras.

Angöring till kringliggande verksamhetet och möjlighet till samlastning 
behöver säkerställas för full måluppfyllelse. Utgångspunkten att prioritera 
ner bilangöring behöver förankras med verksamheten, gäller bl a G2. 
Möjlighet till parkering i anläggning på längre avstånd kan behöva 
säkerställas.

Möjliggör för barn- och ungas cyklande genom att leda in barn och unga i 
lugnare cykelstråk.

Trafikkontoret Någon aktiv skyltning föreslås inte. Däremot definieras Masthamnsgatan som 
ett tydligt lugnare stråk, vilket beskrivs i GFS-rapportens kapitel E.

Även principer för cykelstråk mot närliggande skolor hanteras i 
GFS-rapporten. Fortsatt arbete behöver samordnas med arbetet med Grön 
Transportplan.

Allmän plats, parker och gator i Masthuggskajen utformas med ett tydligt 
fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet för alla, inklusive barn och 
personer med funktionsvariationer.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Utformningen framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-rapportens 
kapitel E. Oro avseende möjligheten att röra sig fritt för alla är framför allt 
andelen transporter på Masthamnsgatan. 

Ett förslag till tillgänglighetsplan ingår i GFS:en och arbetet fördjupas i 
fortsatt projektering.

Beakta barnperspektivet i utformningen av gods- och avfallslogistik
som rör t ex Masthamnsgatan.

Kretslopp och vatten,
Trafikkontoret

Behovet av lösningar för effektiv gods- och avfallslogistik, t.ex. 
samlastningscentral, är lyft för att reducera antalet transporter, vilket 
analyseras i GFS-rapportens kapitel F.

Måluppfyllelse oklar beroende på åtgärder inom urban logistik, somom det 
blir någon samlastningscentral eller inte. Även möjlighet till angöring till 
G2 från parkeringsanläggningen diskuteras. 

Säkra och trygga skolvägar blir ett särskilt avsnitt i Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadskontoret

Barnkonsekvensanalysens slutsatser integreras i Grön transportplan och i 
Trafikkontorets arbete med att ta fram Trafikförslag samt Park och 
Naturförvaltningens arbete med Parkförslag.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Relevanta krav har inarbetats i den kravmatris som styrt utformningen av 
allmän plats.

Delar av åtgärderna i avsitksförklaringen för Grön transportplan ligger 
utanför GFS-arbetet.

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas 
till fots, cykel eller kollektivt

Viktiga vardagsfunktioner såsom livsmedelsbutik, förskola, skola placeras 
med gångavstånd till kollektivtrafikhållplats.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret

Entréer och angöring på viktiga målpunkter anpassas i första hand för 
gående och cyklister.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Trafikkontoret

Angöring och entréer mot allmän plats har utgått från Masterplan 2019-02-18 
och stämts av med berörda aktörer. 

Osäkerhet kring vissa kvarter då inte alla aktörer påbörjat 
planeringen än.

Avsiktsförklaring för Grön Transportplan signeras och biläggs relevanta 
avtal.

Trafikkontoret, Älvstranden Hanteras inte av GFS

En struktur för hur verkställandet av Grön Transportplan ska integreras i 
andra processer kopplat till genomförandet tas fram. Processen för 
kontinuerlig uppföljning av verkställandet startar.

Trafikkontoret Hanteras inte av GFS

100 bilpoolsbilar etableras successivt i området. God tillgänglighet ska vara 
säkerställd från första inflyttning.

Parkeringsbolaget

Mobilitetslösningar för boende och verksamheter (t ex fordonspooler) som 
syftar till att ersätta behov av egen bil, finns i tillräcklig kapacitet från första 
inflyttning i området och finansieras genom modell som beskrivs i 
avsiktsförklaringen för Grön Transportplan.

Byggaktörer, 
Parkeringsbolaget

Varje fastighet förses med goda möjligheter för cykelparkering även för 
lastcyklar, och funktioner som underlättar för cyklister såsom 
serviceplatser, omklädningsmöjligheter IKT-lösningar etc.

Byggaktörer

Det finns parkeringsmöjligheter på allmän plats för lådcyklar med bra 
låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.

Trafikkontoret Parkeringsplatser för cyklar finns med i trafik- och gestatningsförslaget. Plats för lådcyklar konkretiseras i fortsatt arbete.

Möjlighet för laddning av elbilar ska finnas i alla p-anläggningar. Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Parkering för bilpooler ska vara de mest tillgängliga inom P-anläggningarna, 
på in/utfarts-plan och nära gångentréer.

Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på 
Masthuggskajen uppfyller Göteborgs klimatmål

Energistrategin för Masthuggskajen ska färdigställas med fördjupad analys 
av energinivåer för de olika bebyggelsetyperna. Det fortsatta arbetet ska 
också omfatta hantering av målkonflikter med gestaltningen genom dialog 
med stadsbyggnadskontoret och omfatta hur samverkan mellan byggaktörer 
och Göteborg Energi ska se ut. De gemensamma målen och vägvalen i 
Energistrategin konkretiseras och implementeras i respektive projekt 
viaaktörsspecifika handlingsplan. På så sätt kan kompetens och kreativitet 
som finns hos byggaktörer utnyttjas och bidra till lösningar.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling, Göteborg Energi,
Stadsbyggnadskontoret

Fjärrvärme och fjärrkyla med lågt klimatavtryck ska levereras till 
bebyggelsen från att byggnaderna tas i bruk. En plan för hur klimatavtrycket 
successivt ska minimeras ska finnas.

Göteborg Energi

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera boende/brukare 
användning av varmvatten och el ska finnas, t ex genom att kostnader bärs 
av boende och system för brukarpåverkan finns tillgängliga.

Byggaktörer

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera fastighetsägarens 
energianvändning ska finnas, t ex genom att kostnader för byggnadens 
värme och kyla bärs av fastighetsägaren.

Byggaktörer

Energianvändningen under byggtiden minimeras i respektive delprojekt 
såsom energieffektiv etablering, förnybar energi o s v. En ambition är att 
försöka få till fjärrvärme redan för byggskedet.

Byggaktörer,
Göteborg Energi

Materialval vid byggnation görs ur ett livscykelperspektiv där 
energianvändning för framtagande och destruering också beaktas. 
Gemensam kravställning för detta arbetas fram.

Byggaktörer

Lösningar för lokal energiproduktion planeras in i området där det är 
lämpligt. Lösningar som exempelvis solel kan samsas med andra 
användningsområden som t ex bullerskydd, gröna tak.

Byggaktörer

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, 
spara energi, dela och låna

Plats avsätts för återbruk med möjlighet finns att låna exempelvis verktyg 
samt skänka saker för återbruk.

Byggaktörer

Platser för återbrukande planeras och skapas i funktionsstråk för hållbara 
verksamheter och delandekultur.

Byggaktörer

Återbrukande och delandekultur synliggörs i området redan under 
genomförandefasen genom temporära lösningar.

Byggaktörer

Gestaltningen av torgytor och gaturum möjliggör flera användningsområden 
till exempel tillfälliga arrangemang eller försäljning.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Detta har varit utgångspunkt i trafik- och gestaltningsförslaget. T ex finns 
torgytorna vid Kommersen som kan användas för marknad etc och gräsytorna 
i östra parken som kan användas för utomhusbio.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Möjligheterna att låna finns synliga i gaturummet, exempelvis 
fordonspooler.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Skyltning av fordonspooler etc hanteras i senare skede, men platser för 
verksamheterna har lokaliserats tillsammans med aktörerna.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Avtal upprättas mellan kommunen och berörda fastighetsägare för att 
möjliggöra samutnyttjande av ytor på tak och förskole- och skolgårdar där så 
är möjligt, t ex på p-hustak.

Fastighetskontoret,
Parkeringsbolaget,
berörda fasighetsägare

Parkeringshuset planeras flexibelt för att möjliggöra en eventuellt
ändrad användning i framtiden.

Parkeringsbolaget

Fastighetsägare uppskattar sina avfallsmängder och dimensionerar 
återvinningsrum i fastigheten efter beräknat behov. Utgångpunkten är att 
allt vardagsavfall ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Boende och 
verksamheter har företrädesvis separata återvinningsutrymmen.

Byggaktörer

Kretslopp och vattens checklista att förebygga avfall i flerbostadshus, eller 
motsvarande, ska tillämpas.

Byggaktörer

Sopkorgar på allmänna platser är utformade med sorteringsfunktion. Park- och naturförvaltningen

Fiber byggs in i alla nya byggnader. Byggaktörer,
Trafikkontoret

GFS:en hanterar möjlighet till fiber i allmän plats. Fiber har ingått som en del i 
ledningssamordningen och i de övergripande ledningsstråk som redovisas i 
GFS-rapporten.

Konkretiseras av respektive ledningsägare. 

Det finns tekniska system som visualiserar hur mycket en individ eller grupp 
av individer (t ex bostadsrättsförening, hyreshus, skola) återvunnit under en 
vald tidsperiod.

Byggaktörer

Strategi för hur klimat-/miljö- och återbruksfrågorna kommuniceras till 
nyinflyttade i området tas fram samt tillhörande kommunikationsmaterial.

Byggaktörer

En massbalansberäkning ska göras för området. Utbyggnaden av halvön ska 
studeras särskilt och olika alternativ jämföras för att genomföras på det sätt 
som är mest resurseffektivt och med fokus på hälsa, miljö och ekonomi.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling

Byggnader projekteras så att materialen i byggnaderna på ett enkelt och 
kostnadseffektivt kan återanvändas vid rivning eller renovering så att 
avfallsmängden minimeras.

Byggaktörer

Där det är lämpligt ska återbrukade byggmaterial användas vid uppförandet 
av byggnader i området.

Byggaktörer

Material ska vara miljöanpassade och giftfria i linje med Göteborgs stads 
kemikalieplan. Material med minsta möjliga miljöpåverkan väljs och 
material dokumenteras i digital loggbok.
Byggande aktör tar fram specifika krav och rutiner för materialval i sitt 
projekt.

Byggaktörer Utformningen av allmän plats följer kemikalieplanen och att material med 
minsta möjliga miljöpåverkan väljs säkerställs i fortsatt arbete och 
kommande upphandlingar.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Samtliga byggnader ska tredjepartscertifieras enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM i syfte att kvalitetssäkra 
och följa upp miljöfrågor
relaterade till byggnaderna.

Byggaktörer

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen

Utred vad som krävs för att boende ska kunna tänka sig bo mindre och 
analysera om åtgärder kan genomföras.

Byggaktörer

Stora arbetsplatser bör ha ett aktivt hållbarhetsarbete och stödjas genom 
Gröna Hyresavtal.

Byggaktörer

Verksamheter med driftkarafter att utveckla sina utbud, varor och tjänster 
till att bli mer hållbara ska främjas.

Byggaktörer

Lokaler ska där det är möjligt utformas flexibla för att möjliggöra 
samutnyttjande mellan olika verksamheter över dygnet och året.

Byggaktörer,
Lokalförvaltningen

Det ska finnas platser planerade för stadsodling. Byggaktörer

Det ska finnas platser planerade för fritidsaktiviteter för olika åldrar och 
behov.

Byggaktörer

Fastigheterna ska vara väl utformade för att ta emot varuleveranser, gärna 
samordnat inom fastigheten vilket underlättar logistiken för 
verksamheterna.

Byggaktörer

Bostäderna ska planeras för behov kopplat till för e-handel. Byggaktörer

Leveranser till fastigheterna ska ske med så liten negativ påverkan på 
stadsmiljön som möjligt och t ex anpassas ur ett barnperspektiv med t ex 
tidsreglering.

Trafikkontoret Tidsreglering hanteras i GFS-rapporten som en styrmekanism. Antalet 
transporter beror till stor del på om det blir någon samlastning eller inte, 
vilket redovisas i GFS-rapporten.

Grad av måluppfyllelse beror på möjliga åtgärder för urban logistik som 
samlastning och åtgärder tillsammans med aktuella verksamheter.

Måluppfyllnad

Åtgärd enligt hållbarhetsprogram (HÅP) Ansvarig enligt HÅP Hantering i GFS Kommentar

Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och 
vara den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna

Tillämpa projektets framtagna gestaltningsprinciper från 
Kvalitetsprogrammet i vidareutvecklingen av aktörsspecifika projektskisser.

Byggaktörer,
Stadsbyggnadskontoret

GFS:en hanterar de gestaltningsprinciper som avser allmän plats. Ett arbetsverktyg i form av en kravmatris har upprättats för allmän plats för 
att säkerställa att gestaltningsprinciper från Kvalitetsprogrammet 
inarbetas i GFS  för allmän plats.

Ett gestaltningsråd instiftas och leds av SBK som i samråd med Älvstranden 
godkänner projektskisser utifrån identitetsbeskrivningen och 
gestaltningsprinciperna och hållbarhetsprogrammet. En detaljerad 
uppdragsbeskrivning för rådet tas fram.

Stadsbyggnadskontoret i 
samråd med Älvstranden

SBK och Älvstranden har instiftat ett kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har medverkat i granskningen av Programhandlingen.

Skapa process som säkerställer att identitetsbärande byggnader och 
funktioner som höga hus och linbanan och allmän plats speglar identiteten.

Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

GFS:en hanterar den identitet och de funktioner som avser allmän plats. Hur 
detta hanteras redovisas i beskrivning och konsekvensbedömning av 
gestaltningsförslaget i GFS-rapportens  kapitel E och F.

Den stärkta identiteten framgår av Programhandlingens kapitel F1 där s k 
frizoner utgör identiteten för allmän plats. Detta arbetssätt beskrivs i PM 
till GFS-rapporten.

Staden tillämpar enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning i samverkan 
med Göteborg Konst.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Enprocentregeln gäller även för allmän plats. Inom ramen för GFS:en har Göteborgs Konst tagit fram ett Konstprogram 
som redovisar hur konsten ska hanteras i GFS och fortsatt arbete. 

Arbete med konst och utsmyckning sker enligt Masthuggskajens 
konstprogram.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Göteborg Konst har tagit fram ett nytt Konstprogram som även omfattar 
allmän plats.

Konstprogrammet utgör en del av GFS:en.

Temporära konstnärliga aktiviteter genomförs under byggtiden för att 
manifestera områdets identitet. Exempelvis vepor, plank, flyttbara 
konstinstallationer, graffitti, ställningsintäckningar osv.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Behovet av tillfälliga aktiviteter hanteras i GFS-rapportens  kapitel F. Konkretisering sker i fortsatt arbete och det är inget som omöjliggörs av 
utformningen enligt GFS-rapporten.

Dagvatten används i konstnärliga vatteninstallationer i det offentliga 
rummet och på skolgårdar där detta är möjligt.

Kretslopp och vatten,
byggaktörer, Göteborg
Konst, Trafikkontoret,
Park och naturförvaltningen

GFS:en hanterar dagvatten för allmän plats. Hur dagvatten föreslås hanteras 
på allmän plats framgår av GFS-rapportens kaptiel F. Dagvatten omfattas inte 
av 1%-regeln för konst. Skolgårdar hanteras inte av allmän plats.

I arbetet med GFS:en har samarbete skett med Rain Gothenburg. 
Måluppfyllelse försvåras av att Park- och Naturförvaltningen sagt nej till 
vatteninstallationer med hänsyn till driftkostnaden. Möjligheten till 
vatteninstallationer diskuteras därför mellan allmän plats och kvarter.

En temporär paviljong till Ostindiefararen skapas under genomförandetiden 
för att sedan ersättas av en permanent lösning.

Stiftelsen för Ostindiefararen

Enskilda fastighetsägare inom konsortiet som har sociala verksamheter 
och/eller målpunkter inom sina fastigheter verkar för bevarande i befintligt 
eller fortsatt placering av dessa inom planområdet.

Byggaktörer

Konsortiet verkar för att verksamheter som vänder sig till grupper i behov av 
socialt stöd bereds plats inom planområdet med syfte att förstärka 
områdets ”vana av socialt arbete”.

Byggaktörer

De krav som ställs i Belysningsprogram för Södra Älvstranden följs. Trafikkontoret, byggaktörer Bearbetning och färdigställande av Belysningsprogrammet för allmän plats 
har skett som en del av GFS-arbetet.

Belysningsprogrammet utgör underlag för hantering av belysning för 
allmän plats.

Kontrasterna mellan mörker och ljus bibehålls genom en belysning som är 
anpassad efter tidpunkt på dygnet, året och säsongen.

Trafikkontoret, byggaktörer Kontrasterna bibehålls genom den olika belysningshierarkier som valts och 
som redovisas i Belysningsprogrammet.

Belysningsprogrammet är en del av GFS:en. För kontraster mellan ljus och 
mörker krävs samordnig mellan allmän plats och kvarter.

Platser och byggnader som utgör primära landmärken ska vara belysta hela 
natten så att deras funktion som orienteringsmärken kan leda besökare och 
boende rätt alla tider på dygnet och året.

Trafikkontoret, byggaktörer Förslag till byggnader och landmärken som föreslås belysas nattetid framgår 
av Belysningsprogrammet.

Samordning med byggaktörer krävs.

Stråkens karaktär stärks av belysningen utmed dem i levande 
bottenvåningar och offentliga rum.

Trafikkontoret, byggaktörer Stråkens olika betydelse framgår av de olika belysningshierarkierna i 
Belysningsprogrammet. Hur detta hanteras vid utformning av bottenvåningar 
får säkerställas i kommande bygglovsprövning och granskning.

Ytterligare samverkan mellan byggaktörer och allmän plats krävs för att 
säkerställa måluppfyllelse. Detta kan till viss del ske i fortsatt arbete med 
GFS:en, men är också en fråga som hanteras vid bygglov och genom 
samordning mellan olika aktörer.

En checklista för bygglov för ljussättning tas fram för att underlätta 
bygglovshandläggningen för ljusinstallationer.

Stadsbyggnadskontoret

Mål 2 - Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen

Ta fram plan för innovations- och utvecklingsprocess för Levande 
Bottenvåningar (process, organisation, tidplan och budget) med tydliga 
problemformuleringar och behovsanalys.

Älvstranden Utveckling
och konsortiekoordinator
med stöd av LBV-grupp

Ta fram Masterplan innehållande:
• Intressentkartläggning som möter målambitionen med LBV och 
Masthuggskajens identitet.
• Dialog med utvalda aktörer kopplat till intressentkartläggning för 
identifiering av utmaningar och möjliga lösningar för etablering.
• Utveckling av innehållskoncept utifrån dialogunderlag och utredningar 
som möter hållbarhetsmål, krav enligt Citylab och MHK identitet.

Byggaktörer i samverkan
med berörda förvaltningar
och bolag inom
Göteborgs stad

Masterplanen har varit underlag till den utformning av allmän plats som 
redovisas i GFS-rapporten.

Utveckla metoder som möjliggör en stor mix av verksamheter med olika 
betalningsförmåga, till exempel diversifierad hyressättning.

Byggaktörer

Utveckla samverkansmodeller/samverkansorganisation för att 
vidmakthålla och vidareutveckla ambitionerna om innehåll och karaktär 
även under förvaltningsfasen.

Byggaktörer i samverkan med 
andra berörda 
fastighetsägare och 
verksamheter

Säkerställa att planens zonering för bostadsändamål på kajen kompletteras 
med publika bottenvåningsverksamheter som lockar människor att möta 
vattnet.

Stadsbyggnadskontoret, 
byggaktörer

Utveckla strategi för etablering av temporära verksamheter och funktioner 
för att stötta befintliga verksamheter under byggskede. Koppla till 
utbyggnadsplan.

Byggaktörer

Färdigställ strategi för kulturkvarter som tydligt svarar mot intressenters 
förutsättningar i relation till placering, lokaler och hyror. Håll dialogen med 
intressenter levande och för in kulturintressenter i arbetet med 
Masterplan.

Byggaktörer

Säkerställ full flexibilitet i planen för att möjliggöra så många olika 
alternativ som möjligt för verksamheter och funktioner som ska samsas på 
Kommersenplatsen.

Älvstranden Utveckling,
Stadsbyggnadskontoret

Säkerställ att Kommersens verksamhet kan fungera även på kort sikt, trots 
byggnadens problematiska skick.

Riksbyggen (i egenskap
av fastighetsägare)

Starta platsbyggnadsprocess enligt Strategisk Platsbyggnad Kommersen. Älvstranden Utveckling i 
samverkan med Riksbyggen 
och andra intressenter

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen

Planens medgivna bostäder bli uppförda inom detaljplanens 
genomförandetid.

Byggaktörer, Älvstranden 
Utveckling

Byggaktörer som bygger hyresrätter ska ta fram affärsmodeller som 
möjliggör att målbilden för socialt blandat boende kan nås och hållas under 
15 år från inflytt.

Byggaktörer som bygger 
hyresrätter

Vid kompletterande markanvisning anvisas mark till aktörer som visar hur 
minst 10 procent av hyresrätterna kan erbjudas marknaden med en hyra om 
1100kr/kvm/år i 15 år (2017 års penningvärde).

Älvstranden Utveckling,
Fastighetskontoret

Nya koncept och affärsmodeller för bostadsrätter som bidrar till målbilden 
för socialt blandat boende ska tas fram.

Byggaktörer som bygger
bostadsrätter

Fördelning av lägenhetsstorlekar balanseras utifrån varje parts åtagande 
och affärsidé så att målbilden om socialt blandat boende nås.

Byggaktörer

Samverkansavtal kring kommunala andrahandskontrakt på sociala och 
medicinska grunder upprättas mellan kommunen och byggaktörer.

Fastighetskontoret,
byggaktörer

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet

Särskilda fördjupningar tas fram för de särskilt viktiga platserna som 
beskriver programmering av innehåll och hur kvaliteterna ska nås. Detta är 
underlag för projektering. Sociala och ekologiska och driftsmässiga 
kvaliteter säkras. Dessa ska stämmas av mot behov från tidigare dialoger 
etc.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, Älvstranden
Utveckling

GFS:en hanterar allmän plats. Fördjupningar för allmän plats är en del av den 
utformning som redovisas i GFS-rapporten. Separata PM har också upprättats 
för geografiska och tematiska frågor enligt listan i kapitel O i GFS-rapporten.

Under framtagandet av trafik- och gestaltningsförslaget har kontinuerliga 
avstämningar genomförts inom olika forum och med berörda aktörer och 
förvaltningar.

Skyltning till målpunkter och information om tillfälliga/temporära platser 
finns redan under planerings och genomförandefasen och är tydlig, flexibel 
och flyttbar.

Trafikkontoret Berörs kort i GFS-rapporten, men är huvudsakligen en fråga för kommande 
arbete.

Hanteras i fortsatt arbete och behöver samordnas med 
utbyggnadsplaneringen.

Bollplaner och odlingsplatser placerade på parkeringshusets
tak ska vara tillgängliga för allmänheten utan avgifter
eller krav på medlemskap.

Parkeringsbolaget

Alla platser är namngivna och det finns en tydlig skyltning inom området och 
genom området så att boende och besökande enkelt kan orientera sig.

Trafikkontoret Det behöver klargöras vilka platser som ska vara föremål för skyltning. Behov av Skyltprogram har lyfts under processen och principer redovias i 
GFS-rapporten.

Alla vistelseytor på tak utformas för fullgod trygghet, t ex alternativa
utgångar och god insyn (oavsett om de är privata eller allmänna).

Fastighetsägare som bygger 
platser på tak

Platser i området är flexibla och möjlighet för att koppla in på el och vatten 
byggs för att möjliggöra tillfälliga aktiviteter.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Diskussion har förts om hur många platser som rimligen bör ha anslutning av 
el och VA. Beslut har tagits på allmänplats-forum om tre lämpliga platser. 

De tre platserna inarbetas i GFS och systemhandling.

Sittplatser placeras ut med ett avstånd på max 25 meter. Trafikkontoret Övergripande placering av sittplatser framgår av trafik- och 
gestaltningsförslag i kapitel E. Även andra element som murar och 
avspärrningar kan anläggas sittvänliga.

Placering av sittplatser bearbetas i fortsatt arbete med GFS:en. 
Utgångspunkten är inte av avståndet ska vara 25 m utan en ändamålsenlig 
placering.

Mikroklimatstudien används som utgångspunkt för att skapa lugna platser 
med utformning och funktion för lä.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De studier som gjort inom detaljplanen för buller, vind och sol har varit 
utgångspunkt i GFS:en. Fördjupade studier av sol och buller har också gjorts 
utifrån framtagen modell.

Bra klimatlägen har diskuterats mellan Allmän plats och kvarter på 
gemensamma forum. 

Platser för rekreation och motion skapas på kajen och i östra
parken.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De stråk för gång- och cykel som anläggs blir en del av rekreationsmiljön kring 
älven. I både Masthuggsparken och Järnvågparken finns ytor för rekreation.

Stråk kopplas även till angränsade delar av staden, som stråket längs 
kajen som går vidare i projekt Skeppsbron.

Anläggning av lekplatser, aktivitets- och mötesplatser sker så att de finns 
tillgängliga inom 300 meter från alla delar av området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Platser för lek och aktivitet framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-
rapportens kapitel E. B la finns lek- och aktivitetsstråket längs 
Masthamnsgatan och Järnvågsparken.

Måluppfyllelsen stärks även av att områdets två förskolegårdar ska vara 
tillgängliga för övriga utanför kontorstid.

Varje mötesplats har minst två funktioner, eller sociotopvärden, vilka 
kombineras på olika sätt på olika platser och med god spridning inom 
området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Av trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E framgår hur mötesplater kan 
nyttjas för att t ex samordna rekreation och lek eller social samvaro och 
marknad.

För att säkerställa detta fullt ut föreslås Park- och Naturförvaltningen 
upprätta ny sociotopkarta för Masthuggskajen. Det är dock inget arbete 
som genomförts.

Skolgårdar ska utvecklas med stimulerande lekmiljöer för att stärka barns 
motoriska och mentala utveckling genom ett varierat utbud av vegetation, 
lekredskap, odlingsmöjligheter och aktivitetsytor.

Lokalsekretariatet/Lokalförva
ltningen,Stadsdelsförvaltning
en

Utformning av förskole- och skolgårdar ska nå en lekvärdesfaktor på tre. 
Stadens ramprogram föreskriver 35 m2/barn, Planen medger att 
utemiljöer/friyta ska vara 15–20 m2/barn.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Inomhus och utomhusmiljöer ska utvecklas utifrån ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv med senast tillgängliga kunskap.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Det ska vara möjligt att stänga av kvarteret närmast skolor och förskolor för 
fordonstrafik.

Trafikkontoret I GFS-rapporten hanteras behov av tidsstyrning av trafiken, t ex i anslutning 
till områdets två förskolor.

Frågan behöver diskuteras vidare. Det finns dock inget i GFS-rapporten som 
förhindrar en tidsstyrning.

Utformning och byggnation av förskolor ska göras så att flexibilitet för 
framtida ombyggnation till skolor är möjlig till rimlig insats.

Verksamheterna,
Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Barn ges möjlighet till att medverka i utformningen och påverka skolmiljön. Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

På skolgårdarna ska det finnas utrymme och tillräckligt jorddjup för 
vegetation och möjlighet till odling.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskolornas gårdar bidrar med ekosystemtjänster och har en grönytefaktor 
om lägst 0,6.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Utformningen av skolgårdar ska vara sådan att den fungerar även för annan 
typ av användning och för andra åldersgrupper utanför verksamhetens 
öppettider.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskole- och skollokaler ska utvecklas så att delar kan samnyttjas genom 
att göras tillgängliga för andra ändamål efter stängning.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Bullermodellering sker för att identifiera platser där särskild planering av 
bulleråtgärder krävs. Undersökningar om upplevelsen av ljud inom området 
genomförs före, under och efter genomförandet av planen.

Stadsbyggnadskontoret GFS:en har utgått från detaljplanens bulleranalyser och 
kompletterats med ny analys för Järnvågsparken. Fördjupad analys saknas för 
E45.

Trafikkontoret har ett pågående arbete med buller och akustik för allmän 
plats som ska fortsätta fram till färdig GFS.

En verktygslåda för ljudåtgärder tas fram och nyttjas vid utformningen av 
området. Verktygslådan innefattar även principer för hur ljud hanteras 
under byggskedet tas fram.
Åtgärder kan testas i testlab för ljud före.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar verktygslåda för allmän plats. Ett PM med förslag till 
bulleråtgärder och soundscaping har upprättats som en del av GFS-
rapporten.
Något test i testlab avses inte genomföras.

PM ska utgöra underlag för fortsatt arbete i kommande projektering. 
Beslut behöver tas om vilka åtgärder som ska inarbetas i utformningen.

Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping),
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer
attraktiv för att stärka stråkets överbryggning av trafikplatsen.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar detta avseende allmän plats. Platsen är identifierad i GFS-
rapportens kapitel Eoch F och ingår i PM om bulleråtgärder och soundscaping.

PoNF har sagt nej till vattenspel och dialog förs med Älvstranden om annan 
finansiär.

Bullermodellering uppdateras för att kvalitetssäkra bullernivåerna vid 
skolor, förskolor och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret

Bullerskydd placeras tidigt på de platser de beskrivs i plankartan. Trafikkontoret Frågan har lyfts i Genomförandeforum så att bullerskydd är på plats innan t ex 
bostäder blir inflyttningsklara.

De justeringar som gjorts i tidplanen fungerar dåligt med föreslagna 
bullerskydd och det kan därför bli aktuellt med tillfälliga skyddsåtgärder. 
Det är dock inget som allmän plats hanterar.

Dagsljusanalys tas fram på strukturnivå. De knyts sedan till ordinarie 
utvecklingsprocess för projektet och används i det vidare arbetet för att 
bevaka att mål och ambitionsnivåer konkretiseras och framtagna verktyg 
nyttjas.

Konsortiet, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet och 
lämpliga lägen framgår av GFS-rapporten.

Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en.

Slutsatserna från de genomförda analyserna dagsljus ska nyttjas vid 
exempelvis byggnadsutformning, placering av träd etc.

Byggaktörer, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet. Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en. För 
ökad måluppfyllelse behöver kvarter redovisa utformning av samtliga 
byggnader så att dessa kan inarbetas i modell och fotavtrycket på allmän 
plats hanteras.

Vid projektering av kvarter ska särskild analys göras så att inte de 
identifierade viktiga platserna skuggas.

Byggaktörer STRYKS DÅ BYGGNADSHÖJDER FASTLAGTS I DETALJPLAN

Projektet utreder hur miljökvalitetsnormer klaras och hur stadens miljömål 
kring luftkvalitet nås på gårdar för skolor, förskolor och bostäder. Åtgärder 
utifrån utredning genomförs.

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

Rekommendationer i dagvattenutredningen följs så långt detta är möjligt 
vid projektering av området och områdets byggnader.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
Kretslopp och vatten,
byggaktörer

Dagvattenutredningen har av KoV uppdaterats under GFS-arbetet och en 
kompletterande skyfallsberäkning har också genomförts. Rekommendationer 
i dessa har inarbetats i GFS-rapportens kapitel F.

GFS-rapporten säkerställer rekommendationerna från tidigare 
dagvattenutredning avseende allmän plats.

Respektive part som anlägger grönskande miljöer arbetar enligt riktlinjerna 
ur ekosystemtjänstanalysen och bidrar till att förbättra nuläget

Park- och naturförvaltningen,
byggaktörer

Någon ekosystemanalys finns inte i underlagsmaterialet. Allmän plats har 
därför utgått från modell för grönytefaktor, vilket redovisas i GFS-rapportens 
kapitel F och som bilaga.

Krav på grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Denna uppfylls, men inte med 
marginal, varför säkerställande av grönska är viktigt i det fortsatta arbetet.

En närmare analys av vilka funktioner som är viktiga med avseende på 
klimatanpassning genomförs.

Byggaktörer

Ett älvkantsskydd mot översvämning byggs. Stadsbyggnadskontoret Ett tekniskt skydd som säkerställer risken för översvämning är en 
förutsättning i den reviderade höjdsättning som gjorts och som framgår av 
GFS-rapportens kapitel.

Den redovisade lösningen för översvämning har tagits fram i samråd 
mellan TK, KoV och SBK och redovisas i PM som är bilaga till GFS-rapporten.

Befintliga utlopp förses med backventiler och nya byggs med backventiler. Stadsbyggnadskontoret Backventiler är en förutsättning för vald lösning och redovisas i GFS-
rapportens kapitel F. Frågan hanteras vidare av Kretslopp och vatten.

Masthuggstorget och den östra parken byggs delvis nedsänka
för att vara en del i skyfallshanteringen inom området.
Samverkan sker med Platsbyggnad Kommersen.

Park- och naturförvaltningen Ytorna är nedsänkta och att detta är tillräckligt med avseende på skyfall har 
säkerställts i skyfallsberäkning.

Kommersenytan har inte ingått i beräkningen. Däremot kan den behövas 
vid tillfälliga lösningar under byggtiden.

Befintliga fastigheters spill- och dagvattenledningar ska där så är möjligt 
separeras.

Fastighetsägare

Planteringar och gröna ytor i området ska bidra till dagvattenhanteringen. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för dagvattenhantering framgår av GFS-rapportens kapitel F. Dagvattenhantering bearbetas vidare i kommande projektering utifrån 
dagvattenutredningens principer. Viktigt är att säkerställa föreslagna 
grönytor både avseende dagvattenhantering och grönytefaktor.

Maximal grönyta ska tillskapas i syfte att införa ekologiska, hälsomässiga 
kvaliteter samt en resilient stadsmiljö. Riktvärden för grönytefaktor och 
prioriterade ekosystemtjänster är verktyg för konkretisering av 
ambitionsnivåerna.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
byggaktörer

Maximal grönska går inte att tillskapa utifrån kollisioner med andra 
funktioner. Direktivet för grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Att detta 
uppfylls framgår av GFS-rapportens kapitel F.

Grönytefaktorn säkerställs i fortsatt projektering. Då grönytefaktorn 
inte uppfylls med marginal är säkerställande av grönska viktigt i det 
fortsatta arbetet.

Grönska längs ”gröna stråket” framförallt Masthamnsgatan ska prioriteras, 
både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. I 
detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

GFS:en hanterar allmän plats och kan inte styra över t ex växter på fasad. 
Placering av grönska längs Masthamnsgatan och övriga stråk framgår av trafik- 
och gestaltningsförslag. 

Konflikter mellan ledningar och träd redovisas i ett antal PM och kostnader 
för justering av ledningar framgår.
Frågan om grönska på fasad har lyfts och behöver konkretiseras 
tillsammans med berörda fastighetsägare i fortsatt arbete.

Växter som är rika på pollen och nektar väljs och insektsbon och holkar för 
fåglar, fladdermöss mm placeras ut på genomtänkta platser. Bisamhällen 
placeras på tak.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Val av växter har påbörjats i GFS-rapporten, bl a har specialister på stadsträd 
involverats i arbetet.

Arbetet med växtval konkretiseras i fortsatt arbete.

Utred om värdefulla träd ska bevaras. Ledningsägare inom området ska 
samarbeta för att bevara träd vid nedläggnings och underhållsarbeten.

Park- och naturförvaltningen Detta hanterades i detaljplaneskedet och dispens söktes för att ta bort träd. 
Dispens beviljades med kravet på att de 63 träd som tas bort ska ersättas 
med lika många. En kompletterande dispens ska sökas för ytterligare 25 träd 
på Olof Palmes plats. Placering av nya träd så att dispensen uppfylls framgår 
av trafik- och gestaltningsförslag.

Eventuella konflikter om andra val görs av ledningsägare hanteras av 
dessa.

Utred om sötvattenshabitat kan tillskapas i älven eller hamnkanalen. Park- och naturförvaltningen KRAVET STRYKS

Utred var grönska kan placeras för att bidra till bullermaskering
och bullerdämpning.

Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen

KRAVET STRYKS

Träd placeras med hänsyn till luftkvalitet och luftväxling. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

KRAVET STRYKS

Växter införskaffas tidigt och nyttjas på lämpliga platser under planerings 
och/eller genomförandeskedet. Växterna ska vara mobila och möjliga att 
flytta runt före det att de finner sin slutliga plats inom området.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

PoNF hanterar inköp av växter. Lämpliga platser på allmän plats bedöms som 
mycket svåra att hitta under byggskedet med hänsyn till övriga krav på 
framkomlighet, entreprenadytor etc.

Frågan bör lyftas med konsortiet om det finns förutsättningar att hitta 
några lämpliga ytor.

Jorddjupet i växtbäddar och på planterings- och odlingsytor ska vara fullgott 
och för ändamålet väl tilltaget. Jorddjup på bjälklag ska dimesinoneras för 
fullvuxna större träd.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Diskussioner har förts i samband med ledningsstråk och överdäckning av 
ramper till/från E45. Frågan har också lyfts med de fastighetsägare på Halvön 
och de som har källarplan under allmän plats.

Allmän plats har utgått från tillräckliga djup för växtbäddar. Detta behöver 
dock säkerställas tillsammans med kvarter under det fortsatta arbetet.

Vid utformninga av växtytor och planteringar ska skötsel och driftsekonomi 
beaktas. Växter med lågintensiv skötsel bör väljas.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för växtytor framgår av GFS-rapporten. PoNF har lämnat synpunkter 
på växtval i parkerna med hänsyn till skötsel etc.

En kostnadskalkyl har upprättas med Programhandlingen som grund. 
Denna kommer att uppdateras under fortsatt arbete.

Ovanpå p-huset i väst skapas plats och förutsättningar för
urban odling.

Byggaktörer

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och 
skola
Längs Masthamnsgatan skapas en gata där barns intressen,
säkerhet och trygghet prioriteras i utformningen av gatusektionen.
Bilar ges tillträde på barns och gåendes villkor.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av Masthamnsgatan har skett utifrån barns säkerhet och 
trygghet. Samtidigt har utformningen också fått anpassas efter befintliga och 
planerade verksamheter. Av GFS-rapporten och PM Urban logistik framgår 
möjligt antal transporter på Masthamnsgatan.

Möjlighet till måluppfyllelse styrs till stor del av de verksamheter som 
kommer att lokaliseras och om det genomförs åtgärder för effektiv gods- 
och avfallslogistik, t.ex. samlastning och tidsreglering.

Masthamnsgatan utformas till ett lek- och aktivitetsstråk i en
medskapande designprocess tillsammans med och för barn och
unga.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av lek- och aktivitetsstråket framgår av GFS-rapporten. En del i 
arbetet har varit underlag från den Medskapandeprocess som bedrivits med 
gymnasieungdomar och som pågår med förskolebarn.

En fortsatt Medskapandeprocess pågår inom staden där förskolebarn 
medverkar.

Särskilt fokus läggs på att skapa en säker passage för att
möjliggöra fri rörelse från Masthamnsgatan till Östra parken, kajen
och Skeppsbron, samt mot angränsande område väster om 
Masthamnsgatan. (till exempel genom parallella uppdrag/innovation).
Om möjligt startas detta redan i genomförandetskedet.

Trafikkontoret Passagen har bearbetats utifrån Kvalitetsprogrammet så att bredden på 
gaturummet minskats. För att hålla nere hastigheten har också utformning 
med vegetation och markmaterial bearbetats. Jämfört med idag beräknas 
trafiken nästan halveras. Järnvågsgatan kommer dock även 2035 att 
trafikeras av ca 14000 fordon/dygn.

Korsningen bedöms fortfarande passeras av 14000 fordon per dygn och 
kommer att vara en barriär. Detta gäller särskilt för barn. Behovet av att 
korsa Järnvågsgatan har minskat när målpunkten linbana har försvunnit.

Kartlägg tillsammans med barn- och unga deras målpunkter och 
rörelsemönster. Hastighetssäkra och gestalta passager över barriärer där 
det är möjligt så att Masthuggskajen integreras med närliggande områden 
ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Fokus på säkra skolvägar t ex upp till 
Oscar Fredrik skolan.

Trafikkontoret Någon kartläggning tillsammans med barn och unga har inte genomförts. 
Stråken till Nordhemsskolan och Oscar Fredriksskolan har identifierats och 
utformningen anpassats enligt GFS-rapportens kapitel F.

Stråken till skolorna ingår i GFS:en men inte i detaljplanen. Fortsatt arbete 
behöver samordnas med arbetet med Grön Transportplan.

Prioritera säkra gångstråk och cykelangöringar i anslutning till
förskolor framför bilparkering (samtidigt som handikapparkering
säkras). Möjliggör för parkering/förvaring av cykelkärra/barnvagn.

Trafikkontoret Gång- och cykelstråk i anslutning till de två förskolorna i kvarter G och B har 
prioriterats framför bilangöring. Det föreslås också att den angöring som 
krävs ska kunna tidsstyras.

Angöring till kringliggande verksamhetet och möjlighet till samlastning 
behöver säkerställas för full måluppfyllelse. Utgångspunkten att prioritera 
ner bilangöring behöver förankras med verksamheten, gäller bl a G2. 
Möjlighet till parkering i anläggning på längre avstånd kan behöva 
säkerställas.

Möjliggör för barn- och ungas cyklande genom att leda in barn och unga i 
lugnare cykelstråk.

Trafikkontoret Någon aktiv skyltning föreslås inte. Däremot definieras Masthamnsgatan som 
ett tydligt lugnare stråk, vilket beskrivs i GFS-rapportens kapitel E.

Även principer för cykelstråk mot närliggande skolor hanteras i 
GFS-rapporten. Fortsatt arbete behöver samordnas med arbetet med Grön 
Transportplan.

Allmän plats, parker och gator i Masthuggskajen utformas med ett tydligt 
fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet för alla, inklusive barn och 
personer med funktionsvariationer.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Utformningen framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-rapportens 
kapitel E. Oro avseende möjligheten att röra sig fritt för alla är framför allt 
andelen transporter på Masthamnsgatan. 

Ett förslag till tillgänglighetsplan ingår i GFS:en och arbetet fördjupas i 
fortsatt projektering.

Beakta barnperspektivet i utformningen av gods- och avfallslogistik
som rör t ex Masthamnsgatan.

Kretslopp och vatten,
Trafikkontoret

Behovet av lösningar för effektiv gods- och avfallslogistik, t.ex. 
samlastningscentral, är lyft för att reducera antalet transporter, vilket 
analyseras i GFS-rapportens kapitel F.

Måluppfyllelse oklar beroende på åtgärder inom urban logistik, somom det 
blir någon samlastningscentral eller inte. Även möjlighet till angöring till 
G2 från parkeringsanläggningen diskuteras. 

Säkra och trygga skolvägar blir ett särskilt avsnitt i Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadskontoret

Barnkonsekvensanalysens slutsatser integreras i Grön transportplan och i 
Trafikkontorets arbete med att ta fram Trafikförslag samt Park och 
Naturförvaltningens arbete med Parkförslag.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Relevanta krav har inarbetats i den kravmatris som styrt utformningen av 
allmän plats.

Delar av åtgärderna i avsitksförklaringen för Grön transportplan ligger 
utanför GFS-arbetet.

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas 
till fots, cykel eller kollektivt

Viktiga vardagsfunktioner såsom livsmedelsbutik, förskola, skola placeras 
med gångavstånd till kollektivtrafikhållplats.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret

Entréer och angöring på viktiga målpunkter anpassas i första hand för 
gående och cyklister.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Trafikkontoret

Angöring och entréer mot allmän plats har utgått från Masterplan 2019-02-18 
och stämts av med berörda aktörer. 

Osäkerhet kring vissa kvarter då inte alla aktörer påbörjat 
planeringen än.

Avsiktsförklaring för Grön Transportplan signeras och biläggs relevanta 
avtal.

Trafikkontoret, Älvstranden Hanteras inte av GFS

En struktur för hur verkställandet av Grön Transportplan ska integreras i 
andra processer kopplat till genomförandet tas fram. Processen för 
kontinuerlig uppföljning av verkställandet startar.

Trafikkontoret Hanteras inte av GFS

100 bilpoolsbilar etableras successivt i området. God tillgänglighet ska vara 
säkerställd från första inflyttning.

Parkeringsbolaget

Mobilitetslösningar för boende och verksamheter (t ex fordonspooler) som 
syftar till att ersätta behov av egen bil, finns i tillräcklig kapacitet från första 
inflyttning i området och finansieras genom modell som beskrivs i 
avsiktsförklaringen för Grön Transportplan.

Byggaktörer, 
Parkeringsbolaget

Varje fastighet förses med goda möjligheter för cykelparkering även för 
lastcyklar, och funktioner som underlättar för cyklister såsom 
serviceplatser, omklädningsmöjligheter IKT-lösningar etc.

Byggaktörer

Det finns parkeringsmöjligheter på allmän plats för lådcyklar med bra 
låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.

Trafikkontoret Parkeringsplatser för cyklar finns med i trafik- och gestatningsförslaget. Plats för lådcyklar konkretiseras i fortsatt arbete.

Möjlighet för laddning av elbilar ska finnas i alla p-anläggningar. Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Parkering för bilpooler ska vara de mest tillgängliga inom P-anläggningarna, 
på in/utfarts-plan och nära gångentréer.

Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på 
Masthuggskajen uppfyller Göteborgs klimatmål

Energistrategin för Masthuggskajen ska färdigställas med fördjupad analys 
av energinivåer för de olika bebyggelsetyperna. Det fortsatta arbetet ska 
också omfatta hantering av målkonflikter med gestaltningen genom dialog 
med stadsbyggnadskontoret och omfatta hur samverkan mellan byggaktörer 
och Göteborg Energi ska se ut. De gemensamma målen och vägvalen i 
Energistrategin konkretiseras och implementeras i respektive projekt 
viaaktörsspecifika handlingsplan. På så sätt kan kompetens och kreativitet 
som finns hos byggaktörer utnyttjas och bidra till lösningar.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling, Göteborg Energi,
Stadsbyggnadskontoret

Fjärrvärme och fjärrkyla med lågt klimatavtryck ska levereras till 
bebyggelsen från att byggnaderna tas i bruk. En plan för hur klimatavtrycket 
successivt ska minimeras ska finnas.

Göteborg Energi

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera boende/brukare 
användning av varmvatten och el ska finnas, t ex genom att kostnader bärs 
av boende och system för brukarpåverkan finns tillgängliga.

Byggaktörer

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera fastighetsägarens 
energianvändning ska finnas, t ex genom att kostnader för byggnadens 
värme och kyla bärs av fastighetsägaren.

Byggaktörer

Energianvändningen under byggtiden minimeras i respektive delprojekt 
såsom energieffektiv etablering, förnybar energi o s v. En ambition är att 
försöka få till fjärrvärme redan för byggskedet.

Byggaktörer,
Göteborg Energi

Materialval vid byggnation görs ur ett livscykelperspektiv där 
energianvändning för framtagande och destruering också beaktas. 
Gemensam kravställning för detta arbetas fram.

Byggaktörer

Lösningar för lokal energiproduktion planeras in i området där det är 
lämpligt. Lösningar som exempelvis solel kan samsas med andra 
användningsområden som t ex bullerskydd, gröna tak.

Byggaktörer

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, 
spara energi, dela och låna

Plats avsätts för återbruk med möjlighet finns att låna exempelvis verktyg 
samt skänka saker för återbruk.

Byggaktörer

Platser för återbrukande planeras och skapas i funktionsstråk för hållbara 
verksamheter och delandekultur.

Byggaktörer

Återbrukande och delandekultur synliggörs i området redan under 
genomförandefasen genom temporära lösningar.

Byggaktörer

Gestaltningen av torgytor och gaturum möjliggör flera användningsområden 
till exempel tillfälliga arrangemang eller försäljning.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Detta har varit utgångspunkt i trafik- och gestaltningsförslaget. T ex finns 
torgytorna vid Kommersen som kan användas för marknad etc och gräsytorna 
i östra parken som kan användas för utomhusbio.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Möjligheterna att låna finns synliga i gaturummet, exempelvis 
fordonspooler.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Skyltning av fordonspooler etc hanteras i senare skede, men platser för 
verksamheterna har lokaliserats tillsammans med aktörerna.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Avtal upprättas mellan kommunen och berörda fastighetsägare för att 
möjliggöra samutnyttjande av ytor på tak och förskole- och skolgårdar där så 
är möjligt, t ex på p-hustak.

Fastighetskontoret,
Parkeringsbolaget,
berörda fasighetsägare

Parkeringshuset planeras flexibelt för att möjliggöra en eventuellt
ändrad användning i framtiden.

Parkeringsbolaget

Fastighetsägare uppskattar sina avfallsmängder och dimensionerar 
återvinningsrum i fastigheten efter beräknat behov. Utgångpunkten är att 
allt vardagsavfall ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Boende och 
verksamheter har företrädesvis separata återvinningsutrymmen.

Byggaktörer

Kretslopp och vattens checklista att förebygga avfall i flerbostadshus, eller 
motsvarande, ska tillämpas.

Byggaktörer

Sopkorgar på allmänna platser är utformade med sorteringsfunktion. Park- och naturförvaltningen

Fiber byggs in i alla nya byggnader. Byggaktörer,
Trafikkontoret

GFS:en hanterar möjlighet till fiber i allmän plats. Fiber har ingått som en del i 
ledningssamordningen och i de övergripande ledningsstråk som redovisas i 
GFS-rapporten.

Konkretiseras av respektive ledningsägare. 

Det finns tekniska system som visualiserar hur mycket en individ eller grupp 
av individer (t ex bostadsrättsförening, hyreshus, skola) återvunnit under en 
vald tidsperiod.

Byggaktörer

Strategi för hur klimat-/miljö- och återbruksfrågorna kommuniceras till 
nyinflyttade i området tas fram samt tillhörande kommunikationsmaterial.

Byggaktörer

En massbalansberäkning ska göras för området. Utbyggnaden av halvön ska 
studeras särskilt och olika alternativ jämföras för att genomföras på det sätt 
som är mest resurseffektivt och med fokus på hälsa, miljö och ekonomi.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling

Byggnader projekteras så att materialen i byggnaderna på ett enkelt och 
kostnadseffektivt kan återanvändas vid rivning eller renovering så att 
avfallsmängden minimeras.

Byggaktörer

Där det är lämpligt ska återbrukade byggmaterial användas vid uppförandet 
av byggnader i området.

Byggaktörer

Material ska vara miljöanpassade och giftfria i linje med Göteborgs stads 
kemikalieplan. Material med minsta möjliga miljöpåverkan väljs och 
material dokumenteras i digital loggbok.
Byggande aktör tar fram specifika krav och rutiner för materialval i sitt 
projekt.

Byggaktörer Utformningen av allmän plats följer kemikalieplanen och att material med 
minsta möjliga miljöpåverkan väljs säkerställs i fortsatt arbete och 
kommande upphandlingar.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Samtliga byggnader ska tredjepartscertifieras enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM i syfte att kvalitetssäkra 
och följa upp miljöfrågor
relaterade till byggnaderna.

Byggaktörer

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen

Utred vad som krävs för att boende ska kunna tänka sig bo mindre och 
analysera om åtgärder kan genomföras.

Byggaktörer

Stora arbetsplatser bör ha ett aktivt hållbarhetsarbete och stödjas genom 
Gröna Hyresavtal.

Byggaktörer

Verksamheter med driftkarafter att utveckla sina utbud, varor och tjänster 
till att bli mer hållbara ska främjas.

Byggaktörer

Lokaler ska där det är möjligt utformas flexibla för att möjliggöra 
samutnyttjande mellan olika verksamheter över dygnet och året.

Byggaktörer,
Lokalförvaltningen

Det ska finnas platser planerade för stadsodling. Byggaktörer

Det ska finnas platser planerade för fritidsaktiviteter för olika åldrar och 
behov.

Byggaktörer

Fastigheterna ska vara väl utformade för att ta emot varuleveranser, gärna 
samordnat inom fastigheten vilket underlättar logistiken för 
verksamheterna.

Byggaktörer

Bostäderna ska planeras för behov kopplat till för e-handel. Byggaktörer

Leveranser till fastigheterna ska ske med så liten negativ påverkan på 
stadsmiljön som möjligt och t ex anpassas ur ett barnperspektiv med t ex 
tidsreglering.

Trafikkontoret Tidsreglering hanteras i GFS-rapporten som en styrmekanism. Antalet 
transporter beror till stor del på om det blir någon samlastning eller inte, 
vilket redovisas i GFS-rapporten.

Grad av måluppfyllelse beror på möjliga åtgärder för urban logistik som 
samlastning och åtgärder tillsammans med aktuella verksamheter.

Måluppfyllnad
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Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på Masthuggskajen 
uppfyller Göteborgs klimatmål.
Dessa åtgärder berör inte allmän plats.

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, spara energi, 
dela och låna.
De åtgärder som berör allmän plats handlar om att skapa möjligheter för att dela, 
lån och återbruka. En del av dessa åtgärder har inte hanterats nu utan det görs i 
fortsatt projektering.

Åtgärd enligt hållbarhetsprogram (HÅP) Ansvarig enligt HÅP Hantering i GFS Kommentar

Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och 
vara den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna

Tillämpa projektets framtagna gestaltningsprinciper från 
Kvalitetsprogrammet i vidareutvecklingen av aktörsspecifika projektskisser.

Byggaktörer,
Stadsbyggnadskontoret

GFS:en hanterar de gestaltningsprinciper som avser allmän plats. Ett arbetsverktyg i form av en kravmatris har upprättats för allmän plats för 
att säkerställa att gestaltningsprinciper från Kvalitetsprogrammet 
inarbetas i GFS  för allmän plats.

Ett gestaltningsråd instiftas och leds av SBK som i samråd med Älvstranden 
godkänner projektskisser utifrån identitetsbeskrivningen och 
gestaltningsprinciperna och hållbarhetsprogrammet. En detaljerad 
uppdragsbeskrivning för rådet tas fram.

Stadsbyggnadskontoret i 
samråd med Älvstranden

SBK och Älvstranden har instiftat ett kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har medverkat i granskningen av Programhandlingen.

Skapa process som säkerställer att identitetsbärande byggnader och 
funktioner som höga hus och linbanan och allmän plats speglar identiteten.

Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

GFS:en hanterar den identitet och de funktioner som avser allmän plats. Hur 
detta hanteras redovisas i beskrivning och konsekvensbedömning av 
gestaltningsförslaget i GFS-rapportens  kapitel E och F.

Den stärkta identiteten framgår av Programhandlingens kapitel F1 där s k 
frizoner utgör identiteten för allmän plats. Detta arbetssätt beskrivs i PM 
till GFS-rapporten.

Staden tillämpar enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning i samverkan 
med Göteborg Konst.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Enprocentregeln gäller även för allmän plats. Inom ramen för GFS:en har Göteborgs Konst tagit fram ett Konstprogram 
som redovisar hur konsten ska hanteras i GFS och fortsatt arbete. 

Arbete med konst och utsmyckning sker enligt Masthuggskajens 
konstprogram.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Göteborg Konst har tagit fram ett nytt Konstprogram som även omfattar 
allmän plats.

Konstprogrammet utgör en del av GFS:en.

Temporära konstnärliga aktiviteter genomförs under byggtiden för att 
manifestera områdets identitet. Exempelvis vepor, plank, flyttbara 
konstinstallationer, graffitti, ställningsintäckningar osv.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Behovet av tillfälliga aktiviteter hanteras i GFS-rapportens  kapitel F. Konkretisering sker i fortsatt arbete och det är inget som omöjliggörs av 
utformningen enligt GFS-rapporten.

Dagvatten används i konstnärliga vatteninstallationer i det offentliga 
rummet och på skolgårdar där detta är möjligt.

Kretslopp och vatten,
byggaktörer, Göteborg
Konst, Trafikkontoret,
Park och naturförvaltningen

GFS:en hanterar dagvatten för allmän plats. Hur dagvatten föreslås hanteras 
på allmän plats framgår av GFS-rapportens kaptiel F. Dagvatten omfattas inte 
av 1%-regeln för konst. Skolgårdar hanteras inte av allmän plats.

I arbetet med GFS:en har samarbete skett med Rain Gothenburg. 
Måluppfyllelse försvåras av att Park- och Naturförvaltningen sagt nej till 
vatteninstallationer med hänsyn till driftkostnaden. Möjligheten till 
vatteninstallationer diskuteras därför mellan allmän plats och kvarter.

En temporär paviljong till Ostindiefararen skapas under genomförandetiden 
för att sedan ersättas av en permanent lösning.

Stiftelsen för Ostindiefararen

Enskilda fastighetsägare inom konsortiet som har sociala verksamheter 
och/eller målpunkter inom sina fastigheter verkar för bevarande i befintligt 
eller fortsatt placering av dessa inom planområdet.

Byggaktörer

Konsortiet verkar för att verksamheter som vänder sig till grupper i behov av 
socialt stöd bereds plats inom planområdet med syfte att förstärka 
områdets ”vana av socialt arbete”.

Byggaktörer

De krav som ställs i Belysningsprogram för Södra Älvstranden följs. Trafikkontoret, byggaktörer Bearbetning och färdigställande av Belysningsprogrammet för allmän plats 
har skett som en del av GFS-arbetet.

Belysningsprogrammet utgör underlag för hantering av belysning för 
allmän plats.

Kontrasterna mellan mörker och ljus bibehålls genom en belysning som är 
anpassad efter tidpunkt på dygnet, året och säsongen.

Trafikkontoret, byggaktörer Kontrasterna bibehålls genom den olika belysningshierarkier som valts och 
som redovisas i Belysningsprogrammet.

Belysningsprogrammet är en del av GFS:en. För kontraster mellan ljus och 
mörker krävs samordnig mellan allmän plats och kvarter.

Platser och byggnader som utgör primära landmärken ska vara belysta hela 
natten så att deras funktion som orienteringsmärken kan leda besökare och 
boende rätt alla tider på dygnet och året.

Trafikkontoret, byggaktörer Förslag till byggnader och landmärken som föreslås belysas nattetid framgår 
av Belysningsprogrammet.

Samordning med byggaktörer krävs.

Stråkens karaktär stärks av belysningen utmed dem i levande 
bottenvåningar och offentliga rum.

Trafikkontoret, byggaktörer Stråkens olika betydelse framgår av de olika belysningshierarkierna i 
Belysningsprogrammet. Hur detta hanteras vid utformning av bottenvåningar 
får säkerställas i kommande bygglovsprövning och granskning.

Ytterligare samverkan mellan byggaktörer och allmän plats krävs för att 
säkerställa måluppfyllelse. Detta kan till viss del ske i fortsatt arbete med 
GFS:en, men är också en fråga som hanteras vid bygglov och genom 
samordning mellan olika aktörer.

En checklista för bygglov för ljussättning tas fram för att underlätta 
bygglovshandläggningen för ljusinstallationer.

Stadsbyggnadskontoret

Mål 2 - Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen

Ta fram plan för innovations- och utvecklingsprocess för Levande 
Bottenvåningar (process, organisation, tidplan och budget) med tydliga 
problemformuleringar och behovsanalys.

Älvstranden Utveckling
och konsortiekoordinator
med stöd av LBV-grupp

Ta fram Masterplan innehållande:
• Intressentkartläggning som möter målambitionen med LBV och 
Masthuggskajens identitet.
• Dialog med utvalda aktörer kopplat till intressentkartläggning för 
identifiering av utmaningar och möjliga lösningar för etablering.
• Utveckling av innehållskoncept utifrån dialogunderlag och utredningar 
som möter hållbarhetsmål, krav enligt Citylab och MHK identitet.

Byggaktörer i samverkan
med berörda förvaltningar
och bolag inom
Göteborgs stad

Masterplanen har varit underlag till den utformning av allmän plats som 
redovisas i GFS-rapporten.

Utveckla metoder som möjliggör en stor mix av verksamheter med olika 
betalningsförmåga, till exempel diversifierad hyressättning.

Byggaktörer

Utveckla samverkansmodeller/samverkansorganisation för att 
vidmakthålla och vidareutveckla ambitionerna om innehåll och karaktär 
även under förvaltningsfasen.

Byggaktörer i samverkan med 
andra berörda 
fastighetsägare och 
verksamheter

Säkerställa att planens zonering för bostadsändamål på kajen kompletteras 
med publika bottenvåningsverksamheter som lockar människor att möta 
vattnet.

Stadsbyggnadskontoret, 
byggaktörer

Utveckla strategi för etablering av temporära verksamheter och funktioner 
för att stötta befintliga verksamheter under byggskede. Koppla till 
utbyggnadsplan.

Byggaktörer

Färdigställ strategi för kulturkvarter som tydligt svarar mot intressenters 
förutsättningar i relation till placering, lokaler och hyror. Håll dialogen med 
intressenter levande och för in kulturintressenter i arbetet med 
Masterplan.

Byggaktörer

Säkerställ full flexibilitet i planen för att möjliggöra så många olika 
alternativ som möjligt för verksamheter och funktioner som ska samsas på 
Kommersenplatsen.

Älvstranden Utveckling,
Stadsbyggnadskontoret

Säkerställ att Kommersens verksamhet kan fungera även på kort sikt, trots 
byggnadens problematiska skick.

Riksbyggen (i egenskap
av fastighetsägare)

Starta platsbyggnadsprocess enligt Strategisk Platsbyggnad Kommersen. Älvstranden Utveckling i 
samverkan med Riksbyggen 
och andra intressenter

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen

Planens medgivna bostäder bli uppförda inom detaljplanens 
genomförandetid.

Byggaktörer, Älvstranden 
Utveckling

Byggaktörer som bygger hyresrätter ska ta fram affärsmodeller som 
möjliggör att målbilden för socialt blandat boende kan nås och hållas under 
15 år från inflytt.

Byggaktörer som bygger 
hyresrätter

Vid kompletterande markanvisning anvisas mark till aktörer som visar hur 
minst 10 procent av hyresrätterna kan erbjudas marknaden med en hyra om 
1100kr/kvm/år i 15 år (2017 års penningvärde).

Älvstranden Utveckling,
Fastighetskontoret

Nya koncept och affärsmodeller för bostadsrätter som bidrar till målbilden 
för socialt blandat boende ska tas fram.

Byggaktörer som bygger
bostadsrätter

Fördelning av lägenhetsstorlekar balanseras utifrån varje parts åtagande 
och affärsidé så att målbilden om socialt blandat boende nås.

Byggaktörer

Samverkansavtal kring kommunala andrahandskontrakt på sociala och 
medicinska grunder upprättas mellan kommunen och byggaktörer.

Fastighetskontoret,
byggaktörer

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet

Särskilda fördjupningar tas fram för de särskilt viktiga platserna som 
beskriver programmering av innehåll och hur kvaliteterna ska nås. Detta är 
underlag för projektering. Sociala och ekologiska och driftsmässiga 
kvaliteter säkras. Dessa ska stämmas av mot behov från tidigare dialoger 
etc.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, Älvstranden
Utveckling

GFS:en hanterar allmän plats. Fördjupningar för allmän plats är en del av den 
utformning som redovisas i GFS-rapporten. Separata PM har också upprättats 
för geografiska och tematiska frågor enligt listan i kapitel O i GFS-rapporten.

Under framtagandet av trafik- och gestaltningsförslaget har kontinuerliga 
avstämningar genomförts inom olika forum och med berörda aktörer och 
förvaltningar.

Skyltning till målpunkter och information om tillfälliga/temporära platser 
finns redan under planerings och genomförandefasen och är tydlig, flexibel 
och flyttbar.

Trafikkontoret Berörs kort i GFS-rapporten, men är huvudsakligen en fråga för kommande 
arbete.

Hanteras i fortsatt arbete och behöver samordnas med 
utbyggnadsplaneringen.

Bollplaner och odlingsplatser placerade på parkeringshusets
tak ska vara tillgängliga för allmänheten utan avgifter
eller krav på medlemskap.

Parkeringsbolaget

Alla platser är namngivna och det finns en tydlig skyltning inom området och 
genom området så att boende och besökande enkelt kan orientera sig.

Trafikkontoret Det behöver klargöras vilka platser som ska vara föremål för skyltning. Behov av Skyltprogram har lyfts under processen och principer redovias i 
GFS-rapporten.

Alla vistelseytor på tak utformas för fullgod trygghet, t ex alternativa
utgångar och god insyn (oavsett om de är privata eller allmänna).

Fastighetsägare som bygger 
platser på tak

Platser i området är flexibla och möjlighet för att koppla in på el och vatten 
byggs för att möjliggöra tillfälliga aktiviteter.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Diskussion har förts om hur många platser som rimligen bör ha anslutning av 
el och VA. Beslut har tagits på allmänplats-forum om tre lämpliga platser. 

De tre platserna inarbetas i GFS och systemhandling.

Sittplatser placeras ut med ett avstånd på max 25 meter. Trafikkontoret Övergripande placering av sittplatser framgår av trafik- och 
gestaltningsförslag i kapitel E. Även andra element som murar och 
avspärrningar kan anläggas sittvänliga.

Placering av sittplatser bearbetas i fortsatt arbete med GFS:en. 
Utgångspunkten är inte av avståndet ska vara 25 m utan en ändamålsenlig 
placering.

Mikroklimatstudien används som utgångspunkt för att skapa lugna platser 
med utformning och funktion för lä.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De studier som gjort inom detaljplanen för buller, vind och sol har varit 
utgångspunkt i GFS:en. Fördjupade studier av sol och buller har också gjorts 
utifrån framtagen modell.

Bra klimatlägen har diskuterats mellan Allmän plats och kvarter på 
gemensamma forum. 

Platser för rekreation och motion skapas på kajen och i östra
parken.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De stråk för gång- och cykel som anläggs blir en del av rekreationsmiljön kring 
älven. I både Masthuggsparken och Järnvågparken finns ytor för rekreation.

Stråk kopplas även till angränsade delar av staden, som stråket längs 
kajen som går vidare i projekt Skeppsbron.

Anläggning av lekplatser, aktivitets- och mötesplatser sker så att de finns 
tillgängliga inom 300 meter från alla delar av området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Platser för lek och aktivitet framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-
rapportens kapitel E. B la finns lek- och aktivitetsstråket längs 
Masthamnsgatan och Järnvågsparken.

Måluppfyllelsen stärks även av att områdets två förskolegårdar ska vara 
tillgängliga för övriga utanför kontorstid.

Varje mötesplats har minst två funktioner, eller sociotopvärden, vilka 
kombineras på olika sätt på olika platser och med god spridning inom 
området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Av trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E framgår hur mötesplater kan 
nyttjas för att t ex samordna rekreation och lek eller social samvaro och 
marknad.

För att säkerställa detta fullt ut föreslås Park- och Naturförvaltningen 
upprätta ny sociotopkarta för Masthuggskajen. Det är dock inget arbete 
som genomförts.

Skolgårdar ska utvecklas med stimulerande lekmiljöer för att stärka barns 
motoriska och mentala utveckling genom ett varierat utbud av vegetation, 
lekredskap, odlingsmöjligheter och aktivitetsytor.

Lokalsekretariatet/Lokalförva
ltningen,Stadsdelsförvaltning
en

Utformning av förskole- och skolgårdar ska nå en lekvärdesfaktor på tre. 
Stadens ramprogram föreskriver 35 m2/barn, Planen medger att 
utemiljöer/friyta ska vara 15–20 m2/barn.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Inomhus och utomhusmiljöer ska utvecklas utifrån ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv med senast tillgängliga kunskap.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Det ska vara möjligt att stänga av kvarteret närmast skolor och förskolor för 
fordonstrafik.

Trafikkontoret I GFS-rapporten hanteras behov av tidsstyrning av trafiken, t ex i anslutning 
till områdets två förskolor.

Frågan behöver diskuteras vidare. Det finns dock inget i GFS-rapporten som 
förhindrar en tidsstyrning.

Utformning och byggnation av förskolor ska göras så att flexibilitet för 
framtida ombyggnation till skolor är möjlig till rimlig insats.

Verksamheterna,
Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Barn ges möjlighet till att medverka i utformningen och påverka skolmiljön. Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

På skolgårdarna ska det finnas utrymme och tillräckligt jorddjup för 
vegetation och möjlighet till odling.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskolornas gårdar bidrar med ekosystemtjänster och har en grönytefaktor 
om lägst 0,6.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Utformningen av skolgårdar ska vara sådan att den fungerar även för annan 
typ av användning och för andra åldersgrupper utanför verksamhetens 
öppettider.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskole- och skollokaler ska utvecklas så att delar kan samnyttjas genom 
att göras tillgängliga för andra ändamål efter stängning.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Bullermodellering sker för att identifiera platser där särskild planering av 
bulleråtgärder krävs. Undersökningar om upplevelsen av ljud inom området 
genomförs före, under och efter genomförandet av planen.

Stadsbyggnadskontoret GFS:en har utgått från detaljplanens bulleranalyser och 
kompletterats med ny analys för Järnvågsparken. Fördjupad analys saknas för 
E45.

Trafikkontoret har ett pågående arbete med buller och akustik för allmän 
plats som ska fortsätta fram till färdig GFS.

En verktygslåda för ljudåtgärder tas fram och nyttjas vid utformningen av 
området. Verktygslådan innefattar även principer för hur ljud hanteras 
under byggskedet tas fram.
Åtgärder kan testas i testlab för ljud före.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar verktygslåda för allmän plats. Ett PM med förslag till 
bulleråtgärder och soundscaping har upprättats som en del av GFS-
rapporten.
Något test i testlab avses inte genomföras.

PM ska utgöra underlag för fortsatt arbete i kommande projektering. 
Beslut behöver tas om vilka åtgärder som ska inarbetas i utformningen.

Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping),
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer
attraktiv för att stärka stråkets överbryggning av trafikplatsen.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar detta avseende allmän plats. Platsen är identifierad i GFS-
rapportens kapitel Eoch F och ingår i PM om bulleråtgärder och soundscaping.

PoNF har sagt nej till vattenspel och dialog förs med Älvstranden om annan 
finansiär.

Bullermodellering uppdateras för att kvalitetssäkra bullernivåerna vid 
skolor, förskolor och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret

Bullerskydd placeras tidigt på de platser de beskrivs i plankartan. Trafikkontoret Frågan har lyfts i Genomförandeforum så att bullerskydd är på plats innan t ex 
bostäder blir inflyttningsklara.

De justeringar som gjorts i tidplanen fungerar dåligt med föreslagna 
bullerskydd och det kan därför bli aktuellt med tillfälliga skyddsåtgärder. 
Det är dock inget som allmän plats hanterar.

Dagsljusanalys tas fram på strukturnivå. De knyts sedan till ordinarie 
utvecklingsprocess för projektet och används i det vidare arbetet för att 
bevaka att mål och ambitionsnivåer konkretiseras och framtagna verktyg 
nyttjas.

Konsortiet, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet och 
lämpliga lägen framgår av GFS-rapporten.

Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en.

Slutsatserna från de genomförda analyserna dagsljus ska nyttjas vid 
exempelvis byggnadsutformning, placering av träd etc.

Byggaktörer, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet. Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en. För 
ökad måluppfyllelse behöver kvarter redovisa utformning av samtliga 
byggnader så att dessa kan inarbetas i modell och fotavtrycket på allmän 
plats hanteras.

Vid projektering av kvarter ska särskild analys göras så att inte de 
identifierade viktiga platserna skuggas.

Byggaktörer STRYKS DÅ BYGGNADSHÖJDER FASTLAGTS I DETALJPLAN

Projektet utreder hur miljökvalitetsnormer klaras och hur stadens miljömål 
kring luftkvalitet nås på gårdar för skolor, förskolor och bostäder. Åtgärder 
utifrån utredning genomförs.

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

Rekommendationer i dagvattenutredningen följs så långt detta är möjligt 
vid projektering av området och områdets byggnader.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
Kretslopp och vatten,
byggaktörer

Dagvattenutredningen har av KoV uppdaterats under GFS-arbetet och en 
kompletterande skyfallsberäkning har också genomförts. Rekommendationer 
i dessa har inarbetats i GFS-rapportens kapitel F.

GFS-rapporten säkerställer rekommendationerna från tidigare 
dagvattenutredning avseende allmän plats.

Respektive part som anlägger grönskande miljöer arbetar enligt riktlinjerna 
ur ekosystemtjänstanalysen och bidrar till att förbättra nuläget

Park- och naturförvaltningen,
byggaktörer

Någon ekosystemanalys finns inte i underlagsmaterialet. Allmän plats har 
därför utgått från modell för grönytefaktor, vilket redovisas i GFS-rapportens 
kapitel F och som bilaga.

Krav på grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Denna uppfylls, men inte med 
marginal, varför säkerställande av grönska är viktigt i det fortsatta arbetet.

En närmare analys av vilka funktioner som är viktiga med avseende på 
klimatanpassning genomförs.

Byggaktörer

Ett älvkantsskydd mot översvämning byggs. Stadsbyggnadskontoret Ett tekniskt skydd som säkerställer risken för översvämning är en 
förutsättning i den reviderade höjdsättning som gjorts och som framgår av 
GFS-rapportens kapitel.

Den redovisade lösningen för översvämning har tagits fram i samråd 
mellan TK, KoV och SBK och redovisas i PM som är bilaga till GFS-rapporten.

Befintliga utlopp förses med backventiler och nya byggs med backventiler. Stadsbyggnadskontoret Backventiler är en förutsättning för vald lösning och redovisas i GFS-
rapportens kapitel F. Frågan hanteras vidare av Kretslopp och vatten.

Masthuggstorget och den östra parken byggs delvis nedsänka
för att vara en del i skyfallshanteringen inom området.
Samverkan sker med Platsbyggnad Kommersen.

Park- och naturförvaltningen Ytorna är nedsänkta och att detta är tillräckligt med avseende på skyfall har 
säkerställts i skyfallsberäkning.

Kommersenytan har inte ingått i beräkningen. Däremot kan den behövas 
vid tillfälliga lösningar under byggtiden.

Befintliga fastigheters spill- och dagvattenledningar ska där så är möjligt 
separeras.

Fastighetsägare

Planteringar och gröna ytor i området ska bidra till dagvattenhanteringen. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för dagvattenhantering framgår av GFS-rapportens kapitel F. Dagvattenhantering bearbetas vidare i kommande projektering utifrån 
dagvattenutredningens principer. Viktigt är att säkerställa föreslagna 
grönytor både avseende dagvattenhantering och grönytefaktor.

Maximal grönyta ska tillskapas i syfte att införa ekologiska, hälsomässiga 
kvaliteter samt en resilient stadsmiljö. Riktvärden för grönytefaktor och 
prioriterade ekosystemtjänster är verktyg för konkretisering av 
ambitionsnivåerna.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
byggaktörer

Maximal grönska går inte att tillskapa utifrån kollisioner med andra 
funktioner. Direktivet för grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Att detta 
uppfylls framgår av GFS-rapportens kapitel F.

Grönytefaktorn säkerställs i fortsatt projektering. Då grönytefaktorn 
inte uppfylls med marginal är säkerställande av grönska viktigt i det 
fortsatta arbetet.

Grönska längs ”gröna stråket” framförallt Masthamnsgatan ska prioriteras, 
både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. I 
detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

GFS:en hanterar allmän plats och kan inte styra över t ex växter på fasad. 
Placering av grönska längs Masthamnsgatan och övriga stråk framgår av trafik- 
och gestaltningsförslag. 

Konflikter mellan ledningar och träd redovisas i ett antal PM och kostnader 
för justering av ledningar framgår.
Frågan om grönska på fasad har lyfts och behöver konkretiseras 
tillsammans med berörda fastighetsägare i fortsatt arbete.

Växter som är rika på pollen och nektar väljs och insektsbon och holkar för 
fåglar, fladdermöss mm placeras ut på genomtänkta platser. Bisamhällen 
placeras på tak.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Val av växter har påbörjats i GFS-rapporten, bl a har specialister på stadsträd 
involverats i arbetet.

Arbetet med växtval konkretiseras i fortsatt arbete.

Utred om värdefulla träd ska bevaras. Ledningsägare inom området ska 
samarbeta för att bevara träd vid nedläggnings och underhållsarbeten.

Park- och naturförvaltningen Detta hanterades i detaljplaneskedet och dispens söktes för att ta bort träd. 
Dispens beviljades med kravet på att de 63 träd som tas bort ska ersättas 
med lika många. En kompletterande dispens ska sökas för ytterligare 25 träd 
på Olof Palmes plats. Placering av nya träd så att dispensen uppfylls framgår 
av trafik- och gestaltningsförslag.

Eventuella konflikter om andra val görs av ledningsägare hanteras av 
dessa.

Utred om sötvattenshabitat kan tillskapas i älven eller hamnkanalen. Park- och naturförvaltningen KRAVET STRYKS

Utred var grönska kan placeras för att bidra till bullermaskering
och bullerdämpning.

Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen

KRAVET STRYKS

Träd placeras med hänsyn till luftkvalitet och luftväxling. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

KRAVET STRYKS

Växter införskaffas tidigt och nyttjas på lämpliga platser under planerings 
och/eller genomförandeskedet. Växterna ska vara mobila och möjliga att 
flytta runt före det att de finner sin slutliga plats inom området.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

PoNF hanterar inköp av växter. Lämpliga platser på allmän plats bedöms som 
mycket svåra att hitta under byggskedet med hänsyn till övriga krav på 
framkomlighet, entreprenadytor etc.

Frågan bör lyftas med konsortiet om det finns förutsättningar att hitta 
några lämpliga ytor.

Jorddjupet i växtbäddar och på planterings- och odlingsytor ska vara fullgott 
och för ändamålet väl tilltaget. Jorddjup på bjälklag ska dimesinoneras för 
fullvuxna större träd.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Diskussioner har förts i samband med ledningsstråk och överdäckning av 
ramper till/från E45. Frågan har också lyfts med de fastighetsägare på Halvön 
och de som har källarplan under allmän plats.

Allmän plats har utgått från tillräckliga djup för växtbäddar. Detta behöver 
dock säkerställas tillsammans med kvarter under det fortsatta arbetet.

Vid utformninga av växtytor och planteringar ska skötsel och driftsekonomi 
beaktas. Växter med lågintensiv skötsel bör väljas.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för växtytor framgår av GFS-rapporten. PoNF har lämnat synpunkter 
på växtval i parkerna med hänsyn till skötsel etc.

En kostnadskalkyl har upprättas med Programhandlingen som grund. 
Denna kommer att uppdateras under fortsatt arbete.

Ovanpå p-huset i väst skapas plats och förutsättningar för
urban odling.

Byggaktörer

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och 
skola
Längs Masthamnsgatan skapas en gata där barns intressen,
säkerhet och trygghet prioriteras i utformningen av gatusektionen.
Bilar ges tillträde på barns och gåendes villkor.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av Masthamnsgatan har skett utifrån barns säkerhet och 
trygghet. Samtidigt har utformningen också fått anpassas efter befintliga och 
planerade verksamheter. Av GFS-rapporten och PM Urban logistik framgår 
möjligt antal transporter på Masthamnsgatan.

Möjlighet till måluppfyllelse styrs till stor del av de verksamheter som 
kommer att lokaliseras och om det genomförs åtgärder för effektiv gods- 
och avfallslogistik, t.ex. samlastning och tidsreglering.

Masthamnsgatan utformas till ett lek- och aktivitetsstråk i en
medskapande designprocess tillsammans med och för barn och
unga.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av lek- och aktivitetsstråket framgår av GFS-rapporten. En del i 
arbetet har varit underlag från den Medskapandeprocess som bedrivits med 
gymnasieungdomar och som pågår med förskolebarn.

En fortsatt Medskapandeprocess pågår inom staden där förskolebarn 
medverkar.

Särskilt fokus läggs på att skapa en säker passage för att
möjliggöra fri rörelse från Masthamnsgatan till Östra parken, kajen
och Skeppsbron, samt mot angränsande område väster om 
Masthamnsgatan. (till exempel genom parallella uppdrag/innovation).
Om möjligt startas detta redan i genomförandetskedet.

Trafikkontoret Passagen har bearbetats utifrån Kvalitetsprogrammet så att bredden på 
gaturummet minskats. För att hålla nere hastigheten har också utformning 
med vegetation och markmaterial bearbetats. Jämfört med idag beräknas 
trafiken nästan halveras. Järnvågsgatan kommer dock även 2035 att 
trafikeras av ca 14000 fordon/dygn.

Korsningen bedöms fortfarande passeras av 14000 fordon per dygn och 
kommer att vara en barriär. Detta gäller särskilt för barn. Behovet av att 
korsa Järnvågsgatan har minskat när målpunkten linbana har försvunnit.

Kartlägg tillsammans med barn- och unga deras målpunkter och 
rörelsemönster. Hastighetssäkra och gestalta passager över barriärer där 
det är möjligt så att Masthuggskajen integreras med närliggande områden 
ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Fokus på säkra skolvägar t ex upp till 
Oscar Fredrik skolan.

Trafikkontoret Någon kartläggning tillsammans med barn och unga har inte genomförts. 
Stråken till Nordhemsskolan och Oscar Fredriksskolan har identifierats och 
utformningen anpassats enligt GFS-rapportens kapitel F.

Stråken till skolorna ingår i GFS:en men inte i detaljplanen. Fortsatt arbete 
behöver samordnas med arbetet med Grön Transportplan.

Prioritera säkra gångstråk och cykelangöringar i anslutning till
förskolor framför bilparkering (samtidigt som handikapparkering
säkras). Möjliggör för parkering/förvaring av cykelkärra/barnvagn.

Trafikkontoret Gång- och cykelstråk i anslutning till de två förskolorna i kvarter G och B har 
prioriterats framför bilangöring. Det föreslås också att den angöring som 
krävs ska kunna tidsstyras.

Angöring till kringliggande verksamhetet och möjlighet till samlastning 
behöver säkerställas för full måluppfyllelse. Utgångspunkten att prioritera 
ner bilangöring behöver förankras med verksamheten, gäller bl a G2. 
Möjlighet till parkering i anläggning på längre avstånd kan behöva 
säkerställas.

Möjliggör för barn- och ungas cyklande genom att leda in barn och unga i 
lugnare cykelstråk.

Trafikkontoret Någon aktiv skyltning föreslås inte. Däremot definieras Masthamnsgatan som 
ett tydligt lugnare stråk, vilket beskrivs i GFS-rapportens kapitel E.

Även principer för cykelstråk mot närliggande skolor hanteras i 
GFS-rapporten. Fortsatt arbete behöver samordnas med arbetet med Grön 
Transportplan.

Allmän plats, parker och gator i Masthuggskajen utformas med ett tydligt 
fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet för alla, inklusive barn och 
personer med funktionsvariationer.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Utformningen framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-rapportens 
kapitel E. Oro avseende möjligheten att röra sig fritt för alla är framför allt 
andelen transporter på Masthamnsgatan. 

Ett förslag till tillgänglighetsplan ingår i GFS:en och arbetet fördjupas i 
fortsatt projektering.

Beakta barnperspektivet i utformningen av gods- och avfallslogistik
som rör t ex Masthamnsgatan.

Kretslopp och vatten,
Trafikkontoret

Behovet av lösningar för effektiv gods- och avfallslogistik, t.ex. 
samlastningscentral, är lyft för att reducera antalet transporter, vilket 
analyseras i GFS-rapportens kapitel F.

Måluppfyllelse oklar beroende på åtgärder inom urban logistik, somom det 
blir någon samlastningscentral eller inte. Även möjlighet till angöring till 
G2 från parkeringsanläggningen diskuteras. 

Säkra och trygga skolvägar blir ett särskilt avsnitt i Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadskontoret

Barnkonsekvensanalysens slutsatser integreras i Grön transportplan och i 
Trafikkontorets arbete med att ta fram Trafikförslag samt Park och 
Naturförvaltningens arbete med Parkförslag.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Relevanta krav har inarbetats i den kravmatris som styrt utformningen av 
allmän plats.

Delar av åtgärderna i avsitksförklaringen för Grön transportplan ligger 
utanför GFS-arbetet.

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas 
till fots, cykel eller kollektivt

Viktiga vardagsfunktioner såsom livsmedelsbutik, förskola, skola placeras 
med gångavstånd till kollektivtrafikhållplats.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret

Entréer och angöring på viktiga målpunkter anpassas i första hand för 
gående och cyklister.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Trafikkontoret

Angöring och entréer mot allmän plats har utgått från Masterplan 2019-02-18 
och stämts av med berörda aktörer. 

Osäkerhet kring vissa kvarter då inte alla aktörer påbörjat 
planeringen än.

Avsiktsförklaring för Grön Transportplan signeras och biläggs relevanta 
avtal.

Trafikkontoret, Älvstranden Hanteras inte av GFS

En struktur för hur verkställandet av Grön Transportplan ska integreras i 
andra processer kopplat till genomförandet tas fram. Processen för 
kontinuerlig uppföljning av verkställandet startar.

Trafikkontoret Hanteras inte av GFS

100 bilpoolsbilar etableras successivt i området. God tillgänglighet ska vara 
säkerställd från första inflyttning.

Parkeringsbolaget

Mobilitetslösningar för boende och verksamheter (t ex fordonspooler) som 
syftar till att ersätta behov av egen bil, finns i tillräcklig kapacitet från första 
inflyttning i området och finansieras genom modell som beskrivs i 
avsiktsförklaringen för Grön Transportplan.

Byggaktörer, 
Parkeringsbolaget

Varje fastighet förses med goda möjligheter för cykelparkering även för 
lastcyklar, och funktioner som underlättar för cyklister såsom 
serviceplatser, omklädningsmöjligheter IKT-lösningar etc.

Byggaktörer

Det finns parkeringsmöjligheter på allmän plats för lådcyklar med bra 
låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.

Trafikkontoret Parkeringsplatser för cyklar finns med i trafik- och gestatningsförslaget. Plats för lådcyklar konkretiseras i fortsatt arbete.

Möjlighet för laddning av elbilar ska finnas i alla p-anläggningar. Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Parkering för bilpooler ska vara de mest tillgängliga inom P-anläggningarna, 
på in/utfarts-plan och nära gångentréer.

Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på 
Masthuggskajen uppfyller Göteborgs klimatmål

Energistrategin för Masthuggskajen ska färdigställas med fördjupad analys 
av energinivåer för de olika bebyggelsetyperna. Det fortsatta arbetet ska 
också omfatta hantering av målkonflikter med gestaltningen genom dialog 
med stadsbyggnadskontoret och omfatta hur samverkan mellan byggaktörer 
och Göteborg Energi ska se ut. De gemensamma målen och vägvalen i 
Energistrategin konkretiseras och implementeras i respektive projekt 
viaaktörsspecifika handlingsplan. På så sätt kan kompetens och kreativitet 
som finns hos byggaktörer utnyttjas och bidra till lösningar.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling, Göteborg Energi,
Stadsbyggnadskontoret

Fjärrvärme och fjärrkyla med lågt klimatavtryck ska levereras till 
bebyggelsen från att byggnaderna tas i bruk. En plan för hur klimatavtrycket 
successivt ska minimeras ska finnas.

Göteborg Energi

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera boende/brukare 
användning av varmvatten och el ska finnas, t ex genom att kostnader bärs 
av boende och system för brukarpåverkan finns tillgängliga.

Byggaktörer

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera fastighetsägarens 
energianvändning ska finnas, t ex genom att kostnader för byggnadens 
värme och kyla bärs av fastighetsägaren.

Byggaktörer

Energianvändningen under byggtiden minimeras i respektive delprojekt 
såsom energieffektiv etablering, förnybar energi o s v. En ambition är att 
försöka få till fjärrvärme redan för byggskedet.

Byggaktörer,
Göteborg Energi

Materialval vid byggnation görs ur ett livscykelperspektiv där 
energianvändning för framtagande och destruering också beaktas. 
Gemensam kravställning för detta arbetas fram.

Byggaktörer

Lösningar för lokal energiproduktion planeras in i området där det är 
lämpligt. Lösningar som exempelvis solel kan samsas med andra 
användningsområden som t ex bullerskydd, gröna tak.

Byggaktörer

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, 
spara energi, dela och låna

Plats avsätts för återbruk med möjlighet finns att låna exempelvis verktyg 
samt skänka saker för återbruk.

Byggaktörer

Platser för återbrukande planeras och skapas i funktionsstråk för hållbara 
verksamheter och delandekultur.

Byggaktörer

Återbrukande och delandekultur synliggörs i området redan under 
genomförandefasen genom temporära lösningar.

Byggaktörer

Gestaltningen av torgytor och gaturum möjliggör flera användningsområden 
till exempel tillfälliga arrangemang eller försäljning.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Detta har varit utgångspunkt i trafik- och gestaltningsförslaget. T ex finns 
torgytorna vid Kommersen som kan användas för marknad etc och gräsytorna 
i östra parken som kan användas för utomhusbio.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Möjligheterna att låna finns synliga i gaturummet, exempelvis 
fordonspooler.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Skyltning av fordonspooler etc hanteras i senare skede, men platser för 
verksamheterna har lokaliserats tillsammans med aktörerna.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Avtal upprättas mellan kommunen och berörda fastighetsägare för att 
möjliggöra samutnyttjande av ytor på tak och förskole- och skolgårdar där så 
är möjligt, t ex på p-hustak.

Fastighetskontoret,
Parkeringsbolaget,
berörda fasighetsägare

Parkeringshuset planeras flexibelt för att möjliggöra en eventuellt
ändrad användning i framtiden.

Parkeringsbolaget

Fastighetsägare uppskattar sina avfallsmängder och dimensionerar 
återvinningsrum i fastigheten efter beräknat behov. Utgångpunkten är att 
allt vardagsavfall ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Boende och 
verksamheter har företrädesvis separata återvinningsutrymmen.

Byggaktörer

Kretslopp och vattens checklista att förebygga avfall i flerbostadshus, eller 
motsvarande, ska tillämpas.

Byggaktörer

Sopkorgar på allmänna platser är utformade med sorteringsfunktion. Park- och naturförvaltningen

Fiber byggs in i alla nya byggnader. Byggaktörer,
Trafikkontoret

GFS:en hanterar möjlighet till fiber i allmän plats. Fiber har ingått som en del i 
ledningssamordningen och i de övergripande ledningsstråk som redovisas i 
GFS-rapporten.

Konkretiseras av respektive ledningsägare. 

Det finns tekniska system som visualiserar hur mycket en individ eller grupp 
av individer (t ex bostadsrättsförening, hyreshus, skola) återvunnit under en 
vald tidsperiod.

Byggaktörer

Strategi för hur klimat-/miljö- och återbruksfrågorna kommuniceras till 
nyinflyttade i området tas fram samt tillhörande kommunikationsmaterial.

Byggaktörer

En massbalansberäkning ska göras för området. Utbyggnaden av halvön ska 
studeras särskilt och olika alternativ jämföras för att genomföras på det sätt 
som är mest resurseffektivt och med fokus på hälsa, miljö och ekonomi.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling

Byggnader projekteras så att materialen i byggnaderna på ett enkelt och 
kostnadseffektivt kan återanvändas vid rivning eller renovering så att 
avfallsmängden minimeras.

Byggaktörer

Där det är lämpligt ska återbrukade byggmaterial användas vid uppförandet 
av byggnader i området.

Byggaktörer

Material ska vara miljöanpassade och giftfria i linje med Göteborgs stads 
kemikalieplan. Material med minsta möjliga miljöpåverkan väljs och 
material dokumenteras i digital loggbok.
Byggande aktör tar fram specifika krav och rutiner för materialval i sitt 
projekt.

Byggaktörer Utformningen av allmän plats följer kemikalieplanen och att material med 
minsta möjliga miljöpåverkan väljs säkerställs i fortsatt arbete och 
kommande upphandlingar.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Samtliga byggnader ska tredjepartscertifieras enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM i syfte att kvalitetssäkra 
och följa upp miljöfrågor
relaterade till byggnaderna.

Byggaktörer

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen

Utred vad som krävs för att boende ska kunna tänka sig bo mindre och 
analysera om åtgärder kan genomföras.

Byggaktörer

Stora arbetsplatser bör ha ett aktivt hållbarhetsarbete och stödjas genom 
Gröna Hyresavtal.

Byggaktörer

Verksamheter med driftkarafter att utveckla sina utbud, varor och tjänster 
till att bli mer hållbara ska främjas.

Byggaktörer

Lokaler ska där det är möjligt utformas flexibla för att möjliggöra 
samutnyttjande mellan olika verksamheter över dygnet och året.

Byggaktörer,
Lokalförvaltningen

Det ska finnas platser planerade för stadsodling. Byggaktörer

Det ska finnas platser planerade för fritidsaktiviteter för olika åldrar och 
behov.

Byggaktörer

Fastigheterna ska vara väl utformade för att ta emot varuleveranser, gärna 
samordnat inom fastigheten vilket underlättar logistiken för 
verksamheterna.

Byggaktörer

Bostäderna ska planeras för behov kopplat till för e-handel. Byggaktörer

Leveranser till fastigheterna ska ske med så liten negativ påverkan på 
stadsmiljön som möjligt och t ex anpassas ur ett barnperspektiv med t ex 
tidsreglering.

Trafikkontoret Tidsreglering hanteras i GFS-rapporten som en styrmekanism. Antalet 
transporter beror till stor del på om det blir någon samlastning eller inte, 
vilket redovisas i GFS-rapporten.

Grad av måluppfyllelse beror på möjliga åtgärder för urban logistik som 
samlastning och åtgärder tillsammans med aktuella verksamheter.

Måluppfyllnad

Åtgärd enligt hållbarhetsprogram (HÅP) Ansvarig enligt HÅP Hantering i GFS Kommentar

Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och 
vara den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna

Tillämpa projektets framtagna gestaltningsprinciper från 
Kvalitetsprogrammet i vidareutvecklingen av aktörsspecifika projektskisser.

Byggaktörer,
Stadsbyggnadskontoret

GFS:en hanterar de gestaltningsprinciper som avser allmän plats. Ett arbetsverktyg i form av en kravmatris har upprättats för allmän plats för 
att säkerställa att gestaltningsprinciper från Kvalitetsprogrammet 
inarbetas i GFS  för allmän plats.

Ett gestaltningsråd instiftas och leds av SBK som i samråd med Älvstranden 
godkänner projektskisser utifrån identitetsbeskrivningen och 
gestaltningsprinciperna och hållbarhetsprogrammet. En detaljerad 
uppdragsbeskrivning för rådet tas fram.

Stadsbyggnadskontoret i 
samråd med Älvstranden

SBK och Älvstranden har instiftat ett kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har medverkat i granskningen av Programhandlingen.

Skapa process som säkerställer att identitetsbärande byggnader och 
funktioner som höga hus och linbanan och allmän plats speglar identiteten.

Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

GFS:en hanterar den identitet och de funktioner som avser allmän plats. Hur 
detta hanteras redovisas i beskrivning och konsekvensbedömning av 
gestaltningsförslaget i GFS-rapportens  kapitel E och F.

Den stärkta identiteten framgår av Programhandlingens kapitel F1 där s k 
frizoner utgör identiteten för allmän plats. Detta arbetssätt beskrivs i PM 
till GFS-rapporten.

Staden tillämpar enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning i samverkan 
med Göteborg Konst.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Enprocentregeln gäller även för allmän plats. Inom ramen för GFS:en har Göteborgs Konst tagit fram ett Konstprogram 
som redovisar hur konsten ska hanteras i GFS och fortsatt arbete. 

Arbete med konst och utsmyckning sker enligt Masthuggskajens 
konstprogram.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Göteborg Konst har tagit fram ett nytt Konstprogram som även omfattar 
allmän plats.

Konstprogrammet utgör en del av GFS:en.

Temporära konstnärliga aktiviteter genomförs under byggtiden för att 
manifestera områdets identitet. Exempelvis vepor, plank, flyttbara 
konstinstallationer, graffitti, ställningsintäckningar osv.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Behovet av tillfälliga aktiviteter hanteras i GFS-rapportens  kapitel F. Konkretisering sker i fortsatt arbete och det är inget som omöjliggörs av 
utformningen enligt GFS-rapporten.

Dagvatten används i konstnärliga vatteninstallationer i det offentliga 
rummet och på skolgårdar där detta är möjligt.

Kretslopp och vatten,
byggaktörer, Göteborg
Konst, Trafikkontoret,
Park och naturförvaltningen

GFS:en hanterar dagvatten för allmän plats. Hur dagvatten föreslås hanteras 
på allmän plats framgår av GFS-rapportens kaptiel F. Dagvatten omfattas inte 
av 1%-regeln för konst. Skolgårdar hanteras inte av allmän plats.

I arbetet med GFS:en har samarbete skett med Rain Gothenburg. 
Måluppfyllelse försvåras av att Park- och Naturförvaltningen sagt nej till 
vatteninstallationer med hänsyn till driftkostnaden. Möjligheten till 
vatteninstallationer diskuteras därför mellan allmän plats och kvarter.

En temporär paviljong till Ostindiefararen skapas under genomförandetiden 
för att sedan ersättas av en permanent lösning.

Stiftelsen för Ostindiefararen

Enskilda fastighetsägare inom konsortiet som har sociala verksamheter 
och/eller målpunkter inom sina fastigheter verkar för bevarande i befintligt 
eller fortsatt placering av dessa inom planområdet.

Byggaktörer

Konsortiet verkar för att verksamheter som vänder sig till grupper i behov av 
socialt stöd bereds plats inom planområdet med syfte att förstärka 
områdets ”vana av socialt arbete”.

Byggaktörer

De krav som ställs i Belysningsprogram för Södra Älvstranden följs. Trafikkontoret, byggaktörer Bearbetning och färdigställande av Belysningsprogrammet för allmän plats 
har skett som en del av GFS-arbetet.

Belysningsprogrammet utgör underlag för hantering av belysning för 
allmän plats.

Kontrasterna mellan mörker och ljus bibehålls genom en belysning som är 
anpassad efter tidpunkt på dygnet, året och säsongen.

Trafikkontoret, byggaktörer Kontrasterna bibehålls genom den olika belysningshierarkier som valts och 
som redovisas i Belysningsprogrammet.

Belysningsprogrammet är en del av GFS:en. För kontraster mellan ljus och 
mörker krävs samordnig mellan allmän plats och kvarter.

Platser och byggnader som utgör primära landmärken ska vara belysta hela 
natten så att deras funktion som orienteringsmärken kan leda besökare och 
boende rätt alla tider på dygnet och året.

Trafikkontoret, byggaktörer Förslag till byggnader och landmärken som föreslås belysas nattetid framgår 
av Belysningsprogrammet.

Samordning med byggaktörer krävs.

Stråkens karaktär stärks av belysningen utmed dem i levande 
bottenvåningar och offentliga rum.

Trafikkontoret, byggaktörer Stråkens olika betydelse framgår av de olika belysningshierarkierna i 
Belysningsprogrammet. Hur detta hanteras vid utformning av bottenvåningar 
får säkerställas i kommande bygglovsprövning och granskning.

Ytterligare samverkan mellan byggaktörer och allmän plats krävs för att 
säkerställa måluppfyllelse. Detta kan till viss del ske i fortsatt arbete med 
GFS:en, men är också en fråga som hanteras vid bygglov och genom 
samordning mellan olika aktörer.

En checklista för bygglov för ljussättning tas fram för att underlätta 
bygglovshandläggningen för ljusinstallationer.

Stadsbyggnadskontoret

Mål 2 - Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen

Ta fram plan för innovations- och utvecklingsprocess för Levande 
Bottenvåningar (process, organisation, tidplan och budget) med tydliga 
problemformuleringar och behovsanalys.

Älvstranden Utveckling
och konsortiekoordinator
med stöd av LBV-grupp

Ta fram Masterplan innehållande:
• Intressentkartläggning som möter målambitionen med LBV och 
Masthuggskajens identitet.
• Dialog med utvalda aktörer kopplat till intressentkartläggning för 
identifiering av utmaningar och möjliga lösningar för etablering.
• Utveckling av innehållskoncept utifrån dialogunderlag och utredningar 
som möter hållbarhetsmål, krav enligt Citylab och MHK identitet.

Byggaktörer i samverkan
med berörda förvaltningar
och bolag inom
Göteborgs stad

Masterplanen har varit underlag till den utformning av allmän plats som 
redovisas i GFS-rapporten.

Utveckla metoder som möjliggör en stor mix av verksamheter med olika 
betalningsförmåga, till exempel diversifierad hyressättning.

Byggaktörer

Utveckla samverkansmodeller/samverkansorganisation för att 
vidmakthålla och vidareutveckla ambitionerna om innehåll och karaktär 
även under förvaltningsfasen.

Byggaktörer i samverkan med 
andra berörda 
fastighetsägare och 
verksamheter

Säkerställa att planens zonering för bostadsändamål på kajen kompletteras 
med publika bottenvåningsverksamheter som lockar människor att möta 
vattnet.

Stadsbyggnadskontoret, 
byggaktörer

Utveckla strategi för etablering av temporära verksamheter och funktioner 
för att stötta befintliga verksamheter under byggskede. Koppla till 
utbyggnadsplan.

Byggaktörer

Färdigställ strategi för kulturkvarter som tydligt svarar mot intressenters 
förutsättningar i relation till placering, lokaler och hyror. Håll dialogen med 
intressenter levande och för in kulturintressenter i arbetet med 
Masterplan.

Byggaktörer

Säkerställ full flexibilitet i planen för att möjliggöra så många olika 
alternativ som möjligt för verksamheter och funktioner som ska samsas på 
Kommersenplatsen.

Älvstranden Utveckling,
Stadsbyggnadskontoret

Säkerställ att Kommersens verksamhet kan fungera även på kort sikt, trots 
byggnadens problematiska skick.

Riksbyggen (i egenskap
av fastighetsägare)

Starta platsbyggnadsprocess enligt Strategisk Platsbyggnad Kommersen. Älvstranden Utveckling i 
samverkan med Riksbyggen 
och andra intressenter

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen

Planens medgivna bostäder bli uppförda inom detaljplanens 
genomförandetid.

Byggaktörer, Älvstranden 
Utveckling

Byggaktörer som bygger hyresrätter ska ta fram affärsmodeller som 
möjliggör att målbilden för socialt blandat boende kan nås och hållas under 
15 år från inflytt.

Byggaktörer som bygger 
hyresrätter

Vid kompletterande markanvisning anvisas mark till aktörer som visar hur 
minst 10 procent av hyresrätterna kan erbjudas marknaden med en hyra om 
1100kr/kvm/år i 15 år (2017 års penningvärde).

Älvstranden Utveckling,
Fastighetskontoret

Nya koncept och affärsmodeller för bostadsrätter som bidrar till målbilden 
för socialt blandat boende ska tas fram.

Byggaktörer som bygger
bostadsrätter

Fördelning av lägenhetsstorlekar balanseras utifrån varje parts åtagande 
och affärsidé så att målbilden om socialt blandat boende nås.

Byggaktörer

Samverkansavtal kring kommunala andrahandskontrakt på sociala och 
medicinska grunder upprättas mellan kommunen och byggaktörer.

Fastighetskontoret,
byggaktörer

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet

Särskilda fördjupningar tas fram för de särskilt viktiga platserna som 
beskriver programmering av innehåll och hur kvaliteterna ska nås. Detta är 
underlag för projektering. Sociala och ekologiska och driftsmässiga 
kvaliteter säkras. Dessa ska stämmas av mot behov från tidigare dialoger 
etc.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, Älvstranden
Utveckling

GFS:en hanterar allmän plats. Fördjupningar för allmän plats är en del av den 
utformning som redovisas i GFS-rapporten. Separata PM har också upprättats 
för geografiska och tematiska frågor enligt listan i kapitel O i GFS-rapporten.

Under framtagandet av trafik- och gestaltningsförslaget har kontinuerliga 
avstämningar genomförts inom olika forum och med berörda aktörer och 
förvaltningar.

Skyltning till målpunkter och information om tillfälliga/temporära platser 
finns redan under planerings och genomförandefasen och är tydlig, flexibel 
och flyttbar.

Trafikkontoret Berörs kort i GFS-rapporten, men är huvudsakligen en fråga för kommande 
arbete.

Hanteras i fortsatt arbete och behöver samordnas med 
utbyggnadsplaneringen.

Bollplaner och odlingsplatser placerade på parkeringshusets
tak ska vara tillgängliga för allmänheten utan avgifter
eller krav på medlemskap.

Parkeringsbolaget

Alla platser är namngivna och det finns en tydlig skyltning inom området och 
genom området så att boende och besökande enkelt kan orientera sig.

Trafikkontoret Det behöver klargöras vilka platser som ska vara föremål för skyltning. Behov av Skyltprogram har lyfts under processen och principer redovias i 
GFS-rapporten.

Alla vistelseytor på tak utformas för fullgod trygghet, t ex alternativa
utgångar och god insyn (oavsett om de är privata eller allmänna).

Fastighetsägare som bygger 
platser på tak

Platser i området är flexibla och möjlighet för att koppla in på el och vatten 
byggs för att möjliggöra tillfälliga aktiviteter.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Diskussion har förts om hur många platser som rimligen bör ha anslutning av 
el och VA. Beslut har tagits på allmänplats-forum om tre lämpliga platser. 

De tre platserna inarbetas i GFS och systemhandling.

Sittplatser placeras ut med ett avstånd på max 25 meter. Trafikkontoret Övergripande placering av sittplatser framgår av trafik- och 
gestaltningsförslag i kapitel E. Även andra element som murar och 
avspärrningar kan anläggas sittvänliga.

Placering av sittplatser bearbetas i fortsatt arbete med GFS:en. 
Utgångspunkten är inte av avståndet ska vara 25 m utan en ändamålsenlig 
placering.

Mikroklimatstudien används som utgångspunkt för att skapa lugna platser 
med utformning och funktion för lä.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De studier som gjort inom detaljplanen för buller, vind och sol har varit 
utgångspunkt i GFS:en. Fördjupade studier av sol och buller har också gjorts 
utifrån framtagen modell.

Bra klimatlägen har diskuterats mellan Allmän plats och kvarter på 
gemensamma forum. 

Platser för rekreation och motion skapas på kajen och i östra
parken.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De stråk för gång- och cykel som anläggs blir en del av rekreationsmiljön kring 
älven. I både Masthuggsparken och Järnvågparken finns ytor för rekreation.

Stråk kopplas även till angränsade delar av staden, som stråket längs 
kajen som går vidare i projekt Skeppsbron.

Anläggning av lekplatser, aktivitets- och mötesplatser sker så att de finns 
tillgängliga inom 300 meter från alla delar av området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Platser för lek och aktivitet framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-
rapportens kapitel E. B la finns lek- och aktivitetsstråket längs 
Masthamnsgatan och Järnvågsparken.

Måluppfyllelsen stärks även av att områdets två förskolegårdar ska vara 
tillgängliga för övriga utanför kontorstid.

Varje mötesplats har minst två funktioner, eller sociotopvärden, vilka 
kombineras på olika sätt på olika platser och med god spridning inom 
området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Av trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E framgår hur mötesplater kan 
nyttjas för att t ex samordna rekreation och lek eller social samvaro och 
marknad.

För att säkerställa detta fullt ut föreslås Park- och Naturförvaltningen 
upprätta ny sociotopkarta för Masthuggskajen. Det är dock inget arbete 
som genomförts.

Skolgårdar ska utvecklas med stimulerande lekmiljöer för att stärka barns 
motoriska och mentala utveckling genom ett varierat utbud av vegetation, 
lekredskap, odlingsmöjligheter och aktivitetsytor.

Lokalsekretariatet/Lokalförva
ltningen,Stadsdelsförvaltning
en

Utformning av förskole- och skolgårdar ska nå en lekvärdesfaktor på tre. 
Stadens ramprogram föreskriver 35 m2/barn, Planen medger att 
utemiljöer/friyta ska vara 15–20 m2/barn.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Inomhus och utomhusmiljöer ska utvecklas utifrån ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv med senast tillgängliga kunskap.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Det ska vara möjligt att stänga av kvarteret närmast skolor och förskolor för 
fordonstrafik.

Trafikkontoret I GFS-rapporten hanteras behov av tidsstyrning av trafiken, t ex i anslutning 
till områdets två förskolor.

Frågan behöver diskuteras vidare. Det finns dock inget i GFS-rapporten som 
förhindrar en tidsstyrning.

Utformning och byggnation av förskolor ska göras så att flexibilitet för 
framtida ombyggnation till skolor är möjlig till rimlig insats.

Verksamheterna,
Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Barn ges möjlighet till att medverka i utformningen och påverka skolmiljön. Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

På skolgårdarna ska det finnas utrymme och tillräckligt jorddjup för 
vegetation och möjlighet till odling.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskolornas gårdar bidrar med ekosystemtjänster och har en grönytefaktor 
om lägst 0,6.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Utformningen av skolgårdar ska vara sådan att den fungerar även för annan 
typ av användning och för andra åldersgrupper utanför verksamhetens 
öppettider.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskole- och skollokaler ska utvecklas så att delar kan samnyttjas genom 
att göras tillgängliga för andra ändamål efter stängning.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Bullermodellering sker för att identifiera platser där särskild planering av 
bulleråtgärder krävs. Undersökningar om upplevelsen av ljud inom området 
genomförs före, under och efter genomförandet av planen.

Stadsbyggnadskontoret GFS:en har utgått från detaljplanens bulleranalyser och 
kompletterats med ny analys för Järnvågsparken. Fördjupad analys saknas för 
E45.

Trafikkontoret har ett pågående arbete med buller och akustik för allmän 
plats som ska fortsätta fram till färdig GFS.

En verktygslåda för ljudåtgärder tas fram och nyttjas vid utformningen av 
området. Verktygslådan innefattar även principer för hur ljud hanteras 
under byggskedet tas fram.
Åtgärder kan testas i testlab för ljud före.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar verktygslåda för allmän plats. Ett PM med förslag till 
bulleråtgärder och soundscaping har upprättats som en del av GFS-
rapporten.
Något test i testlab avses inte genomföras.

PM ska utgöra underlag för fortsatt arbete i kommande projektering. 
Beslut behöver tas om vilka åtgärder som ska inarbetas i utformningen.

Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping),
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer
attraktiv för att stärka stråkets överbryggning av trafikplatsen.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar detta avseende allmän plats. Platsen är identifierad i GFS-
rapportens kapitel Eoch F och ingår i PM om bulleråtgärder och soundscaping.

PoNF har sagt nej till vattenspel och dialog förs med Älvstranden om annan 
finansiär.

Bullermodellering uppdateras för att kvalitetssäkra bullernivåerna vid 
skolor, förskolor och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret

Bullerskydd placeras tidigt på de platser de beskrivs i plankartan. Trafikkontoret Frågan har lyfts i Genomförandeforum så att bullerskydd är på plats innan t ex 
bostäder blir inflyttningsklara.

De justeringar som gjorts i tidplanen fungerar dåligt med föreslagna 
bullerskydd och det kan därför bli aktuellt med tillfälliga skyddsåtgärder. 
Det är dock inget som allmän plats hanterar.

Dagsljusanalys tas fram på strukturnivå. De knyts sedan till ordinarie 
utvecklingsprocess för projektet och används i det vidare arbetet för att 
bevaka att mål och ambitionsnivåer konkretiseras och framtagna verktyg 
nyttjas.

Konsortiet, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet och 
lämpliga lägen framgår av GFS-rapporten.

Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en.

Slutsatserna från de genomförda analyserna dagsljus ska nyttjas vid 
exempelvis byggnadsutformning, placering av träd etc.

Byggaktörer, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet. Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en. För 
ökad måluppfyllelse behöver kvarter redovisa utformning av samtliga 
byggnader så att dessa kan inarbetas i modell och fotavtrycket på allmän 
plats hanteras.

Vid projektering av kvarter ska särskild analys göras så att inte de 
identifierade viktiga platserna skuggas.

Byggaktörer STRYKS DÅ BYGGNADSHÖJDER FASTLAGTS I DETALJPLAN

Projektet utreder hur miljökvalitetsnormer klaras och hur stadens miljömål 
kring luftkvalitet nås på gårdar för skolor, förskolor och bostäder. Åtgärder 
utifrån utredning genomförs.

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

Rekommendationer i dagvattenutredningen följs så långt detta är möjligt 
vid projektering av området och områdets byggnader.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
Kretslopp och vatten,
byggaktörer

Dagvattenutredningen har av KoV uppdaterats under GFS-arbetet och en 
kompletterande skyfallsberäkning har också genomförts. Rekommendationer 
i dessa har inarbetats i GFS-rapportens kapitel F.

GFS-rapporten säkerställer rekommendationerna från tidigare 
dagvattenutredning avseende allmän plats.

Respektive part som anlägger grönskande miljöer arbetar enligt riktlinjerna 
ur ekosystemtjänstanalysen och bidrar till att förbättra nuläget

Park- och naturförvaltningen,
byggaktörer

Någon ekosystemanalys finns inte i underlagsmaterialet. Allmän plats har 
därför utgått från modell för grönytefaktor, vilket redovisas i GFS-rapportens 
kapitel F och som bilaga.

Krav på grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Denna uppfylls, men inte med 
marginal, varför säkerställande av grönska är viktigt i det fortsatta arbetet.

En närmare analys av vilka funktioner som är viktiga med avseende på 
klimatanpassning genomförs.

Byggaktörer

Ett älvkantsskydd mot översvämning byggs. Stadsbyggnadskontoret Ett tekniskt skydd som säkerställer risken för översvämning är en 
förutsättning i den reviderade höjdsättning som gjorts och som framgår av 
GFS-rapportens kapitel.

Den redovisade lösningen för översvämning har tagits fram i samråd 
mellan TK, KoV och SBK och redovisas i PM som är bilaga till GFS-rapporten.

Befintliga utlopp förses med backventiler och nya byggs med backventiler. Stadsbyggnadskontoret Backventiler är en förutsättning för vald lösning och redovisas i GFS-
rapportens kapitel F. Frågan hanteras vidare av Kretslopp och vatten.

Masthuggstorget och den östra parken byggs delvis nedsänka
för att vara en del i skyfallshanteringen inom området.
Samverkan sker med Platsbyggnad Kommersen.

Park- och naturförvaltningen Ytorna är nedsänkta och att detta är tillräckligt med avseende på skyfall har 
säkerställts i skyfallsberäkning.

Kommersenytan har inte ingått i beräkningen. Däremot kan den behövas 
vid tillfälliga lösningar under byggtiden.

Befintliga fastigheters spill- och dagvattenledningar ska där så är möjligt 
separeras.

Fastighetsägare

Planteringar och gröna ytor i området ska bidra till dagvattenhanteringen. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för dagvattenhantering framgår av GFS-rapportens kapitel F. Dagvattenhantering bearbetas vidare i kommande projektering utifrån 
dagvattenutredningens principer. Viktigt är att säkerställa föreslagna 
grönytor både avseende dagvattenhantering och grönytefaktor.

Maximal grönyta ska tillskapas i syfte att införa ekologiska, hälsomässiga 
kvaliteter samt en resilient stadsmiljö. Riktvärden för grönytefaktor och 
prioriterade ekosystemtjänster är verktyg för konkretisering av 
ambitionsnivåerna.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
byggaktörer

Maximal grönska går inte att tillskapa utifrån kollisioner med andra 
funktioner. Direktivet för grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Att detta 
uppfylls framgår av GFS-rapportens kapitel F.

Grönytefaktorn säkerställs i fortsatt projektering. Då grönytefaktorn 
inte uppfylls med marginal är säkerställande av grönska viktigt i det 
fortsatta arbetet.

Grönska längs ”gröna stråket” framförallt Masthamnsgatan ska prioriteras, 
både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. I 
detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

GFS:en hanterar allmän plats och kan inte styra över t ex växter på fasad. 
Placering av grönska längs Masthamnsgatan och övriga stråk framgår av trafik- 
och gestaltningsförslag. 

Konflikter mellan ledningar och träd redovisas i ett antal PM och kostnader 
för justering av ledningar framgår.
Frågan om grönska på fasad har lyfts och behöver konkretiseras 
tillsammans med berörda fastighetsägare i fortsatt arbete.

Växter som är rika på pollen och nektar väljs och insektsbon och holkar för 
fåglar, fladdermöss mm placeras ut på genomtänkta platser. Bisamhällen 
placeras på tak.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Val av växter har påbörjats i GFS-rapporten, bl a har specialister på stadsträd 
involverats i arbetet.

Arbetet med växtval konkretiseras i fortsatt arbete.

Utred om värdefulla träd ska bevaras. Ledningsägare inom området ska 
samarbeta för att bevara träd vid nedläggnings och underhållsarbeten.

Park- och naturförvaltningen Detta hanterades i detaljplaneskedet och dispens söktes för att ta bort träd. 
Dispens beviljades med kravet på att de 63 träd som tas bort ska ersättas 
med lika många. En kompletterande dispens ska sökas för ytterligare 25 träd 
på Olof Palmes plats. Placering av nya träd så att dispensen uppfylls framgår 
av trafik- och gestaltningsförslag.

Eventuella konflikter om andra val görs av ledningsägare hanteras av 
dessa.

Utred om sötvattenshabitat kan tillskapas i älven eller hamnkanalen. Park- och naturförvaltningen KRAVET STRYKS

Utred var grönska kan placeras för att bidra till bullermaskering
och bullerdämpning.

Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen

KRAVET STRYKS

Träd placeras med hänsyn till luftkvalitet och luftväxling. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

KRAVET STRYKS

Växter införskaffas tidigt och nyttjas på lämpliga platser under planerings 
och/eller genomförandeskedet. Växterna ska vara mobila och möjliga att 
flytta runt före det att de finner sin slutliga plats inom området.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

PoNF hanterar inköp av växter. Lämpliga platser på allmän plats bedöms som 
mycket svåra att hitta under byggskedet med hänsyn till övriga krav på 
framkomlighet, entreprenadytor etc.

Frågan bör lyftas med konsortiet om det finns förutsättningar att hitta 
några lämpliga ytor.

Jorddjupet i växtbäddar och på planterings- och odlingsytor ska vara fullgott 
och för ändamålet väl tilltaget. Jorddjup på bjälklag ska dimesinoneras för 
fullvuxna större träd.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Diskussioner har förts i samband med ledningsstråk och överdäckning av 
ramper till/från E45. Frågan har också lyfts med de fastighetsägare på Halvön 
och de som har källarplan under allmän plats.

Allmän plats har utgått från tillräckliga djup för växtbäddar. Detta behöver 
dock säkerställas tillsammans med kvarter under det fortsatta arbetet.

Vid utformninga av växtytor och planteringar ska skötsel och driftsekonomi 
beaktas. Växter med lågintensiv skötsel bör väljas.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för växtytor framgår av GFS-rapporten. PoNF har lämnat synpunkter 
på växtval i parkerna med hänsyn till skötsel etc.

En kostnadskalkyl har upprättas med Programhandlingen som grund. 
Denna kommer att uppdateras under fortsatt arbete.

Ovanpå p-huset i väst skapas plats och förutsättningar för
urban odling.

Byggaktörer

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och 
skola
Längs Masthamnsgatan skapas en gata där barns intressen,
säkerhet och trygghet prioriteras i utformningen av gatusektionen.
Bilar ges tillträde på barns och gåendes villkor.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av Masthamnsgatan har skett utifrån barns säkerhet och 
trygghet. Samtidigt har utformningen också fått anpassas efter befintliga och 
planerade verksamheter. Av GFS-rapporten och PM Urban logistik framgår 
möjligt antal transporter på Masthamnsgatan.

Möjlighet till måluppfyllelse styrs till stor del av de verksamheter som 
kommer att lokaliseras och om det genomförs åtgärder för effektiv gods- 
och avfallslogistik, t.ex. samlastning och tidsreglering.

Masthamnsgatan utformas till ett lek- och aktivitetsstråk i en
medskapande designprocess tillsammans med och för barn och
unga.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av lek- och aktivitetsstråket framgår av GFS-rapporten. En del i 
arbetet har varit underlag från den Medskapandeprocess som bedrivits med 
gymnasieungdomar och som pågår med förskolebarn.

En fortsatt Medskapandeprocess pågår inom staden där förskolebarn 
medverkar.

Särskilt fokus läggs på att skapa en säker passage för att
möjliggöra fri rörelse från Masthamnsgatan till Östra parken, kajen
och Skeppsbron, samt mot angränsande område väster om 
Masthamnsgatan. (till exempel genom parallella uppdrag/innovation).
Om möjligt startas detta redan i genomförandetskedet.

Trafikkontoret Passagen har bearbetats utifrån Kvalitetsprogrammet så att bredden på 
gaturummet minskats. För att hålla nere hastigheten har också utformning 
med vegetation och markmaterial bearbetats. Jämfört med idag beräknas 
trafiken nästan halveras. Järnvågsgatan kommer dock även 2035 att 
trafikeras av ca 14000 fordon/dygn.

Korsningen bedöms fortfarande passeras av 14000 fordon per dygn och 
kommer att vara en barriär. Detta gäller särskilt för barn. Behovet av att 
korsa Järnvågsgatan har minskat när målpunkten linbana har försvunnit.

Kartlägg tillsammans med barn- och unga deras målpunkter och 
rörelsemönster. Hastighetssäkra och gestalta passager över barriärer där 
det är möjligt så att Masthuggskajen integreras med närliggande områden 
ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Fokus på säkra skolvägar t ex upp till 
Oscar Fredrik skolan.

Trafikkontoret Någon kartläggning tillsammans med barn och unga har inte genomförts. 
Stråken till Nordhemsskolan och Oscar Fredriksskolan har identifierats och 
utformningen anpassats enligt GFS-rapportens kapitel F.

Stråken till skolorna ingår i GFS:en men inte i detaljplanen. Fortsatt arbete 
behöver samordnas med arbetet med Grön Transportplan.

Prioritera säkra gångstråk och cykelangöringar i anslutning till
förskolor framför bilparkering (samtidigt som handikapparkering
säkras). Möjliggör för parkering/förvaring av cykelkärra/barnvagn.

Trafikkontoret Gång- och cykelstråk i anslutning till de två förskolorna i kvarter G och B har 
prioriterats framför bilangöring. Det föreslås också att den angöring som 
krävs ska kunna tidsstyras.

Angöring till kringliggande verksamhetet och möjlighet till samlastning 
behöver säkerställas för full måluppfyllelse. Utgångspunkten att prioritera 
ner bilangöring behöver förankras med verksamheten, gäller bl a G2. 
Möjlighet till parkering i anläggning på längre avstånd kan behöva 
säkerställas.

Möjliggör för barn- och ungas cyklande genom att leda in barn och unga i 
lugnare cykelstråk.

Trafikkontoret Någon aktiv skyltning föreslås inte. Däremot definieras Masthamnsgatan som 
ett tydligt lugnare stråk, vilket beskrivs i GFS-rapportens kapitel E.

Även principer för cykelstråk mot närliggande skolor hanteras i 
GFS-rapporten. Fortsatt arbete behöver samordnas med arbetet med Grön 
Transportplan.

Allmän plats, parker och gator i Masthuggskajen utformas med ett tydligt 
fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet för alla, inklusive barn och 
personer med funktionsvariationer.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Utformningen framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-rapportens 
kapitel E. Oro avseende möjligheten att röra sig fritt för alla är framför allt 
andelen transporter på Masthamnsgatan. 

Ett förslag till tillgänglighetsplan ingår i GFS:en och arbetet fördjupas i 
fortsatt projektering.

Beakta barnperspektivet i utformningen av gods- och avfallslogistik
som rör t ex Masthamnsgatan.

Kretslopp och vatten,
Trafikkontoret

Behovet av lösningar för effektiv gods- och avfallslogistik, t.ex. 
samlastningscentral, är lyft för att reducera antalet transporter, vilket 
analyseras i GFS-rapportens kapitel F.

Måluppfyllelse oklar beroende på åtgärder inom urban logistik, somom det 
blir någon samlastningscentral eller inte. Även möjlighet till angöring till 
G2 från parkeringsanläggningen diskuteras. 

Säkra och trygga skolvägar blir ett särskilt avsnitt i Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadskontoret

Barnkonsekvensanalysens slutsatser integreras i Grön transportplan och i 
Trafikkontorets arbete med att ta fram Trafikförslag samt Park och 
Naturförvaltningens arbete med Parkförslag.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Relevanta krav har inarbetats i den kravmatris som styrt utformningen av 
allmän plats.

Delar av åtgärderna i avsitksförklaringen för Grön transportplan ligger 
utanför GFS-arbetet.

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas 
till fots, cykel eller kollektivt

Viktiga vardagsfunktioner såsom livsmedelsbutik, förskola, skola placeras 
med gångavstånd till kollektivtrafikhållplats.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret

Entréer och angöring på viktiga målpunkter anpassas i första hand för 
gående och cyklister.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Trafikkontoret

Angöring och entréer mot allmän plats har utgått från Masterplan 2019-02-18 
och stämts av med berörda aktörer. 

Osäkerhet kring vissa kvarter då inte alla aktörer påbörjat 
planeringen än.

Avsiktsförklaring för Grön Transportplan signeras och biläggs relevanta 
avtal.

Trafikkontoret, Älvstranden Hanteras inte av GFS

En struktur för hur verkställandet av Grön Transportplan ska integreras i 
andra processer kopplat till genomförandet tas fram. Processen för 
kontinuerlig uppföljning av verkställandet startar.

Trafikkontoret Hanteras inte av GFS

100 bilpoolsbilar etableras successivt i området. God tillgänglighet ska vara 
säkerställd från första inflyttning.

Parkeringsbolaget

Mobilitetslösningar för boende och verksamheter (t ex fordonspooler) som 
syftar till att ersätta behov av egen bil, finns i tillräcklig kapacitet från första 
inflyttning i området och finansieras genom modell som beskrivs i 
avsiktsförklaringen för Grön Transportplan.

Byggaktörer, 
Parkeringsbolaget

Varje fastighet förses med goda möjligheter för cykelparkering även för 
lastcyklar, och funktioner som underlättar för cyklister såsom 
serviceplatser, omklädningsmöjligheter IKT-lösningar etc.

Byggaktörer

Det finns parkeringsmöjligheter på allmän plats för lådcyklar med bra 
låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.

Trafikkontoret Parkeringsplatser för cyklar finns med i trafik- och gestatningsförslaget. Plats för lådcyklar konkretiseras i fortsatt arbete.

Möjlighet för laddning av elbilar ska finnas i alla p-anläggningar. Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Parkering för bilpooler ska vara de mest tillgängliga inom P-anläggningarna, 
på in/utfarts-plan och nära gångentréer.

Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på 
Masthuggskajen uppfyller Göteborgs klimatmål

Energistrategin för Masthuggskajen ska färdigställas med fördjupad analys 
av energinivåer för de olika bebyggelsetyperna. Det fortsatta arbetet ska 
också omfatta hantering av målkonflikter med gestaltningen genom dialog 
med stadsbyggnadskontoret och omfatta hur samverkan mellan byggaktörer 
och Göteborg Energi ska se ut. De gemensamma målen och vägvalen i 
Energistrategin konkretiseras och implementeras i respektive projekt 
viaaktörsspecifika handlingsplan. På så sätt kan kompetens och kreativitet 
som finns hos byggaktörer utnyttjas och bidra till lösningar.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling, Göteborg Energi,
Stadsbyggnadskontoret

Fjärrvärme och fjärrkyla med lågt klimatavtryck ska levereras till 
bebyggelsen från att byggnaderna tas i bruk. En plan för hur klimatavtrycket 
successivt ska minimeras ska finnas.

Göteborg Energi

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera boende/brukare 
användning av varmvatten och el ska finnas, t ex genom att kostnader bärs 
av boende och system för brukarpåverkan finns tillgängliga.

Byggaktörer

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera fastighetsägarens 
energianvändning ska finnas, t ex genom att kostnader för byggnadens 
värme och kyla bärs av fastighetsägaren.

Byggaktörer

Energianvändningen under byggtiden minimeras i respektive delprojekt 
såsom energieffektiv etablering, förnybar energi o s v. En ambition är att 
försöka få till fjärrvärme redan för byggskedet.

Byggaktörer,
Göteborg Energi

Materialval vid byggnation görs ur ett livscykelperspektiv där 
energianvändning för framtagande och destruering också beaktas. 
Gemensam kravställning för detta arbetas fram.

Byggaktörer

Lösningar för lokal energiproduktion planeras in i området där det är 
lämpligt. Lösningar som exempelvis solel kan samsas med andra 
användningsområden som t ex bullerskydd, gröna tak.

Byggaktörer

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, 
spara energi, dela och låna

Plats avsätts för återbruk med möjlighet finns att låna exempelvis verktyg 
samt skänka saker för återbruk.

Byggaktörer

Platser för återbrukande planeras och skapas i funktionsstråk för hållbara 
verksamheter och delandekultur.

Byggaktörer

Återbrukande och delandekultur synliggörs i området redan under 
genomförandefasen genom temporära lösningar.

Byggaktörer

Gestaltningen av torgytor och gaturum möjliggör flera användningsområden 
till exempel tillfälliga arrangemang eller försäljning.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Detta har varit utgångspunkt i trafik- och gestaltningsförslaget. T ex finns 
torgytorna vid Kommersen som kan användas för marknad etc och gräsytorna 
i östra parken som kan användas för utomhusbio.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Möjligheterna att låna finns synliga i gaturummet, exempelvis 
fordonspooler.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Skyltning av fordonspooler etc hanteras i senare skede, men platser för 
verksamheterna har lokaliserats tillsammans med aktörerna.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Avtal upprättas mellan kommunen och berörda fastighetsägare för att 
möjliggöra samutnyttjande av ytor på tak och förskole- och skolgårdar där så 
är möjligt, t ex på p-hustak.

Fastighetskontoret,
Parkeringsbolaget,
berörda fasighetsägare

Parkeringshuset planeras flexibelt för att möjliggöra en eventuellt
ändrad användning i framtiden.

Parkeringsbolaget

Fastighetsägare uppskattar sina avfallsmängder och dimensionerar 
återvinningsrum i fastigheten efter beräknat behov. Utgångpunkten är att 
allt vardagsavfall ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Boende och 
verksamheter har företrädesvis separata återvinningsutrymmen.

Byggaktörer

Kretslopp och vattens checklista att förebygga avfall i flerbostadshus, eller 
motsvarande, ska tillämpas.

Byggaktörer

Sopkorgar på allmänna platser är utformade med sorteringsfunktion. Park- och naturförvaltningen

Fiber byggs in i alla nya byggnader. Byggaktörer,
Trafikkontoret

GFS:en hanterar möjlighet till fiber i allmän plats. Fiber har ingått som en del i 
ledningssamordningen och i de övergripande ledningsstråk som redovisas i 
GFS-rapporten.

Konkretiseras av respektive ledningsägare. 

Det finns tekniska system som visualiserar hur mycket en individ eller grupp 
av individer (t ex bostadsrättsförening, hyreshus, skola) återvunnit under en 
vald tidsperiod.

Byggaktörer

Strategi för hur klimat-/miljö- och återbruksfrågorna kommuniceras till 
nyinflyttade i området tas fram samt tillhörande kommunikationsmaterial.

Byggaktörer

En massbalansberäkning ska göras för området. Utbyggnaden av halvön ska 
studeras särskilt och olika alternativ jämföras för att genomföras på det sätt 
som är mest resurseffektivt och med fokus på hälsa, miljö och ekonomi.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling

Byggnader projekteras så att materialen i byggnaderna på ett enkelt och 
kostnadseffektivt kan återanvändas vid rivning eller renovering så att 
avfallsmängden minimeras.

Byggaktörer

Där det är lämpligt ska återbrukade byggmaterial användas vid uppförandet 
av byggnader i området.

Byggaktörer

Material ska vara miljöanpassade och giftfria i linje med Göteborgs stads 
kemikalieplan. Material med minsta möjliga miljöpåverkan väljs och 
material dokumenteras i digital loggbok.
Byggande aktör tar fram specifika krav och rutiner för materialval i sitt 
projekt.

Byggaktörer Utformningen av allmän plats följer kemikalieplanen och att material med 
minsta möjliga miljöpåverkan väljs säkerställs i fortsatt arbete och 
kommande upphandlingar.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Samtliga byggnader ska tredjepartscertifieras enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM i syfte att kvalitetssäkra 
och följa upp miljöfrågor
relaterade till byggnaderna.

Byggaktörer

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen

Utred vad som krävs för att boende ska kunna tänka sig bo mindre och 
analysera om åtgärder kan genomföras.

Byggaktörer

Stora arbetsplatser bör ha ett aktivt hållbarhetsarbete och stödjas genom 
Gröna Hyresavtal.

Byggaktörer

Verksamheter med driftkarafter att utveckla sina utbud, varor och tjänster 
till att bli mer hållbara ska främjas.

Byggaktörer

Lokaler ska där det är möjligt utformas flexibla för att möjliggöra 
samutnyttjande mellan olika verksamheter över dygnet och året.

Byggaktörer,
Lokalförvaltningen

Det ska finnas platser planerade för stadsodling. Byggaktörer

Det ska finnas platser planerade för fritidsaktiviteter för olika åldrar och 
behov.

Byggaktörer

Fastigheterna ska vara väl utformade för att ta emot varuleveranser, gärna 
samordnat inom fastigheten vilket underlättar logistiken för 
verksamheterna.

Byggaktörer

Bostäderna ska planeras för behov kopplat till för e-handel. Byggaktörer

Leveranser till fastigheterna ska ske med så liten negativ påverkan på 
stadsmiljön som möjligt och t ex anpassas ur ett barnperspektiv med t ex 
tidsreglering.

Trafikkontoret Tidsreglering hanteras i GFS-rapporten som en styrmekanism. Antalet 
transporter beror till stor del på om det blir någon samlastning eller inte, 
vilket redovisas i GFS-rapporten.

Grad av måluppfyllelse beror på möjliga åtgärder för urban logistik som 
samlastning och åtgärder tillsammans med aktuella verksamheter.

Måluppfyllnad
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Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och 
vara den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna

Tillämpa projektets framtagna gestaltningsprinciper från 
Kvalitetsprogrammet i vidareutvecklingen av aktörsspecifika projektskisser.

Byggaktörer,
Stadsbyggnadskontoret

GFS:en hanterar de gestaltningsprinciper som avser allmän plats. Ett arbetsverktyg i form av en kravmatris har upprättats för allmän plats för 
att säkerställa att gestaltningsprinciper från Kvalitetsprogrammet 
inarbetas i GFS  för allmän plats.

Ett gestaltningsråd instiftas och leds av SBK som i samråd med Älvstranden 
godkänner projektskisser utifrån identitetsbeskrivningen och 
gestaltningsprinciperna och hållbarhetsprogrammet. En detaljerad 
uppdragsbeskrivning för rådet tas fram.

Stadsbyggnadskontoret i 
samråd med Älvstranden

SBK och Älvstranden har instiftat ett kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har medverkat i granskningen av Programhandlingen.

Skapa process som säkerställer att identitetsbärande byggnader och 
funktioner som höga hus och linbanan och allmän plats speglar identiteten.

Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

GFS:en hanterar den identitet och de funktioner som avser allmän plats. Hur 
detta hanteras redovisas i beskrivning och konsekvensbedömning av 
gestaltningsförslaget i GFS-rapportens  kapitel E och F.

Den stärkta identiteten framgår av Programhandlingens kapitel F1 där s k 
frizoner utgör identiteten för allmän plats. Detta arbetssätt beskrivs i PM 
till GFS-rapporten.

Staden tillämpar enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning i samverkan 
med Göteborg Konst.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Enprocentregeln gäller även för allmän plats. Inom ramen för GFS:en har Göteborgs Konst tagit fram ett Konstprogram 
som redovisar hur konsten ska hanteras i GFS och fortsatt arbete. 

Arbete med konst och utsmyckning sker enligt Masthuggskajens 
konstprogram.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Göteborg Konst har tagit fram ett nytt Konstprogram som även omfattar 
allmän plats.

Konstprogrammet utgör en del av GFS:en.

Temporära konstnärliga aktiviteter genomförs under byggtiden för att 
manifestera områdets identitet. Exempelvis vepor, plank, flyttbara 
konstinstallationer, graffitti, ställningsintäckningar osv.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Behovet av tillfälliga aktiviteter hanteras i GFS-rapportens  kapitel F. Konkretisering sker i fortsatt arbete och det är inget som omöjliggörs av 
utformningen enligt GFS-rapporten.

Dagvatten används i konstnärliga vatteninstallationer i det offentliga 
rummet och på skolgårdar där detta är möjligt.

Kretslopp och vatten,
byggaktörer, Göteborg
Konst, Trafikkontoret,
Park och naturförvaltningen

GFS:en hanterar dagvatten för allmän plats. Hur dagvatten föreslås hanteras 
på allmän plats framgår av GFS-rapportens kaptiel F. Dagvatten omfattas inte 
av 1%-regeln för konst. Skolgårdar hanteras inte av allmän plats.

I arbetet med GFS:en har samarbete skett med Rain Gothenburg. 
Måluppfyllelse försvåras av att Park- och Naturförvaltningen sagt nej till 
vatteninstallationer med hänsyn till driftkostnaden. Möjligheten till 
vatteninstallationer diskuteras därför mellan allmän plats och kvarter.

En temporär paviljong till Ostindiefararen skapas under genomförandetiden 
för att sedan ersättas av en permanent lösning.

Stiftelsen för Ostindiefararen

Enskilda fastighetsägare inom konsortiet som har sociala verksamheter 
och/eller målpunkter inom sina fastigheter verkar för bevarande i befintligt 
eller fortsatt placering av dessa inom planområdet.

Byggaktörer

Konsortiet verkar för att verksamheter som vänder sig till grupper i behov av 
socialt stöd bereds plats inom planområdet med syfte att förstärka 
områdets ”vana av socialt arbete”.

Byggaktörer

De krav som ställs i Belysningsprogram för Södra Älvstranden följs. Trafikkontoret, byggaktörer Bearbetning och färdigställande av Belysningsprogrammet för allmän plats 
har skett som en del av GFS-arbetet.

Belysningsprogrammet utgör underlag för hantering av belysning för 
allmän plats.

Kontrasterna mellan mörker och ljus bibehålls genom en belysning som är 
anpassad efter tidpunkt på dygnet, året och säsongen.

Trafikkontoret, byggaktörer Kontrasterna bibehålls genom den olika belysningshierarkier som valts och 
som redovisas i Belysningsprogrammet.

Belysningsprogrammet är en del av GFS:en. För kontraster mellan ljus och 
mörker krävs samordnig mellan allmän plats och kvarter.

Platser och byggnader som utgör primära landmärken ska vara belysta hela 
natten så att deras funktion som orienteringsmärken kan leda besökare och 
boende rätt alla tider på dygnet och året.

Trafikkontoret, byggaktörer Förslag till byggnader och landmärken som föreslås belysas nattetid framgår 
av Belysningsprogrammet.

Samordning med byggaktörer krävs.

Stråkens karaktär stärks av belysningen utmed dem i levande 
bottenvåningar och offentliga rum.

Trafikkontoret, byggaktörer Stråkens olika betydelse framgår av de olika belysningshierarkierna i 
Belysningsprogrammet. Hur detta hanteras vid utformning av bottenvåningar 
får säkerställas i kommande bygglovsprövning och granskning.

Ytterligare samverkan mellan byggaktörer och allmän plats krävs för att 
säkerställa måluppfyllelse. Detta kan till viss del ske i fortsatt arbete med 
GFS:en, men är också en fråga som hanteras vid bygglov och genom 
samordning mellan olika aktörer.

En checklista för bygglov för ljussättning tas fram för att underlätta 
bygglovshandläggningen för ljusinstallationer.

Stadsbyggnadskontoret

Mål 2 - Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen

Ta fram plan för innovations- och utvecklingsprocess för Levande 
Bottenvåningar (process, organisation, tidplan och budget) med tydliga 
problemformuleringar och behovsanalys.

Älvstranden Utveckling
och konsortiekoordinator
med stöd av LBV-grupp

Ta fram Masterplan innehållande:
• Intressentkartläggning som möter målambitionen med LBV och 
Masthuggskajens identitet.
• Dialog med utvalda aktörer kopplat till intressentkartläggning för 
identifiering av utmaningar och möjliga lösningar för etablering.
• Utveckling av innehållskoncept utifrån dialogunderlag och utredningar 
som möter hållbarhetsmål, krav enligt Citylab och MHK identitet.

Byggaktörer i samverkan
med berörda förvaltningar
och bolag inom
Göteborgs stad

Masterplanen har varit underlag till den utformning av allmän plats som 
redovisas i GFS-rapporten.

Utveckla metoder som möjliggör en stor mix av verksamheter med olika 
betalningsförmåga, till exempel diversifierad hyressättning.

Byggaktörer

Utveckla samverkansmodeller/samverkansorganisation för att 
vidmakthålla och vidareutveckla ambitionerna om innehåll och karaktär 
även under förvaltningsfasen.

Byggaktörer i samverkan med 
andra berörda 
fastighetsägare och 
verksamheter

Säkerställa att planens zonering för bostadsändamål på kajen kompletteras 
med publika bottenvåningsverksamheter som lockar människor att möta 
vattnet.

Stadsbyggnadskontoret, 
byggaktörer

Utveckla strategi för etablering av temporära verksamheter och funktioner 
för att stötta befintliga verksamheter under byggskede. Koppla till 
utbyggnadsplan.

Byggaktörer

Färdigställ strategi för kulturkvarter som tydligt svarar mot intressenters 
förutsättningar i relation till placering, lokaler och hyror. Håll dialogen med 
intressenter levande och för in kulturintressenter i arbetet med 
Masterplan.

Byggaktörer

Säkerställ full flexibilitet i planen för att möjliggöra så många olika 
alternativ som möjligt för verksamheter och funktioner som ska samsas på 
Kommersenplatsen.

Älvstranden Utveckling,
Stadsbyggnadskontoret

Säkerställ att Kommersens verksamhet kan fungera även på kort sikt, trots 
byggnadens problematiska skick.

Riksbyggen (i egenskap
av fastighetsägare)

Starta platsbyggnadsprocess enligt Strategisk Platsbyggnad Kommersen. Älvstranden Utveckling i 
samverkan med Riksbyggen 
och andra intressenter

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen

Planens medgivna bostäder bli uppförda inom detaljplanens 
genomförandetid.

Byggaktörer, Älvstranden 
Utveckling

Byggaktörer som bygger hyresrätter ska ta fram affärsmodeller som 
möjliggör att målbilden för socialt blandat boende kan nås och hållas under 
15 år från inflytt.

Byggaktörer som bygger 
hyresrätter

Vid kompletterande markanvisning anvisas mark till aktörer som visar hur 
minst 10 procent av hyresrätterna kan erbjudas marknaden med en hyra om 
1100kr/kvm/år i 15 år (2017 års penningvärde).

Älvstranden Utveckling,
Fastighetskontoret

Nya koncept och affärsmodeller för bostadsrätter som bidrar till målbilden 
för socialt blandat boende ska tas fram.

Byggaktörer som bygger
bostadsrätter

Fördelning av lägenhetsstorlekar balanseras utifrån varje parts åtagande 
och affärsidé så att målbilden om socialt blandat boende nås.

Byggaktörer

Samverkansavtal kring kommunala andrahandskontrakt på sociala och 
medicinska grunder upprättas mellan kommunen och byggaktörer.

Fastighetskontoret,
byggaktörer

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet

Särskilda fördjupningar tas fram för de särskilt viktiga platserna som 
beskriver programmering av innehåll och hur kvaliteterna ska nås. Detta är 
underlag för projektering. Sociala och ekologiska och driftsmässiga 
kvaliteter säkras. Dessa ska stämmas av mot behov från tidigare dialoger 
etc.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, Älvstranden
Utveckling

GFS:en hanterar allmän plats. Fördjupningar för allmän plats är en del av den 
utformning som redovisas i GFS-rapporten. Separata PM har också upprättats 
för geografiska och tematiska frågor enligt listan i kapitel O i GFS-rapporten.

Under framtagandet av trafik- och gestaltningsförslaget har kontinuerliga 
avstämningar genomförts inom olika forum och med berörda aktörer och 
förvaltningar.

Skyltning till målpunkter och information om tillfälliga/temporära platser 
finns redan under planerings och genomförandefasen och är tydlig, flexibel 
och flyttbar.

Trafikkontoret Berörs kort i GFS-rapporten, men är huvudsakligen en fråga för kommande 
arbete.

Hanteras i fortsatt arbete och behöver samordnas med 
utbyggnadsplaneringen.

Bollplaner och odlingsplatser placerade på parkeringshusets
tak ska vara tillgängliga för allmänheten utan avgifter
eller krav på medlemskap.

Parkeringsbolaget

Alla platser är namngivna och det finns en tydlig skyltning inom området och 
genom området så att boende och besökande enkelt kan orientera sig.

Trafikkontoret Det behöver klargöras vilka platser som ska vara föremål för skyltning. Behov av Skyltprogram har lyfts under processen och principer redovias i 
GFS-rapporten.

Alla vistelseytor på tak utformas för fullgod trygghet, t ex alternativa
utgångar och god insyn (oavsett om de är privata eller allmänna).

Fastighetsägare som bygger 
platser på tak

Platser i området är flexibla och möjlighet för att koppla in på el och vatten 
byggs för att möjliggöra tillfälliga aktiviteter.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Diskussion har förts om hur många platser som rimligen bör ha anslutning av 
el och VA. Beslut har tagits på allmänplats-forum om tre lämpliga platser. 

De tre platserna inarbetas i GFS och systemhandling.

Sittplatser placeras ut med ett avstånd på max 25 meter. Trafikkontoret Övergripande placering av sittplatser framgår av trafik- och 
gestaltningsförslag i kapitel E. Även andra element som murar och 
avspärrningar kan anläggas sittvänliga.

Placering av sittplatser bearbetas i fortsatt arbete med GFS:en. 
Utgångspunkten är inte av avståndet ska vara 25 m utan en ändamålsenlig 
placering.

Mikroklimatstudien används som utgångspunkt för att skapa lugna platser 
med utformning och funktion för lä.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De studier som gjort inom detaljplanen för buller, vind och sol har varit 
utgångspunkt i GFS:en. Fördjupade studier av sol och buller har också gjorts 
utifrån framtagen modell.

Bra klimatlägen har diskuterats mellan Allmän plats och kvarter på 
gemensamma forum. 

Platser för rekreation och motion skapas på kajen och i östra
parken.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De stråk för gång- och cykel som anläggs blir en del av rekreationsmiljön kring 
älven. I både Masthuggsparken och Järnvågparken finns ytor för rekreation.

Stråk kopplas även till angränsade delar av staden, som stråket längs 
kajen som går vidare i projekt Skeppsbron.

Anläggning av lekplatser, aktivitets- och mötesplatser sker så att de finns 
tillgängliga inom 300 meter från alla delar av området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Platser för lek och aktivitet framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-
rapportens kapitel E. B la finns lek- och aktivitetsstråket längs 
Masthamnsgatan och Järnvågsparken.

Måluppfyllelsen stärks även av att områdets två förskolegårdar ska vara 
tillgängliga för övriga utanför kontorstid.

Varje mötesplats har minst två funktioner, eller sociotopvärden, vilka 
kombineras på olika sätt på olika platser och med god spridning inom 
området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Av trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E framgår hur mötesplater kan 
nyttjas för att t ex samordna rekreation och lek eller social samvaro och 
marknad.

För att säkerställa detta fullt ut föreslås Park- och Naturförvaltningen 
upprätta ny sociotopkarta för Masthuggskajen. Det är dock inget arbete 
som genomförts.

Skolgårdar ska utvecklas med stimulerande lekmiljöer för att stärka barns 
motoriska och mentala utveckling genom ett varierat utbud av vegetation, 
lekredskap, odlingsmöjligheter och aktivitetsytor.

Lokalsekretariatet/Lokalförva
ltningen,Stadsdelsförvaltning
en

Utformning av förskole- och skolgårdar ska nå en lekvärdesfaktor på tre. 
Stadens ramprogram föreskriver 35 m2/barn, Planen medger att 
utemiljöer/friyta ska vara 15–20 m2/barn.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Inomhus och utomhusmiljöer ska utvecklas utifrån ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv med senast tillgängliga kunskap.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Det ska vara möjligt att stänga av kvarteret närmast skolor och förskolor för 
fordonstrafik.

Trafikkontoret I GFS-rapporten hanteras behov av tidsstyrning av trafiken, t ex i anslutning 
till områdets två förskolor.

Frågan behöver diskuteras vidare. Det finns dock inget i GFS-rapporten som 
förhindrar en tidsstyrning.

Utformning och byggnation av förskolor ska göras så att flexibilitet för 
framtida ombyggnation till skolor är möjlig till rimlig insats.

Verksamheterna,
Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Barn ges möjlighet till att medverka i utformningen och påverka skolmiljön. Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

På skolgårdarna ska det finnas utrymme och tillräckligt jorddjup för 
vegetation och möjlighet till odling.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskolornas gårdar bidrar med ekosystemtjänster och har en grönytefaktor 
om lägst 0,6.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Utformningen av skolgårdar ska vara sådan att den fungerar även för annan 
typ av användning och för andra åldersgrupper utanför verksamhetens 
öppettider.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskole- och skollokaler ska utvecklas så att delar kan samnyttjas genom 
att göras tillgängliga för andra ändamål efter stängning.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Bullermodellering sker för att identifiera platser där särskild planering av 
bulleråtgärder krävs. Undersökningar om upplevelsen av ljud inom området 
genomförs före, under och efter genomförandet av planen.

Stadsbyggnadskontoret GFS:en har utgått från detaljplanens bulleranalyser och 
kompletterats med ny analys för Järnvågsparken. Fördjupad analys saknas för 
E45.

Trafikkontoret har ett pågående arbete med buller och akustik för allmän 
plats som ska fortsätta fram till färdig GFS.

En verktygslåda för ljudåtgärder tas fram och nyttjas vid utformningen av 
området. Verktygslådan innefattar även principer för hur ljud hanteras 
under byggskedet tas fram.
Åtgärder kan testas i testlab för ljud före.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar verktygslåda för allmän plats. Ett PM med förslag till 
bulleråtgärder och soundscaping har upprättats som en del av GFS-
rapporten.
Något test i testlab avses inte genomföras.

PM ska utgöra underlag för fortsatt arbete i kommande projektering. 
Beslut behöver tas om vilka åtgärder som ska inarbetas i utformningen.

Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping),
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer
attraktiv för att stärka stråkets överbryggning av trafikplatsen.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar detta avseende allmän plats. Platsen är identifierad i GFS-
rapportens kapitel Eoch F och ingår i PM om bulleråtgärder och soundscaping.

PoNF har sagt nej till vattenspel och dialog förs med Älvstranden om annan 
finansiär.

Bullermodellering uppdateras för att kvalitetssäkra bullernivåerna vid 
skolor, förskolor och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret

Bullerskydd placeras tidigt på de platser de beskrivs i plankartan. Trafikkontoret Frågan har lyfts i Genomförandeforum så att bullerskydd är på plats innan t ex 
bostäder blir inflyttningsklara.

De justeringar som gjorts i tidplanen fungerar dåligt med föreslagna 
bullerskydd och det kan därför bli aktuellt med tillfälliga skyddsåtgärder. 
Det är dock inget som allmän plats hanterar.

Dagsljusanalys tas fram på strukturnivå. De knyts sedan till ordinarie 
utvecklingsprocess för projektet och används i det vidare arbetet för att 
bevaka att mål och ambitionsnivåer konkretiseras och framtagna verktyg 
nyttjas.

Konsortiet, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet och 
lämpliga lägen framgår av GFS-rapporten.

Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en.

Slutsatserna från de genomförda analyserna dagsljus ska nyttjas vid 
exempelvis byggnadsutformning, placering av träd etc.

Byggaktörer, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet. Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en. För 
ökad måluppfyllelse behöver kvarter redovisa utformning av samtliga 
byggnader så att dessa kan inarbetas i modell och fotavtrycket på allmän 
plats hanteras.

Vid projektering av kvarter ska särskild analys göras så att inte de 
identifierade viktiga platserna skuggas.

Byggaktörer STRYKS DÅ BYGGNADSHÖJDER FASTLAGTS I DETALJPLAN

Projektet utreder hur miljökvalitetsnormer klaras och hur stadens miljömål 
kring luftkvalitet nås på gårdar för skolor, förskolor och bostäder. Åtgärder 
utifrån utredning genomförs.

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

Rekommendationer i dagvattenutredningen följs så långt detta är möjligt 
vid projektering av området och områdets byggnader.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
Kretslopp och vatten,
byggaktörer

Dagvattenutredningen har av KoV uppdaterats under GFS-arbetet och en 
kompletterande skyfallsberäkning har också genomförts. Rekommendationer 
i dessa har inarbetats i GFS-rapportens kapitel F.

GFS-rapporten säkerställer rekommendationerna från tidigare 
dagvattenutredning avseende allmän plats.

Respektive part som anlägger grönskande miljöer arbetar enligt riktlinjerna 
ur ekosystemtjänstanalysen och bidrar till att förbättra nuläget

Park- och naturförvaltningen,
byggaktörer

Någon ekosystemanalys finns inte i underlagsmaterialet. Allmän plats har 
därför utgått från modell för grönytefaktor, vilket redovisas i GFS-rapportens 
kapitel F och som bilaga.

Krav på grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Denna uppfylls, men inte med 
marginal, varför säkerställande av grönska är viktigt i det fortsatta arbetet.

En närmare analys av vilka funktioner som är viktiga med avseende på 
klimatanpassning genomförs.

Byggaktörer

Ett älvkantsskydd mot översvämning byggs. Stadsbyggnadskontoret Ett tekniskt skydd som säkerställer risken för översvämning är en 
förutsättning i den reviderade höjdsättning som gjorts och som framgår av 
GFS-rapportens kapitel.

Den redovisade lösningen för översvämning har tagits fram i samråd 
mellan TK, KoV och SBK och redovisas i PM som är bilaga till GFS-rapporten.

Befintliga utlopp förses med backventiler och nya byggs med backventiler. Stadsbyggnadskontoret Backventiler är en förutsättning för vald lösning och redovisas i GFS-
rapportens kapitel F. Frågan hanteras vidare av Kretslopp och vatten.

Masthuggstorget och den östra parken byggs delvis nedsänka
för att vara en del i skyfallshanteringen inom området.
Samverkan sker med Platsbyggnad Kommersen.

Park- och naturförvaltningen Ytorna är nedsänkta och att detta är tillräckligt med avseende på skyfall har 
säkerställts i skyfallsberäkning.

Kommersenytan har inte ingått i beräkningen. Däremot kan den behövas 
vid tillfälliga lösningar under byggtiden.

Befintliga fastigheters spill- och dagvattenledningar ska där så är möjligt 
separeras.

Fastighetsägare

Planteringar och gröna ytor i området ska bidra till dagvattenhanteringen. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för dagvattenhantering framgår av GFS-rapportens kapitel F. Dagvattenhantering bearbetas vidare i kommande projektering utifrån 
dagvattenutredningens principer. Viktigt är att säkerställa föreslagna 
grönytor både avseende dagvattenhantering och grönytefaktor.

Maximal grönyta ska tillskapas i syfte att införa ekologiska, hälsomässiga 
kvaliteter samt en resilient stadsmiljö. Riktvärden för grönytefaktor och 
prioriterade ekosystemtjänster är verktyg för konkretisering av 
ambitionsnivåerna.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
byggaktörer

Maximal grönska går inte att tillskapa utifrån kollisioner med andra 
funktioner. Direktivet för grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Att detta 
uppfylls framgår av GFS-rapportens kapitel F.

Grönytefaktorn säkerställs i fortsatt projektering. Då grönytefaktorn 
inte uppfylls med marginal är säkerställande av grönska viktigt i det 
fortsatta arbetet.

Grönska längs ”gröna stråket” framförallt Masthamnsgatan ska prioriteras, 
både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. I 
detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

GFS:en hanterar allmän plats och kan inte styra över t ex växter på fasad. 
Placering av grönska längs Masthamnsgatan och övriga stråk framgår av trafik- 
och gestaltningsförslag. 

Konflikter mellan ledningar och träd redovisas i ett antal PM och kostnader 
för justering av ledningar framgår.
Frågan om grönska på fasad har lyfts och behöver konkretiseras 
tillsammans med berörda fastighetsägare i fortsatt arbete.

Växter som är rika på pollen och nektar väljs och insektsbon och holkar för 
fåglar, fladdermöss mm placeras ut på genomtänkta platser. Bisamhällen 
placeras på tak.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Val av växter har påbörjats i GFS-rapporten, bl a har specialister på stadsträd 
involverats i arbetet.

Arbetet med växtval konkretiseras i fortsatt arbete.

Utred om värdefulla träd ska bevaras. Ledningsägare inom området ska 
samarbeta för att bevara träd vid nedläggnings och underhållsarbeten.

Park- och naturförvaltningen Detta hanterades i detaljplaneskedet och dispens söktes för att ta bort träd. 
Dispens beviljades med kravet på att de 63 träd som tas bort ska ersättas 
med lika många. En kompletterande dispens ska sökas för ytterligare 25 träd 
på Olof Palmes plats. Placering av nya träd så att dispensen uppfylls framgår 
av trafik- och gestaltningsförslag.

Eventuella konflikter om andra val görs av ledningsägare hanteras av 
dessa.

Utred om sötvattenshabitat kan tillskapas i älven eller hamnkanalen. Park- och naturförvaltningen KRAVET STRYKS

Utred var grönska kan placeras för att bidra till bullermaskering
och bullerdämpning.

Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen

KRAVET STRYKS

Träd placeras med hänsyn till luftkvalitet och luftväxling. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

KRAVET STRYKS

Växter införskaffas tidigt och nyttjas på lämpliga platser under planerings 
och/eller genomförandeskedet. Växterna ska vara mobila och möjliga att 
flytta runt före det att de finner sin slutliga plats inom området.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

PoNF hanterar inköp av växter. Lämpliga platser på allmän plats bedöms som 
mycket svåra att hitta under byggskedet med hänsyn till övriga krav på 
framkomlighet, entreprenadytor etc.

Frågan bör lyftas med konsortiet om det finns förutsättningar att hitta 
några lämpliga ytor.

Jorddjupet i växtbäddar och på planterings- och odlingsytor ska vara fullgott 
och för ändamålet väl tilltaget. Jorddjup på bjälklag ska dimesinoneras för 
fullvuxna större träd.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Diskussioner har förts i samband med ledningsstråk och överdäckning av 
ramper till/från E45. Frågan har också lyfts med de fastighetsägare på Halvön 
och de som har källarplan under allmän plats.

Allmän plats har utgått från tillräckliga djup för växtbäddar. Detta behöver 
dock säkerställas tillsammans med kvarter under det fortsatta arbetet.

Vid utformninga av växtytor och planteringar ska skötsel och driftsekonomi 
beaktas. Växter med lågintensiv skötsel bör väljas.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för växtytor framgår av GFS-rapporten. PoNF har lämnat synpunkter 
på växtval i parkerna med hänsyn till skötsel etc.

En kostnadskalkyl har upprättas med Programhandlingen som grund. 
Denna kommer att uppdateras under fortsatt arbete.

Ovanpå p-huset i väst skapas plats och förutsättningar för
urban odling.

Byggaktörer

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och 
skola
Längs Masthamnsgatan skapas en gata där barns intressen,
säkerhet och trygghet prioriteras i utformningen av gatusektionen.
Bilar ges tillträde på barns och gåendes villkor.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av Masthamnsgatan har skett utifrån barns säkerhet och 
trygghet. Samtidigt har utformningen också fått anpassas efter befintliga och 
planerade verksamheter. Av GFS-rapporten och PM Urban logistik framgår 
möjligt antal transporter på Masthamnsgatan.

Möjlighet till måluppfyllelse styrs till stor del av de verksamheter som 
kommer att lokaliseras och om det genomförs åtgärder för effektiv gods- 
och avfallslogistik, t.ex. samlastning och tidsreglering.

Masthamnsgatan utformas till ett lek- och aktivitetsstråk i en
medskapande designprocess tillsammans med och för barn och
unga.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av lek- och aktivitetsstråket framgår av GFS-rapporten. En del i 
arbetet har varit underlag från den Medskapandeprocess som bedrivits med 
gymnasieungdomar och som pågår med förskolebarn.

En fortsatt Medskapandeprocess pågår inom staden där förskolebarn 
medverkar.

Särskilt fokus läggs på att skapa en säker passage för att
möjliggöra fri rörelse från Masthamnsgatan till Östra parken, kajen
och Skeppsbron, samt mot angränsande område väster om 
Masthamnsgatan. (till exempel genom parallella uppdrag/innovation).
Om möjligt startas detta redan i genomförandetskedet.

Trafikkontoret Passagen har bearbetats utifrån Kvalitetsprogrammet så att bredden på 
gaturummet minskats. För att hålla nere hastigheten har också utformning 
med vegetation och markmaterial bearbetats. Jämfört med idag beräknas 
trafiken nästan halveras. Järnvågsgatan kommer dock även 2035 att 
trafikeras av ca 14000 fordon/dygn.

Korsningen bedöms fortfarande passeras av 14000 fordon per dygn och 
kommer att vara en barriär. Detta gäller särskilt för barn. Behovet av att 
korsa Järnvågsgatan har minskat när målpunkten linbana har försvunnit.

Kartlägg tillsammans med barn- och unga deras målpunkter och 
rörelsemönster. Hastighetssäkra och gestalta passager över barriärer där 
det är möjligt så att Masthuggskajen integreras med närliggande områden 
ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Fokus på säkra skolvägar t ex upp till 
Oscar Fredrik skolan.

Trafikkontoret Någon kartläggning tillsammans med barn och unga har inte genomförts. 
Stråken till Nordhemsskolan och Oscar Fredriksskolan har identifierats och 
utformningen anpassats enligt GFS-rapportens kapitel F.

Stråken till skolorna ingår i GFS:en men inte i detaljplanen. Fortsatt arbete 
behöver samordnas med arbetet med Grön Transportplan.

Prioritera säkra gångstråk och cykelangöringar i anslutning till
förskolor framför bilparkering (samtidigt som handikapparkering
säkras). Möjliggör för parkering/förvaring av cykelkärra/barnvagn.

Trafikkontoret Gång- och cykelstråk i anslutning till de två förskolorna i kvarter G och B har 
prioriterats framför bilangöring. Det föreslås också att den angöring som 
krävs ska kunna tidsstyras.

Angöring till kringliggande verksamhetet och möjlighet till samlastning 
behöver säkerställas för full måluppfyllelse. Utgångspunkten att prioritera 
ner bilangöring behöver förankras med verksamheten, gäller bl a G2. 
Möjlighet till parkering i anläggning på längre avstånd kan behöva 
säkerställas.

Möjliggör för barn- och ungas cyklande genom att leda in barn och unga i 
lugnare cykelstråk.

Trafikkontoret Någon aktiv skyltning föreslås inte. Däremot definieras Masthamnsgatan som 
ett tydligt lugnare stråk, vilket beskrivs i GFS-rapportens kapitel E.

Även principer för cykelstråk mot närliggande skolor hanteras i 
GFS-rapporten. Fortsatt arbete behöver samordnas med arbetet med Grön 
Transportplan.

Allmän plats, parker och gator i Masthuggskajen utformas med ett tydligt 
fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet för alla, inklusive barn och 
personer med funktionsvariationer.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Utformningen framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-rapportens 
kapitel E. Oro avseende möjligheten att röra sig fritt för alla är framför allt 
andelen transporter på Masthamnsgatan. 

Ett förslag till tillgänglighetsplan ingår i GFS:en och arbetet fördjupas i 
fortsatt projektering.

Beakta barnperspektivet i utformningen av gods- och avfallslogistik
som rör t ex Masthamnsgatan.

Kretslopp och vatten,
Trafikkontoret

Behovet av lösningar för effektiv gods- och avfallslogistik, t.ex. 
samlastningscentral, är lyft för att reducera antalet transporter, vilket 
analyseras i GFS-rapportens kapitel F.

Måluppfyllelse oklar beroende på åtgärder inom urban logistik, somom det 
blir någon samlastningscentral eller inte. Även möjlighet till angöring till 
G2 från parkeringsanläggningen diskuteras. 

Säkra och trygga skolvägar blir ett särskilt avsnitt i Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadskontoret

Barnkonsekvensanalysens slutsatser integreras i Grön transportplan och i 
Trafikkontorets arbete med att ta fram Trafikförslag samt Park och 
Naturförvaltningens arbete med Parkförslag.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Relevanta krav har inarbetats i den kravmatris som styrt utformningen av 
allmän plats.

Delar av åtgärderna i avsitksförklaringen för Grön transportplan ligger 
utanför GFS-arbetet.

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas 
till fots, cykel eller kollektivt

Viktiga vardagsfunktioner såsom livsmedelsbutik, förskola, skola placeras 
med gångavstånd till kollektivtrafikhållplats.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret

Entréer och angöring på viktiga målpunkter anpassas i första hand för 
gående och cyklister.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Trafikkontoret

Angöring och entréer mot allmän plats har utgått från Masterplan 2019-02-18 
och stämts av med berörda aktörer. 

Osäkerhet kring vissa kvarter då inte alla aktörer påbörjat 
planeringen än.

Avsiktsförklaring för Grön Transportplan signeras och biläggs relevanta 
avtal.

Trafikkontoret, Älvstranden Hanteras inte av GFS

En struktur för hur verkställandet av Grön Transportplan ska integreras i 
andra processer kopplat till genomförandet tas fram. Processen för 
kontinuerlig uppföljning av verkställandet startar.

Trafikkontoret Hanteras inte av GFS

100 bilpoolsbilar etableras successivt i området. God tillgänglighet ska vara 
säkerställd från första inflyttning.

Parkeringsbolaget

Mobilitetslösningar för boende och verksamheter (t ex fordonspooler) som 
syftar till att ersätta behov av egen bil, finns i tillräcklig kapacitet från första 
inflyttning i området och finansieras genom modell som beskrivs i 
avsiktsförklaringen för Grön Transportplan.

Byggaktörer, 
Parkeringsbolaget

Varje fastighet förses med goda möjligheter för cykelparkering även för 
lastcyklar, och funktioner som underlättar för cyklister såsom 
serviceplatser, omklädningsmöjligheter IKT-lösningar etc.

Byggaktörer

Det finns parkeringsmöjligheter på allmän plats för lådcyklar med bra 
låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.

Trafikkontoret Parkeringsplatser för cyklar finns med i trafik- och gestatningsförslaget. Plats för lådcyklar konkretiseras i fortsatt arbete.

Möjlighet för laddning av elbilar ska finnas i alla p-anläggningar. Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Parkering för bilpooler ska vara de mest tillgängliga inom P-anläggningarna, 
på in/utfarts-plan och nära gångentréer.

Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på 
Masthuggskajen uppfyller Göteborgs klimatmål

Energistrategin för Masthuggskajen ska färdigställas med fördjupad analys 
av energinivåer för de olika bebyggelsetyperna. Det fortsatta arbetet ska 
också omfatta hantering av målkonflikter med gestaltningen genom dialog 
med stadsbyggnadskontoret och omfatta hur samverkan mellan byggaktörer 
och Göteborg Energi ska se ut. De gemensamma målen och vägvalen i 
Energistrategin konkretiseras och implementeras i respektive projekt 
viaaktörsspecifika handlingsplan. På så sätt kan kompetens och kreativitet 
som finns hos byggaktörer utnyttjas och bidra till lösningar.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling, Göteborg Energi,
Stadsbyggnadskontoret

Fjärrvärme och fjärrkyla med lågt klimatavtryck ska levereras till 
bebyggelsen från att byggnaderna tas i bruk. En plan för hur klimatavtrycket 
successivt ska minimeras ska finnas.

Göteborg Energi

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera boende/brukare 
användning av varmvatten och el ska finnas, t ex genom att kostnader bärs 
av boende och system för brukarpåverkan finns tillgängliga.

Byggaktörer

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera fastighetsägarens 
energianvändning ska finnas, t ex genom att kostnader för byggnadens 
värme och kyla bärs av fastighetsägaren.

Byggaktörer

Energianvändningen under byggtiden minimeras i respektive delprojekt 
såsom energieffektiv etablering, förnybar energi o s v. En ambition är att 
försöka få till fjärrvärme redan för byggskedet.

Byggaktörer,
Göteborg Energi

Materialval vid byggnation görs ur ett livscykelperspektiv där 
energianvändning för framtagande och destruering också beaktas. 
Gemensam kravställning för detta arbetas fram.

Byggaktörer

Lösningar för lokal energiproduktion planeras in i området där det är 
lämpligt. Lösningar som exempelvis solel kan samsas med andra 
användningsområden som t ex bullerskydd, gröna tak.

Byggaktörer

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, 
spara energi, dela och låna

Plats avsätts för återbruk med möjlighet finns att låna exempelvis verktyg 
samt skänka saker för återbruk.

Byggaktörer

Platser för återbrukande planeras och skapas i funktionsstråk för hållbara 
verksamheter och delandekultur.

Byggaktörer

Återbrukande och delandekultur synliggörs i området redan under 
genomförandefasen genom temporära lösningar.

Byggaktörer

Gestaltningen av torgytor och gaturum möjliggör flera användningsområden 
till exempel tillfälliga arrangemang eller försäljning.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Detta har varit utgångspunkt i trafik- och gestaltningsförslaget. T ex finns 
torgytorna vid Kommersen som kan användas för marknad etc och gräsytorna 
i östra parken som kan användas för utomhusbio.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Möjligheterna att låna finns synliga i gaturummet, exempelvis 
fordonspooler.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Skyltning av fordonspooler etc hanteras i senare skede, men platser för 
verksamheterna har lokaliserats tillsammans med aktörerna.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Avtal upprättas mellan kommunen och berörda fastighetsägare för att 
möjliggöra samutnyttjande av ytor på tak och förskole- och skolgårdar där så 
är möjligt, t ex på p-hustak.

Fastighetskontoret,
Parkeringsbolaget,
berörda fasighetsägare

Parkeringshuset planeras flexibelt för att möjliggöra en eventuellt
ändrad användning i framtiden.

Parkeringsbolaget

Fastighetsägare uppskattar sina avfallsmängder och dimensionerar 
återvinningsrum i fastigheten efter beräknat behov. Utgångpunkten är att 
allt vardagsavfall ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Boende och 
verksamheter har företrädesvis separata återvinningsutrymmen.

Byggaktörer

Kretslopp och vattens checklista att förebygga avfall i flerbostadshus, eller 
motsvarande, ska tillämpas.

Byggaktörer

Sopkorgar på allmänna platser är utformade med sorteringsfunktion. Park- och naturförvaltningen

Fiber byggs in i alla nya byggnader. Byggaktörer,
Trafikkontoret

GFS:en hanterar möjlighet till fiber i allmän plats. Fiber har ingått som en del i 
ledningssamordningen och i de övergripande ledningsstråk som redovisas i 
GFS-rapporten.

Konkretiseras av respektive ledningsägare. 

Det finns tekniska system som visualiserar hur mycket en individ eller grupp 
av individer (t ex bostadsrättsförening, hyreshus, skola) återvunnit under en 
vald tidsperiod.

Byggaktörer

Strategi för hur klimat-/miljö- och återbruksfrågorna kommuniceras till 
nyinflyttade i området tas fram samt tillhörande kommunikationsmaterial.

Byggaktörer

En massbalansberäkning ska göras för området. Utbyggnaden av halvön ska 
studeras särskilt och olika alternativ jämföras för att genomföras på det sätt 
som är mest resurseffektivt och med fokus på hälsa, miljö och ekonomi.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling

Byggnader projekteras så att materialen i byggnaderna på ett enkelt och 
kostnadseffektivt kan återanvändas vid rivning eller renovering så att 
avfallsmängden minimeras.

Byggaktörer

Där det är lämpligt ska återbrukade byggmaterial användas vid uppförandet 
av byggnader i området.

Byggaktörer

Material ska vara miljöanpassade och giftfria i linje med Göteborgs stads 
kemikalieplan. Material med minsta möjliga miljöpåverkan väljs och 
material dokumenteras i digital loggbok.
Byggande aktör tar fram specifika krav och rutiner för materialval i sitt 
projekt.

Byggaktörer Utformningen av allmän plats följer kemikalieplanen och att material med 
minsta möjliga miljöpåverkan väljs säkerställs i fortsatt arbete och 
kommande upphandlingar.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Samtliga byggnader ska tredjepartscertifieras enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM i syfte att kvalitetssäkra 
och följa upp miljöfrågor
relaterade till byggnaderna.

Byggaktörer

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen

Utred vad som krävs för att boende ska kunna tänka sig bo mindre och 
analysera om åtgärder kan genomföras.

Byggaktörer

Stora arbetsplatser bör ha ett aktivt hållbarhetsarbete och stödjas genom 
Gröna Hyresavtal.

Byggaktörer

Verksamheter med driftkarafter att utveckla sina utbud, varor och tjänster 
till att bli mer hållbara ska främjas.

Byggaktörer

Lokaler ska där det är möjligt utformas flexibla för att möjliggöra 
samutnyttjande mellan olika verksamheter över dygnet och året.

Byggaktörer,
Lokalförvaltningen

Det ska finnas platser planerade för stadsodling. Byggaktörer

Det ska finnas platser planerade för fritidsaktiviteter för olika åldrar och 
behov.

Byggaktörer

Fastigheterna ska vara väl utformade för att ta emot varuleveranser, gärna 
samordnat inom fastigheten vilket underlättar logistiken för 
verksamheterna.

Byggaktörer

Bostäderna ska planeras för behov kopplat till för e-handel. Byggaktörer

Leveranser till fastigheterna ska ske med så liten negativ påverkan på 
stadsmiljön som möjligt och t ex anpassas ur ett barnperspektiv med t ex 
tidsreglering.

Trafikkontoret Tidsreglering hanteras i GFS-rapporten som en styrmekanism. Antalet 
transporter beror till stor del på om det blir någon samlastning eller inte, 
vilket redovisas i GFS-rapporten.

Grad av måluppfyllelse beror på möjliga åtgärder för urban logistik som 
samlastning och åtgärder tillsammans med aktuella verksamheter.

Måluppfyllnad

Åtgärd enligt hållbarhetsprogram (HÅP) Ansvarig enligt HÅP Hantering i GFS Kommentar

Mål 1 – På Masthuggskajen kan du komma som du är och 
vara den du vill. Styrkan ligger i kontrasterna

Tillämpa projektets framtagna gestaltningsprinciper från 
Kvalitetsprogrammet i vidareutvecklingen av aktörsspecifika projektskisser.

Byggaktörer,
Stadsbyggnadskontoret

GFS:en hanterar de gestaltningsprinciper som avser allmän plats. Ett arbetsverktyg i form av en kravmatris har upprättats för allmän plats för 
att säkerställa att gestaltningsprinciper från Kvalitetsprogrammet 
inarbetas i GFS  för allmän plats.

Ett gestaltningsråd instiftas och leds av SBK som i samråd med Älvstranden 
godkänner projektskisser utifrån identitetsbeskrivningen och 
gestaltningsprinciperna och hållbarhetsprogrammet. En detaljerad 
uppdragsbeskrivning för rådet tas fram.

Stadsbyggnadskontoret i 
samråd med Älvstranden

SBK och Älvstranden har instiftat ett kvalitetsråd. Kvalitetsrådet har medverkat i granskningen av Programhandlingen.

Skapa process som säkerställer att identitetsbärande byggnader och 
funktioner som höga hus och linbanan och allmän plats speglar identiteten.

Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

GFS:en hanterar den identitet och de funktioner som avser allmän plats. Hur 
detta hanteras redovisas i beskrivning och konsekvensbedömning av 
gestaltningsförslaget i GFS-rapportens  kapitel E och F.

Den stärkta identiteten framgår av Programhandlingens kapitel F1 där s k 
frizoner utgör identiteten för allmän plats. Detta arbetssätt beskrivs i PM 
till GFS-rapporten.

Staden tillämpar enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning i samverkan 
med Göteborg Konst.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Enprocentregeln gäller även för allmän plats. Inom ramen för GFS:en har Göteborgs Konst tagit fram ett Konstprogram 
som redovisar hur konsten ska hanteras i GFS och fortsatt arbete. 

Arbete med konst och utsmyckning sker enligt Masthuggskajens 
konstprogram.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Göteborg Konst har tagit fram ett nytt Konstprogram som även omfattar 
allmän plats.

Konstprogrammet utgör en del av GFS:en.

Temporära konstnärliga aktiviteter genomförs under byggtiden för att 
manifestera områdets identitet. Exempelvis vepor, plank, flyttbara 
konstinstallationer, graffitti, ställningsintäckningar osv.

Byggaktörer och Göteborg
Konst, byggande förvaltningar

Behovet av tillfälliga aktiviteter hanteras i GFS-rapportens  kapitel F. Konkretisering sker i fortsatt arbete och det är inget som omöjliggörs av 
utformningen enligt GFS-rapporten.

Dagvatten används i konstnärliga vatteninstallationer i det offentliga 
rummet och på skolgårdar där detta är möjligt.

Kretslopp och vatten,
byggaktörer, Göteborg
Konst, Trafikkontoret,
Park och naturförvaltningen

GFS:en hanterar dagvatten för allmän plats. Hur dagvatten föreslås hanteras 
på allmän plats framgår av GFS-rapportens kaptiel F. Dagvatten omfattas inte 
av 1%-regeln för konst. Skolgårdar hanteras inte av allmän plats.

I arbetet med GFS:en har samarbete skett med Rain Gothenburg. 
Måluppfyllelse försvåras av att Park- och Naturförvaltningen sagt nej till 
vatteninstallationer med hänsyn till driftkostnaden. Möjligheten till 
vatteninstallationer diskuteras därför mellan allmän plats och kvarter.

En temporär paviljong till Ostindiefararen skapas under genomförandetiden 
för att sedan ersättas av en permanent lösning.

Stiftelsen för Ostindiefararen

Enskilda fastighetsägare inom konsortiet som har sociala verksamheter 
och/eller målpunkter inom sina fastigheter verkar för bevarande i befintligt 
eller fortsatt placering av dessa inom planområdet.

Byggaktörer

Konsortiet verkar för att verksamheter som vänder sig till grupper i behov av 
socialt stöd bereds plats inom planområdet med syfte att förstärka 
områdets ”vana av socialt arbete”.

Byggaktörer

De krav som ställs i Belysningsprogram för Södra Älvstranden följs. Trafikkontoret, byggaktörer Bearbetning och färdigställande av Belysningsprogrammet för allmän plats 
har skett som en del av GFS-arbetet.

Belysningsprogrammet utgör underlag för hantering av belysning för 
allmän plats.

Kontrasterna mellan mörker och ljus bibehålls genom en belysning som är 
anpassad efter tidpunkt på dygnet, året och säsongen.

Trafikkontoret, byggaktörer Kontrasterna bibehålls genom den olika belysningshierarkier som valts och 
som redovisas i Belysningsprogrammet.

Belysningsprogrammet är en del av GFS:en. För kontraster mellan ljus och 
mörker krävs samordnig mellan allmän plats och kvarter.

Platser och byggnader som utgör primära landmärken ska vara belysta hela 
natten så att deras funktion som orienteringsmärken kan leda besökare och 
boende rätt alla tider på dygnet och året.

Trafikkontoret, byggaktörer Förslag till byggnader och landmärken som föreslås belysas nattetid framgår 
av Belysningsprogrammet.

Samordning med byggaktörer krävs.

Stråkens karaktär stärks av belysningen utmed dem i levande 
bottenvåningar och offentliga rum.

Trafikkontoret, byggaktörer Stråkens olika betydelse framgår av de olika belysningshierarkierna i 
Belysningsprogrammet. Hur detta hanteras vid utformning av bottenvåningar 
får säkerställas i kommande bygglovsprövning och granskning.

Ytterligare samverkan mellan byggaktörer och allmän plats krävs för att 
säkerställa måluppfyllelse. Detta kan till viss del ske i fortsatt arbete med 
GFS:en, men är också en fråga som hanteras vid bygglov och genom 
samordning mellan olika aktörer.

En checklista för bygglov för ljussättning tas fram för att underlätta 
bygglovshandläggningen för ljusinstallationer.

Stadsbyggnadskontoret

Mål 2 - Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, vilja och kunna besöka Masthuggskajen

Ta fram plan för innovations- och utvecklingsprocess för Levande 
Bottenvåningar (process, organisation, tidplan och budget) med tydliga 
problemformuleringar och behovsanalys.

Älvstranden Utveckling
och konsortiekoordinator
med stöd av LBV-grupp

Ta fram Masterplan innehållande:
• Intressentkartläggning som möter målambitionen med LBV och 
Masthuggskajens identitet.
• Dialog med utvalda aktörer kopplat till intressentkartläggning för 
identifiering av utmaningar och möjliga lösningar för etablering.
• Utveckling av innehållskoncept utifrån dialogunderlag och utredningar 
som möter hållbarhetsmål, krav enligt Citylab och MHK identitet.

Byggaktörer i samverkan
med berörda förvaltningar
och bolag inom
Göteborgs stad

Masterplanen har varit underlag till den utformning av allmän plats som 
redovisas i GFS-rapporten.

Utveckla metoder som möjliggör en stor mix av verksamheter med olika 
betalningsförmåga, till exempel diversifierad hyressättning.

Byggaktörer

Utveckla samverkansmodeller/samverkansorganisation för att 
vidmakthålla och vidareutveckla ambitionerna om innehåll och karaktär 
även under förvaltningsfasen.

Byggaktörer i samverkan med 
andra berörda 
fastighetsägare och 
verksamheter

Säkerställa att planens zonering för bostadsändamål på kajen kompletteras 
med publika bottenvåningsverksamheter som lockar människor att möta 
vattnet.

Stadsbyggnadskontoret, 
byggaktörer

Utveckla strategi för etablering av temporära verksamheter och funktioner 
för att stötta befintliga verksamheter under byggskede. Koppla till 
utbyggnadsplan.

Byggaktörer

Färdigställ strategi för kulturkvarter som tydligt svarar mot intressenters 
förutsättningar i relation till placering, lokaler och hyror. Håll dialogen med 
intressenter levande och för in kulturintressenter i arbetet med 
Masterplan.

Byggaktörer

Säkerställ full flexibilitet i planen för att möjliggöra så många olika 
alternativ som möjligt för verksamheter och funktioner som ska samsas på 
Kommersenplatsen.

Älvstranden Utveckling,
Stadsbyggnadskontoret

Säkerställ att Kommersens verksamhet kan fungera även på kort sikt, trots 
byggnadens problematiska skick.

Riksbyggen (i egenskap
av fastighetsägare)

Starta platsbyggnadsprocess enligt Strategisk Platsbyggnad Kommersen. Älvstranden Utveckling i 
samverkan med Riksbyggen 
och andra intressenter

Mål 3 – Alla göteborgare ska, oavsett social eller ekonomisk 
bakgrund, ha möjlighet att bosätta sig på Masthuggskajen

Planens medgivna bostäder bli uppförda inom detaljplanens 
genomförandetid.

Byggaktörer, Älvstranden 
Utveckling

Byggaktörer som bygger hyresrätter ska ta fram affärsmodeller som 
möjliggör att målbilden för socialt blandat boende kan nås och hållas under 
15 år från inflytt.

Byggaktörer som bygger 
hyresrätter

Vid kompletterande markanvisning anvisas mark till aktörer som visar hur 
minst 10 procent av hyresrätterna kan erbjudas marknaden med en hyra om 
1100kr/kvm/år i 15 år (2017 års penningvärde).

Älvstranden Utveckling,
Fastighetskontoret

Nya koncept och affärsmodeller för bostadsrätter som bidrar till målbilden 
för socialt blandat boende ska tas fram.

Byggaktörer som bygger
bostadsrätter

Fördelning av lägenhetsstorlekar balanseras utifrån varje parts åtagande 
och affärsidé så att målbilden om socialt blandat boende nås.

Byggaktörer

Samverkansavtal kring kommunala andrahandskontrakt på sociala och 
medicinska grunder upprättas mellan kommunen och byggaktörer.

Fastighetskontoret,
byggaktörer

Mål 4 – På Masthuggskajen vill människor oavsett olikheter 
mötas och vistas utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet

Särskilda fördjupningar tas fram för de särskilt viktiga platserna som 
beskriver programmering av innehåll och hur kvaliteterna ska nås. Detta är 
underlag för projektering. Sociala och ekologiska och driftsmässiga 
kvaliteter säkras. Dessa ska stämmas av mot behov från tidigare dialoger 
etc.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, Älvstranden
Utveckling

GFS:en hanterar allmän plats. Fördjupningar för allmän plats är en del av den 
utformning som redovisas i GFS-rapporten. Separata PM har också upprättats 
för geografiska och tematiska frågor enligt listan i kapitel O i GFS-rapporten.

Under framtagandet av trafik- och gestaltningsförslaget har kontinuerliga 
avstämningar genomförts inom olika forum och med berörda aktörer och 
förvaltningar.

Skyltning till målpunkter och information om tillfälliga/temporära platser 
finns redan under planerings och genomförandefasen och är tydlig, flexibel 
och flyttbar.

Trafikkontoret Berörs kort i GFS-rapporten, men är huvudsakligen en fråga för kommande 
arbete.

Hanteras i fortsatt arbete och behöver samordnas med 
utbyggnadsplaneringen.

Bollplaner och odlingsplatser placerade på parkeringshusets
tak ska vara tillgängliga för allmänheten utan avgifter
eller krav på medlemskap.

Parkeringsbolaget

Alla platser är namngivna och det finns en tydlig skyltning inom området och 
genom området så att boende och besökande enkelt kan orientera sig.

Trafikkontoret Det behöver klargöras vilka platser som ska vara föremål för skyltning. Behov av Skyltprogram har lyfts under processen och principer redovias i 
GFS-rapporten.

Alla vistelseytor på tak utformas för fullgod trygghet, t ex alternativa
utgångar och god insyn (oavsett om de är privata eller allmänna).

Fastighetsägare som bygger 
platser på tak

Platser i området är flexibla och möjlighet för att koppla in på el och vatten 
byggs för att möjliggöra tillfälliga aktiviteter.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Diskussion har förts om hur många platser som rimligen bör ha anslutning av 
el och VA. Beslut har tagits på allmänplats-forum om tre lämpliga platser. 

De tre platserna inarbetas i GFS och systemhandling.

Sittplatser placeras ut med ett avstånd på max 25 meter. Trafikkontoret Övergripande placering av sittplatser framgår av trafik- och 
gestaltningsförslag i kapitel E. Även andra element som murar och 
avspärrningar kan anläggas sittvänliga.

Placering av sittplatser bearbetas i fortsatt arbete med GFS:en. 
Utgångspunkten är inte av avståndet ska vara 25 m utan en ändamålsenlig 
placering.

Mikroklimatstudien används som utgångspunkt för att skapa lugna platser 
med utformning och funktion för lä.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De studier som gjort inom detaljplanen för buller, vind och sol har varit 
utgångspunkt i GFS:en. Fördjupade studier av sol och buller har också gjorts 
utifrån framtagen modell.

Bra klimatlägen har diskuterats mellan Allmän plats och kvarter på 
gemensamma forum. 

Platser för rekreation och motion skapas på kajen och i östra
parken.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

De stråk för gång- och cykel som anläggs blir en del av rekreationsmiljön kring 
älven. I både Masthuggsparken och Järnvågparken finns ytor för rekreation.

Stråk kopplas även till angränsade delar av staden, som stråket längs 
kajen som går vidare i projekt Skeppsbron.

Anläggning av lekplatser, aktivitets- och mötesplatser sker så att de finns 
tillgängliga inom 300 meter från alla delar av området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Platser för lek och aktivitet framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-
rapportens kapitel E. B la finns lek- och aktivitetsstråket längs 
Masthamnsgatan och Järnvågsparken.

Måluppfyllelsen stärks även av att områdets två förskolegårdar ska vara 
tillgängliga för övriga utanför kontorstid.

Varje mötesplats har minst två funktioner, eller sociotopvärden, vilka 
kombineras på olika sätt på olika platser och med god spridning inom 
området.

Stadsbyggnadskontoret,
Park- och naturförvaltningen

Av trafik- och gestaltningsförslaget i kapitel E framgår hur mötesplater kan 
nyttjas för att t ex samordna rekreation och lek eller social samvaro och 
marknad.

För att säkerställa detta fullt ut föreslås Park- och Naturförvaltningen 
upprätta ny sociotopkarta för Masthuggskajen. Det är dock inget arbete 
som genomförts.

Skolgårdar ska utvecklas med stimulerande lekmiljöer för att stärka barns 
motoriska och mentala utveckling genom ett varierat utbud av vegetation, 
lekredskap, odlingsmöjligheter och aktivitetsytor.

Lokalsekretariatet/Lokalförva
ltningen,Stadsdelsförvaltning
en

Utformning av förskole- och skolgårdar ska nå en lekvärdesfaktor på tre. 
Stadens ramprogram föreskriver 35 m2/barn, Planen medger att 
utemiljöer/friyta ska vara 15–20 m2/barn.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Inomhus och utomhusmiljöer ska utvecklas utifrån ett jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv med senast tillgängliga kunskap.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen, 
Stadsdelsförvaltningen

Det ska vara möjligt att stänga av kvarteret närmast skolor och förskolor för 
fordonstrafik.

Trafikkontoret I GFS-rapporten hanteras behov av tidsstyrning av trafiken, t ex i anslutning 
till områdets två förskolor.

Frågan behöver diskuteras vidare. Det finns dock inget i GFS-rapporten som 
förhindrar en tidsstyrning.

Utformning och byggnation av förskolor ska göras så att flexibilitet för 
framtida ombyggnation till skolor är möjlig till rimlig insats.

Verksamheterna,
Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Barn ges möjlighet till att medverka i utformningen och påverka skolmiljön. Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

På skolgårdarna ska det finnas utrymme och tillräckligt jorddjup för 
vegetation och möjlighet till odling.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskolornas gårdar bidrar med ekosystemtjänster och har en grönytefaktor 
om lägst 0,6.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Utformningen av skolgårdar ska vara sådan att den fungerar även för annan 
typ av användning och för andra åldersgrupper utanför verksamhetens 
öppettider.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Förskole- och skollokaler ska utvecklas så att delar kan samnyttjas genom 
att göras tillgängliga för andra ändamål efter stängning.

Lokalsekretariatet/
Lokalförvaltningen

Bullermodellering sker för att identifiera platser där särskild planering av 
bulleråtgärder krävs. Undersökningar om upplevelsen av ljud inom området 
genomförs före, under och efter genomförandet av planen.

Stadsbyggnadskontoret GFS:en har utgått från detaljplanens bulleranalyser och 
kompletterats med ny analys för Järnvågsparken. Fördjupad analys saknas för 
E45.

Trafikkontoret har ett pågående arbete med buller och akustik för allmän 
plats som ska fortsätta fram till färdig GFS.

En verktygslåda för ljudåtgärder tas fram och nyttjas vid utformningen av 
området. Verktygslådan innefattar även principer för hur ljud hanteras 
under byggskedet tas fram.
Åtgärder kan testas i testlab för ljud före.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar verktygslåda för allmän plats. Ett PM med förslag till 
bulleråtgärder och soundscaping har upprättats som en del av GFS-
rapporten.
Något test i testlab avses inte genomföras.

PM ska utgöra underlag för fortsatt arbete i kommande projektering. 
Beslut behöver tas om vilka åtgärder som ska inarbetas i utformningen.

Vid Järnvågsgatan genomförs tillägg till ljudmiljön (soundscaping),
i den mån dessa kan förankras, som gör den mer
attraktiv för att stärka stråkets överbryggning av trafikplatsen.

Trafikkontoret, byggaktörer GFS:en hanterar detta avseende allmän plats. Platsen är identifierad i GFS-
rapportens kapitel Eoch F och ingår i PM om bulleråtgärder och soundscaping.

PoNF har sagt nej till vattenspel och dialog förs med Älvstranden om annan 
finansiär.

Bullermodellering uppdateras för att kvalitetssäkra bullernivåerna vid 
skolor, förskolor och bostäder.

Stadsbyggnadskontoret

Bullerskydd placeras tidigt på de platser de beskrivs i plankartan. Trafikkontoret Frågan har lyfts i Genomförandeforum så att bullerskydd är på plats innan t ex 
bostäder blir inflyttningsklara.

De justeringar som gjorts i tidplanen fungerar dåligt med föreslagna 
bullerskydd och det kan därför bli aktuellt med tillfälliga skyddsåtgärder. 
Det är dock inget som allmän plats hanterar.

Dagsljusanalys tas fram på strukturnivå. De knyts sedan till ordinarie 
utvecklingsprocess för projektet och används i det vidare arbetet för att 
bevaka att mål och ambitionsnivåer konkretiseras och framtagna verktyg 
nyttjas.

Konsortiet, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet och 
lämpliga lägen framgår av GFS-rapporten.

Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en.

Slutsatserna från de genomförda analyserna dagsljus ska nyttjas vid 
exempelvis byggnadsutformning, placering av träd etc.

Byggaktörer, förvaltningar Allmän plats har nyttjat solstudier i det fördjupade gestaltningsarbetet. Det fördjupade gestaltningsarbetet redovisas som en del av GFS:en. För 
ökad måluppfyllelse behöver kvarter redovisa utformning av samtliga 
byggnader så att dessa kan inarbetas i modell och fotavtrycket på allmän 
plats hanteras.

Vid projektering av kvarter ska särskild analys göras så att inte de 
identifierade viktiga platserna skuggas.

Byggaktörer STRYKS DÅ BYGGNADSHÖJDER FASTLAGTS I DETALJPLAN

Projektet utreder hur miljökvalitetsnormer klaras och hur stadens miljömål 
kring luftkvalitet nås på gårdar för skolor, förskolor och bostäder. Åtgärder 
utifrån utredning genomförs.

Miljöförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret,
byggaktörer

Rekommendationer i dagvattenutredningen följs så långt detta är möjligt 
vid projektering av området och områdets byggnader.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
Kretslopp och vatten,
byggaktörer

Dagvattenutredningen har av KoV uppdaterats under GFS-arbetet och en 
kompletterande skyfallsberäkning har också genomförts. Rekommendationer 
i dessa har inarbetats i GFS-rapportens kapitel F.

GFS-rapporten säkerställer rekommendationerna från tidigare 
dagvattenutredning avseende allmän plats.

Respektive part som anlägger grönskande miljöer arbetar enligt riktlinjerna 
ur ekosystemtjänstanalysen och bidrar till att förbättra nuläget

Park- och naturförvaltningen,
byggaktörer

Någon ekosystemanalys finns inte i underlagsmaterialet. Allmän plats har 
därför utgått från modell för grönytefaktor, vilket redovisas i GFS-rapportens 
kapitel F och som bilaga.

Krav på grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Denna uppfylls, men inte med 
marginal, varför säkerställande av grönska är viktigt i det fortsatta arbetet.

En närmare analys av vilka funktioner som är viktiga med avseende på 
klimatanpassning genomförs.

Byggaktörer

Ett älvkantsskydd mot översvämning byggs. Stadsbyggnadskontoret Ett tekniskt skydd som säkerställer risken för översvämning är en 
förutsättning i den reviderade höjdsättning som gjorts och som framgår av 
GFS-rapportens kapitel.

Den redovisade lösningen för översvämning har tagits fram i samråd 
mellan TK, KoV och SBK och redovisas i PM som är bilaga till GFS-rapporten.

Befintliga utlopp förses med backventiler och nya byggs med backventiler. Stadsbyggnadskontoret Backventiler är en förutsättning för vald lösning och redovisas i GFS-
rapportens kapitel F. Frågan hanteras vidare av Kretslopp och vatten.

Masthuggstorget och den östra parken byggs delvis nedsänka
för att vara en del i skyfallshanteringen inom området.
Samverkan sker med Platsbyggnad Kommersen.

Park- och naturförvaltningen Ytorna är nedsänkta och att detta är tillräckligt med avseende på skyfall har 
säkerställts i skyfallsberäkning.

Kommersenytan har inte ingått i beräkningen. Däremot kan den behövas 
vid tillfälliga lösningar under byggtiden.

Befintliga fastigheters spill- och dagvattenledningar ska där så är möjligt 
separeras.

Fastighetsägare

Planteringar och gröna ytor i området ska bidra till dagvattenhanteringen. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för dagvattenhantering framgår av GFS-rapportens kapitel F. Dagvattenhantering bearbetas vidare i kommande projektering utifrån 
dagvattenutredningens principer. Viktigt är att säkerställa föreslagna 
grönytor både avseende dagvattenhantering och grönytefaktor.

Maximal grönyta ska tillskapas i syfte att införa ekologiska, hälsomässiga 
kvaliteter samt en resilient stadsmiljö. Riktvärden för grönytefaktor och 
prioriterade ekosystemtjänster är verktyg för konkretisering av 
ambitionsnivåerna.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret,
byggaktörer

Maximal grönska går inte att tillskapa utifrån kollisioner med andra 
funktioner. Direktivet för grönytefaktor för allmän plats är 0,3. Att detta 
uppfylls framgår av GFS-rapportens kapitel F.

Grönytefaktorn säkerställs i fortsatt projektering. Då grönytefaktorn 
inte uppfylls med marginal är säkerställande av grönska viktigt i det 
fortsatta arbetet.

Grönska längs ”gröna stråket” framförallt Masthamnsgatan ska prioriteras, 
både vad gäller allmän platsmark och fasader som vätter mot gatan. I 
detaljutformningen, t ex val av växter, måste hänsyn tas till mikroklimat och 
förutsättningar för växtlighetens överlevnad.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

GFS:en hanterar allmän plats och kan inte styra över t ex växter på fasad. 
Placering av grönska längs Masthamnsgatan och övriga stråk framgår av trafik- 
och gestaltningsförslag. 

Konflikter mellan ledningar och träd redovisas i ett antal PM och kostnader 
för justering av ledningar framgår.
Frågan om grönska på fasad har lyfts och behöver konkretiseras 
tillsammans med berörda fastighetsägare i fortsatt arbete.

Växter som är rika på pollen och nektar väljs och insektsbon och holkar för 
fåglar, fladdermöss mm placeras ut på genomtänkta platser. Bisamhällen 
placeras på tak.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Val av växter har påbörjats i GFS-rapporten, bl a har specialister på stadsträd 
involverats i arbetet.

Arbetet med växtval konkretiseras i fortsatt arbete.

Utred om värdefulla träd ska bevaras. Ledningsägare inom området ska 
samarbeta för att bevara träd vid nedläggnings och underhållsarbeten.

Park- och naturförvaltningen Detta hanterades i detaljplaneskedet och dispens söktes för att ta bort träd. 
Dispens beviljades med kravet på att de 63 träd som tas bort ska ersättas 
med lika många. En kompletterande dispens ska sökas för ytterligare 25 träd 
på Olof Palmes plats. Placering av nya träd så att dispensen uppfylls framgår 
av trafik- och gestaltningsförslag.

Eventuella konflikter om andra val görs av ledningsägare hanteras av 
dessa.

Utred om sötvattenshabitat kan tillskapas i älven eller hamnkanalen. Park- och naturförvaltningen KRAVET STRYKS

Utred var grönska kan placeras för att bidra till bullermaskering
och bullerdämpning.

Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret, 
Miljöförvaltningen

KRAVET STRYKS

Träd placeras med hänsyn till luftkvalitet och luftväxling. Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

KRAVET STRYKS

Växter införskaffas tidigt och nyttjas på lämpliga platser under planerings 
och/eller genomförandeskedet. Växterna ska vara mobila och möjliga att 
flytta runt före det att de finner sin slutliga plats inom området.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

PoNF hanterar inköp av växter. Lämpliga platser på allmän plats bedöms som 
mycket svåra att hitta under byggskedet med hänsyn till övriga krav på 
framkomlighet, entreprenadytor etc.

Frågan bör lyftas med konsortiet om det finns förutsättningar att hitta 
några lämpliga ytor.

Jorddjupet i växtbäddar och på planterings- och odlingsytor ska vara fullgott 
och för ändamålet väl tilltaget. Jorddjup på bjälklag ska dimesinoneras för 
fullvuxna större träd.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Diskussioner har förts i samband med ledningsstråk och överdäckning av 
ramper till/från E45. Frågan har också lyfts med de fastighetsägare på Halvön 
och de som har källarplan under allmän plats.

Allmän plats har utgått från tillräckliga djup för växtbäddar. Detta behöver 
dock säkerställas tillsammans med kvarter under det fortsatta arbetet.

Vid utformninga av växtytor och planteringar ska skötsel och driftsekonomi 
beaktas. Växter med lågintensiv skötsel bör väljas.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret, byggaktörer

Principer för växtytor framgår av GFS-rapporten. PoNF har lämnat synpunkter 
på växtval i parkerna med hänsyn till skötsel etc.

En kostnadskalkyl har upprättas med Programhandlingen som grund. 
Denna kommer att uppdateras under fortsatt arbete.

Ovanpå p-huset i väst skapas plats och förutsättningar för
urban odling.

Byggaktörer

Mål 5 – På Masthuggskajen ska barn och unga kunna röra 
sig fritt, till fots och cykel mellan bostad, lek, förskola och 
skola
Längs Masthamnsgatan skapas en gata där barns intressen,
säkerhet och trygghet prioriteras i utformningen av gatusektionen.
Bilar ges tillträde på barns och gåendes villkor.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av Masthamnsgatan har skett utifrån barns säkerhet och 
trygghet. Samtidigt har utformningen också fått anpassas efter befintliga och 
planerade verksamheter. Av GFS-rapporten och PM Urban logistik framgår 
möjligt antal transporter på Masthamnsgatan.

Möjlighet till måluppfyllelse styrs till stor del av de verksamheter som 
kommer att lokaliseras och om det genomförs åtgärder för effektiv gods- 
och avfallslogistik, t.ex. samlastning och tidsreglering.

Masthamnsgatan utformas till ett lek- och aktivitetsstråk i en
medskapande designprocess tillsammans med och för barn och
unga.

Park- och naturförvaltningen,
Trafikkontoret

Utformningen av lek- och aktivitetsstråket framgår av GFS-rapporten. En del i 
arbetet har varit underlag från den Medskapandeprocess som bedrivits med 
gymnasieungdomar och som pågår med förskolebarn.

En fortsatt Medskapandeprocess pågår inom staden där förskolebarn 
medverkar.

Särskilt fokus läggs på att skapa en säker passage för att
möjliggöra fri rörelse från Masthamnsgatan till Östra parken, kajen
och Skeppsbron, samt mot angränsande område väster om 
Masthamnsgatan. (till exempel genom parallella uppdrag/innovation).
Om möjligt startas detta redan i genomförandetskedet.

Trafikkontoret Passagen har bearbetats utifrån Kvalitetsprogrammet så att bredden på 
gaturummet minskats. För att hålla nere hastigheten har också utformning 
med vegetation och markmaterial bearbetats. Jämfört med idag beräknas 
trafiken nästan halveras. Järnvågsgatan kommer dock även 2035 att 
trafikeras av ca 14000 fordon/dygn.

Korsningen bedöms fortfarande passeras av 14000 fordon per dygn och 
kommer att vara en barriär. Detta gäller särskilt för barn. Behovet av att 
korsa Järnvågsgatan har minskat när målpunkten linbana har försvunnit.

Kartlägg tillsammans med barn- och unga deras målpunkter och 
rörelsemönster. Hastighetssäkra och gestalta passager över barriärer där 
det är möjligt så att Masthuggskajen integreras med närliggande områden 
ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Fokus på säkra skolvägar t ex upp till 
Oscar Fredrik skolan.

Trafikkontoret Någon kartläggning tillsammans med barn och unga har inte genomförts. 
Stråken till Nordhemsskolan och Oscar Fredriksskolan har identifierats och 
utformningen anpassats enligt GFS-rapportens kapitel F.

Stråken till skolorna ingår i GFS:en men inte i detaljplanen. Fortsatt arbete 
behöver samordnas med arbetet med Grön Transportplan.

Prioritera säkra gångstråk och cykelangöringar i anslutning till
förskolor framför bilparkering (samtidigt som handikapparkering
säkras). Möjliggör för parkering/förvaring av cykelkärra/barnvagn.

Trafikkontoret Gång- och cykelstråk i anslutning till de två förskolorna i kvarter G och B har 
prioriterats framför bilangöring. Det föreslås också att den angöring som 
krävs ska kunna tidsstyras.

Angöring till kringliggande verksamhetet och möjlighet till samlastning 
behöver säkerställas för full måluppfyllelse. Utgångspunkten att prioritera 
ner bilangöring behöver förankras med verksamheten, gäller bl a G2. 
Möjlighet till parkering i anläggning på längre avstånd kan behöva 
säkerställas.

Möjliggör för barn- och ungas cyklande genom att leda in barn och unga i 
lugnare cykelstråk.

Trafikkontoret Någon aktiv skyltning föreslås inte. Däremot definieras Masthamnsgatan som 
ett tydligt lugnare stråk, vilket beskrivs i GFS-rapportens kapitel E.

Även principer för cykelstråk mot närliggande skolor hanteras i 
GFS-rapporten. Fortsatt arbete behöver samordnas med arbetet med Grön 
Transportplan.

Allmän plats, parker och gator i Masthuggskajen utformas med ett tydligt 
fokus på trygghet och jämlik tillgänglighet för alla, inklusive barn och 
personer med funktionsvariationer.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Utformningen framgår av trafik- och gestaltningsförslaget i GFS-rapportens 
kapitel E. Oro avseende möjligheten att röra sig fritt för alla är framför allt 
andelen transporter på Masthamnsgatan. 

Ett förslag till tillgänglighetsplan ingår i GFS:en och arbetet fördjupas i 
fortsatt projektering.

Beakta barnperspektivet i utformningen av gods- och avfallslogistik
som rör t ex Masthamnsgatan.

Kretslopp och vatten,
Trafikkontoret

Behovet av lösningar för effektiv gods- och avfallslogistik, t.ex. 
samlastningscentral, är lyft för att reducera antalet transporter, vilket 
analyseras i GFS-rapportens kapitel F.

Måluppfyllelse oklar beroende på åtgärder inom urban logistik, somom det 
blir någon samlastningscentral eller inte. Även möjlighet till angöring till 
G2 från parkeringsanläggningen diskuteras. 

Säkra och trygga skolvägar blir ett särskilt avsnitt i Kvalitetsprogrammet Stadsbyggnadskontoret

Barnkonsekvensanalysens slutsatser integreras i Grön transportplan och i 
Trafikkontorets arbete med att ta fram Trafikförslag samt Park och 
Naturförvaltningens arbete med Parkförslag.

Trafikkontoret, Park-
och naturförvaltningen

Relevanta krav har inarbetats i den kravmatris som styrt utformningen av 
allmän plats.

Delar av åtgärderna i avsitksförklaringen för Grön transportplan ligger 
utanför GFS-arbetet.

Mål 6 – På och till Masthuggskajen är det lättast att färdas 
till fots, cykel eller kollektivt

Viktiga vardagsfunktioner såsom livsmedelsbutik, förskola, skola placeras 
med gångavstånd till kollektivtrafikhållplats.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret

Entréer och angöring på viktiga målpunkter anpassas i första hand för 
gående och cyklister.

Byggaktörer, 
Lokalförvaltningen,
Trafikkontoret

Angöring och entréer mot allmän plats har utgått från Masterplan 2019-02-18 
och stämts av med berörda aktörer. 

Osäkerhet kring vissa kvarter då inte alla aktörer påbörjat 
planeringen än.

Avsiktsförklaring för Grön Transportplan signeras och biläggs relevanta 
avtal.

Trafikkontoret, Älvstranden Hanteras inte av GFS

En struktur för hur verkställandet av Grön Transportplan ska integreras i 
andra processer kopplat till genomförandet tas fram. Processen för 
kontinuerlig uppföljning av verkställandet startar.

Trafikkontoret Hanteras inte av GFS

100 bilpoolsbilar etableras successivt i området. God tillgänglighet ska vara 
säkerställd från första inflyttning.

Parkeringsbolaget

Mobilitetslösningar för boende och verksamheter (t ex fordonspooler) som 
syftar till att ersätta behov av egen bil, finns i tillräcklig kapacitet från första 
inflyttning i området och finansieras genom modell som beskrivs i 
avsiktsförklaringen för Grön Transportplan.

Byggaktörer, 
Parkeringsbolaget

Varje fastighet förses med goda möjligheter för cykelparkering även för 
lastcyklar, och funktioner som underlättar för cyklister såsom 
serviceplatser, omklädningsmöjligheter IKT-lösningar etc.

Byggaktörer

Det finns parkeringsmöjligheter på allmän plats för lådcyklar med bra 
låsmöjligheter särskilt vid viktiga målpunkter.

Trafikkontoret Parkeringsplatser för cyklar finns med i trafik- och gestatningsförslaget. Plats för lådcyklar konkretiseras i fortsatt arbete.

Möjlighet för laddning av elbilar ska finnas i alla p-anläggningar. Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Parkering för bilpooler ska vara de mest tillgängliga inom P-anläggningarna, 
på in/utfarts-plan och nära gångentréer.

Byggaktörer,
Parkeringsbolaget

Mål 7 – Energiprestandan i nyproduktionen på 
Masthuggskajen uppfyller Göteborgs klimatmål

Energistrategin för Masthuggskajen ska färdigställas med fördjupad analys 
av energinivåer för de olika bebyggelsetyperna. Det fortsatta arbetet ska 
också omfatta hantering av målkonflikter med gestaltningen genom dialog 
med stadsbyggnadskontoret och omfatta hur samverkan mellan byggaktörer 
och Göteborg Energi ska se ut. De gemensamma målen och vägvalen i 
Energistrategin konkretiseras och implementeras i respektive projekt 
viaaktörsspecifika handlingsplan. På så sätt kan kompetens och kreativitet 
som finns hos byggaktörer utnyttjas och bidra till lösningar.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling, Göteborg Energi,
Stadsbyggnadskontoret

Fjärrvärme och fjärrkyla med lågt klimatavtryck ska levereras till 
bebyggelsen från att byggnaderna tas i bruk. En plan för hur klimatavtrycket 
successivt ska minimeras ska finnas.

Göteborg Energi

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera boende/brukare 
användning av varmvatten och el ska finnas, t ex genom att kostnader bärs 
av boende och system för brukarpåverkan finns tillgängliga.

Byggaktörer

Incitamentsstrukturer som syftar till att minimera fastighetsägarens 
energianvändning ska finnas, t ex genom att kostnader för byggnadens 
värme och kyla bärs av fastighetsägaren.

Byggaktörer

Energianvändningen under byggtiden minimeras i respektive delprojekt 
såsom energieffektiv etablering, förnybar energi o s v. En ambition är att 
försöka få till fjärrvärme redan för byggskedet.

Byggaktörer,
Göteborg Energi

Materialval vid byggnation görs ur ett livscykelperspektiv där 
energianvändning för framtagande och destruering också beaktas. 
Gemensam kravställning för detta arbetas fram.

Byggaktörer

Lösningar för lokal energiproduktion planeras in i området där det är 
lämpligt. Lösningar som exempelvis solel kan samsas med andra 
användningsområden som t ex bullerskydd, gröna tak.

Byggaktörer

Mål 8 – På Masthuggskajen är det enkelt att återbruka, 
spara energi, dela och låna

Plats avsätts för återbruk med möjlighet finns att låna exempelvis verktyg 
samt skänka saker för återbruk.

Byggaktörer

Platser för återbrukande planeras och skapas i funktionsstråk för hållbara 
verksamheter och delandekultur.

Byggaktörer

Återbrukande och delandekultur synliggörs i området redan under 
genomförandefasen genom temporära lösningar.

Byggaktörer

Gestaltningen av torgytor och gaturum möjliggör flera användningsområden 
till exempel tillfälliga arrangemang eller försäljning.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Detta har varit utgångspunkt i trafik- och gestaltningsförslaget. T ex finns 
torgytorna vid Kommersen som kan användas för marknad etc och gräsytorna 
i östra parken som kan användas för utomhusbio.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Möjligheterna att låna finns synliga i gaturummet, exempelvis 
fordonspooler.

Trafikkontoret, Park- och
naturförvaltningen

Skyltning av fordonspooler etc hanteras i senare skede, men platser för 
verksamheterna har lokaliserats tillsammans med aktörerna.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Avtal upprättas mellan kommunen och berörda fastighetsägare för att 
möjliggöra samutnyttjande av ytor på tak och förskole- och skolgårdar där så 
är möjligt, t ex på p-hustak.

Fastighetskontoret,
Parkeringsbolaget,
berörda fasighetsägare

Parkeringshuset planeras flexibelt för att möjliggöra en eventuellt
ändrad användning i framtiden.

Parkeringsbolaget

Fastighetsägare uppskattar sina avfallsmängder och dimensionerar 
återvinningsrum i fastigheten efter beräknat behov. Utgångpunkten är att 
allt vardagsavfall ska kunna lämnas i återvinningsrummen. Boende och 
verksamheter har företrädesvis separata återvinningsutrymmen.

Byggaktörer

Kretslopp och vattens checklista att förebygga avfall i flerbostadshus, eller 
motsvarande, ska tillämpas.

Byggaktörer

Sopkorgar på allmänna platser är utformade med sorteringsfunktion. Park- och naturförvaltningen

Fiber byggs in i alla nya byggnader. Byggaktörer,
Trafikkontoret

GFS:en hanterar möjlighet till fiber i allmän plats. Fiber har ingått som en del i 
ledningssamordningen och i de övergripande ledningsstråk som redovisas i 
GFS-rapporten.

Konkretiseras av respektive ledningsägare. 

Det finns tekniska system som visualiserar hur mycket en individ eller grupp 
av individer (t ex bostadsrättsförening, hyreshus, skola) återvunnit under en 
vald tidsperiod.

Byggaktörer

Strategi för hur klimat-/miljö- och återbruksfrågorna kommuniceras till 
nyinflyttade i området tas fram samt tillhörande kommunikationsmaterial.

Byggaktörer

En massbalansberäkning ska göras för området. Utbyggnaden av halvön ska 
studeras särskilt och olika alternativ jämföras för att genomföras på det sätt 
som är mest resurseffektivt och med fokus på hälsa, miljö och ekonomi.

Byggaktörer, Älvstranden
Utveckling

Byggnader projekteras så att materialen i byggnaderna på ett enkelt och 
kostnadseffektivt kan återanvändas vid rivning eller renovering så att 
avfallsmängden minimeras.

Byggaktörer

Där det är lämpligt ska återbrukade byggmaterial användas vid uppförandet 
av byggnader i området.

Byggaktörer

Material ska vara miljöanpassade och giftfria i linje med Göteborgs stads 
kemikalieplan. Material med minsta möjliga miljöpåverkan väljs och 
material dokumenteras i digital loggbok.
Byggande aktör tar fram specifika krav och rutiner för materialval i sitt 
projekt.

Byggaktörer Utformningen av allmän plats följer kemikalieplanen och att material med 
minsta möjliga miljöpåverkan väljs säkerställs i fortsatt arbete och 
kommande upphandlingar.

Konkretisering behöver göras i fortsatt arbete.

Samtliga byggnader ska tredjepartscertifieras enligt något av de vedertagna 
systemen Miljöbyggnad, Svanen, LEED eller BREEAM i syfte att kvalitetssäkra 
och följa upp miljöfrågor
relaterade till byggnaderna.

Byggaktörer

Mål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på 
Masthuggskajen

Utred vad som krävs för att boende ska kunna tänka sig bo mindre och 
analysera om åtgärder kan genomföras.

Byggaktörer

Stora arbetsplatser bör ha ett aktivt hållbarhetsarbete och stödjas genom 
Gröna Hyresavtal.

Byggaktörer

Verksamheter med driftkarafter att utveckla sina utbud, varor och tjänster 
till att bli mer hållbara ska främjas.

Byggaktörer

Lokaler ska där det är möjligt utformas flexibla för att möjliggöra 
samutnyttjande mellan olika verksamheter över dygnet och året.

Byggaktörer,
Lokalförvaltningen

Det ska finnas platser planerade för stadsodling. Byggaktörer

Det ska finnas platser planerade för fritidsaktiviteter för olika åldrar och 
behov.

Byggaktörer

Fastigheterna ska vara väl utformade för att ta emot varuleveranser, gärna 
samordnat inom fastigheten vilket underlättar logistiken för 
verksamheterna.

Byggaktörer

Bostäderna ska planeras för behov kopplat till för e-handel. Byggaktörer

Leveranser till fastigheterna ska ske med så liten negativ påverkan på 
stadsmiljön som möjligt och t ex anpassas ur ett barnperspektiv med t ex 
tidsreglering.

Trafikkontoret Tidsreglering hanteras i GFS-rapporten som en styrmekanism. Antalet 
transporter beror till stor del på om det blir någon samlastning eller inte, 
vilket redovisas i GFS-rapporten.

Grad av måluppfyllelse beror på möjliga åtgärder för urban logistik som 
samlastning och åtgärder tillsammans med aktuella verksamheter.

MåluppfyllnadMål 9 – Det är enkelt att leva och verka klimatsmart på Masthuggskajen.
Det åtgärder som berör allmän plats handlar om leveranser och här är möjlighet 
till samlastning av stor betydelse för måluppfyllelsegraden.
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H. Lov, dispenser, anmälan och tillstånd
Inför genomförandet av allmän plats kan ett antal dispenser och tillstånd erfordras. 
Vissa av dessa har redan hanterats. T ex finns en antagen detaljplan och tillstånd 
för vattenverksamhet för arbeten i anslutning till Halvön och Rosenlundskanalen 
har erhållits. Andra behov klarläggs i det fortsatta arbetet, t ex kan nya lokala 
trafikföreskrifter behövas.

Träd
Staden har tidigare sökt och fått dispens från länsstyrelsen om nedtagning av 63 
befintliga träd. För att detaljplanen ska kunna genomföras behöver trafiklösningen 
av Olof Palmes plats anpassas till planförslaget. Det innebär att ytterligare 25 träd 
försvinner. En kompletterande dispensansökan har därför upprättats, vilken ska 
hanteras av länsstyrelsen.

Arkeologi
Älvstranden utveckling AB har erhållit beslut avseende arkeologi. Det innebär 
schaktövervakning i samband med arbeten inom såväl kvartersmark som allmän 
plats. När erhållet tillstånd går ut behöver nytt tillstånd sökas.

Markföroreningar
I samband med schaktarbeten för allmän plats kan tillstånd krävas för hantering 
och transport av förorenade massor, se vidare bilaga 17, PM Förorenad mark.

För fortsatt arbete med markföroreningar behöver en miljökontrollant handlas 
upp. Denne följer arbeten inom allmän platsmark och utför den provtagning 
som behövs och dokumenterar samt inhämtar information från exploatörer om 
de schaktar (ex vid egen grundläggning) på allmän platsmark. 

Med PM förorenad mark som grund, se bilaga 17, behöver ledningsägare och 
andra som utför schaktarbeten i allmän platsmark med största sannolikhet lämna 
in en §28 anmälan innan arbetet påbörjas.

Ledningar
Nyanläggning av ledningar i stadens gator och grönområden kräver tillstånd av 
Trafikkontoret. En del av ledningsägarna har generella tillstånd. Ledningsägares 
bestämmelser ska alltid följas. För nyanläggning inom övrig mark som ägs av 
kommunen hänvisas till Fastighetskontoret. 

Utformningen av Likriktarstation i stadsmiljö kräver extra känslighet. 
Bygglov ska sökas och handläggas. Stationen byggs efter göteborgstandard för 
Likriktarstationer.

Vid uppförande av ny transformatorstation eller flytt ska bygglov sökas och 
handläggas. 

För trafiksignaler gäller att efter beställning ska konsulten tillsammans med 
Trafikkontoret samråda om genomförandet.

Vid planering av elanläggningar där stora effektuttag krävs från ledningsnätet ska 
detta anmälas så tidigt som möjligt till GENAB. Detsamma gäller övriga större 
effektbehov som ex. byggström.

Vid projektering av anläggning där konflikt kan uppstå med ledningar ska 
detta anmälas till respektive ledningsägare. Ledningsägare ska vara delaktig i 
projekteringen och godkänna utförandet.

För genomförandet kan ytterligare behov finns för t ex dagvattenanläggningar, 
markförlagda ledningar, marklov och bygglov för anläggningar som kajer och 
bullerskydd. Behovet får hanteras vidare i samband med projektering.
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I. Kostnadskalkyl
Under arbetet med GFS:en har en successiv kalkyl genomförts, se PM 
Kostandsuppskattning i bilaga 28. Kalkylen är upprättad i Trafikkontorets mall 
för successivkalkyler. En Lite-version har utförts för successivkalkylering i mindre 
grupp. Kalkylen bygger på en mängdning utifrån dagens kända förhållanden och 
den Programhandling som upprättades 2019 av Ramboll.

Total kalkyl: ~2,48 miljarder kronor

Kalkylens fördelning avseende grundkalkyl, osäkerhet och risk framgår av figur 
299. Fördelningen av den totala kalkylen på respektive delområde framgår av 
figur 300.

Kalkylen inkluderar inga kostnader som är relaterade till ledningsägarna 
utöver de ledningsomläggningar som detaljplanen orsakar. I grundkalkylen 
inkluderas entreprenad, projektledning, byggledning, besiktning och arkeologi 
(schaktövervakning).

En successiv kalkyl innehåller osäkerheter i form av min-max-trolig. Därutöver 
har en generell osäkerhet lagts till så att den totala osäkerheten är ca 25%.

En risk på 25% av entreprenadkostnaden finns också med i kalkylen. Denna 
kommer att bearbetas under fortsatt arbete så att risken successivt kan sänkas. 
De fem största riskerna som identifierats listas nedan:

 » Förändring i utbyggnadsordningen – kan ge konsekvenser i form av ej 
färdigställda tekniska lösningar och avtalsförändringar.

 » Risk att Skeppsbrons utbyggnad kommer senare – kan medföra extra åtgärder 
för påseglingsskydd för Halvön.

 »  Projektet behöver utföra miljöåtgärder – ökade kostnader i samband med 
marksanering, buller och vatten.

 » Konflikter/Friktion mellan entreprenörer/aktörer – kan medföra försvårat 
genomförande och tidsförskjutningar.

 » Ledingsägares projekt synkroniserar inte med utbyggnadsordningen – kan 
medföra tidsförskjutning och ekonomiska konsekvenser i form av avtal och 
provisorier 
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J.1 Projekt
Ett övergripande riskarbete har genomförts inom GFS-processen och detta 
kommer att fortsätta under projekteringsskedet. I riskarbetet har en generell 
riskmatris upprättats avseende tid/kostnad/innehåll. Fördjupat riskarbete har 
sedan genomförts för känsliga delar som t ex överdäckningen av ramperna till/
från E45, Halvön och spårvägen. Nedan kommenteras några av viktigaste riskerna 
som identifierats.

J.1.1 Gränssnitt mot kringliggande projekt
Projekt Masthuggskajen ska genomföras under en tidsperiod när ett flertal andra 
projekt genomförs i närområdet och samordning kommer därför att krävas. 
Detta kompliceras av att omfattning och tidplan för t ex Skeppsbron är oklar. 
Det kompliceras också av att andra projekt som Västlänken och Röda Bryggan 
berör Masthuggskajen för transporter och trafikomläggningar.

För att hantera riskerna behövs samordning av tidsplanering och aktiviteter. Ett 
antal samordningsforum har genomförts i arbetet med GFS:en och Masthuggskajen 
har deltagit i KomFram-forum. Dessa arbeten behöver fortsätta för att säkerställa 
framdrift i alla projekt med acceptabla störningar.

J.1.2 Halvön
En del av projekt Masthuggskajen ny bebyggelse på ett påldäck i Göta älv. Detta är 
en kritisk del i projektet som är förenad med ett antal tekniska risker. Under hösten 
2018 genomfördes därför en teknisk utredning som studerade om Halvön kan 
genomföras med ett delat utförande eller om den tekniska komplexiteten kräver 
ett odelat utförande (bilaga 33, Ramböll 2018-12-07). Utredningen kom fram 
till att ett odelat förfarande var att föredra med hänsyn till risker som stabilitet, 
massundanträngning och sättningar. Utifrån den tekniska utredningen har staden 
arbetat vidare med förutsättningarna för ett odelat förfarande. Utifrån detta pågår 
en gränssnittsutredning för gränsdragningen mellan kvartersmark och allmän 
plats.

J.1.3 Överdäckningen av ramperna till/från E45
För överdäckningen av ramperna till/från E45 samt övriga arbeten som berör 
E45 har staden slutit ett avtal med Trafikverket. Avtalet innebär att Trafikverket 
utför dessa arbeten. Den mest kritiska delen i arbetena i anslutning till E45 är 
överdäckningen av ramperna till/från Götatunneln. Riskerna består både av det 
tekniska utförandet i anslutning till övriga projekt i området samt av samordning 
mellan staden och Trafikverket. Det finns också tidskritiska delar som kan behöva 
styras i tid utifrån Trafikverkets övriga arbeten med Götatunneln.

J. Risker- analys och bedömning

J.1.4 Omgivningspåverkan
Anläggningsarbeten som sprängning, djupa schakter, pålning, uppfyllnader, tunga 
lyft, transporter mm medför en ökad risk för omgivningspåverkan, i form av 
framförallt markrörelser (horisontala och vertikala), vibrationer och buller.

Masthuggskajen är ett mycket komplext projekt där ett flertal intressenter och 
byggherrar är inblandade. Alla de schakt- och grundläggningsarbeten som ska 
genomföras innebär risker och dessa ökar då arbetena ska genomföras under kort 
tid och i flera fall parallellt. Här finns också befintliga anläggningar, byggnader 
och kulturhistoriska värden som måste beaktas. 

Arbeten kommer att påverka området genom markrörelser, vibrationer, buller 
och grundvattensänkningar. Spridning av föroreningar är också en risk som 
måste beaktas. Hur stor påverkan blir beror framför allt på vilka arbeten som 
genomförs, hur arbetena bedrivs och hur de genomförs i förhållande till varandra. 
Då flera aktörer kommer att genomföra arbeten parallellt ställer det stora krav 
på kontroll och uppföljning. Det blir också komplext att följa upp detta då flera 
aktörer kommer att arbete samtidigt och det blir svårt att se den enskilda aktörens 
påverkan i form av buller, massundanträngning etc. Arbeten med övergripande 
kontrollprogram för både kvartersmark och allmän plats pågår.

För att hantera riskerna behövs en omfattande samordning av alla inblandade 
aktörer. Det behövs också information till befintliga näringsidkare och kringboende 
avseende de störningar som kan förväntas. 

J.2 Spårsäkerhet
Första Långgatan trafikeras idag av spårvägstrafik och ska göra så även i 
framtiden. Då gatans utformning förändras i trafik- och gestaltningsförslaget 
har en riskanalys för förändringar av Första Långgatan genomförts, se bilaga 7. 
I analysen redovisas ett antal möjliga skadehändelser och förslag till att hantera 
dessa. Analysgruppens bedömning är att en säkerhetsnivå motsvarande dagens går 
att uppfylla om föreslagna ska-krav införs. Det kommer att behövas uppföljande 
analyser för Första Långgatan och även analyser för spårtrafiken i anslutning till 
Olof Palmes plats och Järntorgsgatan.

J.3 Arbetsmiljöplan
En arbetsmiljönplan har påbörjats enligt AFS 1999:3 som en del av GFS-arbetet. 
Planen tillhandahålls av Trafikkontoret.

J.4 Miljö och hälsa
Tillsammans med Trafikkontoret har planförslagets miljöpåverkan studerats i syfte 
att klargöra vilka som är de viktiga miljöfrågorna att hantera i GFS-arbetet. Det 
konstaterades då att det framför allt är frågor kring buller/akustik och förorenad 
mark som behöver hanteras. Arbeten kring dessa frågor har påbörjats och fortsätter 
under projekteringsskedet.

Inför byggstart finns ytterligare frågor att hantera avseende miljöpåverkan under 
byggskedet och då bör en särskild riskanalys upprättas för detta.
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K. Kommunikationsplan
Kommunikationen om allmän plats på Masthuggskajen är en del av en större 
helhet och ska stärka varumärket Masthuggskajen. Syftet med kommunikationen 
är att ge kännedom om hur området ska utvecklas och vilka nyttor utvecklingen 
tillför. Den ska också underlätta för olika målgrupper under byggtid och bidra 
till målet att öka det hållbara resandet. Så här beskriver vi övergripande de nyttor 
allmän plats tillför området:

”Från att ha varit en stadsdel med stora parkeringsområden och gator för 
biltrafik ska Masthuggskajen bli en levande stadsdel med gångstråk och ytor 
som inbjuder till folkliv, möten och aktivitet. Området blir grönare, bland annat 
med två parker, varav en stadsdelspark. Förbindelserna till Göteborgs innerstad 
och andra intilliggande stadsdelar stärks och vattnet kommer närmare med ett 
kajstråk vid älven. Till Masthuggskajen kommer man enklast till fots, på cykel 
och med kollektivtrafik.” 

Primära målgrupper Göteborg Stads byggande förvaltningar har ett ansvar 
för de som bor, verkar och vistas i Göteborg. Fastighetsägare, boende och 
verksamma på och i närheten av Masthuggskajen liksom berörda trafikanter är 
därför primära externa målgrupper innan och under byggtid. Barn/ungdomar och 
kulturinstitutioner har också pekats ut av programmet som viktiga målgrupper. 
Två nya förskolor kommer att byggas på Masthuggskajen. Flera kulturaktörer 
bedriver verksamhet i området.

Om målgrupperna
Boende och verksamma i närområdet har i nuläget en relativt låg kännedom 
om utvecklingen av Masthuggskajen. Enligt den nollmätning som gjordes av 
konsortiet i början av 2019 är förväntningarna dock höga att området kommer att 
utvecklas från ett ödsligt och otrivsamt område till ett attraktivt närområde som 
är tryggt, tillåtande och nytänkande. Samtidigt finns en oro för hur det kommer 
att vara under byggtiden. Många verksamheter behöver information tidigt om 
arbeten som påverkar deras verksamhet.

Fastighetsägarna är generellt positiva till utvecklingen, men det finns en oro för att 
byggtiden kommer påverka deras hyresgäster negativt. De vill ha en kontinuerlig 
dialog. 

Det finns en allmän uppfattning hos trafikanter om att det är svårt och besvärligt att 
ta sig fram i centrala Göteborg nu när flera byggen pågår samtidigt. Masthuggskajen 
blir ytterligare ett bygge med tidvis stor trafikpåverkan.

Påverkan under byggtid
Enligt den analys av behov och påverkan som gjorts i genomförandestudien har 
utbyggnaden av allmän plats, och exploateringen i stort, en betydande påverkan 
på omgivningen. Inte minst trafiken kommer i perioder att påverkas.

Kommunikationens jobb innan och under byggtid
Innan byggnationen av allmän plats sätter igång behöver fastighetsägare, boende, 
verksamma i närområdet få reda på vad vi ska bygga, när och hur de påverkas 
under byggtid. Det ska tydligt framgå att vi jobbar för att göra det enkelt att leva 
hållbart – med hållbart resande och bättre kopplingar till Göteborgs innerstad. 
Det ska också vara tydligt att Masthuggskajen ska bli en grönare, mer levande 
stadsdel med plats för umgänge och aktivitet. Fastighetsägarna ska veta hur de 
kan bidra till/dra nytta av denna utveckling. Hösten 2019 bjöd programmet in till 
ett första möte med fastighetsägare längs med Första Långgatan, Järnvågsgatan, 
Amerikahuset och Masthamnsgatan för att starta en tidig dialog om allmän plats. 
Dessa möten fortsätter under 2020.

 Kommunikationen ska stötta målet att minska biltrafiken med 20% i området. Dialog 
med hushåll i de områden där många tar bilen till eller genom Masthuggskajen 
planeras starta under hösten 2020. För verksamheter, organisationer och företag 
i området erbjuder trafikkontoret föreläsningar och work shops för att hjälpa till 
att ställa om till ett mer hållbart resande på kort och lång sikt.

Under byggnationen ska fastighetsägare, verksamma och boende i närområdet 
och berörda trafikanter tycka att de får god information om hur de ska ta sig fram  
och var de kan parkera. De ska känna att vi bryr oss om deras vardag och de ska 
veta hur de kommer i kontakt med projektet. 

Om möjligt engageras kulturen för att stärka Masthuggskajen som varumärke 
under byggnationen.

Kanaler
Programmet ska prata med en röst och det ska finnas en väg in. Navet för 
all kommunikation i programmet är masthuggskajen.se. På goteborg.se 
och stadsutveckling.goteborg.se finns också information om allmän plats på 
Masthuggskajen. För framkomlighetsinformation används Trafik Göteborg 
och trafiken.nu. Beroende på typ av information används Masthuggskajens, 
Göteborgs Stads och Trafik Göteborgs sociala mediekanaler. Utskick, trafiknytt, 
information på plats – både i tryckt och personlig form – är framgångsfaktorer 
för kommunikationen. 
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L. Förkastade alternativ

I GFS-rapporten redovisas och analyseras ett trafik- och gestaltningsförslag. Under 
processen med framtagande av förslaget har kontinuerliga avvägningar gjorts 
utifrån projektets mål och innehåll. Kontinuerliga avstämningar har också gjorts 
med företrädare för kvarter för att anpassa utformningen till aktuell verksamhet.

Nedan presenteras några av de alternativ som förkastats. Förkastade alternativ 
framgår också av t ex PM Trafik  i bilaga 1 och tidigare arbetsmaterial i bilaga 38.

L.1 Överdäckning av ramper till/från 
E45
I ytan mellan ramperna till/från E45 anger detaljplanen PARK och att under denna 
(mellan Götatunneln och parken) får centrumverksamhet, teknisk anläggning och/
eller cykelanläggning anläggas. Väster om denna (grå yta i figur 301) får teknisk 
anläggning och/eller cykelanläggning anläggas.

I arbetet med GFS:en har ett antal krav i anslutning till överdäckningen diskuterats: 

- Lastförutsättningar för Götatunneln och ramperna 

- Innehåll i eventuell byggnad avseende cykelanläggning och andra verksamheter 

- Kritiska mått och laster utifrån kringliggande konstruktioner 

- Eventuellt behov av en teknisk anläggning i anslutning till överdäckningen 

Trafikkontoret har under arbetets gång konstaterat att det inte finns något behov 
av en cykelanläggning mellan ramperna. Älvstranden har vid workshop 2019-
05-15 konstaterat att en byggrätt mellan ramperna är för liten och har för stora 
restriktioner för att vara attraktiv för kommersiell verksamhet.

Utifrån ovanstående studerades fyra alternativ:

 » Alternativ 1 – bro och byggnad mellan ramperna

 » Alternativ 2 – bro mellan ramperna

 » Alternativ 3 – park mellan ramperna

 » Alternativ 4 – mindre byggnad mellan ramperna

Ett PM för de olika alternativen upprättades (bilaga 8 Överdäckning av ramper 
till/från E45, Besluts-PM 2019-06-20) och det beslutades att alternativ 3 skulle 
inarbetas i GFS:en då det bäst hanterade de krav och önskemål som fanns från 
berörda förvaltningar. Alternativ 3 innebär dock att det i senare skede är möjligt 
att komplettera med bro och/eller byggnad. Det kan dock innebära att delar av 
parken behöver byggas om samt att eventuell bro eller byggnad anpassas till 
Götatunnelns lastförutsättningar.

var för sig och har även olika krav vad gäller avstånd, täckning för ledningar etc, 
se kapitel D för beskrivning av nuvarande och önskemål om framtida innehåll. 

För hantering av en framtida transformatorstation har ett särskilt arbete genomförts 
och ett PM upprättats, se bilaga 3 Flytt av transformatorstation. Av alternativen i 
figur 303 har alternativ 3 och 4 valts bort då dessa E-områden till stor del behövs 
för fastigheternas egna anläggningar. Ett alternativ med en långsmal byggnad 
mellan överdäckningen och Götatunnelns ramp har också valts bort då en sådan 
byggnad inte kan uppfylla kraven på fritt utrymme framför utrustning.

I enlighet med PM flytt av transformatorstation kommer Trafikkontoret att 
förbereda för placering av likriktare vid Koffen samt inom kvarter Röda Bryggan. 
Trafikkontoret föreslår också en ny anläggning i anslutning tll venitlationstornet. 
Denna föreslås innehålla mottagningssttion för högspänning till Götatunnelns 
fläktar samt ledingsrum för Räddningstjänstens mynningsskåp. Befintlig 
transformatorstation hanteras av Göteborg energi. Trafikkontoret förordar dock 
att kvarstående anläggningar i transformatorstationen flyttas till en ny anläggning 
inom byggrätt C1.
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L.2 Placering av 
transformatorstationer
Utbyggnaden av kvarter C1 innebär att befintlig transformator-station i kvarteret 
måste rivas. I detaljplanen redovisas därför ett antal E-områden, se figur 303. Ett 
E-område finns också i angränsande detaljplan för kvarter Röda Bryggan.

Befintlig transformatorstation innehåller bl a likriktare, signalanläggningar och 
ledningar för Göteborg Energi och Trafikverket. Respektive ledningsslag kan lösas 

Figur 302. Utsnitt ur detaljplanens illustrationplan

Figur 303. Alternativ för transformatorstation



144

L.3 Ledningsstråk
När Masthuggskajen ska realiseras behöver ett stort antal befintliga ledningar 
flyttas och ett flertal nya ledningar anläggas. För hantering av ledningar har GFS-
processen haft ett särskilt Ledningsforum. Utifrån den information som respektive 
ledningsägare och övriga aktörer lämnat har ett ur ledningsperspektiv optimalt 
förslag tagits fram. Förslaget innebär en så kostnadseffektiv ledningsförläggning 
som möjligt.

För Masthuggskajen finns flera krav på utformning och mål som ska uppnås.  
Bl a finns krav på grönytor och det finns även krav på nyplantering av träd utifrån 
den dispens för nedtagning av träd som beviljats av länsstyrelsen (Länsstyrelsen 
2018-01-05). För Första Långgatan, Masthamnsgatan och Halvön/Emigrantvägen 
har därför PM upprättats som beskriver konfliktzoner mellan ledningar och träd 
och vad det skulle innebära att justera ledningssträckningarna utifrån dessa, se  
bilaga 4, 5 och 6.

Utifrån processen ovan har det ur ledningssynpunkt optimala förslaget valts bort 
och ett bearbetat förslag som möjliggör placering av träd utifrån övriga krav 
inarbetats i GFS-rapporten.

Under arbetets gång framkom önskemål om att studera möjligheten till att samla 
alla ledningar i en ledningskulvert i respektive gata. Övergripande studier för detta 
gjordes för Masthamnsgatan och Första Långgatan (bilaga 32 PM Kulvertering 
av ledningar 2019-06-11). Ledningskulvert har bl a anlagts i Vallastaden i 
Linköping. Det konstaterades att Vallastaden är ett lämpligare område för en 
ledningskulvert då där inte fanns några befintliga ledningar. Bedömningen i 
PM:et var att förslaget med en gemensam kulvert för ledningar troligen är en 
mycket komplicerad och dyr lösning samt att tidsaspekten gör att det inte kan 
utföras i detta projekt. Dess produktionsstorlek är också så pass stor att den har 
svårt att få plats i Masthamnsgatan eller Första Långgatan. En ledningskulvert i 
Masthamnsgatan bedömdes kosta minst 130 Mkr. Förslaget med ledningskulvert 
har därför valts bort.

L.4 Järntorgsmotet
I detaljplanens illustration redovisas en utformning av Järntorgsmotet med 
ett separat svängfält från Järntorget till Götatunneln, som passerar under 
stadslinbanan, se figur 304. I kraven på utformningen lyfts samtidigt vikten av 
att arbeta med den barriär som Järnvågsgatan innebär och vikten av att överbrygga 
denna så att ett stråk skapas mellan Masthamnsgatan och parken.

För att bearbeta utformningen och reducera Järnvågsgatan barriär har 
trafiksimuleringar genomförts för korsningen. Dessa visar att det separata 
svängfältet ner i tunneln inte behövs utan det går att uppfylla de trafikala 
kraven med en mer slimmad korsningsutformning, se figur 305. Den slimmade 

korsningsutformningen innebär också att Järnvågsgatans barriär kan reduceras 
och att det blir större ytor att arbeta med för stråket under stadslinbanan.

Utifrån ovanstående har den utformning som detaljplanen redovisar för 
Järntorgsmotet valts bort i GFS:en till förmån för aktuell utformning. Utformningen 
har samråtts med Trafikverket.

Andra förändringar i anslutning till Järntorgsmotet är att busshållplatsen längs 
den västra rampen flyttas till den östra rampen. Detta förbättrar trafikföringen i 
korsningen och reducerar behov för resande att korsa Järnvågsgatan, se vidare  
bilaga 1 PM trafik.

Figur 304. Järntorgsmotet enligt detaljplanens illustration. Figur 305. Järntorgsmotet enligt föreslagen utformning

L.5 Angöring Fryshuset
Det befintliga Fryshuset har en lastkaj mot E45. Olika alternativ för att angöra 
denna har diskuterats. I detaljplanen antogs en angöring genom den nya kvarteren, 
via Östra Sänkverksgatan. I GFS:en föreslås istället en angöring från påfartsfältet 
till E45, som börjar vid G2. Det innebär att antalet större fordon genom kvarteret 
kan reduceras. Den föreslagna lösningen har fått godkänt från Trafikverket och 
berörda fastighetsägare.



145

M. Förslag till inriktning av fortsatt arbete och beslut
GFS-rapporten ska säkerställa att detaljplanen är möjlig att genomföra och 
redovisa ett förslag till utformning. Utifrån detta finns ett antal kvarstående 
frågeställningar som behöver hanteras i fortsatt projektering eller säkerställas 
innan projektering påbörjas.

 » Genomförandeplaneringen syftar till att hantera utbyggnadsordning och 
samordna detta mellan allmän plats och kvartersmark och övriga pågående 
och planerade byggnationer i staden. Här krävs en fortsatt samordning mellan 
berörda aktörer.

 » Masthuggskajen är centralt beläget i staden. I GFS:en ingår studier av allmän 
plats under byggtiden i syfte att säkerställa framkomlighet för framför allt 
oskyddade trafikanter och kollektivtrafik, bl a har en utredning av Mobility 
management genomförts. Detta arbete behöver fortsätta och konkretiseras 
under projektering och byggande.

 » Kostnaderna för utbyggnad av allmän plats framgår av GFS-rapporten. Denna 
kostnad behöver följas upp utifrån kommande projekteringar och upphandling. 
Det kan innebära att kostnaden behöver ses över och omfattningen av vissa 
delar reduceras.

 » Behov av samlastning lyfts som en viktig fråga i GFS-rapporten för att stadens 
kvalitetsmål för allmän plats ska kunna uppfyllas. Behovet av samlastning 
beskrivs i GFS-rapporten men det finns fortfarande ett stort arbete att göra 
för att konkretisera detta. Ett sådant arbete behöver involvera flera av stadens 
förvaltningar och inte minst berörda exploatörer.

 » I detaljplanen var en väsentlig del av Masthuggskajen en utbyggd kollektivtrafik 
i form av linbana och en linbanestation vid Järntorget. Under GFS-arbetet 
har staden beslutat att linbanan inte ska genomföras. Någon analys av 
kollektivtrafiksituationen utan linbana har dock inte gjorts. I det fortsatta arbetet 
behöver därför säkerställas att övrig kollektivtrafik kan hantera tillkommande 
flöden. Detta kan också innebära att ökat fokus t ex behöver läggas på utbyggnad 
av färjetrafik eller andra kopplingar över älven. Detta kan i sin tur påverka 
sträckning och dimensionering för gång- och cykelstråk.

 » GFS Masthuggskajen har förutsatt att projekt Skeppsbron genomförs enligt den 
GFS som finns framtagen. Då arbetet med Skeppsbron har varit pausat finns 
dock en osäkerhet kring detta. Det innebär att gränssnitten mellan projekten 
avseende både fysiska kopplingar och flöden behöver bevakas i det fortsatta 
arbetet. Det samma gäller andra pågående projekt i staden.

 » Under arbetet med GFS:en har allmän plats haft kontinuerliga avstämningar 
med utbyggnaden av kvartersmark både på särskilda forum för respektive 
kvarter och genom Älvstranden utveckling AB som samordnare för kvarter. 
Projekteringen av de kvarteren har kommit olika långt och i fortsatt projektering 
av allmän plats behövs därför fortsatt avstämning med respektive kvarter för 
att anpassa utformningen.

 » I GFS:en hanteras identiteten för Masthuggskajen och det hänvisas till 
pågående arbete avseende medskapande samt ett förslag kring frizoner där de 
boende ska få sätta sin prägel på en del av allmän plats. Dessa arbeten behöver 
konkretiseras och inarbetas i kommande projektering av allmän plats. Här 

behöver också den fortsatta dialogprocessen med lågstadieelever som staden 
driver inarbetas.

 » En viktig del i GFS-arbetet har varit ledningssamordning där samordning har 
skett tillsammans med berörda ledningsaktörer. Detta arbete behöver fortsätta 
tillsammans med genomförandeplanering för att säkerställa mediaförsörjning 
till respektive kvarter. Det finns också frågor kring framtida behov och placering 
av transformatorstationer som behöver lösas. En utbyggnad av kvarter C1 
innebär att den transformatorstation som står där idag inte kan vara kvar. Under 
arbetets gång har kvarter C1 förändrats från linbanestation till kontorshus. 
Allmän plats har föreslagit att kvarter C1, i enlighet med detaljplanen, ska 
förses med en ny transformatorstation för att ersätta den befintliga. Denna eller 
annan lösning behöver säkerställas i det fortsatta arbetet.

 » Drift- och underhåll hanteras övergripande i GFS-rapporten. Dessa frågor 
behöver fördjupas i fortsatt projektering så att drift- och underhållsaspekter 
säkerställs avseende tillgängliget, arbetsmiljö etc. En fråga som diskuterats 
mycket i GFS-arbetet har varit markbeläggning. I GFS-rapporten föreslås 
gatsten i bl a svängfälten på Järnvågsgatan. Utformningen av dessa behöver 
säkerställas, alternativ ersättas av annan markbeläggning.

 » För ventilationstornet redovisas alternativa utformningar i GFS-rapporten. 
Detta arbete behöver fördjupas så att staden kan ta beslut om en genomförbar 
utformning.

 » I anslutning till Halvön har ett antal frågor lyfts som behöver studeras vidare 
i fortsatt projektering. Anslutningen av de båda broarna Yttre Järnvågsbron 
och Masthamnsbron behöver fördjupas tillsammans med projekt Skeppsbron. 
Tillsammans med Skeppsbron samt Halvöns byggaktörer behöver också 
utformningen av Rosenlundskanalen preciseras utifrån kulturhistoriska värden. 
Färjeläget på Halvön behöver också studeras vidare och kopplat till Halvön har 
också behovet av en flytande återvinningscentral diskuterats.
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