
 

 
 
 

Detaljplan för blandad  
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. 

 

 
 

Granskningshandling 
2017-06-21 

 
 

 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  2 (97) 

 
 
 
 
 
Planprocessen 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möjlig-
heter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framföras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-
kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detalje-
rat i program.  

 

 
Information 
Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  
www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 
finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Per Osvalds, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 18 51 

Stefan Unger, Fastighetskontoret, tfn 031-368 10 65 

Daniel Sjölund, Trafikkontoret, tfn 031-368 26 28 
 
Granskningstid: 5 juli 2017 – 24 augusti 2017 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planhandling  
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Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. 
inom stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg 
 

Detaljplanen är upprättad enlig PBL 2010:900 
 

Planbeskrivning 
 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 
Planhandlingar: 
• Planbeskrivning  
• Plankarta med bestämmelser 
 
Övriga handlingar: 
• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 
• Grundkarta 
• Illustrationskarta 
• Samrådsredogörelser 
• Kvalitetsprogram, Kanozi Arkitekter 2017-07-03 
• Barnkonsekvensanalys, ÅF, Oktober 2016 
• Miljökonsekvensbeskrivning, Ramböll, 2017-06-28 
• Antikvarisk konsekvensbeskrivning - Bilaga till miljökonsekvensbeskrivning, 

Mats & Arne och Antiquum, 2017-05-24 
• PM Slutsatser gällande riksintresse, Lagtolken, 2017-06-09 
• Hållbarhetsprogram, Älvstaden Utveckling, 2017-06-12 
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Utredningar: 
• Avsiktsförklaring - Grön transportplan, Trafikkontoret/Trivector, 2017-06-07  
• Bullerutredning Järnvågen med bilagor, Akustikforum, 2017-06-13 

PM1 Stena Line Masthuggsterminalen, PM2 Buller under anläggningstiden, PM3 
Vibrationer från E45, PM4 Ljudnivå från Älvsnabben, PM5 Vibrationer Folkets 
hus, PM6 Rosenlundsverket, PM7 Möjliga skyddsåtgärder 

• Fördjupad dagvattenutredning, Ramböll, 2015-03-20, reviderad 2017-05-11 
• Dialogprocess, White 2014-05-28 
• Geotekniskt och bergtekniskt utlåtande, Göteborgs Stad Fastighetskontoret 2014-

04-28 
• Geotekniskt PM, Golder Associates, 2015-05-27 
• Klimatanpassning, Delområdesbeskrivning Södra Älvstranden, Stadsbyggnadskon-

toret, 2015-05-13.   
• Kommersen 2.0 Kulturanalytiskt planeringsunderlag, Göteborgs Stadsmuséum, 

2014-03-24 
• Konstprogram Masthuggskajen, KIWI, 2015-05-27. 
• Kulturmiljöunderlag, Melica 2015-04-24 
• Kulturmiljöutredning, Mats & Arne och Antiquum, 2017-04-28 
• Kontroll av stödmur E45 för vattennivå 2.8 m, Sweco, 2016-08-24 
• Luftkvalitetsutredning COWI, 2017-06-28 
• Masthuggskajen - Förstudie handel och Restaurang, WSP, 2014-06-03 
• Mikroklimatstudie, Del 1 Basstudie/del 2 alternativ B1&F2, CEC Design, decem-

ber 2015/januari 2016.   
• Miljökonsekvensbeskrivning Vattenverksamhet, Sweco, 2017-06-30 
• Naturinventering, COWI, 2015-03-04  
• Trafikanalys enligt trafikstrategin, Trafikkontoret, 2015-05-08 
• Parkeringsberäkning enligt trafikstrategin, Trafikkontoret, 2017-03-28 
• Riskbedömning, WSP, 2015-06-17, Reviderad 2016-06-29 
• Riskåtgärder Skeppsbron, Sweco, 2014-06-18 
• Solstudie, BAU, 2017-03-16 
• Teknisk beskrivning för prövning av vattenverksamheten, Sweco, 2017-06-30 

(Manöversimuleringar av Stena Jutlandica, Sweco, 2016-01-22 finns som bilaga i 
teknisk beskrivning) 

• Utvärdering av planerad kvarterstruktur utifrån gåendes perspektiv, Ramböll, Juni 
2017-07-03 
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Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området mellan Skeppsbron och Masthuggs-
torget på Södra Älvstranden från att vara en plats som i dagsläget är dominerat av par-
keringsplatser, till ett område med en stark egen karaktär, med hög täthet och goda 
kopplingar till omgivande delar. Stråket från Linnégatan föreslås förlängas ned mot 
vattnet genom att skapa en tydlig koppling över Järntorget och vidare ner mot älven. 
Planen syftar även till att utifrån ett fördjupat barnperspektiv, säkerställa att föresla-
gen omvandling skapar, stärker och utvecklar socialt hållbara livsmiljöer för barn och 
unga. Detta gäller både befintliga miljöer och nya.  

 
Streckad linje markerar planområdets gräns.  

Området består idag till stor del av hårdgjorda ytor där biltrafiken dominerar stadsbil-
den i form av vägar och stora parkeringsytor. Ett program har tagits fram för området, 
Program för Norra Masthugget, antaget 19 juni 2012.  

Planens innebörd och genomförande 
Detaljplanen medger uppförande av cirka 1200 bostäder (118 900 kvm) bostäder samt 
155 000 kvm verksamheter. Planen medger även bland annat förskola, högstadie-
skola, tre parkeringsanläggningar, läge för linbanestation, park och en vårdcentral.    
Ambitionen med förslaget är att Masthuggskajen ska bidra till att hela stadens rums-
liga och sociala integration, samt att särskilt beakta barnperspektivet. Det blir en ny 
stadsdel med till stor del höga byggnader och hög täthet och som integrerar den gamla 
bebyggelsen med den nya.  
 
Gatustrukturens förlängningar och nya kopplingar stärker strukturen för de gående. 
Att fler rör sig genom området längs de nya gatorna och stråken kan bidra till att stärk 
mångfalden och sociala möten. Kajkanten får en längre sträckning i och med den nya 
halvö som byggs ut i vattnet norr om Järnvågen, vilken har som syfte att utöka den 
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byggbara marken i det mest attraktiva och centrala området. Längs med kajen skapas 
ett stråk som kopplas till, och är en fortsättning på, det som planeras vid Skeppsbron 
norr om Rosenlundskanalen.  
 
Huvudtanken är att bebyggelsen i området ligger på en bas på fem till tio våningar 
med högpunkter upp till 20 våningar. De högsta byggnaderna på cirka 23 och 31 vå-
ningar samlas runt en ny park ovanpå Götatunneln. 

 
Illustrationskarta över planområdet. Bild: Kanozi Arkitekter. 

Masthuggskajen ska bli en stadsdel där cykel och gående prioriteras och där det ska 
vara lätt att välja att leva utan bil i vardagen. Läge för linbanestation medges i plan-
handlingarna vilket möjliggör ett nytt kollektivtrafikmedel i staden. Stationsläget 
medges i två kvarter, med ett huvudalternativ vid Folkets Hus och ett reservalternativ 
i östra delen av Masthamnsgatan, i och med att beslut om stationsläget inte är taget 
under granskningsskedet.  

Den valda principen är att försöka ändra så lite som möjligt vad gäller befintlig trafik-
struktur för av- och påfart till E45/Oscarsleden. Emigrantsvägen föreslås få en ny 
sträckning vilken innebär bättre möjligheter för kvartersutformningarna norr om Gö-
tatunneln. Första Långgatan får en mer stadsmässig karaktär och Masthamnsgatan fö-
reslås få ett stråk med låg intensitet, med dämpad karaktär med möjlighet för möten.  
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Vybild norrut från Järntorget med hotellet vid Folkets hus, Bild: Kanozi Arkitekter. 

Byggnaden för Kommersens verksamhet är i mycket dåligt skick. För att byggnaden 
skulle kunna stå kvar hade omfattande renovering krävts vilket skulle få stor påverkan 
på byggnadens identitet. Byggnaden föreslås ersättas med en platsbildning som för-
länger Masthuggstorget, och en ny byggrätt för att inrymma nuvarande verksamhet. 
Bland annat Frilagerhuset, Folkets hus och Elof Hanssons byggnader vid Första Lång-
gatan förses med varsamhets- och skyddsbestämmelser för att bevara byggnadernas 
karaktär.  

Ett kvalitetsprogram är del av planhandlingarna vilket är resultatet av ett gemen-
samt hållbarhetsarbete med en fördjupad barnkonsekvensanalys. Kvalitetspro-
grammets ambitioner ska följas i den fortsatta planeringen, vid projektering och 
vid bygglovshantering. Även ett hållbarhetsprogram är del av planhandlingarna, 
vilket är framtaget för att säkra de hållbarhetsmål som är uppsatta i planarbetet.   

 
Vybild över den nya halvön.   
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Överväganden och konsekvenser 
Framtagen barnkonsekvensanalys visar att planens höga exploateringsgrad i stads-
strukturen kommer att ha stor påverkan på barn och ungas livsmiljöer. Det är av stor 
vikt att den tillhörande åtgärdsplanen uppfylls till hög nivå för att målen för en god 
miljö ska nås. De offentliga stadsrummen och privata gemensamma ytorna kommer 
att behöva utföras med höga krav på gestaltning och utformning för att uppnå en god 
kvalitet.  

Planförslaget medför en bättre situation avseende barriärer jämfört med nuläget. För-
slaget ökar bland annat tillgänglighet till vattnet jämfört med idag. Ramperna från 
Järntorgsmotet ner till Götatunneln föreslås däckas över för att ge möjlighet till en 
bättre luft- och ljudmiljö i anslutning till tunneln.   

En miljökonsekvensbeskrivning är framtagen. MKBn konstaterar att funktionen för 
riksintressen för kommunikation kan bibehållas. Ett omfattande arbete har genomförts 
i samband med framtagandet av detaljplanen för att säkra att byggnationen inte påver-
kar riksintresset för Göteborgs hamn och farleden i Göta Älv.  Planområdet utsätts 
idag för höga halter av luftföroreningar från främst trafiken. Slutsatsen av de simule-
ringar som genomförts är att miljökvalitetsnormerna uppnås om en del eller hela halt-
bidraget från Götatunneln leds via ventilationstorn.  

Förutsatt att föreslagna dagvattenåtgärder redovisade i den fördjupade dagvattenutred-
ningen införs i planområdet bedöms statusen för MKN-vatten för recipienten Göta älv 
inte försämras. 

Detaljplanen får, bland annat på grund av bullersituationen och kulturmiljö, svårt att 
uppnå målet att hälften av planens totala yta ska innehålla bostäder. Förslaget innebär 
att ca 43% av den totala ytan möjliggör bostadsbebyggelse. En särskild antikvarisk 
konsekvensbeskrivning har upprättats för planförslaget vilken visar att konsekven-
serna för kulturmiljön bedöms mycket stora. Påverkan är framför allt visuell och be-
ror på planförslagets höga byggnadshöjder samt täthet. Utifrån den antikvariska kon-
sekvensbeskrivningen arbetar staden med att säkerställa en del av de åtgärder som fö-
reslås.  
Området ligger i centrala staden som i översiktsplanen har pekats ut som en av fem 
strategiska knutpunkter i staden. Planområdet är placerat nära god kollektivtrafik och 
i anslutning till väl utvecklad service. Staden bedömer att en utveckling av bostäder 
och verksamheter i området bidrar till en hållbar utveckling och att goda möjligheter 
finns att kunna ta sig till och från området som gående, cyklande och kollektivtrafik-
resenär. Västlänkens nya station i Haga förbättrar tillgängligheten till området från 
stora delar av Göteborgsregionen och den nya linbanan förbättrar tillgängligheten 
inom de centrala delarna. 
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Flera avvägningar har gjorts i planen. Några av de främsta avvägningarna har varit 
mellan exploatering i ett hållbart och attraktivt läge, tillskapande av grönska, luftkva-
litet, och förhållande till kulturmiljö. Kontorets samlade bedömning är att förslaget bi-
drar till en god bebyggd miljö och ger möjlighet att utveckla en hållbar och attraktiv 
del av staden och att goda boendemiljöer uppnås. Målkonflikter uppstår i centrala de-
lar av staden, vilket blir en direkt följd av förtätning och mål om ett högt antal bostä-
der. Utan exploatering i det aktuella området förloras möjligheten till nya bostäder 
och verksamheter i en mycket attraktiv del av staden i vilket en hållbarutveckling kan 
ske till förmån för parkeringsytor, vilket går emot fortsatt utveckling av staden och 
emot stadens uppsatta strategiska mål, bland annat om en tätare och tryggare stad.  
 
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen för Göteborg. 
 

 
Illustration över Första långgatan, Bild: Kanozi Arkitekter. 
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 
Syftet med detaljplanen är att skapa bostäder och verksamheter i ett attraktivt läge och 
att aktivera en central del av staden som i dagsläget till stor del domineras av biltrafik 
och bilparkering. Syftet är också att ge området en tydlig framtida roll och identitet i 
staden - innerstad av blandad karaktär. Området mellan Skeppsbron och Masthuggs-
torget ska ges en stark egen karaktär, genomarbetad skala med hög täthet och goda 
kopplingar till omgivande delar. Stråket från Linnégatan ska förlängas ned mot vatt-
net genom att skapa en naturlig koppling över Järntorget och vidare ner mot älven. 
Syfte är även att möjliggöra stationsläge för linbana.   

Planen syftar även till 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. Det innebär att barn och unga i den 
nya täta staden ska ha god tillgänglighet till säkra och trygga gator och stråk samt när-
het till offentliga rum och mötesplatser med stark karaktär. I det nya lättillgängliga 
och finmaskiga nätet längs Masthuggskajen, Järnvågsgatan och Långatan ska det 
ligga mötesplatser och parker med grönska, till fördel för barns och ungas behov av 
plats för rekreation, lek och fungerande vardagsliv. Likaså syftar planen till att ur ett 
barn- och ungaperpektiv ha tillgång till ett utbud av verksamheter med bevarade och 
nya kulturvärden genom bland annat varierande och levande bottenvåningar.    

Läge, areal och markägoförhållanden 
Området ligger på Södra Älvstranden inom stadsdelarna Masthugget och Pustervik 
och tillhör stadsdelsnämnden Majorna-Linné. I norr löper E45/Oscarsleden i öst-väst-
lig riktning. I söder avgränsas området av Första Långgatan och i öster av Ro-
senlundskanalen. I väster går gränsen norr om cirkulationsplatsen vid Första Långga-
tans västra ände. Planområdet innefattar även den landtunga som ligger mellan Gö-
tatunnelns västra mynning och Rosenlundskanalen. Området domineras i dagsläget av 
parkeringsplatser. 
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Streckad linje markerar planområdets gräns.  

Planområdet omfattar cirka 18 hektar. Största delen av planområdet består av kom-
munägd mark, vilket innefattar all gatumark samt viss kvartersmark. Ett konsortium 
av bland annat fastighetsbolag och markägare har bildats, vilket består av Södra Älv-
stranden Utveckling AB, NCC Property Development AB, Stena Bygg AB, Riksbyg-
gen ekonomisk förening, Byggnadsföreningen Folkets Hus i Göteborg utan personlig 
ansvarighet och Elof Hansson Fastigheter AB. 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Kommunen har med arrende upplåtit delar av planområdet, se rubriken ”Avtal”.   

 
Fastighetsindelningar och förteckningar inom planområdet.  
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Planförhållanden och tidigare beslut 
Översiktsplan 2009 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger att Göteborgs centrum ska utvecklas 
på båda sidor om Göta Älv där Södra Älvstranden och planområdet tas upp som ett av 
de stora centrala förnyelseområdena vid en utveckling av Göteborgs rika stadsmiljö. 

Vision Älvstaden  
Visionen för området 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 de-
larna av stadens kärna på båda sidorna om Göta Älv. Ambitionen är att en utveckling 
av stadens centrala delar ska generera tillväxt genom att attrahera nya arbetstillfällen, 
nya branscher och invånare. Områdets strategiska läge på den södra älvstranden gör 
det till en viktig del av Älvstaden då det kan binda samman centrala delar av Göte-
borg.  

 
Visionen pekar ut förlängningen av kajstråket, norr och väster om planområdet, som 
stadsutvecklingsområde och möjlighet för staden att möta vattnet. Stena Line som har 
sin verksamhet i området har ett avtal som sträcker sig till 2035. Staden har möjlighet 
att säga upp avtalet 2025. Diskussioner finns om ett kollektivtrafikstråk över älven 
mellan Lindholmen och Stigberget. En omlokalisering av Stenas verksamhet skulle 
öka genomförbarheten av ett sådant stråk.  

Program för detaljplaner 
Ett program för detaljplaner färdigställdes för området 2012 och behandlades vid 
byggnadsnämndens möte den 19 juni 2012. Beslutet blev att anta programmet med 
tillhörande samrådsredogörelse. 

Parallella uppdrag 
Under hösten 2014 deltog fyra team i ett parallellt arkitektuppdrag om utvecklingen 
av Masthuggskajen. Frågeställningen i programmet handlade bland annat om hur 
Masthuggskajen kan utvecklas till en ny attraktiv och blandad stadsdel där biltrafiken 
prioriteras ner till förmån för gående, cyklister, och hur man kan ta till vara det unika 
läget när det gäller kollektivtrafik. Vidare var uppdraget att se hur karaktärer och 

Stadens strategiska do-
kument ”Vision  
Älvstaden” anger att 
etappen som planom-
rådet ligger inom ska 
vara färdig innan 
2025.   
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identiteter i området kan omhändertas och vidareutvecklas samt hur Masthugget, med 
Långgatorna tillsammans med Järntorget, kan möta älven. Som underlag för visions-
arbetet inför de parallella uppdragen beskrevs att en modern, global, och hållbar 
stadsdel kan växa fram med en helt egen identitet. Det ska vara en ambitiös och mo-
dig urban förnyelse som sticker ut med sin unika profil och attraktiva atmosfär. 

Efter utvärderingen fick Kanozi Arkitekter i team med ÅF uppdraget att tillsammans 
med konsortiet och Stadsbyggnadskontoret arbeta vidare med förslaget i detaljplane-
processen.  

Kompletterande samråd 
Samråd enligt detaljplaneprocessen genomfördes 24 juni-2 september 2015. Ett kom-
pletterande samråd har hållits 10 - 31 maj 2017 till följd av en utökning av planområ-
det. Det i tidigare samråd redovisade planområdet har i vissa delar fått nya förutsätt-
ningar då alternativ placering för ett linbanetorn och ventilationstorn för Götatunneln 
behöver inrymmas utmed kajen, väster om tidigare föreslagen placering. Den ur-
sprungliga plangränsen har därför föreslagits viss justering. 

Stadsutvecklingsprojekt i närområdet 
Flera stadsutvecklingsprojekt pågår i närområdet.   

 
Karta över närliggande stadsutvecklingsprojekt. Aktuellt planområdet är markerat i 
rött, laga kraft vunnen plan i orange och övriga pågående projekt i gult.  

1. Kvarteret Klåvestenen - cirka 160 lägenheter. Detaljplanen var på samråd hös-
ten 2016.   

2. Kvarteret Barken - Förtätning med cirka 80 lägenheter samt nya verksamhets-
lokaler. Samråd skedde under februari 2017.     

3. Skeppsbron – Kajen flyttas ut 15 - 40 meter, cirka 400 bostäder byggs och sta-
den kopplas till älven. Detaljplanen har vunnit laga kraft.  

4. Kvarteret Röda bryggan – Upprustning av kvarteret med cirka 130 nya bostä-
der samt nya verksamhetslokaler. Planen var på samråd under hösten 2016.   

5. Station Haga – Stadsutveckling för att möjliggöra bland annat stationsupp-
gångar till tågtunneln Västlänken. Granskning skedde hösten 2016.   
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Hållbarhet – Citylab 
Detaljplanen har höga ambitioner vad gäller hållbarhet. Projektet är ett av åtta pilot-
projekt i Citylab Action. Citylab Action är ett forum för hållbar stadsutveckling med 
möjlighet till certifiering, framtaget av Sweden Green Building Council (SGBC) till-
sammans med samhällsbyggnadsbranschen. Syftet med Citylab är att ge förutsätt-
ningar för en engagerande och effektiv process där uppsatta mål för en hållbar stads-
utveckling nås.  

Projektet har definierat nio hållbarhetsmål som har antagits av styrgruppen för kon-
sortiet. Hållbarhetsmålen är grupperade utifrån tre hållbarhetsaspekter:  

• Samspel i en bra stads- och livsmiljö 
• Identitet i en sammanhållen stad 
• Främja hållbara livsstilar  

Hållbarhetsmålen, tillsammans med Citylabs definierade mål och önskade effekter, 
ska avspeglas i struktur och gestaltning av området.  

Som en del i den redovisning som sker till CityLab Action har ett separat Hållbarhets-
program tagits fram för detaljplanen vilket ligger som del av planhandlingarna. Håll-
barhetsprogrammet för Masthuggskajen har haft som huvudsyfte att hållbarhetsfrå-
gorna ska genomsyra hela processen; från arbetet med detaljplan, genom genomföran-
defasen för att sedan fortsätta leva vidare efter det att området tas i bruk av de nyin-
flyttade invånarna och verksamheterna så att den ambitionsnivå som satts i arbetet 
med detaljplaneringen av området nås.  

Hållbarhetsprogrammet är ett dokument som ska hålla samman de mål som finns upp-
satta för frågor som exempelvis klimatpåverkan och hantering av vatten- och luftkva-
litet. Till respektive mål finns åtgärdsförslag liksom uppföljningsplan där de åtgärder 
som ska leda till att ambitionsnivåerna i dokumentet nås är tydligt redovisade. Upp-
följningsplanen och åtgärderna ska underlätta för alla aktörer att integrera hållbarhets-
frågorna i sina interna redovisningar, men också för att underlätta kommunikation om 
hur hållbarhetsfrågorna hanteras i genomförandet av utvecklingsområdet.  

Hållbarhetsprogrammet är tänkt att användas av hela projektorganisationen, både Gö-
teborg Stad och byggherrar, under hela genomförandefasen. Det innebär att hållbar-
hetsprogrammet kommer att vara en del i både bygglovsprocesser, markanvisningsav-
tal och andra avtalsprocesser inom utvecklingsområdet. Hållbarhetsprogrammet har 
tagits fram under ledning av Älvstranden utveckling AB i samverkan med Göteborg 
Stad och alla i konsortiet ingående företag.  

Trafikstrategi och parkeringspolicy 
Göteborg väntas fram till år 2035 växa med 150 000 invånare och 80 000 arbetsplat-
ser och därmed växa till en nära storstad. Med det ökade antalet invånare i staden an-
tas också antalet resor till, från och inom staden öka proportionerlig, vilket ställer nya 
krav på såväl trafiksystemet som på förändrade resebeteenden. Detta är förutsätt-
ningar för att möjliggöra den önskade tillväxten av regionkärnan vilket Göteborgs 
Stad ser som ett övergripande mål för förtätningen i staden. Med en tätare stad kan 
fler invånare få nära till mataffären, skolan, busshållplatsen och annan service – allt 
det som gör vardagen lite enklare. Staden vill härigenom skapa fler attraktiva platser 
för boende, besökare och för det näringsliv som önskar växa eller etablera sig i sta-
den. 
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En förutsättning för att möjliggöra denna stadsutveckling är att trafiksystemet genom 
olika åtgärder kan ställas om i en i en mer hållbar inriktning. Den täta staden ger 
bättre möjligheter för hållbara transporter, vilket är en förutsättning för att bland annat 
störningar som buller och luftföroreningar ska kunna minskas.  

I februari 2014 antogs Göteborgs nya Trafikstrategi, vilken är vägledande för hur tra-
fiksystemet och gaturummet i Göteborg ska utvecklas för att uppnå fastslagna mål. 
Trafikstrategin har satt upp effektmål för färdmedelsfördelningen 2035 vilka innebär 
att fram till dess ska det ske en fördubbling av resor till fots/eller med cykel, en för-
dubbling av antalet kollektivtrafikresor och en minskning av antalet bilresor i staden 
med en fjärdedel. 

I samband med att detaljplanearbetet inleddes våren 2014 påbörjades arbetet med att 
ta fram en grön transportplan. En grön resplan/transportplan är ett verktyg för att i ti-
digt skede i planprocessen säkerställa god tillgänglighet enligt trafikstrategin när en 
större ny- eller tillbyggnation ska ske i ett område. I arbetet med grön transportplan 
för detaljplanen åtar sig både staden och de andra aktörerna att genomföra vissa åtgär-
der för att gemensamt nå de målsättningar som finns i planeringsskedet. Detta regle-
ras i en avsiktsförklaring som trafikkontoret sedan följer upp kontinuerligt. Avsikts-
förklaringen består av mobilitetsåtgärder som syftar till att skapa en god tillgänglighet 
till området för olika trafikantgrupper samt att medverka till att uppfylla stadens mål 
och strategier på trafik- och miljöområdet. Avsiktsförklaringen är en fördjupning av 
hållbarhetsprogrammet för Masthuggskajen avseende åtgärder för infrastruktur, trafi-
kering, parkering, informations- och uppmuntransåtgärder med mera. 

Inom ramen för pågående detaljplan har trafikanalyser och beräkningar genomförts 
för det presenterade förslaget, i avsikt att säkra planen utifrån ett trafikstrategiper-
spektiv. Förslaget för planområdet har sedan tidigare haft planprogrammet (beslutat 
2012) samt "Vägledning till parkeringstal" från 2011 som utgångspunkt, medan tra-
fikstrategin beslutades 2014. I enlighet med kommunfullmäktiges budget samt ”Mål 
och inriktning” för 2015, gäller också att förändringar för biltrafiken nu tydligare ska 
vara kostnadseffektiva och viljestyrda enligt fyrstegsprincipen. Det innebär i prakti-
ken att man inte ska investera mer i infrastrukturen än vad som krävs för att nå målen, 
vilket i första hand berör åtgärder för biltrafiken.   

De nu framtagna trafikanalyserna visar att gällande parkeringstal för området påver-
kar biltrafiken på ett sätt som uppenbart strider mot trafikstrategins inriktning för ett 
minskat bilåkande. Analyserna visar också att tidigare inriktning i arbetet begränsar 
möjligheterna att stärka kärnan och åstadkomma den gröna, täta blandstaden. Med 
hänsyn till planområdets mycket centrala läge är det angeläget att detaljplanen för 
Norra Masthugget på ett tydligt sätt medverkar till att uppfylla stadens målsättningar 
för trafiken och utbyggnadsplaneringen.  

Beslut har tagits i Trafiknämnden samt Byggnadsnämnden 2015-04-27 (§ 184, 
0402/13) att Detaljplan för Norra Masthugget (Järnvågsgatan m.fl.) ska fortsatt bedri-
vas så att den i första hand tydligt stödjer trafikstrategins inriktning för minskat bilå-
kande. Beslutet innebär en avvikelse från planprogrammet, främst genom att såväl 
parkeringstal som trafikmängder justeras nedåt i förhållande till tidigare angivna för-
utsättningar. 
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Gällande planer 
För området gäller detaljplanerna II-4341, II-4476, II-4812, II-4811, II-1906, II-2503, 
II-3041, II-3116, II-3234, II-1012, II-2193, II-2449, II-2669, II-2753, II-4221, II-
4341, II-4221. Samtliga planers genomförandetid har gått ut.  
 

 
Gällande detaljplaner i planområdet.  
Fastighetsindelningsbestämmelser (före detta tomtindelningar och fastighetsplaner) 
gäller idag för Masthugget 29:4. Tomtindelning upphör att gälla i sin helhet. 

Mark, vegetation och fauna 
Geotekniska förhållanden 
Ett geotekniskt och bergtekniskt PM har tagits fram som beskriver de geotekniska för-
utsättningarna inom detaljplaneområdet (Göteborgs Stad, Fastighetskontoret, 2014-
04-28). Det framtagna geotekniska PM:et baseras på nu utförda geotekniska under-
sökningar (inom både land- och vattenområdet) samt på ett stort antal tidigare utförda 
geotekniska undersökningar och utredningar inom det aktuella området. Marken inom 
området, som till största delen är hårdgjord, är generellt sett plan med endast mindre 
nivåvariationer. Marknivåerna varierar allmänt sett mellan cirka +1,5 - +2,5. Lokalt 
större nivåskillnader finns mellan Rosenlundskanalen och Göta Älv samt vid Götatun-
nelns mynning och på/avkörningsramper. 

Norra Masthugget ligger på Göta Älvs södra sida och har historiskt sett genomgått 
stora förändringar. Området har varit bebyggt under lång tid och verksamheterna har 
skiftat under åren. Områdets sträckning längs älven utgjordes ursprungligen av vass-
bevuxna strandområden som successivt från 1700-talet fyllts ut och älven har mudd-
rats för att anpassas till de med tiden förändrade verksamheterna. Rosenlundskanalen 
grävdes ut under början av 1800-talet. I början av 1800-talet fanns flera hamnbas-
sänger vars läge var mellan 50 och 200 meter söder som dagens kaj. Mot slutet av 
1800-talet fylldes bassängerna succesivt ut och strandlinjen flyttade i takt med detta 
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längre norrut mot älven. Då användningsområdena och byggnationen har skiftat under 
årens lopp finns både många äldre och nyare förstärkningsåtgärder, konstruktioner, 
installationer och anläggningar i marken. Sträckningen längs Göta Älv utgörs idag av 
olika typer av kajkonstruktioner med varierande ålder och skick. Nuvarande bebyg-
gelse samt befintliga anläggningar är i regel grundlagda på kohesionspålar. Inom om-
rådet pågår idag marksättningar i storleksordningen 4-6 cm/år.  

De naturliga jordlagren under det ytliga fyllnadslagret består av en lös sättningskäns-
lig lera till generellt mycket stora djup (över 100 meter). Leran vilar på ett lager med 
friktionsjord ovan berg. Fyllnadsmäktigheter från någon meter upp mot cirka 8 meter 
har konstaterats. I östra delen av planområdet, i anslutning till Rosenlundskanalen, 
finns ett område med en lermäktighet på endast cirka 10-20 meter men inom de cen-
trala delarna av området längs Masthamnsgatan har en lermäktighet på större än 100 
meter konstaterats vid utförda sonderingar. Berg i dagen förekommer cirka 50 meter 
söder om Masthuggskajens västra del. Djupet till fast botten ökar därifrån mot öster. 
Berget går också i dagen mot Kungshöjd i öster och finns vid Brogatan och kring Pus-
terviksbron på djupet cirka 13-20 meter under markytan. 

Stabiliteten för befintliga förhållanden är generellt tillfredställande inom planområdet. 
Detta gäller dock inte lokalt invid kajen längs Rosenlundskanalen.  

Hydrologiska förhållanden 
Byggnader och samhällsviktiga anläggningar (sådant som garanterar stadens tekniska 
försörjning) förläggs på nivåer i överensstämmelse med gällande översiktsplan. Fär-
digt golv på byggnader ska vara minst +2,8 meter och samhällsviktiga anläggningar 
ska säkras till +3,8 meter i rikets höjdskala.  

Utgångsnivåer för fortsatt arbete med att säkra områdets tillgänglighet vid en över-
svämningssituation ska vara att byggnader ska kunna nås av räddningstjänst vilket in-
nebär att dessa vägar ska kunna begränsas till att drabbas av max 0,5 meters över-
svämning.  

Tillgänglighet till byggnader ska även säkras för gående vilket innebär att planområ-
det vid vidare planläggning bör förses med nätverk av gång- och cykelvägar som kan 
garantera max 0,1 meters översvämning. Angivna nivåer i planen utgör även riktlinjer 
för att säkra funktioner vid översvämning orsakad av kraftig nederbörd. Utgångs-
punkten är att dessa nivåer ska gälla för att säkra nämnda funktioner vid ett 100-års-
regn år 2100, det vill säga 60-100 millimeter på två timmar.  

Inom staden pågår en diskussion och arbete med att säkra staden mot höga vatten-
stånd i ett längre tidsperspektiv. En höjning av planeringsnivåerna kan vara nödvän-
dig. Om det blir aktuellt att säkra planområdet mot högre översvämningsnivåer än vad 
som anges i planen, kommer detta sannolikt ske via storskalig yttre skyddsåtgärd. 

Grundvatten 
Tidigare utredningar visar på en i stort sett hydrostatiskt portrycksfördelning i leran 
(10 kPa/m) från cirka 2 meter under markytan. Utredningar visar på att grundvattenni-
vån oftast sammanfaller med Göta Älvs medelvattennivå, cirka +/- 0. 
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Markmiljö 
Miljötekniska markundersökningar har inom detaljplanens område utförts under en 
tidsperiod av cirka 15 år, både i samband med aktuellt detaljplanearbete för Järnvågs-
gatan samt i form av tidigare utförda undersökningar vilka bland annat nyttjats som 
underlag vid planeringen av de nu utförda undersökningarna. Några miljötekniska 
markundersökningar är inte utförda inom det område som omfattades av västra påsla-
get för Götatunneln. Enligt uppgift utfördes återfyllnad med enbart krossmassor, in-
klusive stenmjöl och makadam, i detta område. 

En utredning gjordes tidigt i planarbetet (Sweco, 150310) vilken ställvis, framför allt i 
den östra delen av området, visar på ett relativt tunt bärlager. Därunder påträffas fyll-
nadsmassor, vilka överlagrar naturlig jord, främst lera. Fyllnadsmassornas tjocklek 
varierar mellan cirka 1 och 6 meter men ligger för det mesta mellan 2 och 3 meter. 
Variationerna beror av områdets utfyllnadshistorik, där vissa delar tidigare utgjorts av 
hamnbassänger vilka senare fyllts igen, till exempel i samband med att kajerna bred-
dats. Fyllnadsmassorna utgörs vanligen av grus och sand, med växlande inslag av riv-
ningsrester. På visst djup påträffas även inslag av trärester. Det sistnämnda kan utgöra 
rester från äldre träkonstruktioner. Gränsen mellan fyllnadsmassor och underliggande, 
naturligt avsatta jordlager är ställvis osäker att bedöma. 

En kompletterande miljöteknisk markundersökning har genomförts (Sweco, 2016-01-
12). Undersökningen omfattar provtagning av tidigare ej undersökta delområden (fas-
tigheter), men också kompletterande provtagning (förtätning) inom tidigare under-
sökta delområden. 

Utförd undersökning indikerar att merparten av asfalten inom området är av bitumen-
karaktär, men i två av de 24 provpunkterna har förekomst av så kallad tjärasfalt indi-
kerats. I samtliga provpunkter har fyllnadsmassor påträffats. Mäktigheten hos dessa 
varierar mellan cirka 2 och 5 meter. Under fyllnadsmassorna påträffas lera, ofta med 
sandskikt och inslag av organiskt material (vassrötter). 

De ytliga fyllnadsmassorna, på mellan cirka 0 och 2 meters djup, består huvudsakli-
gen av sand och grus med inslag av sten. Rivningsrester såsom tegel och trä, men 
ställvis även slagg, påträffas i dessa massor. De djupare belägna fyllnadsmassorna 
(cirka 2-5 meter), består till större delen av lera, sand och silt. Innehållet av rivnings-
rester är betydligt mindre, men ställvis noteras rikligt med trärester. 

Totalt har 39 jordprover analyserats. Merparten av proverna som härrör från de ytliga 
fyllnadsmassorna uppvisar föroreningshalter över mindre känslig markanvändning 
(MKM), i enstaka prover även över farligt avfall (FA). I de djupare belägna fyllnads-
massorna (2-5 meter) har däremot halter över MKM endast uppmätts i ett av 17 ana-
lyserade prover. Påträffade föroreningar utgörs främst av polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH) och metaller (barium, bly, koppar och zink). Ställvis har även petro-
leumkolväten påträffats. 

Föroreningshalterna är generellt sett högre i den västra delen av detaljplaneområdet, 
men även inom den östra delen förekommer provpunkter där uppmätta halter är högre 
än MKM.   
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Grundvattenprovtagning (i en provpunkt i anslutning till tidigare bensinstation) indi-
kerar ringa påverkan av organiska ämnen med halter som är lägre än aktuella jämför-
värden. Det bör påpekas att undersökningen är av stickprovskaraktär, vilket innebär 
att det är möjligt att påträffa massor med annan karaktär och annat föroreningshåll.  

Förorenade sediment i Göta Älv 
Detaljplanen omfattar utbyggnaden av en halvö i Göta Älv, norr om Järnvågen. Vid 
Skeppsbroområdet, strax uppströms nu planerad utbyggnad, har förorenade sediment 
påträffats i Göta Älv, vilket föranleder saneringsåtgärder. En sedimentprovtagning ut-
fördes därför i april 2015 i syfte att undersöka älvsedimenten inom det nu aktuella 
vattenområdet. Den då pågående intensiva färjetrafiken i området påverkade i viss 
mån läget av provtagningspunkterna. Några större variationer med avseende på för-
oreningshalt över ytan förväntades dock inte. Totalt har 13 sedimentprover från 7 
provtagningspunkter och från varierande djup, maximalt djup 3,5 meter analyserats. 
Resultaten visar på påverkan av såväl organiska föreningar som metaller. Av de först-
nämnda påträffades mycket höga halter av tributyltenn (TBT) i prover från såväl yt-
liga som djupare sediment, men också höga halter av polyaromatiska föreningar 
(PAH). Även metallhalter (kvicksilver, bly, kadmium, koppar med flera) visade sig 
vara förhöjda. 

Vegetation och fauna 
Endast en mindre del av planområdet utgörs av grönytor, vilka är starkt fragmente-
rade och präglade av det urbana landskapet.  

Enligt Naturinventeringen (COWI, 2015-03-04) finns inga rödlistade eller naturvär-
desintressanta arter inom planområdet. I planområdets närområde finns dock fynd av 
rödlistade lavar på träd, en rödlistad kärlväxtart och ett relativt stort antal observat-
ioner av rödlistade fågelarter, bland annat födosökande pilgrimsfalk. Naturinvente-
ringens fältstudie visade på att områdets grönytor idag inte hyser några värden för be-
varande av biologisk mångfald. Förekomsten av träd och grönytor bedömdes dock 
vara värdefull i ett landskapsperspektiv eftersom området kan fungera som en förbin-
delselänk mellan större grönområden. Det finns en del träd i området, vilket är posi-
tivt för såväl fåglar, insekter, estetiska värden för människor och ekosystemtjänster. 
Flera alléer finns i planområdet vilka finns redovisade i naturvärdesinventeringen.  

 
Till Vänster: Gråpoppel på Masthamnsgatan med diameter mellan 50 och 80 cm. Till 
höger: Hästkastanjer i allén vid Järntorget samt på Olof Palmes Plats.  
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Flera av alléerna är biotopsskyddade på grund av dess ålder och stamtjocklek. En dis-
pensansökan för berörda träd skickas in till Länsstyrelsen under sommaren 2017.  

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 
Inga fornlämningar är noterade i området. Området omfattas av riksintresse för kul-
turmiljövården (Stadskärnan, 1600-tals staden) och ingår i ett fornlämningsområde 
(RAÄ Göteborg 216:1).  
Kulturmiljöunderlaget (Melica, 2015-04-13) beskriver att det finns få platser i Göte-
borg där så många historiska kulturskeden finns lagrade på varandra. Den långsamma 
och långa utvecklingsprocess som skett i området, har lett till en mångsidig och at-
traktiv stadsmiljö. Redan under 1600-talet var Masthugget en förstad för hamnar och 
manufakturer. Hamnverksamheten satte sin prägel på området under 1800-talet där 
området fick sin karaktär med koppling till kvartersstaden. Sedan 60-talet har Stena-
terminalen och E45/Oscarsleden satt sin prägel på området. Tre delområden med 
olika karaktär identifieras, vilka alla binds ihop av Första Långgatan:  

- Masthuggskajen, med framför allt transport och logistiska funktioner 
- Järntorgsområdet, knutpunkt och kulturellt centrum med regional betydelse 
- Långgateområdet, med kvartersbebyggelse av blandad karaktär   

Det angränsande området kring Långatorna, Linné och Masthugget är en stenstad av 
kulturhistoriskt intresse med varierande hushöjder och småskalig fastighetsindelning 
med smal fasad mot gata. Det begränsade antalet balkonger bidrar till den stadsmäss-
iga karaktären i dessa relativt småskaliga stadsrum. Att låta den mångsidiga bland-
stadsmiljön leva vidare och kompletteras kontinuerligt bedöms vara den viktigaste 
faktorn för att bevara och utveckla områdets kulturmiljövärden – fysiskt, socialt och 
ekonomiskt. 

Viktiga värdebärande verksamheter i området är bland annat Kommersen, Teater 
Trixter, och Folkets Hus.  

Befintlig bebyggelse 
Planområdet är glest bebyggt och bebyggelsen är mycket varierad och av skiftande 
kvalitet.  

Vid Järnvågen, i den östra delen av området, ligger Frilagerhuset samt Folkets Hus. 
Frilagret, eller Lagerhuset som det även kallas, uppfördes 1918–20 och ligger fritt och 
väl synligt i omgivningen. En utskjutande omfattande port finns i den östra fasaden 
gentemot kanalen. Här kunde varor lossas direkt in i byggnaden. Fasaderna är sym-
metriska med ockragul puts som med putsade lisener ramar in fönstergrupper. Utmed 
takfoten går en gesims runt hela byggnaden, liksom ovanför sockelvåningen. Detta 
skapar ett tydligt intryck av byggnadens tredelning i sockel, mellandel och krön. 
Sockelvåningen byggs upp av tunna putsade valv runt fönstren. Taket har stora och 
mindre takkupor samt takfönster. Taket är beklätt med tegel och kuporna är av rödmå-
lad plåt. På takets södra del finns en asymmetriskt placerad tornbyggnad som avslutas 
med balusterdockor och ett nätt tak. Fönstren har diagonalställda spröjsar i mellanvå-
ningarna och raka spröjsar i sockelvåningen. Det finns även runda fönster och halv-
måneformade fönster i fasaderna. Gavelentrén åt söder är inramad med kolonner och 
ett tympanonfält finns ovanför dörren. Byggnaden är upptagen i programmet Kultur-
historisk värdefull bebyggelse (1999). 
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Folkets Hus är ett stort byggnadskomplex som uppfördes 1949-55 efter ritningar av 
arkitekten N E Eriksson. Trots flera förändringar har Folkets Hus till stor del kvar sin 
ursprungliga karaktär och verksamhet och har idag ett betydande lokalhistoriskt 
värde. Byggnaden är med sina nio våningar och karaktäristiska arkitektur fortfarande 
ett landmärke i området. 

 
Folkets hus sett från Järntorget. I förgrunden ligger Olof Palmes Plats där det finns 
ytor för rekreation och lek. Bild: Folkets Hus Göteborg  

 
Till vänster: Lagerhuset från 1918. Till Höger: Ett av de befintliga kontorshusen med 
det karakteristiska gula teglet. Foton från Kulturmiljöunderlaget (Melica)    

Längs norra sidan av Första Långgatan finns tre långa, men relativt smala kvarter in-
nehållande kontor och ett parkeringsdäck. Kontorsbebyggelsen består av tvärställda 
höga skivhus i gult tegel sammanlänkade med lägre delar som byggts på. Husen som 
är i sex våningar uppfördes 1938 för yrkesskolorna, och om- och tillbyggnad genom-
fördes 1986. Mellan de båda kontorskvarteren ligger ett parkeringsdäck som är i två 
våningar. Däcket är en tillfällig byggnad som uppfördes under byggnationen av Gö-
tatunneln.  

I områdets mitt ligger Stenas kontor och parkeringshuset Koffen, och där emellan 
sträcker sig en gångbro över E45/Oscarsleden till Stenas terminalbyggnad. Parke-
ringshuset är en av de senast tillkomna byggnaderna i området. 

Kommersen 
Kommersen är den enda kvarvarande resten av trävaruindustrin som verkade i områ-
det redan under 1800-talet. Byggnaden var ett av flera skjul som användes för 
industriändamål. Det är oklart exakt när byggnaden uppfördes, men troligtvis runt se-
kelskiftet 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 
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2.0 - Kulturanalytiskt planeringsunderlag Norra Masthugget” konstaterat att Kom-
mersens verksamhet är en viktig del i att aktivera relationerna mellan de kulturbä-
rande verksamheterna i området. Verksamheten har ett värde då den erbjuder kon-
sumtion för alla och är en integrationsskapande verksamhet. Byggnaden har även ett 
estetiskt värde då den sticker ut i sitt sammanhang. Byggnaden är dock i mycket då-
ligt skick i dagsläget.   

 
Kommersens nuvarande byggnad.  

Arkeologiska förutsättningar 
I Masthugget har det bedrivits verksamheter för timmer och trävaror sedan 1600-talet. 
Masthuggskajen har långt in i sen tid nyttjats som last- och passagerarhamn. Det inne-
bär att de öppna och obebyggda ytor som nu finns i Masthugget till stor del endera har 
varit obebyggda eller varit bebyggda med enklare magasinsbyggnader utan någon 
djupare grundläggning. Marken på dessa ytor, både i gatumark och i kvartersmark, 
kan därför antas vara relativt opåverkad. Detta gör att intakta lämningar av framförallt 
äldre hamnanläggningar, men också av bebyggelse som speglar Masthuggets utveckl-
ing, kan finnas i marken. Då exploateringen i huvudsak kommer att beröra området 
utanför Första Långgatan är det framför allt lämningar från 1700-talets senare hälft 
och därefter som kan förväntas. 

Marinarkeologi och historisk kajkant 
Marinarkeologiska utredningar har genomförts. En stor del av undersökningsområdet 
är muddrat till 8 meters djup där en pall har tagits bort på cirka 4 meter. Här gjordes 
inga marinarkeologiska fynd. Gällande den övriga ytan som ligger på cirka 4 meters 
djup finns inga större lämningar förutom dykdalber (bottenfast anordning för att för-
töja), utloppstub/rörförbindelse till Rosenlundsverket inklusive pålverk till denna. 
Inom området hittades även kajpålning och pålar till flytbrygga för Älvsnabben. En 
hel del mindre föremål återfinns utmed kaj samt kablar, kabelrester och spår och fynd 
längs med en lägre profil. 

Älvbotten har vid flera tillfällen muddrats för att ge plats för nyare tiders större djup-
gående last och passagerarfartyg. Däremot kan det mycket väl finnas mer eller mindre 
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välbevarade båtvrak, eller i vart fall lösa vrakdelar, under de gamla pirarna. I både 
svenska och utländska städer har det inte varit helt ovanligt att man har sänkt uttjänta 
båtar för att använda dem som utfyllnad eller underlag när man har byggt nya kajer 
och pirar.  

  
Mörkblå linje i bilden ovan visar det ungefärliga läget och dragning av kajkanten 
1876. Streckad linje visar ungefärlig gräns för planområdet.  

Tidigare undersökningar 
I samband med projekteringen av Götatunneln i början av 2000-talet, började Mast-
hugget uppmärksammas arkeologiskt. Bland annat kunde Järnvågspiren lokaliseras 
och en bit innanför Masthuggskajens nuvarande kajkant påträffades en äldre, och 
kanske ursprunglig kajkant. Det påträffades även ett par husgrunder, ett par timmer-
kistor och kinesiskt porslin från perioden 1730-1750 i området. Vid förundersök-
ningen av parkeringshuset Koffen togs provschakt vilka dokumenterade hamnläm-
ningar i form av golv, bryggor, pålar och rustbäddar. Då området endast är pålat och i 
övrigt inte är urschaktat så ligger lämningarna fortfarande kvar. Förutom denna förun-
dersökning och de undersökningar som gjordes i samband med bygget av Götatun-
neln, har inga andra dokumenterade undersökningar gjorts i Masthugget. 

Värdebeskrivning 
Det finns idag inga synliga lämningar från tiden före Masthuggskajens tillkomst un-
der slutet av 1800 talet. Den äldre bebyggelsen som idag finns kvar på Masthuggska-
jen speglar eventuellt sjöfarten under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och 
omfattas därmed heller inte av kulturmiljölagen. Däremot finns det i den kvarvarande 
bebyggelsen och miljön ett kulturhistoriskt värde som identitetsbärare för området, 
vilket kan vara värt att bevara och kanske också bygga vidare på. Masthuggskajens 
tidigare karaktär av å ena sidan en öppen lastageplats för handelssjöfarten med sina 
hamnkranar, järnvägsspår och små magasinsbyggnader, och å andra sidan dess ut-
gångspunkt för den transatlantiska persontrafiken, sitter fortfarande djupt förankrad i 
göteborgarnas medvetande och minne. 
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De fasta lämningar som kan förväntas, kan förmedla viktig kunskap om bebyggelse-
teknik och bebyggelsens olika funktioner. Inga lämningar torde dock vara så välbeva-
rade, unika eller av den karaktären att det skulle kunna bli aktuellt att de måste beva-
ras på plats. En särskild fråga förväntas uppstå om det också skulle påträffas båtar el-
ler skeppsvrak i området. Oavsett hur omfattande eller välbevarade sådana eventuella 
lämningar är, måste de sakkunnigt undersökas och dokumenteras. Det är däremot inte 
självklart att de då också måste tas om hand, bevaras och konserveras. Detta kommer 
att bli en fråga som, om det blir aktuellt, måste få avgöras från fall till fall. 

Befästningskartor över Göteborg 
Masthuggsområdet gränsar i öster mot den sydvästra änden av den tidigare befäst-
ningsstaden Göteborg. Befästningsverken i denna del av staden utgjordes av två bast-
ioner, Regeringen och den lite mindre Hållgårdsbastionen, vilka låg nedanför Otter-
hällan. Utanför dessa, på sjöbotten ut mot älven, har det också legat ett så kallat sänk-
verk som sträckte sig in i den gamla Pusterviken för att där ansluta till de jordvallar 
som sträckte sig längs utsidan av den gamla vallgraven, vilken då hade en annan 
sträckning än våra dagars Rosenlundskanal. Från den norra sidan av bastionen Rege-
ringen fanns också en större väg ut mot Masthugget och Älvsborg. Denna gick på en 
smal landbrygga snett över vallgraven och vidare igenom den yttre jordvallen. Strax 
utanför jordvallen ska det på 1700-talet också ha funnits ett litet tullhus. På grund av 
bland annat Rosenlundskanalens nya sträckning, är det inte helt lätt att exakt fastställa 
var de gamla befästningsverken har legat. 

Vid en första anblick och utifrån en enda befästningskarta tycks inga befästningsläm-
ningar finnas i Masthuggsområdet. Dessa verkar istället finnas inom de västligaste de-
larna av Pustervik och Haga. Av erfarenhet från andra delar av staden så vet man 
dock att det kan slå fel med kanske så mycket som upp till 10 meter, varför viss för-
siktighet bör iakttas längst österut i Masthuggsområdet. 

Sociala aspekter / barnperspektivet 
Historisk kontext  
Norra Masthugget och Järntorgskvarteren är ett gott exempel på blandstad, där mindre 
verksamheter blandas med bostäder och bebyggelsen härrör från olika tider. Hela om-
rådet från Järntorget (och Järnvågen) till Masthuggstorget, över Första Långgatan in i 
Långgateområdet har av ålder och tradition varit en livfull stadsdel utvecklad i nära 
samspel med hamnens verksamhet. Här har den göteborgska arbetarkulturen och den 
folkliga kulturen sina rötter. Historien, med områdets långsamma utbyggnadstakt, har 
lett till blandade upplåtelseformer; bostadsrätter, hyresrätter, studentbostäder och kol-
lektiv. Kulturmiljöunderlaget lyfter att det är viktigt att se till de vinster detta område 
genererar i form av kultur, företagande och social hållbarhet i det långa loppet för att 
inte riskera att förlora områdets karaktär.   

Boende- och befolkningsstruktur 
Planområdet skiljer sig mycket från angränsande närområde genom att ha lågt utnytt-
jad mark i form av öppna parkeringsytor.  

Trots att det bor få människor i planområdet, är det attraktivt att bo i Majorna-Linné 
som helhet. Befolkningsutvecklingen i stadsdelen Majorna-Linné har stadigt ökat de 
senaste åren.  
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Bostäderna i direkt anslutning söderut utgörs främst av hyresrätter även om den van-
ligaste upplåtelseformen i resten av Masthugget och Olivedal är bostadsrätter. Flerbo-
stadshus är nästan den uteslutande bebyggelsetypen. 

I närliggande områden finns ett stort utbud av butiker, kaféer och restauranger. Här 
finns också service som för- och grundskolor, gymnasieskolor (fristående), daghem, 
fritidsgårdar, lekplatser, äldreboende, hemtjänst och bibliotek med mera. 

Bland mötesplatser i närområdet kan nämnas Kommersen (loppmarknad), Röda Kor-
set, Ebbes Hörna och Sjömanskyrkan. Gemensamt för dessa är att de engagerar sig 
med socialt arbete riktat mot utsatta grupper. 

Områdena kring planområdet är relativt fattiga på parker och större sammanhängande 
grönområden. Närmast sträcker sig grönytorna mellan Masthuggsterassens bebyg-
gelse, samt kring S:t Johanneskyrkan, som i söder möter Masthuggsberget. 

Dialogprocess 
En omfattande medborgardialog som berörde 2800 personer, genomfördes för hela 
det centrala älvområdet under hösten 2011. Denna dialog har utgjort underlag till Vis-
ion Älvstaden. Dialoginsatser har även gjorts under programskedet med fokus på kul-
tur, workshops om långgatorna samt med verksamhetsutövare och brukare av Kom-
mersen.  

Inom ramen för detaljplanearbetet med Järnvågsgatan har Göteborgs Stad, med hjälp 
av White arkitekter, har en dialogprocess genomförts för detta område. Dialogproces-
sen ger staden ytterligare kunskapsunderlag om stadslivets värden, kvaliteter och be-
hov i området kring Järnvågsgatan. Dialogprocessen tog utgångspunkt i Göteborgs 
Stads modell för sociala konsekvensanalyser och slutsatserna från inhämtad kunskap 
och erfarenheter från tidigare genomförda dialoger kompletterad med de dialogaktivi-
teter som genomförts för detta område har samlats i en rapport.  
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I matriserna ovan sammanfattas vad som framkommit under dialogprocessen genom 
de fyra övergripande sociala aspekterna för de fem geografiska analysnivåerna, som 
är grunden i Göteborgs Stads modell för sociala konsekvensbedömningar. 
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Barnkonsekvensanalys 
De sociala aspekterna har varit i fokus under hela planeringsprocessen och har legat 
till grund för planförslaget. Flera processer har genomförts och ett behov fanns att in-
för granskningsskedet samla och konkretisera materialet, varför en barnkonsekvensa-
nalys har tagits fram. Arbetet har haft ett fokus på åtgärder och konsekvenser kring 
barn i tät stad men behandlar även frågor om social hållbarhet i projektet.  

Barnkonsekvensanalysen är en processbaserad analys som syftar till att både föra 
planprocessen framåt, samt granska och utvärdera planförslaget för att tydliggöra hur 
varje förvaltning och organisation inom staden åtar sig att ansvara och ta hand om de 
utpekade implementeringsåtgärderna för att nå en hög måluppfyllelse för planen.  

Upplägget består av tre delar: inventering, analys och strategisk åtgärdsplan. Invente-
ringen består av en sammanställning av områdesspecifika, lokala och nationella styr-
dokument. En komplett lista över vilka dokument som legat till grund för arbetet finns 
på sista sidan i barnkonsekvensanalysen viken är en del av granskningshandlingarna.  

Läs mer under kapitlet Detaljplanens innebörd och under Överväganden och konse-
kvenser.  

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Gång- och cykeltrafik 
Områdets stora parkeringsytor bildar en barriär för gående. Även Första Långgatan är 
svår att passera. I anslutning till området, mellan city/Kungsgatan och Linné/Järntor-
get över Esperantoplatsen, finns ett viktigt och välanvänt gångstråk. Stråket mellan 
Rosenlunds färjeläge och Järntorget är en viktig koppling för gångtrafiken i byte mel-
lan olika kollektivtrafikslag.  

Planområdet knyter an till områden som utnyttjas av många fotgängare; Haga; Lin-
néstaden och Esperantoplatsen/Kungsgatan. Stigbergsliden är också ett viktigt stråk 
västerut från planområdet. Skeppsbron är planerad med stora offentliga rum och mö-
tesplatser längs älvkajen. Detaljplanen ska knyta an till den planen och skapa sam-
manhängande stråk som är logiska och attraktiva för fotgängare. 

Cykelbanan utmed kajen är i översiktsplanen markerad som del i kommunens 
stomcykelnät. Cykelbanor finns i området och löper framförallt i öst-västlig riktning 
längs med områdets norra avgränsning på Emigrantvägen, längs med Masthamnsga-
tan samt längs med Första Långgatan. I nord-sydlig riktning finns cykelbana längs 
Järnvågsgatan samt längs med Lagerhuset i områdets östra del. Dessa stråk störs dock 
av barriärer. Järntorget innebär en barriär i Linnégatans cykelstråk ned till Rosenlund. 
På Järntorget är trafiksäkerheten för cyklister låg. Älvtrafiken bidrar till att cykelstrå-
ken till och från Rosenlunds färjeläge tidvis är starkt trafikerade.    

Kollektivtrafik 
Buss och spårväg: Området är en av Göteborgs viktigaste kollektivtrafikknutpunkter. 
Ett flertal buss- och spårvagnslinjer trafikerar området. Busshållplatser är placerade 
längs två av Järntorgets sidor. Vid Järnvågsgatan finns busshållplatser vid av- respek-
tive påfarten till E45/Oscarsleden. Hållplatserna Järntorget och Masthuggstorget är 
knutpunkter för spårvagnstrafiken. 
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Detaljplan för Spårväg Skeppsbron: Kollektivtrafiken har nyligen fått en ny dragning 
för spårväg, buss och älvtrafik till det angränsande området Skeppsbron, med en ny 
kollektivtrafikknutpunkt vid Stenpiren. Spårvagn går nu från Järntorget via Järntorgs-
gatan vidare mot Esperantoplatsen. Älvtrafikens hållplats flyttades från planområdet 
för att få ett mer strategiskt läge. Från Stenpiren går färjeturer mellan Lilla Bommen 
och Klippan, samt färjan Älvsnabbare som går i skytteltrafik till Lindholmen. Till och 
från Lindholmen går 6 turer i timmen i vardera riktningen vid högtrafik. 

Västlänken: Västlänken är en planerad tågtunnel under centrala Göteborg som binder 
samman pendeltågstrafiken till genomgående linjer och ger staden nya stationer. 
Västlänken föreslås dras förbi Haga, där en tågstation anläggs, vilken kommer att bli 
en stark målpunkt i området. Stråket mellan Järntorget och Hagastationen blir i detta 
perspektiv en viktig länk att utveckla. Byggstart för projektet planeras till 2017/2018.  

Linbana: Trafikkontoret planerar för linbanor i Göteborg och en tidigt utpekad 
sträcka i den förstudie som togs fram hösten 2013, var Haga – Lindholmen - Ramber-
get - Wieselgrensplatsen. Sökområdet för en lämplig stationsplacering har sedan bred-
dats till att även omfatta Järnvågen/Järntorget, bland annat på grund av att Haga är en 
kulturhistoriskt känslig miljö och att Järntorget redan är en stark kollektivtrafikknut-
punkt idag.  

Trafikkontoret har tillsammans med Västtrafik, Västra Götalandsregionens kollektiv-
trafiksekretariat och stadsbyggnadskontoret värderat sex tänkbara lägen för en linba-
nestation. Fyra av lägena var placerade i eller i direkt anslutning till planområdet och 
två stycken var placerade vid Pustervikskajen, i ett läge närmare Västlänkens plane-
rade Station Haga.   

Bedömningen gjordes utifrån följande perspektiv:  

- integration i gångnätet och koppling till staden 
- anpassning till stadsmiljön, inklusive hänsyn till befintliga kulturmiljöer 
- kopplingar till kollektivtrafiken 
- allmän tillgänglighet 
- platsskapande 
- andra/konkurrerande markanvändningsintressen 
- möjligheten att linbanan över älven kan stå klar till 400-årsjubileet år 2021 
- linjesträckningens påverkan på stadsbilden och annan byggnation 

Den samlade bedömningen resulterade i att bäst läge för linbana är i anslutning till 
Järntorget.  

Biltrafik 
Området har god tillgänglighet för biltrafik och korsas av flera stora gator. Området 
kring tunnelmynningen är en ansträngd trafikapparat med av- och påfarter, där trafik 
till och från E45/Oscarsleden och tunneln, Skeppsbron, hamnområdet, Masthamnsga-
tan, Första Långgatan, Linnégatan och Nya Allén möts. När Götatunneln togs i bruk 
år 2006 förändrades trafiksituationen på södra älvstranden. Omkring 80 procent av 
den trafik som gick ovan mark före år 2006 går numera i Götatunneln. Masthamns-
bron beräknas idag trafikeras av knappt 10 000 fordon/dygn. Från E45/Oscarsleden 
går en stor mängd trafik från och till Nya Allén och Linnégatan, som har trafikflöden 
på cirka 17 000 respektive 11 000 fordon per dygn.  
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E45/Oscarsleden är en genomfartsled av riksintresse (E45), som Trafikverket ansvarar 
för. Via Stena Lines färja till Fredrikshamn kopplas leden till det danska vägnätet, vil-
ken i stor utsträckning nyttjas för lastbilstransporter. Avfarten från leden till dan-
marksfärjan ligger idag vid Fiskhamnsmotet strax väster om planområdet. 

Järntorgsmotet är komplext utformat med signalreglering och korta magasinslängder 
som kräver flera körfält och är utrymmeskrävande. Under maxtimmarna bildas köer 
på E45, Nya Allén och Linnegatan vilket får den här platsen att kännas som en plats 
dominerad av biltrafik.  

För biltrafik som kommer västerifrån på E45 finns det tre möjliga avfarter före Järn-
torgsmotet; Oskarsgatan; Östra Sänkverksgatan och Nordhemsgatan. Dessa avfarter 
är lämpligast för de som ska röra sig in i stadsdelen Linné. Värmlandsgatan är huvud-
gatan för de trafikanter som använder dessa av/påfarter. 

Parkering 
I området finns det både större parkeringsanläggningar (Koffen och Snipan), större 
markparkeringar (Kvarteret Pirogen, Heurlins Plats) samt två garage under befintliga 
fastigheter, mindre markparkeringar och kantstensparkeringar. Det totala antalet par-
keringsplatser inom området uppgår till 1630 stycken. 

Antalet cykelparkeringar i området är i dagsläget cirka 440 stycken.  

Rekreation 
Det rekreativa värde som idag finns i området är framför allt vid Olof Palmes plats, 
söder om Folkets hus. Där finns ytor för möten och plats för lek. Torget är utformat 
med sittytor i form av runda bänkar samt med en stor yta med konstgräs i terrasser 
vilken inbjuder till lek, framför allt i och med att det finns en studsmatta i mitten av 
gräsplanen.  

Service 
I området finns visst utbud av detaljhandel. Ingen skolverksamhet eller vårdcentral 
finns i området.  

Teknik 
Ledningsnät för vatten, avlopp, dagvatten, el, fjärrvärme och kyla, gas och tele finns 
utbyggt i området, och i huvudsak följer nätet befintlig gatustruktur. Väster om Fol-
kets Hus ligger en kombinerad elnätsstation och anläggning för styrning av kollektiv-
trafiken. Anläggningen flyttas eller integreras inom ny byggrätt. Rosenlundsverket 
som producerar värme, el och kyla ligger nordost om planområdet. 

Störningar 
Buller  
Genomförd bullerutredning (Akustikforum, 2015-05-21) redovisar att området delvis 
är mycket bullerutsatt. Främsta källan är E45/Oscarsleden som trafikeras av cirka 55 
000 fordon per dygn samt Järnvågsgatan cirka 25 000 fordon och all trafik runt Järn-
torget med bussar och spårvagnslinjerna 1, 3, 6, 9 och 11. Även Första Långgatan är 
relativt trafikerad med cirka 6 000 fordon per dygn. På grund av mycket hårdgjorda 
ytor och reflexer i byggnader upplevs området i dagsläget relativt bullrigt. Bullerkäl-
lorna är alltså främst bilar, lastbilar, bussar och spårvagnar. I området ligger idag även 
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Stenas Danmarksterminal där båtar lägger till och lämnar kaj några gånger per dygn. 
Denna bullerkälla är ännu inte kartlagd i detalj, men bedömningen är att hänsyn 
främst måste tas till den när fasader och fönster ska dimensioneras på de bostäder som 
ligger närmast terminalen. 

I områdets östra del ligger Göteborg Energi. Buller från denna anläggning är ännu 
inte kartlagd. En första bedömning är att boende i de närmsta bostäderna inte kommer 
att uppleva olägenheter på grund av anläggningen. 

Luftkvalitét  
Miljöförvaltningen har med hjälp av mätningar och beräkningar undersökt luftkvali-
tetssituationen i området (Utredningsrapport 2014:5). De olika metoderna och mät-
ningarna gav samstämmiga resultat. Den norra delen av det aktuella området ligger i 
direkt anslutning till E45/Oscarsleden och det nordöstra hörnet ligger vid Götatun-
nelns västra mynning. De lokala utsläppen av luftföroreningar domineras helt av 
E45/Oscarsleden, i nuläget såväl som i framtiden. I övriga gaturum bedöms utsläppen 
vara för små för att ha någon betydelsefull påverkan på halterna av luftföroreningar. 

I dagsläget innehålls miljökvalitetsnormerna i den största delen av området. Nio av tio 
uppmätta punkter i området klarar normerna. I direktanslutning till leden, där ventile-
ringen inte är lika fri kan dock normerna överskridas i dagsläget.   

Farligt gods 
I Göta Älvs farled tillåts transporter av farligt gods med fartyg, vilket innebär att tät 
bebyggelse medges fram till 10 meter från kaj. Farligt gods får bland annat transporte-
ras på Stenafärjan till Danmark. Pålastning sker idag i huvudsak i Frihamnen, men 
vissa transporter sker även från Masthuggskajen. På E45 från Jaegerdorffsmotet väs-
ter om planområdet får farligt gods endast transporteras närmaste vägen till och från 
hamnen vid Masthuggskajen. Genom Götatunneln får dock inga transporter av farligt 
gods (märkningspliktig) ske. Vissa bensin- och oljetransporter, transporter av kemika-
lier samt bortförsel av restprodukter sker även till och från Rosenlundsverket. Till Ro-
senlundsverket transporteras också olja med tankbåt. 

Rosenlundsverket 
En besiktning och konsekvensanalys har genomförts (Sweco, 2014-11-07) för Ro-
senlundsverket. Denna redovisar den eventuella risk som verksamheten innebär för 
kommande bebyggelse i planområdet.  

I dagsläget är det värmestrålningen som är den dimensionerande parametern och som 
är styrande för bedömningen av konsekvensavståndet. Det befintliga avståndet över 
Rosenlundskanalen på drygt 40 meter från verksamhetens fasadgräns, är ungefär dub-
belt så långt som det beräknade konsekvensavståndet och bedöms vara ett tillräckligt 
långt skyddsavstånd. Utredningen föreslår ändå att svårutrymd verksamhet som för-
skolor, vårdinrättningar, hotell och restauranger med mera bör undvikas i de kvarter 
som planeras närmast Rosenlundsverket, ifall brand skulle uppstå. I kvarteret närmast 
Rosenlundsverket bör inte heller entréer lokaliseras mot Rosenlundsverket. 

Sedan ett par år är turbinerna i verksamheten inte i drift. Ifall Göteborg Energi beslu-
tar sig för att starta upp turbinerna igen måste riskreducerande åtgärder övervägas ef-
ter en kompletterande analys. Händelsen, turbinkast, är så pass allvarlig att den inte 
kan ignoreras.  
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Radon 
Enligt SGU:s översiktliga radonriskkarta är området klassificerat som låg-normalra-
donområde. Bergspartiet strax sydväst om det aktuella området är klassat som hög-
riskområde. På normalradonmark ska nya byggnader uppföras radonskyddande, det 
vill säga en grundkonstruktion som inte har uppenbara otätheter mot markluft. Rörge-
nomförningar i bottenplattan och eventuella källarytterväggar tätas. 

Lokalklimat 
Göteborg har ett kustklimat med både milda vintrar och somrar, men läget utmed 
Göta Älv gör Norra Masthugget utsatt för vind. Förhärskande vindriktningar är syd-
väst och nordost. Sydvästvinden skärmas något av Stigberget. Göteborg har runt  
1 800 soltimmar per år. Kvarteren mellan Första Långgatan, Masthamnsgatan och 
E45/Oscarsleden är relativt smala, 35-50 meter djupa. Gatornas öst-västliga riktning 
innebär att det i huvudsak är den norra sidan som är solbelyst under dagen och att den 
södra sidan nås av kvällssolen. Den åtta till tio våningar höga bebyggelsen längs södra 
sidan av Första Långgatan medför dock att gatan under vinterhalvåret är skuggad 
större delen av dagen. 
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Detaljplanens innebörd och genomförande 
Detaljplanen medger uppförande av cirka 1200 bostäder (118 900 kvm), 155 000 
kvadratmeter verksamheter samt 49 000 kvadratmeter parkering. Planen medger 
bland annat en större förskola, tre parkeringsanläggningar, läge för linbanestation och 
en vårdcentral. Läge för linbanan medges i två kvarter i planen då slutgiltigt beslut 
inte finns angående placeringen. Huvudalternativet är vid Folkets Hus. En större park 
på cirka 5400 kvadratmeter föreslås, Emigrantvägen får en ny dragning och Första 
Långgatan får en mer stadsmässig karaktär då markparkeringen som finns idag ersätts 
med byggnader.  

Ambitionen med förslaget är att Masthuggskajen ska bidra till att hela stadens rums-
liga och sociala integration, samt att särskild beakta barnperspektivet. Det blir en ny 
stadsdel med till stor del höga byggnader och hög täthet och som integrerar den gamla 
bebyggelsen med den nya. Gatustrukturens förlängningar och nya kopplingar stärker 
strukturen för de gående. Fler människor kommer att röra sig genom området och de 
nya gatorna och stråken stärker mångfald och sociala möten. Kajkanten får en längre 
sträckning i och med den nya halvö som byggs ut i vattnet norr om Järnvågen, vilken 
har som syfte att utöka den byggbara marken i det mest attraktiva och centrala områ-
det. Längs med kajen skapas ett stråk som kopplas till, och är en fortsättning på, 
Skeppsbron norr om Rosenlundskanalen. Masthamnsgatan får en ny karaktär med 
lägre intensitet och flera mindre grönytor. Exploateringen är hög i förslaget vilket får 
direkta konsekvenser för ytor för förskola och park.  

En barnkonsekvensanalys är framtagen vilken tagit fram strategiska åtgärderna som 
Göteborgs Stad behöver behandla för att säkerställa barn och ungas villkor i Mast-
huggskajen Ett fördjupat barnperspektiv innebär att möjlighet ska finnas för att skapa 
livsmiljöer som samspelar och skapar goda förutsättningar för: Barn i tät stad, Till-
gänglighet och stråk, Grönska och natur, Offentliga rum och livsmiljö, Socialt blandat 
boende, Verksamheter och kulturlager, Process och verktyg. 

 
Illustration över planområdet. Mer detaljerade bilder på följande sidor. Bild: Kanozi 
Arkitekter. 
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Kvartersmarken kommer att markanvisas av fastighetsnämnden efter samråd med 
Södra Älvstranden Utveckling AB (fortsättningsvis kallad Älvstranden). Avtal om ge-
nomförande av detaljplanen kommer att tecknas mellan Göteborgs Stad och Älvstran-
den. Staden är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida 
drift och underhåll av anläggningar inom allmän plats. Projektering och utbyggnad av 
allmän plats ska ske i samverkan med Älvstranden. Älvstranden ska ersätta staden för 
kostnader för utbyggnad av allmän plats. Se vidare under rubriken ”Avtal”. Exploa-
tör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark. 

Kvalitetsprogram 
Ett kvalitetsprogram för planområdet har tagits fram och är en del av planhandling-
arna. Programmet beskriver de kvalitetsambitioner som ska genomsyra utvecklingen 
av området för att hållbarhetsmålen ska uppnås. Kvalitetsambitionerna är resultatet av 
ett gemensamt hållbarhetsarbete med ett fördjupat barnperspektiv, utfört i samarbete 
mellan Älvstranden Utveckling, Göteborgs Stads förvaltningar och fastighetsägarkon-
sortiet. 

Kvalitetsprogrammet har upprättats för att styra och utgöra ett hjälpmedel för kom-
mande projektering, bygglovshantering, byggande och förvaltning av bebyggelsen 
och anläggningar inom planområdet. 

Kvalitetsprogrammet syftar till att konkretisera och förankra uppställda mål och am-
bitioner för den aktuella stadsutvecklingsprocessen och byggprojektet. Kvalitetspro-
grammet anger utformningsprinciper för stadsmiljön på allmänna platser och inom 
kvartersmark och beskriver därmed de åtaganden som kommunen respektive privata 
exploatörer ansvarar för. Målet är att planens och projektets genomförande ska hålla 
en hög kvalitet både vad gäller utförande och arkitektur.  

I planbeskrivningens följande avsnitt beskrivs den övergripande strukturen och an-
vändningen för kvartersmark och allmän plats. För detaljerade beskrivningar av re-
spektive kvarter och ambitioner för allmän plats hänvisas till kvalitetsprogrammet. 
Kvalitetsprogrammets ambitioner ska följas i den fortsatta planeringen, vid projekte-
ring och bygglovshanteringen.  

På plankartan finns en hänvisning till den del i kvalitetsprogrammet som rör kvarters-
mark för att ge stöd åt kommande bygglovsprocesser.  

Bebyggelse och användning 
Huvudtanken är att bebyggelsen i området ligger på en bas på fem till tio våningar 
med högpunkter upp till 20 våningar. De högsta byggnaderna på cirka 23 och 31 vå-
ningar samlas runt en ny park ovanpå Götatunneln. De högsta byggnaderna koncen-
treras i öster för att inte skapa en för hög barriär mot vattnet över hela planområdet. 
Närmast vattnet hålls byggnadshöjderna nere för att möta älven.  

Strukturen har anpassats så att ett bra mikroklimat skapas vad gäller vindar och sol 
samtidigt som det ger en varierad stadsbild och ett anpassat möte med lägre vånings-
antal mot älvrummet.  

Slutna kvarter föreslås i de lägen som är möjliga. Tanken är att bygga vidare på Lin-
négatans och Långgatornas kvartersstruktur vilken gör tydlig skillnad mellan privata 
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gårdar och allmän platsmark. Bottenvåningarna i planområdet kan rymma verksam-
heter och i vissa fall kontor för att skapa aktiva fasader i markplan vilket det finns god 
möjlighet för i detta centrala läge.  

Östra planområdet 
Bebyggelsestrukturen på den nya halvön ger förutsättningar för en inre, mindre torg-
bildning i ett vindskyddat läge. Kvarteren och siktlinjerna ligger något förskjutna för 
att ge ett bra mikroklimat samtidigt som det ger en sekventiell upplevelse när man rör 
sig igenom staden.  

 

Östra delen av planområdet. Bild: Kanozi Arkitekter 

Två slutna bostadskvarter samt två byggnader innehållande kontor och centrumända-
mål föreslås på den nya halvö som byggs i älven. Mot Rosenlundskanalen följer den 
nya bebyggelsen Frilagerhusets placering med östra långsidan direkt mot kanalkanten. 

Parken ovan Götatunneln ramas i norr in av två kvarter med en blandning av bostäder, 
kontor och verksamheter. Bostadskvarteret norr om den nya parken medger skolända-
mål. Förslaget är en skola för årskurserna 7-9 med möjlighet för 360 elever. Gårdsy-
tan är belägen en våning över skolans lokaler på markplan för att utnyttja markytan.  
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På Folkets Hus fastighet, söder om parken, föreslås den högsta byggnaden i planom-
rådet på cirka 31 våningar. Byggnaden får innehålla centrumändamål och kontor och 
är i dagsläget tänkt att innehålla en större hotellverksamhet.  

En byggrätt vilken kan rymma cykelgarage medges vid Järntorgsmotet, i anslutning 
till parken och till linbanestationen.  

 
Östra delen av planområdet. Bild: Kanozi Arkitekter 

Direkt öster om Folkets Hus finns en byggrätt på ca 5 våningar avsedd för handel, 
kontor och bostäder i övre delarna.  

Den befintliga byggnaden med kontor vid Första Långgatan, mot Järntorget komplett-
eras med en bostadsdel på 16 våningar, väster om den befintliga byggnaden. Norr om 
denna föreslås en större byggnad där centrumändamål samt linbana medges.  

Linbanestationen 

Slutgiltigt beslut om läge för linbanestationen är inte taget varför denna medges i två 
kvarter i den östra delen av planområdet. Det ena läget är i en ny byggrätt direkt väs-
ter om Folkets Hus, vilket också är huvudalternativet. Det andra läget är i kvarteret på 
andra sidan Järnvågsgatan, mellan Masthamnsgatan och avfarten från E45.  

Ytkraven för trafiklösningen ändras inte beroende på var stationen hamnar utan kan 
anpassas beroende på vald lösning. I och med stationens storlek kommer byggnaden, 
om den hamnar i det östra läget, att behöva skjuta ut något över allmän plats. Ett pe-
larstöd kommer att behöva placeras på allmän plats.    

Båda byggrätterna där linbana medges ges också möjlighet att inrymma kontor/cent-
rumändamål där linbanestationen inte placeras. Läs mer om linbanestationerna under 
avsnittet Trafik/Kollektivtrafik.  

Linbane- och ventilationstorn 

Planområdet har utökats genom ett kompletterande samråd för att medge läge för torn 
till linbana samt ventilation för luft från Götatunneln. Placeringen för linbanans torn 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  37 (97) 

är beroende av vilket läge som väljs för linbanestationen. Ett ventilationstorn kan bli 
nödvändigt för att få en acceptabel luftmiljö för de planerade bostäderna. Exakt läge 
för linbane- och ventilationstorn kommer att studeras vidare, illustrationskartan visar 
förslag till placering. De båda tornen föreslås läggas separerade från varandra.  

Västra planområdet 
I den västra delen av planområdet föreslås i huvudsak kontor och parkeringshus norr 
om Masthamnsgatan i de bullerutsatta lägena mot E45/Oscarsleden. Söder om Mast-
hamnsgatan föreslås bostadskvarter för den tillkommande bebyggelsen samt en park i 
läget där den nuvarande Kommersens byggnad ligger. Masthamnsgatan får en bruten 
linje för att minska intensiteten längs med stråket, hålla nere fordonstrafikens hastig-
het och skapa möjlighet för möten och aktiviteter. Läs mer under kapitlet Friytor.    

 
Västra delen av planområdet. Bild: Kanozi Arkitekter. 

Vid Nordhemsgatan, närmast E45/Oscarsleden, föreslås ett kontorshus som även kan 
inrymma vårdverksamhet. Mellan Nordhemsgatan och Värmlandsgatan planeras två 
bostadskvarter med möjlighet till större livsmedelshandel i bottenvåningarna.  

Det nya parkeringshuset mot E45/Oscarsleden kläs i söder med enkelsidiga bostäder 
och lokaler. Bostäderna kan bli mindre studentlägenheter och lokalerna kan ge plats 
för till exempel kulturföreningar, inkubatorverksamheter för nystartade företag och 
gemensamma skaparverkstäder för barn och vuxna. På taket av parkeringshuset finns 
möjlighet till odling.  

Byggnaden för Kommersens verksamhet är i mycket dåligt skick. För att byggna-
den skulle kunna stå kvar hade omfattande renovering krävts vilket skulle få stor 
påverkan på byggnadens identitet. Byggnaden föreslås ersättas med en platsbild-
ning som förlänger Masthuggstorget och en ny byggnad norr om Kommersens nu-
varande läge, inspirerad av befintligt hus med dess fasadmålningar. Planen möj-
liggör utveckling av den typen av icke kommersiell verksamhet som idag finns i 
byggnaden för att skapa en platsskapande aktivitet.  En byggrätt på fyra våningar 
medges i platsen.  

 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  38 (97) 

 
Västra delen av planområdet. Bild: Kanozi Arkitekter. 

 
Vy över Första Långgatan, sett från väst. Till höger i bild ligger de befintliga kvarte-
ren på Första Långgatan. Bild: Kanozi Arkitekter.  

I bottenvåningen på bostadskvarteret i det sydvästra hörnet av planområdet finns plats 
för förskola mot Första Långgatan med förskolegård norr om byggnaden på 1750 
kvadratmeter som delvis kan samutnyttjas av boende och allmänhet på helger och 
kvällar.  
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Masthamnsgatan, vy mot öster. Bild: Kanozi Arkitekter.  

Bevarande, rivning 
Kommersens befintliga byggnad föreslås rivas eftersom byggnaden är i mycket dåligt 
tekniskt skick.   

Frilagerhuset får en skyddsbestämmelse, q1, i detaljplanen vilken avser rivnings-
skydd. Byggnaden får även skyddsbestämmelse q2 för att säkra att byggnadens deko-
rativa detaljer bevaras och att byggnadens kulturhistoriska värde inte minskar. 

Även Folkets Hus får rivningsförbud q1 samt skyddsbestämmelse q3 vilken skyddar 
biografen Drakens utformningsdetaljer och planlösning med fast inredning, bland an-
nat väggpaneler i trä, ursprungliga dörrar och dekorativa väggfasta detaljer.  

Trappan på framsidan av Folkets hus kommer att behöva rivas för att ge plats åt den 
nya trafiksektionen vid Järnvågsgatan.   

Folkets Hus får även varsamhetsbestämmelse k1 vilken anger att byggnaden inte får 
förvanskas. Bland annat ska fasader fortsatt vara av gult tegel samt fönster och dörrar 
ska till form och material, indelning och proportioner vara lika ursprungliga.  

Elof Hansons byggnad med gult tegel, norr om Första Långgatan får också bestäm-
melse q1, rivningsskydd. Byggnaden förses även med varsamhetsbestämmelse, k2, 
bland annat med avseende på byggnadens gula tegel och utformningar i granit.  

Kajer och vattenområden 
Riksintresse för kommunikation Sjöfart-hamn bedöms inte påtagligt skadas. 

Kajkanten får en längre sträckning i och med den nya halvö som byggs ut i vattnet. 
Längs med kajen skapas ett stråk som kopplas till, och är en fortsättning på, det som 
planeras vid Skeppsbron norr om Rosenlundskanalen. Till viss del är detta ett rekrea-
tivt stråk samtidigt som stråket längs med vattnet vid norra kanten av halvön ges en 
annan karaktär än Skeppsbrons mer tydligt rekreativa karaktär. 
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Den nya halvön som planen medger. I öster kopplas planområdet ihop med Skepps-
bron. Bild: Kanozi Arkitekter. 

 
Illustrationsförslag med vy över den nya halvön samt kajen. Bild: Kanozi Arkitekter.  

Längst ut mot älven skapas uppehållsplatser i form av trappor och avsatser ner mot 
vattnet. Längs med stråkets riktning finns både större och mindre längsgående stads-
möbler med varierade sittmöjligheter. I kvarterens bottenvåningar finns möjlighet till 
lokaler med plats för uteserveringar under bostädernas balkonger. I nordvästra hörnet 
av halvön skapas en naturlig målpunkt som lyfts fram och markeras. Längs kajkanten 
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kan offentlig konst bli en tydlig del av karaktären och manifestera hela den nya sta-
dens möte med vattnet. Läge för färjetrafik medges vid kajen. Dialog sker mellan Gö-
teborgs Stad och Västtrafik om framtida lägen för kollektivtrafik.  

Solstudie 
En solstudie har tagits fram för området (BAU, 2017-03-16). Hela studien finns som 
en del av granskningshandlingarna. Studien visar att stora delar av planområdet kom-
mer att få låg andel sol under stora delar av året. Större delen av innergårdarna, den 
norra delen av kajstråket och Masthamnsgatan får mellan noll och två timmars solljus 
under vår- och höstdagjämningen. Det kan också noteras att trots Första Långgatans 
breda sektion har gatan redan idag en mycket låg andel solljus vilket blir en konse-
kvens av att bygga en tät stadsmiljö. Stora delar av Järntorget har dock en mycket hög 
andel sol på grund av dess stora öppna yta. Den mötesplats i planområdet som har 
bäst förutsättningar med avseende på soltimmar är den västra delen av den nya kajen. 
Denna plats kan dock bli bullerutsatt och solljus kan komma att skymmas av Stena 
Lines båtar.  

 
Solstudie för planförslaget under vår- och höstdagjämning klockan 8-18. Antal sol-
timmar illustreras av färger, mellan 0-10 timmar solljus.  

Trafik  
Trafikstrategi 
Masthuggskajen ska bli en stadsdel där gående och cyklande prioriteras och det ska 
vara lätt att välja att leva utan bil i vardagen. Planens måluppfyllelse är starkt kopplad 
till att man följer Göteborgs Stads Trafikstrategis avsikter och hittar lösningar för tra-
fiken som är viljestyrda.  

Trafikstrategins huvudbudskap är att antalet bilresor ska minska med 25 procent i Gö-
teborg under perioden 2011-2035. Under samma period ska resor med kollektivtrafik, 
cykel och promenader i gengäld fördubblas. Göteborgarna kommer att resa ungefär 
lika mycket per person som idag, men de kommer att göra färre resor med bil.  
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Utbyggnaden av Norra Masthugget behöver ske i flera etapper, och trafiken kommer 
att förändras under hela utbyggnaden och sannolikt även efter färdigställandet. Parke-
ringstalen har justerats i planarbetet för att få en bättre anpassning till stadens övergri-
pande målsättningar och för att skapa den gröna, täta blandstaden genom större ytor 
för boende och verksamheter.  

Huvuddrag för trafikförslaget 
Planförslaget dimensionerar för hög tillgänglighet med bil, men begränsad framkom-
lighet. Lösningen kommer att fungera väl för den som måste köra här, men vara 
mindre attraktiv för den som bara vill passera igenom området med bil. Framkomlig-
heten är prioriterad från E45 till Allén.  

Gående, cyklister och kollektivresenärer ges överlag fördelar framför bilisterna ge-
nom mer stadsmässiga miljöer, attraktiva stråk och prioritering i korsningspunkterna. 
Cirkulationsplatser skapas på Första Långgatan för att hålla en hög framkomlighet.  

Kollektivtrafiken prioriteras vid Järntorgsmotet och får en tydlig standard- och kapa-
citetshöjning genom egna körfält och nya hållplatser. Även på Järntorget prioriteras 
kollektivtrafiken ytterligare i korsningarna. 

Biltrafiken i Järnvågsgatan minskas genom att trafiken mot Linnégatan leds via en ny 
cirkulationsplats vid Nordhemsgatan, till förmån för hög kapacitet för kollektivtrafi-
ken på Första Långgatan. Principen är att försöka ändra så lite som möjligt vad gäller 
befintlig trafikstruktur i övrigt.  

E45/Götatunneln 
Trafikförslaget vid Järntorgsmotet föreslås utgå från dagens signalreglerade korsning, 
till skillnad från samrådsförslaget, som trimmas för att prioritera kollektivtrafiken mer 
i linje med stadens planer för kollektivtrafik 2035. Trafiklösningen utgår från att be-
hålla framkomligheten ut ur tunneln. För att säkerställa tunnelsäkerheten får köer inte 
bildas mer än en bit ner på ramperna. 

En genomförandestudie har genomförts för att se över möjligheten att däcka över 
ramperna från Järntorgsmotet ner i Götatunneln. Beskedet av genomförandestudien 
visar att överdäckning är möjlig för den parklösning som föreslås ovan ramperna.  

En påfart öster om Amerikahuset tillkommer medan Östra Sänkverksgatans koppling 
på- och av leden stängs. En avfart avsedd för kollektivtrafik anläggs vid Järntorgsmo-
tet. Övriga relationer är kvar som idag.  

Gång- och cykelstråk 
Gående, cyklister och kollektivresenärer ges över lag relativa fördelar framför bilis-
terna. Detta görs genom att mer yta avsätts för deras ändamål och genom att miljöerna 
blir mer stadsmässiga med generösa och attraktiva gång- och cykelstråk. Både pri-
mära och sekundära cykelstråk stöds i strukturen och det finns gott om möjlighet till 
cykelparkeringar och lånecyklar. De oskyddade trafikanterna ges också prioritering i 
korsningspunkterna. 

Genom detaljplan Järnvågsgatan stärks gångstråken mot både Linnéstaden, City och 
ned mot vattnet. Kopplingar som under arbetets gång har presenterats som viktiga för 
gångnätet inom området är bland annat Linnégatans och Brogatans förlängningar mot 
vattnet, Masthamnsgatans förlängning mot Heurlins plats/ Esperantoplatsen och 
Kungsgatan. Även cykelstråket mellan Nya Allén och Hamnstråket föreslås stärkas.  
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Masthamnsgatan, som i dagsläget är nästintill helt rakt, får en något vinklad sträck-
ning. Motivet till detta är att hålla nere fordonstrafikens hastighet på gatan och skapa 
ett mer lågintensivt stråk som ger ett komplement till den mer trafikintensiva paral-
lella Första Långgatan. Gatan utformas för att medge biltrafik men på gång- och cy-
keltrafikanters villkor. Vid Järnvågsgatan föreslås mer utrymme för gång- och cykel-
trafikanter med säkra och fler passager över vägarna.  

 
Gång- och cykelstråk är markerade i grönt i illustrationen ovan. Bild: Kanozi Arki-
tekter.  

 
Illustration över cykelstråk. De mörkblåa linjerna visar pendelnätet för cyklister och 
de ljusblå linjerna det övergripande nätet. Ljusblå punkter visar förslag till placering 
av Styr&Ställ-cyklar. Bild: Kanozi Arkitekter.  
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Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken får en tydlig standard- och kapacitetshöjning, genom egna körfält 
och nya hållplatser i Järnvågen. Generell prioritering sker i korsningarna.  

Hållplatsläget för Masthuggstorget/Stena Danmarksterminalen får ett nytt läge norr 
om Masthuggstorget. Syftet med att flytta hållplatsen något västerut är att koncentrera 
flödena kring Masthuggstorget och i och med hållplatsen få en förlängning av torget 
ned mot den nya parken och Kommersens nya läge. Hållplatserna läggs mitt emot 
varandra jämfört med dagens hållplatslägen som ligger förskjutna från varandra. Håll-
platserna dimensioneras för 45meter långa spårvagnar.  

Kopplingarna mellan hållplatsen Järnvågen och Järntorget stärks för gående/kollektiv-
trafikresenärer. Både norr och söder om tunnelmynningen ligger busshållplatser på 
av- och påfartsramperna till E45/Oscarsleden.   

Linbana 
Linbanestationen medges i två lägen men endast ett kommer att byggas. Huvudalter-
nativet är beläget direkt öster om Folkets hus vilket är stadens önskade läge för stat-
ionen. Ett alternativt läge medges längst i öster på Masthamnsgatan som reservläge. 
Båda lägena samt sträckningen av linbanan, beroende på var stationen placeras, redo-
visas i bild nedan. Trafiklösningen längs med Järnvågsgatan blir något olika beroende 
på vilket läge som väljs. Ytan för båda trafiklösningarna medges i planen men kom-
mer att disponeras på olika sätt beroende på val av stationsläge. Oavsett lokalisering 
ligger stationen placerad en våning upp och nås med rulltrappor och hiss från gatu-
plan med biljetthall. Linbanestationen ligger därmed placerad med bra koppling mot 
såväl Järntorget, med spårvagnar och bussar och Järnvågen med framtida så kallade 
”metro”-bussar. 

 
De två möjliga lägena för linbanestationer och läge för tornen till linbanan. Läget i 
öster är stadens huvudalternativ. Bild: Kanozi Arkitekter.   
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Om läget vid Folkets Hus väljs finns något bättre möjligheter att koppla resenärs-
strömmar till Järntorgets befintliga hållplatser för buss och spårvagn. Platsen för lin-
banestationen är mer begränsad här vilket innebär att stationen behöver skjuta ut nå-
got över allmän plats och få ett pelarstöd i Järntorgsmotet.  

Om läget på andra sidan Järnvågsgatan väljs kommer stationen att ligga bättre till för 
resenärer som kommer västerifrån till fots eller med cykel. Kopplingen blir dock inte 
lika tydlig till Järntorgets stationsläge i och med att Järnvågsgatan/Första Långgatan 
som fortsatt kommer att vara högtrafikerade gator, måste passeras. I detta läge ryms 
stationsbyggnaden utan att behöva skjuta ut över allmän plats.  

Gondolerna i linbanan kommer att gå cirka 45-50 meter över marken/älven och tornen 
väntas bli 70-90 meter höga. Stationerna för linbanan planeras förläggas till Lindhol-
men, Lundby och Wieselgrensplatsen och gondolerna väntas gå vad 45:e sekund. Ar-
betet med detaljplanering för de övriga stationslägena pågår.  

Färjetrafik 
Mitt på den nya halvön medges läge för färjetrafik som kan trafikeras med färjeskyttel 
över till Lindholmen. För att avlasta Brunnsparken och Centralstationen tillskapas en 
yta norr om Järntorgsmotet där bussar kan reglera, vilket öppnar upp möjligheten att 
från väster ha Järntorget som slutstation.  

 
Lägen för kollektivtrafik. Bild: Kanozi Arkitekter.  
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Illustrationen ovan visar Järntorgsmotet med avfarter till E45/Oscarsleden, linbane-
stations huvudalternativ, linbanetornet och parken ovan Götatunneln.  

 

Biltrafik 

 
Struktur för biltrafiken i området. Bild: Kanozi Arkitekter.  
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Ett av målen med planen är att reglera bort genomgående biltrafik på Masthamnsga-
tan för att transformera denna till ett integrerat frirum med en semioffentlig karaktär 
för boende arbetsplatser.  

 
Exempel på ny trafiksituation vid Järntoget med avstängd trafik mot Linnégatan. 
Bild: Kanozi Arkitekter.  

Kopplingen mellan Järnvågsgatan till Linnégatan förändras så att de som ska till 
stadsdelen Linnéstaden istället svänger av E45 vid Nordhemsgatan, alternativt 
svänger in och vänder i cirkulationsplatsen på Första Långgatan. Omledningen gör att 
Järntorgsmotet och Järnvågsgatan avlastas från trafik. Linnégatan förväntas få en 
lägre andel trafik än idag och kan utformas med bättre vistelse- och rörelsemöjligheter 
för gående. Möjligheter att korsa till Järntorgets västra sida ökar och den trafikbarriär 
som Linnégatan kan utgöra för fotgängare bedöms bli mindre. Detta är särskilt posi-
tivt då Linnégatan med planens genomförande också får nya målpunkter nordväst om 
torget.  

Framkomligheten för bil blir begränsad i Allén, bland annat som en följd av spår-
vagnstrafiken till Skeppsbron. Med en utformning där Nya Allén förlängs till Järn-
vågsgatan kan ytanspråket för bil minskas. En mer direkt koppling till Första Långga-
tan frigör också yta. Biltrafik från Linnégatan tillåts fortsatt att åka till Allén men får 
en längre resväg för att ta sig ut till E45.  

Två nya cirkulationsplatser byggs på Första Långgatan, vid Värmlandsgatan och vid 
Nordhemsgatan. Tanken med cirkulationsplatserna är att skapa ett bättre samspel mel-
lan trafikslagen och för att få ett bättre flöde.  

Värmlandsgatans sträckning söderut föreslås i ett nästa skede att omdanas för att 
passa för den nya trafiksituationen. Östra Sänkvärksgatans kopplingar till E45/Oscars-
leden tas bort. 

Emigrantsvägen får en ny sträckning längre norrut på Järnvågen för att skapa bättre 
förutsättningar för kvarteren norr om parken. Yta finns för en cirkulationsplats. Ron-
dellen kan förberedas för att koppla på kommande trafik västerut i det fall att det fort-
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satta kajstråket får en liknande utbyggnad. I öster ansluter Emigrantsvägen till befint-
liga Masthamnsbron över Rosenlundskanalen. Tillgänglighet för godstransporter och 
nyttotrafik möjliggörs inom planområdet. 

Sektioner 

 
Föreslagen sektion för Första Långgatan. Bredden är på totalt cirka 36 meter och fö-
reslår väl tilltagna ytor för gångtrafikanter på båda sidor. Bilden är ett exempel på 
hur gatan skulle kunna utformas, möjligheten för att placera träd i gatan utreds.   

 
Föreslagen sektion för Järnvågsgatan med huvudalternativet till linbanestationen till 
väster och Mathamnsgatan till höger. Bredden är på totalt cirka 32 meter.  
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Föreslagen sektion för Emigrantsvägen. Bredden är på totalt cirka 26 meter. Bilden 
är ett exempel på hur gatan skulle kunna utformas, möjligheten för att placera träd i 
gatan utreds.   

 
Föreslagen sektion för Masthamnsgatan. Bredden på sektionen varierar och farten på 
gatan hålls nere genom utformningen av stråket. Bilden är ett exempel på hur gatan 
skulle kunna utformas, möjligheten för att placera träd i gatan utreds.   

Räddningstjänst 
Utryckningsvägar och insatstid  
Insatstiden i hela området är normalt under 10 minuter. Det inbegriper även höjdfor-
don med en vertikal räckvidd om 23 meter. 

Utryckningshastigheter i stadsmiljö bör sänkas från 60 km/h till 35 km/h alternativt 
40 km/h. Befintliga utryckningsvägar visas i bilden nedan.  
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Utryckningsvägar för Räddningstjänsten 

Tillgänglighet för Räddningstjänsten 
Utryckningsfordon ska i en akut situation kunna ställas upp på så vis att avståndet 
mellan fordon och byggnadens entré inte överstiger 50 meter.  

Brandvattenförsörjning 
Det finns ett brandpostnät i detaljplaneområdet. Kapaciteten på allmänt lednings-
nät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande områdestyp A2;VAV 
publikation P83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 50 
meter. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsäga-
ren. 

Riskhänsyn  
Det finns ett flertal riskkällor både inom planområdet och närmare än 150 meter från 
dess ytterkant. Avståndet 150 meter är angivet av Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län som riskbeaktningsavstånd utmed led för farligt gods. Riskutredningen lämnar ett 
antal frågor öppna då de ej synes beslutade vid utredningstillfället. Rapporten har 
även som åtgärdsförslag ett antal ytterligare utredningar av vilka vissa enligt Rädd-
ningstjänstens, borde ingå i underlaget för samrådet. 

Parkering  
Bilparkering 
Trafikkontoret har sammanställt dokumentet ”Parkeringsberäkning enligt trafikstra-
tegin” (2017-03-28) vilken redovisar hur beräkningarna har gått till för den samlade 
parkeringssituationen i området.  

P-anläggning Koffen behålls och inrymmer cirka 500 parkeringsplatser.  

I planens västra del planeras för ett större P-hus med 900–1000 platser, kombinerat 
med publik grönyta på P-husets tak med möjlighet för stadsodling. Denna anläggning 
dimensioneras för att även hantera parkering genom P-köp för den planerade utbygg-
naden av Amerikahuset strax väster om planområdet.  

I planens östra del medges ett parkeringshus (cirka 200–300 platser) vilket kan kon-
verteras till annan användning när behovet av parkering minskar över tid. 
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Trafikstrategins mål om 25 % lägre bilresande för hela staden 2035 innebär ett an-
norlunda beteende att parkera. Bilinnehavet bedöms bli lägre och de boendeparkerade 
bilarna bedöms stå parkerade under längre tid.  

Beslut är taget i byggnadsnämnden att antalet parkeringsplatser för planen ska följa 
trafikstrategins mål. Ett sådant beslut gör den här planen till ett pilotprojekt för arbetet 
med nya vägledningstal för parkering som bättre stödjer trafikstrategins inriktning för 
minskat bilåkande och medverkar till att säkerställa utbyggnadsplaneringens mål. 

Målet med planen är att all parkering sker samlat i större P-anläggningar för boende 
och arbete. Parkeringsanläggningarna koncentreras till ett fåtal platser som enkelt nås 
från E45/Oscarsleden. Bra gångförbindelser ordnas därifrån och dit. Planen ska också 
verka för samnyttjande parkering i så stor utsträckning som möjligt, något som större 
gemensamma P-anläggningar skapar förutsättningar för.  

P-anläggningar bör konstrueras på ett sätt som erbjuder en flexibilitet av antalet par-
keringsplatser inom planområdet. Då antalet bilresor sjunker ska också antalet parke-
ringsplatser kunna minskas genom fysiska förändringar. Om antalet bilresor och anta-
let parkerade bilar inte sjunker proportionerligt ska en flexibilitet som omhändertar 
detta också finnas.  

Ur avståndsperspektiv bör kollektivtrafikhållplatser ligga närmare framtida målpunk-
ter än vad parkeringar gör. Detta tankesätt är i linje med trafikstrategin och att ande-
len kollektivtrafikresenärer ökar och bilresenärer minskar. Bedömda avstånd som re-
senärer accepterar att gå till och från P-anläggning är idag 500 meter för boende re-
spektive 700 meter för arbete. Dessa avstånd kan eventuellt vara längre om vägen 
upplevs attraktiv och händelserik.  

I denna plan bedöms närheten till E45 som en stor tillgång och P-anläggningar place-
ras så att in och utfart sker i nära samband med motorleden. P-anläggningarnas kopp-
ling till staden är viktig. Gångentréer placeras på ett strategiskt sätt som bidrar till li-
vet i gaturummet och kan med fördel vara kopplade mot kollektivtrafikhållplatser el-
ler Styr&ställ-stationer. Parkeringen ska lösas genom parkeringsköp i gemensamma 
anläggningar och i princip inte tillåtas i respektive fastighet. 

Bilpoolsplatser ska ha de mest tillgängliga platserna inom P-anläggningen, på in/ut-
farts-plan och nära gångentréer. Det ska finnas en flexibilitet i antalet platser som kan 
vara reserverade för bilpool om efterfrågan ökas. Utöver de platserna för bilpool som 
möjliggörs i de större parkeringsanläggningarna så medger även plankartan för 
bilpoolsplatser i kvarteren, se bestämmelsen P(00) på plankartan. Ur tillgänglighetsa-
spekt ska planen göra det möjligt att upprätta handikapparkering 25 meter från en-
tréer. Övrig angöring till och från fastighet sker med korttidsparkering på allmän 
platsmark. 

Staden har pekat ut en ambition att ta bort besöksparkering från gator innanför vall-
graven och upprätta samlande parkeringsnoder till city. Målet med detta är att kunna 
omdana gaturum och göra dem mer tillgängliga och framkomliga för fotgängare och 
cyklister.  

Viktigt för att en sådan anläggning ska fungera och bli använd är att avståndet för de 
gående från P-anläggning till målpunkt inte är för lång, cirka 400-500 meter, och att 
vägen upplevs attraktiv och händelserik. Ett tänkt läge för en sådan P-nod kan vara i 
denna plans östra läge. 
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Bilparkeringar skapas i området för tillkommande bostäder och verksamheter samt för 
att ersätta befintliga parkeringar. I dagsläget finns cirka 1800 parkeringsplatser i kom-
munal regi i området som försvinner genom utbyggnaden. De befintliga platserna fun-
gerar som en parkeringsnod för västra centrum och är en avlastning för biltrafiken i 
centrala Göteborg. Från noden går det att enkelt ta sig vidare in till centrum till fots 
eller med kollektivtrafik. Beläggningen på platserna är dock relativt låg. En beräkning 
har gjorts utifrån p-bolagets uppgift om att ca 730 platser är uthyrda i området idag. 

 
Översikt över planerade parkeringsplatser i planområdet. Bild: Kanozi Arkitekter. 

Följande gäller som utgångspunkt för beräkningarna av antalet parkeringsplatser:  

• Parkeringarna dimensioneras för planområdets cirka 1 300 bostäder (cirka 2 
100 boende) och 4 500 arbetsplatser (till skillnad från trafiksystemet som di-
mensioneras för den totala utbyggnaden inom upptagningsområdet fram till 
2035).  

• Arbetsplatsparkeringarna begränsas i enlighet med trafikstrategins nivåer för 
Norra Masthugget, till en minskning på 30 procent i förhållande till idag. 
Minskningen är på samma nivå som gäller för arbetsresorna med bil till och 
från området.  

• Boendeparkeringarna följer inte trafikstrategins återhållsamma utveckling, ef-
tersom det antas att bilinnehavet bland boende inte behöver minska i samma 
omfattning som bilanvändningen. Det antas för beräkningen endast 15 pro-
cents minskning av bilinnehavet bland boende i hela upptagningsområdet 
fram till 2035.  

Inom detaljplanens område ska det finnas parkeringar för många olika behov. Parke-
ringar behövs till nya boende, nya arbetsplatser, till ”noden” som avser besökande till 
sydvästra delen av det befintliga city och besökande till nya centrumfunktioner i det 
aktuella området. Det ska också finnas parkeringar till boende och arbetsplatser som 
finns i området redan idag, liksom till deras besökande.  

Sammanställning av framtida parkeringsbehov inom detaljplaneområdet:  
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BEHOV 1 – till nya boende och arbetsplatser inklusive besöksplatser, efter reduktion 
för samnyttjande = 924 bilplatser.  

• Nya boende inklusive besöksplatser = 416 + 42 = 458 bilplatser.  
• Nya arbetsplatser inklusive besöksplatser = 518 + 17 = 535 bilplatser.  
• Summa boende och arbetsplatser inklusive besöksplatser = 993 bilplatser.  
• Samnyttjande = 15 % av bostadsplatserna = 69 bilplatser.  

 

BEHOV 2 – till centrumnoden = 260 bilplatser (varav minst 85 % = 220 platser för-
läggs i östra delen av området)  

BEHOV 3 – till befintliga arbetsplatser och boende, inklusive besöksplatser, efter re-
duktion för samnyttjande med noden, omvandlat till framtida behov = 533 bilplatser.  

• Befintliga boende inklusive besöksplatser = 62 + 4 = 66 bilplatser.  
• Befintliga arbetsplatser inklusive besöksplatser = 460 + 7 = 467 bilplatser.  

 
TOTALT BEHOV = 1 717 BILPLATSER  

Beräkningen visar att det kommer att behövas cirka 1 700 parkeringsplatser i Norra 
Masthugget när planerad exploatering är genomförd. Det utgör cirka 80 % av det to-
tala antalet parkeringsplatser som finns i området idag, cirka 2 140 platser. Av de  
1 717 platserna är det 33 % boendeparkeringar, 61 % parkeringar till arbetsplatserna 
och 6 % nodparkeringar.  

Framtidens parkeringar kommer att användas på ett annat sätt än dagens platser, då 
tillgången krymper och prisnivån går upp. Förenklat kan man säga att trycket på varje 
parkering ökar när det blir fler boende och arbetsplatser i området. Boendeplatserna 
bedöms få en hög beläggningsgrad, men boende kommer att använda sina bilar 
mindre ofta än idag, i linje med att en lägre andel av resorna görs med bil. Parkering-
arna för arbetsplatserna bedöms också få en hög beläggningsgrad, och de bedöms få 
en högre omsättning än idag. Förändringen hänger samman med att arbetsplatsparke-
ringar i framtiden huvudsakligen ska finnas för de som saknar alternativ till bilen eller 
av andra anledningar främst är hänvisade till bil.  

Baserat på fördelningen mellan arbetsplatser och boende i detaljplanen, är den sam-
lade bedömningen att varje parkeringsplats i genomsnitt kommer att orsaka 20-30 % 
fler trafikrörelser. Sammantaget innebär detta att 1 700 parkeringsplatser kommer att 
bidra med biltrafikmängder till och från detaljplaneområdet i samma storleksordning 
som idag. Det totala resandet i området blir förstås betydligt större vid en exploatering 
enligt plan, men det ökade resandet hanteras huvudsakligen genom att fler reser kol-
lektivt, cyklar och går i framtiden.  

Under en övergångsperiod – när huvuddelen av planen har realiserats, samtidigt som 
trafikstrategin inte ännu har fått fullt genomslag –kan det uppstå ett underskott av par-
keringar. En grov bedömning är att detta enligt gällande planering skulle kunna in-
träffa kring år 2025. Grovt räknat befinner man sig då ungefär halvvägs till trafikstra-
tegins färdmedelsfördelning, vilket innebär att man år 2025 har en högre bilanvänd-
ning i området än målåret 2035. Då kan det vara lämpligt att vara halvvägs även avse-
ende minskningen från dagens antal platser 2 140 till 1 700, alltså att ha kommit ner 
till 1 920 platser.  
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Om man vill ta höjd för denna övergångsperiod i planen, behöver det alltså finnas 
plats för cirka 1 900 parkeringar under en ”övergångsperiod” kring år 2025, och 1 700 
platser på längre sikt kring år 2035.  

För eventuella bilpoolsbilar gäller att de ska utgöra en del av ovanstående antal, ef-
tersom beräkningarna visar hur många parkeringsplatser det får finnas i området för 
att inte biltrafiken till och från området ska bli för stor. Om en bil är poolbil eller pri-
vatbil spelar ingen roll i det sammanhanget. Poolbilar ska istället ses som ett medel att 
öka tillgången till bil för boende och verksamma, i ett område där det kommer att vara 
dyrt och ganska krångligt att äga bil. I en situation där man räknar med mycket låga 
parkeringstal så blir bilpooler inte något argument för att ytterligare sänka P-talen. 
Bilpooler blir i det fallet ett verktyg för att hantera den verkliga situationen när man 
har låga P-tal. Det handlar om att människor ska ha tillgång till bil utan ett personligt 
ägande. I det sammanhanget bör man också framhålla att biluthyrning kan vara ett an-
nat sätt att ha tillgång till bil utan att själv äga den. 

Cykelparkering 
Cykelprogrammets mål om tredubblat cyklande för hela staden 2025 innebär ett an-
norlunda beteende att parkera. För att göra cykling attraktivt är cykelparkeringar med 
god kapacitet och kvalitet nödvändigt, och i många fall avgörande. Cykelparkeringar 
fyller funktionen att skapa tillgänglighet till målpunkter samt att koppla samman cy-
kelvägnätet med det övriga trafiksystemet, som till exempel kollektivtrafiken. Brister 
möjligheten att parkera säkert på viktiga platser såsom bostad, arbete och kollektivtra-
fik, minskar också möjligheten att äga en cykel vilket är en förutsättning för ökat cyk-
lande. 

Det ska finnas cykelparkeringar för olika behov och olika typer av cyklar, även last-
cyklar. Korttidsparkering ger god tillgänglighet till målpunkter för besökare och ska 
ligga i nära anslutning till entréer, vara synliga och lätta att cykla till för att sedan på 
ett smidigt sätt kunna nå entrén. Placering och avgränsning är viktigt för att skapa ett 
ordnat intryck. Större parkeringar med väderskydd och som är väl synliga och upp-
lysta ska finnas för de som ska parkera lite längre tid. Dessa förslås anläggas vid 
större hållplatser och strategiska centrala platser såsom Järntorget, Masthuggstorget, 
nya färjeläget, linbanestationen och den större parken i öster. Närhet till målpunkt är 
av stor vikt för attraktiviteten.  

För den som ska parkera över natten eller önskar extra säker parkering, finns låsbara 
cykelparkeringar som är väl skyltade och lätta att hitta till. Dessa återfinns i parke-
ringsanläggningarna och i cykelparkeringshuset ovanpå tunnelmynningen invid linba-
nestationen. Cykelparkering som är i byggnad och på kvartersmark ska vara smidiga 
att angöra med alla typer av cyklar för alla typer av människor. Det innebär att höjd-
skillnader bör undvikas. Om detta inte är möjligt bör parkeringen utformas med ram-
per eller hissar så att de ändå lätt går att ta sin cykel. För att upplevas som trygga och 
attraktiva bör i cykelparkeringen i första hand placeras i marknivå eller i ett läge där 
andra människor rör sig. Platserna bör placeras nära entrén till parkeringsanlägg-
ningen. 

I dagsläget finns cirka 160 parkeringsplatser på allmän plats. Detta kommer att utökas 
till cirka 1150 p-platser där möjlighet finns att låsa fast cykeln i ramen. 400 av dessa 
är av karaktären långtids- och nattparkering, medan övriga 750 är utspridda i jämnt 
över hela området som korttidsparkering. 
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På kvartersmark ska yta för 5200 p-platser tillskapas fördelat på 1500 kopplade till ar-
betsplatser/handel och 3600 kopplade till boende. 

Tillgänglighet och service 
Planförslagets påverkan på tillgänglighet för trafikanter och områdets möjlighet till 
service finns beskrivet både under kapitlet som rör planförslaget samt utförligt i den 
sociala konsekvensanalysen i kapitlet Överväganden och konsekvenser.  

Friytor 
Förslagets höga exploatering får direkta konsekvenser för ytor för förskola och 
park. Ca 1750 kvadratmeter förskolegård medges. Skulle förskolan rymma fyra 
avdelningar blir ytan ca 24 kvadratmeter per barn och frångår ramprogrammets 
mål på 35 kvadratmeter. Gården ligger dock i anslutning till Mashuggstorget och 
dess förlängning. Fyra avdelningar är troligtvis inte tillräckligt för att tillgodose 
planområdets behov av förskoleplatser. Staden behöver arbeta vidare med att möj-
liggöra fler förskoleplatser för att tillgodose områdets behov. För högstadieskolan 
föreslås gården läggas på innegården och på taket till byggnaden.  

Parken ovan Götatunnelns mynning har en yta på ca 5400 kvadratmeter. Den 
mindre parken i Masthuggstorgets förlängning medges vara ca 1500 kvadratme-
ter. Planen uppfyller inte Grönstrategins intentioner om tillgång till olika typer av 
parkmiljöer och gröna kvaliteter. Linnéstaden har idag en brist på parkområden 
och ett fortsatt behov av grönområden kommer att finnas även i framtiden. En 
långsiktig möjlighet är att skapa en större park på området för Stena Lines verk-
samhet. Detta kommer dock att dröja då verksamheten kommer att ligga kvar till 
minst år 2025.  

Planen innebär att det blir ett stort behov av kvalitativa grönytor, med avseende på 
goda ekologiska och sociala förutsättningar inklusive barnperspektiv samt hälsoa-
spekter, både för nytillkommen exploatering och för att kompensera för brist på 
grönytor i närområdet. 

 
Utformningsförslag för parken, ovan Götatunneln. Bild: Kanozi Arkitekter.  
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Illustration över parken som medges ovan Götatunneln. Bild: Kanozi Arkitekter. 

Ovanför Götatunnelns sträckning planeras för en park på cirka 5400 kvm. Parken lu-
tar delvis upp mot väster och de två östra ramperna till Götatunneln blir därmed in-
byggda med två portar ut mot Järnvågsgatan. Mellan de inbyggda ramperna föreslås 
till exempel läktare ner mot en plan yta för att möjliggöra platsskapande aktiviteter. 
Parken ska innehålla både sociala funktioner (platser för umgänge, lek och aktivitet), 
rekreativa funktioner (plats för avskildhet, lugn och ro) och ekologiska funktioner.    

Masthamnsgatan blir ett stråk som utformas för att få en mer dämpad och mindre in-
tensiv karaktär med plats för möten, lek och samvaro. Stråket knyter ihop den nya 
parken ovan Götatunneln med Masthuggstorget och den nya platsbildning som skapas 
i Masthuggstorgets förlängning, där Kommersen ligger idag. Masthamnsgatans inre 
stråk består av en rad mindre och intimare gröna rum med olika karaktärer. Använd-
ning och fokus ligger här på att skapa en längsgående sammanhängande sekvens av 
platser som i sitt sammanhang stärker varandra. Här finns plats för förenings- och kul-
turverksamheter, sport och den inte fullt så kommersiella handeln som till exempel 
loppmarknader och andra medborgardrivna aktiviteter.  

Norr om Masthuggstorget skapas en ny park och fortsatt norrut även en ny yta för 
Kommersens verksamhet. Vid en framtida flytt av Stenas Danmarksterminal finns 
möjlighet att skapa ett sammanhängande grönstråk från Masthuggstorget hela vägen 
ner till älven och ett framtida stråk längs med vattnet.     
Plankartan styr inte användningen lek, detta för att inte låsa parkernas långsiktiga an-
vändning. I barnkonsekvensanalysen finns redovisat flera förslag till hur ytor kan ut-
formas och planeras för att kunna användas för barn.  

Konst och gestaltning 
I Göteborg gäller sedan januari 2013 (Dr nr 0656/14) att 1 procent av den kommunala 
kostnaden vid varje ny-, om- eller tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning, 
vilket även gäller för offentliga platser utomhus. Enligt denna överenskommelse har 
Göteborg konst tagit fram ett konstprogram (se bilaga) för planområdet vilket integre-
ras i gestaltningsprogrammet för området. I konstprogrammet identifieras ett antal 
platser i stadsdelen av intresse för konstnärligt gestaltningsarbete. 
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Naturmiljö 
Masthuggskajen ska innehålla intressanta gröna miljöer som i sig är målpunkter inte 
bara för boende utan också för besökare. Förslaget saknar stora sammanhängande par-
ker och måste därför fokusera på högre kvalitet och på god tillgång till små vardags-
platser. Parken ovan Götatunneln ska innehålla varierande ekologiska funktioner, 
dagvattenhantering, varierande vegetation, blomning och insekter. 

I Masthuggskajens gröna miljöer ska lugn och ro rymmas, likväl som aktiva platser. 
Programmerade ytor och platser för spontan aktivitet är lika viktiga för att alla besö-
kare ska kunna hitta sina platser. Väl vald vegetation, med rejäla växtbäddar istället 
för i planteringslådor, och med varierande höjd och täthet, uppmuntrar alla olika typer 
av vistelse och aktivitet.  

Parker och gröna miljöer ska innehålla och synliggöra pedagogiska aspekter av eko-
systemtjänster som dagvattenomhändertagande, vegetation och mikroklimat. Kultu-
rella ekosystemtjänster, som rekreation, lek och vistelse, ger ökad hälsa, och bidrar till 
förståelse för människors livsmiljö och till ett mer klimatsmart liv. 

För att kunna möjliggöra de ekosystemtjänster som området behöver, ska Masthuggs-
kajens allmänna ytor (parker, gator, torg, kajer och andra offentliga platser) samman-
taget uppnå en grönytefaktor om minst 0,3 (enligt C/O Citys beräkningsmetod). 
Grönytefaktorn kommer att variera kraftigt mellan områdets olika platser, men ska 
beräknas som totalvärde för all allmänplatsmark. Det innebär att gators och torgs ut-
formning, med framför allt stora träd och dagvattenhantering, kommer att få stor bety-
delse både för upplevelsen av området och för beräknad grönytefaktor. 

Strandskydd 
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd. Enligt Miljöbalken inträder strand-
skydd vid ändring av detaljplan. Kommunen får upphäva strandskydd för ett område 
som avses ingå i en detaljplan om det finns särskilda skäl. För denna detaljplan åbero-
pas (för kvartersmarken) det skäl att den aktuella marken redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Detaljplanen inne-
bär upphävande av strandskyddet (för byggrätter) inom planområdet. Strandskydd 
återinträder på allmän plats. 

Sociala aspekter / barnperspektivet 
De sociala aspekterna har varit i fokus under hela planeringsprocessen och har legat 
till grund för planförslaget. Flera processer har genomförts och ett behov fanns inför 
granskningsskedet att samla och konkretisera materialet varför en barnkonsekvensa-
nalys har tagits fram. Arbetet har haft ett fokus på åtgärder och konsekvenser kring 
barn i tät stad men behandlar även frågor om social hållbarhet i projektet.  

Barnkonsekvensanalysen är en processbaserad analys som syftar till att både föra 
planprocessen framåt, och att granska och utvärdera planförslaget för att tydliggöra 
hur varje förvaltning och organisation inom staden åtar sig att ansvara och ta hand om 
de utpekade implementeringsåtgärderna för att nå en hög måluppfyllelse för planen.  

Upplägget består av tre delar: inventering, analys och strategisk åtgärdsplan. Invente-
ringen består av sammanställning av områdesspecifika, lokala och nationella styrdo-
kument. En komplett lista över vilka dokument som legat till grund för arbetet finns 
på sista sidan i barnkonsekvensanalysen viken är en del av granskningshandlingarna.  
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Utifrån inventering och sortering av underlaget har ett antal fördjupningsteman tagits 
fram:   

• Barn i tät stad  
• Socialt blandat boende  
• Tillgänglighet och stråk  
• Grönska och natur  
• Offentliga rum och livsmiljö  
• Verksamheter och kulturlager  
• Process och verktyg  

Analysdelen innebär att detaljplanen granskas utifrån målformuleringarna i de sju för-
djupningstemana. Varje analys lyfter fram forskning, utredningar och inkomna syn-
punkter samt resonerar kring möjligheter och risker med detaljplanens genomförande.  

De strategiska åtgärderna är nyckelfrågor som Göteborgs Stad behöver behandla för-
valtningsövergripande och långsiktigt för att säkerställa barn och ungas villkor i 
Masthuggskajen. Det fortsatta arbetet kommer att innebära avvägningar och priorite-
ringar samt att staden tar ett gemensamt ansvar för måluppfyllelse i planens genomfö-
rande. 

Resultatet från analysen och en samlad bedömning av de sociala aspekterna för pla-
nen finns redovisat under kapitlet Överväganden och konsekvenser.   

Teknisk försörjning  
Dagvatten 
En fördjupad dagvattenutredning har tagits fram (Ramböll, 2017-05-11) vilken kon-
kretiserar olika lösningsförslag för dagvattenhantering med avseende på ”vanliga” 
regn.  

En grundförutsättning i utredningen har varit att befintligt ledningssystem under 
E45/Oscarsleden ska användas samt att ingen ytavrinning ska ske över E45, inte ens 
vid ett skyfall. I praktiken innebär det att även ett 100-årsregn (skyfall) skall fördröjas 
inom området då befintliga ledningssystem antas ha en kapacitet för ett flöde motsva-
rande ett 10-årsregn. 

Planområdet ligger nedströms i ett mycket stort avrinningsområde (Linnéstaden) där 
bland annat Linnégatan och Slottsskogen ingår. Göteborgs Stad arbetar med att ta 
fram en strukturplan för bland annat skyfallshanteringen av avrinningsområdet (Lin-
néstaden) i stort, se vidare under rubriken skyfall nedan.  

Dagvattenhantering för Kvartersmark 

• Nya fastigheter bör fördröja 10 mm/m2 hårdgjord yta (reducerad area) på kvar-
tersmark. Fördröjning föreslås ske med hjälp av anläggning av gröna tak och 
nedsänkta innergårdar. 

• Helt slutna kvarter bör undvikas och öppna valv bör anläggas för att undvika att 
skapa instängda områden och öka risken för översvämning vid skyfall. För 
slutna kvarter bör fördröjning av ett 100-årsregn beaktas inom kvartersmark. 

• Befintliga fastigheter bör inte åläggas samma krav då fasadgränsen går i fastig-
hetsgräns.  
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Dagvattenhantering för Allmän platsmark 

Förslag på dagvattenhantering sammanfattas nedan i en prioriteringslista av olika ty-
per av dagvattenlösningar. Denna lista kan användas i fortsatt arbete där mer genom-
arbetade gatusektioner tas fram och höjdsätts. 

1. Gröna lösningar såsom biofilter/makadamdiken med trädplantering, växtbäddar 
eller gräsytor. Dessa lösningar bör prioriteras vid trafikerade gator där det finns 
ett större reningsbehov. Noteras bör att för att få plats med trädplanteringar 
längs Första Långgatan och Järnvågsgatan krävs i stora delar en omfattande om-
byggnation och ledningsomläggningar. 

2. Makadamdiken under hårdgjorda ytor (även här kan en bra rening ske i maka-
damdikena). 

3. Filterbrunnar (alternativt dagvattenbrunnar med filterkasetter för rening) och 
rörmagasin (för fördröjning). Detta alternativ kan användas vid extrem plats-
brist.  

Föroreningsberäkningarna för området visar att med föreslagen dagvattenhantering 
enligt punkt 1 erhålls erforderlig rening. Dagvattenhanteringen för området kommer 
inte heller försämra statusen för MKN-vatten för recipienten Göta Älv. 

Skyfallshantering  
Enligt pågående arbete med strukturplanen för skyfallshanteringen inom Linnéstaden 
finns inga krav på fördröjning av skyfall inom planområdet. Dock pekas Masthuggs-
torget ut som en lämplig yta för skyfallshantering. Strukturplanen visar att det är 
bättre att fördröja längre uppströms i systemet, söder om planområdet. Två skyfallsle-
der pekas ut som berör planområdet, dels vid Masthuggstorget och dels vid Järntorget 
mot Rosenlundskanalen. Dessa skyfallsleder bör hållas fria och ej bebyggas, så att av-
ledning av skyfall fortsätter att vara möjlig. 

• Höjdsättning av Masthamnsgatan och Första Långgatan krävs för att avleda 
skyfall till nedsänkta ytor för tillfälliga översvämningar. Gatorna och torgytorna 
bör sänkas maximalt med tillåtet vattendjup på 0,2 meter respektive 0,5 meter. 
Nedsänkt torg föreslås i delområde 1 och park i delområde 5. I delområde 3 och 
4 föreslås större intag till befintlig kulvert (Djupedalsbäcken), vilken anses ha 
en betydande kapacitet. Som kompensationsåtgärd föreslås en avlastning av 
kulverten genom bräddning till en nedsänkt yta, alternativt underjordiskt maga-
sin. Bräddningen föreslås ske något uppströms planområdet i samband med 
Järntorget och Olof Palmes plats. Utformningen av en sådan yta bör ske med 
hänsyn till Strukturplanen och utpekad skyfallsled samt till planer för ny spår-
vagnshållplats. Om ingen åtgärd antas kommer vattnet att ställa sig i hela områ-
det då det inte finns utrymme för en mer strategisk skyfallshantering. 

• Nya utlopp föreslås under E45/Oscarsleden med större dimensioner för delom-
råde 1 och 2, samt större intag till den kulverterade Djupedalsbäcken i delom-
råde 3 och 4 för att hantera skyfall som kommer utom planområdesgränsen och 
därmed förhindra stående vatten. 

Vatten och avlopp 
Enligt förvaltningen kretslopp och vatten är ledningarna i området dimensionerade för 
att klara områdets nya förutsättningar.     
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Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Göteborg Vatten för 
information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Ledningar 
Enligt markmiljöundersökningen kommer omläggningar av diverse ledningar med 
största sannolikhet att behöva genomföras i området.  

El och tele 
Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 
Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i när-
heten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten 
vid elkablar följas. Flytt av ledningar i Emigrantvägen och Heurlins Plats blir aktuellt.  

Avfallshantering 
Goda förutsättningar för avfallshantering som är enkel och lättillgänglig är en grund-
läggande kvalité för att främja hållbara livsstilar. Det ska i området finnas fullt ut-
byggd fastighetsnära sortering och insamling, vilket innebär att uppemot 15 stycken 
(minimum 8) avfallsfraktioner ska sorteras ut och lämnas där man bor och arbetar. 
Som boende ska man inte behöva ta bilen för att bli av med sitt avfall.  

Avfallsutrymmen ska placeras så att hänsyn tas till var angöringsplatser för sopbilar 
finns. Från mitten av avfallsutrymme till angöringsplats för sopbil får det vara max 25 
meter, men ett så kort avstånd som möjligt ska eftersträvas. Boende bör ha max 50 
meter från bostadsentré till avfallsutrymme. Det kan bli aktuellt med delade avfallsut-
rymmen för vissa kvarter. Rest-, matavfall och förpackningar och tidningar ska place-
ras samlat. En lösning för grovavfall ska också finnas. Bostäder och verksamheter bör 
ha separata avfallsutrymmen. 

Övriga åtgärder  
Geoteknik 
En geoteknisk utredning (Golder Associates, 2015-05-27) har tagit fram förslag till 
åtgärder för byggnation i planområdet.   

Marken inom planområdet anses vara relativt sättningsbenägen och det pågår vissa 
sättningar inom området idag. All tillskottsbelastning av marken från exempelvis nya 
uppfyllnader eller grundvattensänkningar kommer att medföra att både sättningarnas 
storlek och sättningstakten tilltar. Belastningsökningar (för såväl permanenta och tem-
porära skeden) inom området ska därmed undvikas med avseende på risken för att 
oönskade sättningar och sättningsdifferenser uppstår för planerade eller befintliga 
byggnader och anläggningar. Framtida markbelastningar kan orsaka stora skadliga 
sättningar på till exempel befintliga byggnader och ledningar och ge ökade påhängs-
laster på befintliga pålar. Ytterligare markbelastningar bör därför minimeras alterna-
tivt utförs sättningsreducerande åtgärder, sättningsreducerande metoder kan vara till 
exempel påldäck, bankpålning, lättfyllning. 

Alla nya byggnader och tyngre konstruktioner inom området kommer att behöva pål-
grundläggas på grund av den sättningskänsliga leran. Någon form av utjämning re-
kommenderas vid övergångar mellan pålade konstruktioner och omgivande mark, vid 
exempelvis entréer eller inom trafikerade ytor, för att hantera stora sättningsdifferen-
ser. Ledningar som ska anslutas till byggnader måste utformas så att de kan han-
tera/klara vissa påkänningar i form av rörelser. 
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Källarvåningar ska utföras vattentäta med hänsyn till närheten till älven och för att 
undvika grundvattensänkning. 

Med djupa källarvåningar och en grundvattenyta nära markytan blir anläggningen ut-
satt för lyftkrafter på grund av vattentrycket. Vid detaljprojektering ska detta beaktas 
(detta gäller för såväl permanenta och temporära skeden).  

Vid detaljprojektering av pålgrundläggning ska negativ mantelfriktion beaktas (till 
följd av pågående sättningar). Storleken på påhängslasterna bestäms i projekterings-
skedet. Med anledning av massundanträngning vid pålningsarbeten rekommenderas 
att lerproppar ska dras innan installation av pålar görs för att därigenom minska risken 
för skador på intilliggande ledningar och byggnader. Pålning inom området kan för-
svåras till följd av fyllnadsmaterialet i ytan. 

Befintliga fyllnadsmaterial i ytan kan komma att ge upphov till vissa problem vid 
pålslagning vilket måste beaktas vid val av påltyp, grundläggningsnivåer etcetera. 
Speciellt måste även det mycket varierande jorddjupet beaktas med förekomst av 
släntberg. 

I samband med detaljprojektering och byggskede ska en byggnadsteknisk beskrivning 
upprättas där de geotekniska frågeställningarna noggrant beaktas. Vidare ska ett kon-
trollprogram med avseende på omgivningspåverkan upprättas som bland annat beskri-
ver krav och uppföljning av grundvattennivåförändringar och rörelser i intilliggande 
fastigheter och anläggningar. 

Ledningar 
I samband med anläggande och nivåsättning av området ska hänsyn tas till befintliga 
ledningar inom det aktuella området så att dessa inte kommer till skada till följd av 
belastningar och sättningar från markuppfyllnader. Nya ledningar kan i allmänhet ut-
föras utan speciell grundläggning. För djupa (över 2 meter) schakter erfordras spont 
(alternativt flacka slänter). 

Hinder i mark 
Inom det aktuella området finns en hel del befintliga grundkonstruktioner från befint-
liga byggnader, konstruktioner och ledningsstråk med mera. Det kan även förväntas 
att äldre grundläggningar från tidigare hamnkonstruktioner, befästningsverk med 
mera kan ligga kvar i marken i okänd omfattning. Hinder som kan förväntas är bland 
annat pålar, plattor, fundament, rustbäddar, kajkonstruktioner och fyllningar. Götatun-
neln/leden går genom en relativt stor del av området. För en exploatering i närheten 
av tunneln och dess kringutrustning finns vissa restriktioner och begränsningar. Inför 
en exploatering måste detta stämmas av med Trafikverket som förvaltar tunneln och 
leden. 

Vid en exploatering av området är risken påtaglig för konflikt mellan befintliga 
grundkonstruktioner och de nya blivande både permanenta och temporära konstrukt-
ionerna. Det är därmed viktigt i den fortsatta projekteringen att försöka sammanställa 
alla befintliga grundkonstruktioners lägen och utformning inför projekteringen av om-
rådet. 

Schakt- och fyllnadsarbeten 
Generellt gäller att schakter inom området bör utföras inom temporära stödkonstrukt-
ioner för att minimera omgivningspåverkan. Vid schaktarbeten, med och utan tempo-
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rära stödkonstruktioner, samt fyllnadsarbeten ska risk för stabilitetsbrott och markrö-
relser beaktas. Schaktslänter och temporära stödkonstruktioner ska anpassas efter 
jordlagrens uppbyggnad och hållfasthet, samt med beaktande av förekommande be-
lastningar och pågående trafik intill schakt. Schakter och temporära stödkonstrukt-
ioner ska utformas så att inte grundvattenförändringar som kan leda till skada för 
byggnader och anläggningar uppstår. 

Utredningen konstaterar att det med tanke på de rådande geotekniska förhållandena 
och förutsättningarna inom planområdet erfordras planbestämmelse avseende behov 
av stabilitetsförbättrande åtgärder inom de nordöstra delarna. Kontoret anser dock att 
detta inte behöver styras i plankartan utan är en bygglovsfråga.  

Det är dessutom av yttersta vikt att vid all form av byggnation, belastning av marken 
eller förändring inom planområdet beakta och ta hänsyn till befintliga anläggningar 
(såsom Götatunneln och byggnader) samt underjordiska anläggningar för att inte or-
saka skador eller risker på dessa. Detta gäller såväl i projekterings-, utbyggnads- som 
permanentskede. 

Skydd mot högt vatten 
Längs med cykelbanan utmed E45 går i dagsläget en cirka 1 meter hög mur av betong 
som kan fungera som skydd mot höga vattennivåer. Muren är påbyggbar till + 2,8 
meter längs hela den befintliga sträckan från Amerikahuset till norra påfarten till E45. 

Tillbyggnaden för halvön kommer att ligga på + 2,8 meter i marknivå. Mellan halvön 
och den befintliga muren kommer en kompletterande mur för skydd att anläggas. 

Dessa anläggningar kommer att ligga på allmän plats-gata. Rosenlundskanalen före-
slås ges skydd från höga nivåer genom sluss och pumpar. E45/Oscarsleden är idag 
skyddad till nivån +2,1 meter enligt Stadsbyggnadskontorets PM angående klimatan-
passning (Delområdesbeskrivning Södra Älvstranden 15-05-13).   

 
Skydd mot höga vattennivåer vid Fattighusån genom slussar. Liknande åtgärd före-
slås vid Rosenlundskanalens mynning till Göta Älv i planområdet.   
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Tekniska anläggningar i planområdet läggs + 2,8 meter vilket klarar vattennivåerna 
på medellång sikt. Staden kommer på lång sikt behöva komplettera den anpassning 
som åstadkommits via planeringsnivåer med ett storskaligt tekniskt skydd i form av 
skydd i anslutning till älvkant eller yttre skydd i älvmynningen. En uppskattning av 
nödvändig tid för utredning och genomförande av ett yttre skydd utifrån dagens förut-
sättningar är att ett sådan kan vara på plats någon gång runt år 2050-2060.  

Vattenverksamhet och riksintresset Göteborgs hamn  
"Teknisk Beskrivning, Järnvågen För prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap 
Miljöbalken – (Sweco, 2017-06-30)" är en sammanställning som behandlar frågorna 
om förslagets påverkan på sjöfarten och riksintresset Göteborgs Hamn. Beskrivningen 
tar också upp frågor så som påseglingsskydd för kajkanten, åtgärder på befintliga ka-
jer vid Rosenlundskanalen samt frågan om tilläggsplats för oljefartyg till Rosenlunds-
verket. Arean på vattenområdet som berörs av utbyggnaden uppgår till cirka 18 000 
kvm. Med hänsyn till anläggningens närhet till farleden avses exponerade delar av ut-
byggnaden ska utföras med massiva kajer för att minimera risken för personskador 
och skador på vattennära byggnader till följd av en eventuell fartygspåsegling. Doku-
mentet är del av planhandlingarna. 

En separat miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram i samband med den tekniska 
beskrivningen (Sweco, 2017-06-30). Stor vikt har lagts vid att klarlägga vilken inver-
kan de planerade vattenverksamheterna vid Järnvågen kan ha på sjöfarten och den 
maritima säkerheten. Slutsats från arbetet är bland annat att miljökonsekvenserna till 
följd av planerade vattenverksamheter huvudsakligen bedöms uppstå under anlägg-
ningsskedet. Samtliga arbeten som genomförs under anläggningsskedet förväntas på-
verka omgivningen i större eller mindre omfattning. För vattenmiljön handlar det 
främst om grumling och risk för spridning av förorenade partiklar, medan arbeten 
ovan vatten huvudsakligen förväntas beröra angränsande verksamheter i form av bul-
lerstörning. För driftskedet innebär exploateringen bland annat att exponering av föro-
renade sediment minskar då bottnarna muddras och/eller kapslas in. Vidare krävs att 
utbyggnaden av Järnvågen kan genomföras på ett sätt som säkerställer att högt ställda 
säkerhetskrav kan tillgodoses idag och även vid en förväntad framtida ökning av sjö-
trafiken i älven. Dessutom innebär borttagning eller övertäckning av förorenade sedi-
ment att förutsättningarna förbättras för såväl fisk som bottenfauna. Miljökonsekvens-
beskrivningen för vattenverksamheten är i sin helhet en del av planhandlingarna.  

När det gäller utbyggnadens påverkan på riksintresset Göteborgs Hamn så innebär ut-
byggnaden i första hand att delar av kajplats 24 tas i anspråk där fartyg annars hade 
kunnat lägga till. Merparten av utbyggnaden sker vid kajplats 22 och 23 som idag har 
ett alltför begränsat vattendjup för att kunna ta emot större fartyg.   

Genomförda fartygssimuleringar (Finns i bilaga till MKB för vattenverksamheten) vi-
sar att nuvarande verksamhetsutövare, det vill säga Stena Line, på ett säkert sätt kan 
manövrera sina fartyg till och från nuvarande kajplatser även vid utbyggnad av Järn-
vågen. En följd av simuleringen var att det föreslagna läget för skytteltrafik för älvtra-
fiken nu har flyttat längre österut för att inte riskera att komma i konflikt med Stena 
Lines trafik. Med ledning därav bedöms planerad utbyggnad utifrån nuvarande förhål-
landen inte medföra någon påverkan av betydelse för riksintresset hamn.  
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Markmiljö  
Eftersom föroreningar har påträffats i marken (se avsnittet Planens syfte och förutsätt-
ningar) är kommande markarbeten anmälningspliktig verksamhet enligt SFS 
1998:899. Detta innebär att en anmälan om markarbeten ska lämnas in till Miljöför-
valtningen i god tid före planerad schaktstart. Miljöförvaltningen ska också informe-
ras om resultaten av denna undersökning.  

Den markmiljöundersökning som har genomförts är av stickprovskaraktär. Komplet-
terande undersökningar krävs och då bland annat inom fastigheter med befintliga 
byggnader, vilka planeras att rivas och ersättas med nybyggnation. 

Arkeologi 
Södra Älvstranden Utveckling AB har ansökt om tillstånd att göra ingrepp i fornläm-
ningen med avseende på detaljplanearbetet. Länsstyrelsen har bedömt att en avgrän-
sande arkeologisk förundersökning behövs inför fortsatt planering. 

Förundersökningen ska omfatta berörda delar av fornlämning RAÄ Göteborg 342 vil-
ket inbegriper hela planområdet. Fornlämningen utgörs av kajanläggningar och be-
byggelselämningar. Syftet med förundersökningen är att avgränsa fornlämningen i 
förhållande till tänkt exploatering. 

Arbetet med förundersökningen påbörjades i mars 2017.  

 
Arkeologiska provgrävningar genomförs i planområdet under juni 2017 på platserna 
enligt redovisad karta 

Mikroklimat 
Masthuggskajen är genom sitt läge utsatt för starka vindar vid älven, de höga husen 
bidrar till att problematiken kan förstärkas. Bebyggelsen på Järnvågen följer principen 
att de högre byggnaderna är placerade i de inre delarna och sedan trappar bebyggelsen 
ner mot älven i norr och mot Rosenlundskanalen. Detta ger förutsättningar för ett 
bättre mikroklimat vad gäller vindar och sol samtidigt som det ger en varierad stads-
bild och ett anpassat möte med älvrummet.  

En mikroklimatstudie har genomförts (CEC Design, december 2016) på föreslagen 
bebyggelse i planområdet. Utredningen konstaterar att den föreslagna planen hanterar 
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de klimatrelaterade aspekterna på ett bra sätt. Problemen är relativt små och begrän-
sade till några få punkter. Bland annat så fungerar Masthamnsgatan väl som ett 
skyddat, centralt stråk för gång- och cykeltrafik samt ger många möjligheter till mö-
tesplatser och längre utomhusvistelser enligt planens intentioner.  

De problemområden som identifierades var strukturen kring Kommersen samt kring 
den östra parken/Emigrantvägen. De höga byggnadskropparna gav angreppsmöjlighet 
för vinden och skapade turbulens i markplanet. Med anledning av resultatet genom-
fördes två detaljstudier. Genom att skjuta in de höga delarna av byggnaderna kan pro-
blemen åtgärdas. Vinden bryts då och ett bättre klimat i markplan skapas. Resultatet 
har legat till grund för aktuellt utformningsförslag.  

Behov av bromsning av vinden identifierades också på Första Långgatan och vid kaj-
stråket. Dessa strukturer är svårare att förändra. Här föreslås att detaljutformning av 
rumsbildningar och vindskydd för vistelse ses över, till exempel vid uteserveringar 
och hållplatslägen.  

Trafikbuller  
En bullerutredning har genomförts (Akustikforum, 2017-06-13) vilken konstaterar att 
området är delvis mycket bullerutsatt, främst från E45 som trafikeras av ca 55 000 
fordon per dygn samt Järnvågsgatan med ca 25 000 fordon och all trafik runt Järntor-
get med bussar och spårvagnslinjer. Även Första Långgatan är relativt trafikerad med 
ca 6000 fordon per dygn. På grund av mycket hårdgjorda ytor och reflexer i byggna-
der så upplevs området relativt bullrigt. Inga bostäder finns inom området i dagsläget, 
däremot i direkt anslutning till området. Bullerkällorna är främst bilar, lastbilar, bus-
sar och spårvagnar. I området ligger även Stenas Danmarksterminal där båtar lägger 
an och lämnar kaj några gånger per dygn. I områdets östra del ligger Rosenlundsver-
ket.  

Den 11 maj 2017, har regeringen beslutat om en höjning av riktvärdena för buller vid 
en bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm läggs 
nivån nu på 65 dBA i stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 35 kvm 
höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55 dBA. Ändringarna i förordningen trä-
der i kraft 1 juli 2017, men innebär inga förändringar för inomhusnivån. Stadsbygg-
nadskontoret har tagit beslut om att gå efter de nya riktlinjerna.  
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Kvarter i den västra delen av planområdet längs med Första långgatan. Beräkningen 
visar situation 2035. 

 
Kvarter i den västra delen av planområdet. Byggnaderna till vänster i bilden ligger 
mot E45/Oscarsleden. De höga bullernivåerna medger inte bostäder mot E45. Beräk-
ningen visar situation 2035.  
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Enligt den tidigare bullerförordningen kan bostäder byggas så länge lägenheten har 
minst hälften av boenderummen mot ”tyst” sida med högst 55 dBA. På flera av de 
önskade lägena för bostäder är inte detta möjligt varför en diskussion har förts med 
Länsstyrelsen gällande möjligheten med delvis inglasade balkonger/skärmar eller spe-
ciella vädringsfönster som har använts i andra projekt av liknande karaktär. Även om 
riktlinjerna uppfylls finns risk för att människor upplever obehag på grund av bullret, 
vilket ställer höga krav på till exempel genomtänkta planlösningar med avseende på 
bullerfrågan.  

De höga bullernivåerna i området har varit en bidragande faktor till att planens mål 
om att 50% av BTA i området ska vara bostäder. Slutna kvarter föreslås i de lägen det 
är möjligt för att uppnå ljuddämpade sidor och innergårdar för lägenheter.  

 
Princip för hur delvis inglasade balkonger skulle kunna utformas för att få till tysta 
sidor för lägenheter, buller värden mot fasad på 55 dBA eller mindre.   
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Princip för hur inglasade innergårdar skulle kunna utformas för att åstadkomma 
tysta sidor för lägenheterna i vissa av kvarteren.  

Eftersom många av de tänkta husen är höga så har bullerskärmar liten eller ingen ef-
fekt på majoriteten av våningsplanen. Däremot kan man med låga, cirka 1 - 2 meter 
höga skärmar drastiskt öka ljudkomforten för de som vistas utomhus i markplan (till 
exempel gångtrafikanter och cyklister). Placering och utformning av sådana skärmar 
diskuteras med berörda parter. Exempelvis innebär dagens betong- och glasskärm ut-
efter E45 (cirka 2 meter) att det är möjligt att promenera och cykla i direkt närhet till 
vägen. 

I de bullerberäkningar som är gjorda har E45/Oscarleden förväntats ha en trafik av ca 
63 000 bilar 2035 jämfört med dagens ca 55 000. En förhoppning är att bilarna i fram-
tiden kommer att vara tystare, att fler fordon (även tyngre trafik) drivs med elhybrid-
teknik, att fler väljer att åka kollektivt och/eller cykla. Bedömningen är att dagens 
bullersituation inte drastiskt kommer att förvärras inom överskådlig framtid. 

Stadens inriktning för biltrafiken på kommunens vägar är en minskning med en fjär-
dedel fram till 2035, enligt Göteborgs trafikstrategi från 2014. Då E45/Oscarsleden är 
en led i ett centralt läge ser staden att även biltrafiken på leden kommer att minska, 
vilket skulle ge en positiv effekt på bullersituationen för området. 

Trafikbullret kan befaras bidra till att till synes attraktiva vistelseytor blir oattraktiva 
på grund av höga ljudnivåer. Exempel på sådana ytor är mindre grönytor i direkt an-
slutning till E45.  

Buller från linbanan 
Linbanan väntas inte ge något störande buller för boende. Den typ av linbana som är 
tänkt i Göteborg heter S3. De högsta ljudnivåerna (alltså inte ekvivalent ljudnivå) som 
linbanan kan ge upphov till redovisas i tabellen nedan.  
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• Maximal ljudnivå vid passagerarplattform (i stationsbyggnaden): 57 dB 
• Maximal ljudnivå vid stationsentrén: 52 dB 
• Maximal ljudnivå tio meter framför stationsentrén: 49 dB 
• Maximal ljudnivå på marknivå vid tornet (cirka 50 meter högt): 48 dB 

Buller från Rosenlundsverket 
En bullerutredning (ÅF, 2013-08-06, PM6 i bullerutredningen) har sammanställts för 
Rosenlundsverket i samband med arbetet för detaljplan ”Pustervik – Bostäder vid 
Brogatan (Kv Röda bryggan)” vilken angränsar direkt till planområdet. I dom i miljö-
domstolen (M632-05) daterad 2012-04-03 anges bland annat att:  

• Verksamheten får senast 18 månader från det att denna dom vunnit laga kraft 
inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmaste bostad un-
der driftperioden maj-september än 45 dB(A) nattetid (kl. 22-07) och 50 
dB(A) övrig tid samt till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmaste bo-
stad under driftperioden oktober-april än 50 dB(A) hela dygnet. 

• Momentana ljud nattetid får inte överskrida 55 dB(A) vid närmaste bostad 
oavsett 

De bullerkartor som togs fram i utredningen visar att bullernivåerna inte riskerar att 
överskrivas vid bostäderna inom planen i och med att byggnaderna närmast Ro-
senlundsverket endast får innehålla centrumverksamhet och parkering.  

Buller från Stena Lines verksamhet  
En sammanställning av buller från verksamheten har gjorts (PM1 i bullerutred-
ningen). Ljudnivåerna från Stena Lines verksamhet på Masthuggskajen beräknas att 
överskrida gällande riktvärden enligt Naturvårdsverket nattetid med cirka 5 dBA, och 
med någon dBA kvällstid. Detta gäller främst västra fasaden på kvarteret närmast ter-
minalen. 

Norra fasaden bedöms ligga i ”ljudskugga” från verksamhet på terminalen. Övriga 
planerade bostäder inom detaljplaneområdet ligger bullerskyddat bakom bland annat 
P-hus, kontorshus och liknande. Stena Lines tillstånd medger 55 dBA vid bostäder 
även nattetid vilket innebär att bostäder bör kunna medges enligt planerad struktur ef-
tersom det går att ordna en ljuddämpad innergård och ljudnivån från trafikbuller be-
räknas bli högre än ljudnivån från Stena Lines verksamhet. Förslag finns på åtgärder 
för att sänka bullret med cirka 4 dBA.  

Den övriga sjöfart som passerar på Göta Älv bidrar inte till bullersituationen i områ-
det. 

Buller från Älvsnabben 
Planen medger att Älvsnabben ska kunna lägga till på kajen vid Järnvågen. Mätning-
arna (PM4 i bullerutredningen) visar att riktvärdena för dygnsekvivalent ljudnivå vid 
bostadsfasad (Kv A) klaras med någon - några dB marginal. Den dygnsekvivalenta 
nivån blir cirka 54 dBA. Maxnivån blir några dB för hög på uteplats vilket kan komp-
enseras med en gemensam uteplats på innergårdarna. 

Ljudisoleringen i de fasader som vetter mot angöringsplatserna måste anpassas till 
främst det lågfrekventa ljudet så att kraven på ljudnivå inomhus kan innehållas. 
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Buller under anläggningstiden 
Riktlinjer har sammanställts (PM2 i bullerutredningen) från Naturvårdsverkets riktlin-
jer för Buller från byggplatser. Buller från trafik till och från byggarbetsplatsen bör 
bedömas efter riktvärdena för trafikbuller. Trafik inom byggarbetsplatsen räknas som 
byggbuller. 

Olika undersökningar har visat att information till de kringboende om den störande 
verksamheten gör att de tolererar störningarna bättre. Det gäller informationen om 
själva byggnationen samt när och hur länge olika arbeten ska pågå. Information till de 
kringboende bör alltid ske om arbetet väntas ge högre bullernivåer än vad som angi-
vits i riktlinjerna. 

Vibrationer 
E45 
Efter samrådsskedet har en vibrationsutredning utförts för vibrationer från E45 (PM3 
i bullerutredningen). Vibrationer uppmättes i Stena Fastigheters kontor på Värmlands-
gatan, bara några meter från E45 som trafikeras av cirka 50 000 fordon per dygn. Syf-
tet med mätningen var att ge en indikation på vilka vibrationsnivåer man kan förvänta 
sig i planerade bostäder och lokaler i planområdet. Resultatet visade att marginalen 
till riktvärdena är relativt stor. Under förutsättning att de geotekniska egenskaperna 
kan antas vara likvärdiga för planerade hus. Vid mätpositionen är sannolikheten liten 
att framtida boende i de planerade bostäderna ska bli störda av vibrationerna från E45. 
Utöver markens egenskaper, är byggnadernas konstruktion avgörande för hur höga 
vibrationsnivåerna blir. Störst påverkan har bjälklagets spännvidd där lång spännvidd 
ger högre vibrationsnivåer och kort spännvidd ger lägre vibrationsnivåer. 

Folkets Hus 
Mätningar har genomförts på ett antal platser i Folkets Hus/Folkteatern (PM5 i buller-
utredningen). I dagsläget uppmättes inga förhöjda vibrationsnivåer från befintlig tra-
fik. Det finns inga mätdata tillgängliga för vibrationer för den typ av linbana som pla-
neras. För att analysera detta djupare bör befintliga, likvärdiga system besökas och 
studeras med avseende på vibrationer. För att helt försäkra sig om att inte vibrationer 
uppstår måste linbanan separeras helt från övrig bebyggelse med egna fundament för 
linbanestationen som ej är förbundna med andra byggnader. Sådana studier pågår. 

Luft  
En luftkvalitetsutredning (COWI, 170628) har genomförts. Planområdet utsätts för höga 
halter av kvävedioxid och partiklar idag och det finns risk för att MKN kommer att 
överskridas. Under 2016 genomfördes simuleringar för NO2 för nuläget och planför-
slaget (SMHI rapport 2016-50). Simuleringarna visade att NO2 överskrids redan idag 
längs Oscarsleden, samt i norra delen av Järnvågsgatan nära Götatunnelns mynning. 
Simuleringarna konstaterade också att utbredningen kring Oscarsleden förväntas öka 
vid ett genomförande av planförslaget.  

En översyn av planförslaget har gjorts och nya simuleringar har genomförts av NO2 

och PM10 för år 2016, 2025 och 2035. Då simuleringarna generellt visar på höga hal-
ter av luftföroreningar har även olika scenarion där 80 % eller 100 % av emissionerna 
i Götatunneln ventileras via torn. Olika tornhöjder har också simulerats. Några av si-
muleringarna redovisas i figuren nedan. Samtliga simuleringar av framgår av luftut-
redningen (bilaga till planhandlingarna).  
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Separata simuleringar har gjorts för spridningen av luftföroreningar från biltrafiken 
respektive punktutsläppen från Rosenlundsverket, Stenafärjorna och eventuellt venti-
lationstorn för Götatunneln. Luftutredningen konstaterar dock att bidraget från punkt-
utsläppen är litet då det sker högt ovan mark.  

 
Beräknade totala NO₂-halter (μg/m³) i markplan. Vänstra kolumnen visar ett värsta fall 
där 80% av Götatunneln ventileras via ventilationstorn och i den högra kolumnen är siffran 
100%. Bild a och b visar årsmedelvärdet, bild c och d 98-percentilen för dygnsmedelvärdet 
och bild e och f 98-percentilen för timmedelvärdet. Röd markerar gränsen för MKN för re-
spektive karta.  
Slutsatsen är att planområdet idag utsätts för höga halter av luftföroreningar från 
främst trafiken. De simuleringar som genomförts visar att NO₂-halterna år 2025 och 
PM10-halten år 2035 klarar miljökvalitetsnormerna (MKN) på de flesta platser I plan-
området, under förutsättning att största delen av haltbidraget från Götatunneln leds 
bort via ventilationstorn. Indata till simuleringarna för E45 är baserad på Trafikver-
kets generella trafikökning på 1 % per år. För det kommunala gatunätet är istället Sta-
dens intentioner om en framtida trafikminskning använd. Om Trafikverkets prognos 
är en överskattning så leder detta naturligtvis till en viss överskattad framtida halt 
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men det finns även risk att Staden har underskattat trafikutvecklingen på det kommu-
nala vägnätet vilket i så fall leder till en viss underskattning. 

Kompensationsåtgärd 
En dispensansökan ska skickas in för de alléträd som kommer att påverkas av planar-
betet. Dispensansökan kommer att innehålla förslag till kompensationsåtgärder.  

Fastighetsindelning 
Detaljplanen bedöms inte ge behov av några särskilda bestämmelser om fastighetsin-
delning. Föreslagen fastighetsindelning mm, framgår av plankartan.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Södra Älvstranden Utveckling AB, ansvar för genomförande mm 
Älvstranden är att betrakta som exploatör gentemot kommunen. Utöver Älvstranden 
kommer delar av planområdet att exploateras av befintliga fastighetsägare inom plan-
området. Största delen av tillkommande byggrätt ligger hos befintliga fastighetsägare.  

Genomförandet av planen vad avser utbyggnad av allmän plats sker enligt principen 
att kommunen ansvarar för och bygger ut allmän plats. Älvstranden ersätter kommu-
nen för kostnader för utbyggnad av allmän plats. Kostnaden för vissa anläggningar 
inom allmän plats ska dock delas mellan kommunen och Älvstranden. Även befintliga 
fastighetsägare ska ta delar av kostnaderna för utbyggnad av allmän plats. Se vidare 
under rubriken ”Avtal”.  

Älvstranden kommer att genomföra detaljplanen i konsortieform med utsedda bygg-
herrar. Huvuddelen av ny kvartersmark som i dag ägs av kommunen kommer att mark 
anvisas till konsortiet i samband med detaljplanens antagande. Resterande del av ny 
kvartersmark kommer att markanvisas i senare skede. Markanvisningen kommer att 
ske genom fastighetsnämnden i samråd med Älvstranden.  

Älvstranden, utsedda byggherrar, befintliga fastighetsägare och huvudmän för tek-
niska anläggningar, genomför, och bekostar utbyggnad av anläggningar inom kvar-
tersmark med undantag för ny kvartersmark mellan Folkets Hus och Järnvågsgatan 
där kommunen ansvarar för utbyggnad (kvarteret C2).  

Parkeringsbolaget bygger ut ny parkeringsanläggning i västra delen av planområdet. 
Ny parkeringsanläggning i planens östra del kan komma att byggas ut av fastighetsä-
gare men driften kommer att skötas av parkeringsbolaget. 

Samordning ska ske mellan kommun, Älvstranden (inklusive konsortiet) och övriga 
fastighetsägare vid utbyggnad av allmän platsmark respektive kvartersmark. 

Anläggningar inom allmän plats 
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och därmed an-
svarig för utbyggnad och framtida drift och underhåll. 

Utformning av nya gator och park/friytor framgår av typsektioner och illustrationer 
under kapitlet Detaljplanens innebörd och genomföranden. Utformning av allmän 
plats skall ske i enlighet med kvalitetsprogram.   

Trafikverket ansvarar för utbyggnad inom GENOMFART  (E45/Götatunneln). 
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Anläggningar inom kvartersmark 
Fastighetsägare och/eller exploatör (inklusive konsortiet) ansvarar för utbyggnad 
inom kvartersmark.  

För tekniska anläggningar inom detaljplanen (planbestämmelse E, transformatorstat-
ioner, pumpstation etcetera) svarar huvudmannen för respektive anläggning.  

Anläggningar inom vattenområde 
Anläggningar inom vattenområde (W1- W4) byggs ut av kommunen . Kostnaden för 
dessa anläggningar kommer dock att fördelas mellan kommunen och exploatering vil-
ket kommer att regleras i avtal mellan kommunen och exploatören, sen nedan under 
Avtal.  

Linbana 
Som en del i satsningen inför stadens 400-års jubileum år 2021 planeras anläggande 
av linbana och Trafiknämnden har beslutat att en av de fyra linbanestationerna ska 
placeras vid Järntorget. Då linbanan blir en del av stadens kollektivtrafiksystem kom-
mer stationer och torn i huvudsak ägas av kommunen och Västtrafik kommer att för-
hyra alternativt äga stationernas kommunikationsytor samt ansvara för anläggningens 
drift. 

I planområdet har två alternativa lokaliseringar av linbanestationen lagts ut i planens 
centrala del med byggrätt för stationsanläggning inom fastigheterna Masthugget 33:1 
och 33:2 alternativt Masthugget 712:28 och 712:43. Vidare tillåts linebanetrafik med 
en minsta angiven höjd från marken i linbanans sträckning.  

Linbanestationen samt stolpe torde kunna styckas av till egen/egna fastighet/-er med 
ändamålet linbana och linbanans sträckning kan tryggas genom bildande av servitut. 

Linbanesträckning inklusive linbanetorn etcetera utanför detta planområde kommer 
att planläggas genom separata detaljplaner.  

Drift och förvaltning 
Områden redovisade som allmän plats HUVUDGATA, LOKALGATA, kommer att 
förvaltas av kommunen, genom trafiknämnden. Områden redovisade som allmän 
plats PARK, TORG kommer att förvaltas av kommunen, genom park- och natur-
nämnden. Trafikverket förvaltar område för GENOMFART (E45) 

Kommunen, genom lokalförvaltningen, kommer att förvalta de förskolor/skolor som 
planeras inom planområdet.  

Parkeringsbolaget bygger ut ny parkeringsanläggning i västra delen av planområdet. 
Ny parkeringsanläggning i planens östra del kommer att byggas ut av fastighetsägare 
men driften kan komma att ombesörjas av parkeringsbolaget. 

Respektive fastighetsägare förvaltar kvartersmark med undantag för tekniska anlägg-
ningar som förvaltas av ledningsägare/anläggningsägare.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Mark ingående i allmän plats, inlösen 
Kommunen, i egenskap av huvudman för allmän plats, har både rättighet och skyldig-
het enligt Plan- och bygglagen att lösa in områden som är utlagda som allmän plats. 
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Avstående av mark för allmän plats skall regleras i avtal mellan Kommunen och kon-
sortiedeltagare samt Göteborgs Hamn AB och Higab. Därutöver regleras även avstå-
ende av mark för allmän plats  i genomförandeavtal mellan Södra Älvstranden Ut-
veckling AB och kommunen, se Avtal nedan. Fastigheter som ska avstå mark för all-
män plats framgår av tabell under rubriken Fastighetsrättsliga konsekvenser. 

Trafikverket är huvudman för E45 och anläggningen tryggas genom vägplan och väg-
rätt. Kommunen ska, enligt Väglagen, tillhandahålla motsvarande markområden till 
Trafikverket. Kommunen kan därmed behöva lösa in samt upplåta markområden för 
detta syfte. 

Exploatören uppför bullerskydd och taköverbyggnad över/inom allmän platsmark. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen.  
De delområden av detaljplanen som utgör allmän plats ska, genom fastighetsregle-
ring, överföras till lämplig kommunal fastighet.  

Fastigheter ska nybildas eller ombildas inom de nya kvarteren mellan Första Långga-
tan och Oscarsleden, utmed Masthuggskajen och ovanpå Götatunneln/intill Folkets 
Hus.  
Inom kvarter där flera olika markanvändningar tillåts, tex bostäder, centrum, skola, 
parkering, linbanetorn, etc. kan det bli aktuellt att dela upp kvarteret i flera fastig-
heter, både traditionella och 3D-fastigheter/utrymmen. Om, och i så fall hur byggrät-
terna ska delas upp på flera fastigheter är dock oklart för tillfället. 

Vid nybildande och ombildande av 3D-fastigheter/utrymmen ska fastigheten tillför-
säkras de rättigheter som behövs för att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt 
sätt. 

För tekniska anläggningar, (transformatorstationer, pumpstationer, etc.) kan mark 
upplåtas med ledningsrätt eller genom arrende. I de fall det bedöms lämpligare kan 
även separat fastighet bildas.  

Fastighetsbildning inklusive inrättande av gemensamhetsanläggningar, bildande av 
servitut och upplåtelse av ledningsrätt ska vara genomförd innan bygglov beviljas. 

Befintligt 3D-utrymme (bro) inom Masthugget 34:7, kräver fastighetsreglering om 
bron ändrar utformning och placering. 3D-utrymmet berör servitut för pelare som hål-
ler upp gångbron samt ledningsrätt. Härskande fastighet är ansvarig för de åtgärder 
som kan komma att påverka servitutet samt ledningsrätten. 

I planen medges cykelförvaring under allmän plats samt taköverbyggnad över/inom 
allmän platsmark. Det är i dagsläget svårt att bedöma om det kommer att behöva till-
försäkras några rättigheter för dessa anläggningar. Därmed är det också svårt att be-
döma behov av nya servitut som kommunen berörs av eller ska delta i. 

Gemensamhetsanläggningar 
Detaljplanen bedöms inte ge behov av gemensamhetsanläggningar som kommunen 
ska delta i eller påverka befintliga gemensamhetsanläggningar. 

Beroende av hur kvartersmarken delas upp i fastigheter kan det bli aktuellt att inrätta 
anläggningar såsom sophus, parkeringar, lekplatser etc. som gemensamhetsanlägg-
ningar.  
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Vid bildande av 3D-fastigheter/utrymmen ska dessa tillförsäkras behövliga rättig-
heter, som regel torde den mest ändamålsenliga och betryggande lösningen vara inrät-
tande av gemensamhetsanläggningar eller bildande av fastighetsbildningsservitut.  

Respektive fastighetsägare/exploatör ansvarar för detta i samband med lantmäteriför-
rättning. Det är lämpligt att bilda samfällighetsförening för förvaltningen av gemen-
samhetsanläggningar. 

Servitut  
Detaljplanen berör officialservitut som ska bevakas i samband med fortsatt planarbete 
och genomförande av detaljplanen.  
Samtliga av planens berörda rättighetshavare framgår av detaljplanens fastighetsför-
teckning. 

Bland annat påverkas servitut för vägtunnel till förmån för Gullbergsvass 703:44. Ser-
vitutet är en del av Götatunneln och i och med föreslagen överdäckning samt att det 
även medges ventilationstorn utmed kajen för att leda bort föroreningar från Götatun-
neln, så blir det nödvändigt att ändra servitutets utformning. 

Befintligt 3D-utrymme på fastighet Masthugget 34:7 kan komma att behöva fastig-
hetsregleras. Servitut för pelare som håller upp gångbron kan därmed påverkas. Härs-
kande fastighet är ansvarig för de åtgärder som kan komma att påverka servitutet. 
Vid bildande av 3D-fastigheter/utrymmen ska dessa tillförsäkras behövliga rättig-
heter, som regel torde den mest ändamålsenliga och betryggande lösningen vara inrät-
tande av gemensamhetsanläggningar eller bildande av fastighetsbildningsservitut.  

Beroende av hur kvartersmarken delas upp i fastigheter kan det bli aktuellt att upplåta 
servitut för att trygga funktioner för berörda fastigheter. Respektive fastighetsä-
gare/exploatör ansvarar för detta i samband med lantmäteriförrättning. 

Det är i dagsläget svårt att bedöma om det kommer att behöva tillförsäkras några rät-
tigheter för cykelförvaring under allmän plats samt taköverbyggnad över/inom allmän 
platsmark. Därmed är det också svårt att bedöma behov av nya servitut som kommu-
nen berörs av eller ska delta i. 

Ledningsrätt 
Detaljplanen berör ledningsrätter som ska bevakas i samband med fortsatt planarbete 
och genomförande av detaljplanen. Ändamål samt berörda fastigheter framgår av de-
taljplanens fastighetsförteckning. 
Till följd av detaljplanens genomförande blir det nödvändigt att flytta befintlig av-
loppsledning vid Emigrantvägen samt flera ledningar vid Heurlins plats (gas-, kyl- 
och värmeledningar), se även kapitlet Teknisk försörjning. 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen kan eventuell ledningsrätt 
omprövas att gälla ledningens nya läge eller komma att upphävas.  

De delar av befintliga allmänna ledningsområden som hamnar på kvartersmark till 
följd av den nya detaljplanen ska säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respek-
tive ledningsägare. 

Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i genomförandeavtalet att exploatören 
utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstationer 
inom kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata led-
ningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa 
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kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive 
ledningsägare ansöker om ledningsrätt. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Södra Älvstranden AB och fastighetsägare ansvarar för att ansöka om erforderlig fas-
tighetsbildning inom kvartersmark.  

Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning inom allmän platsmark samt 
ansöker om eventuell ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar. Övriga lednings-
havare ansvarar själv för att trygga rättigheter för sina respektive ledningar. 

Ansvar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för övriga åtgärder regle-
ras i genomförandeavtal samt avtal mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och 
konsortiedeltagare. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
 
Fastighet 
(ägare) 

Kom-
munägd-

mark 

Privatägd 
mark 

Erhåller 
mark 

Avstår mark Markanvändning 
enligt detaljplan 

Masthugget 
28:1 

 X  Allmän plats 
(hela fastig-
heten) 

Allmän plats 

Masthugget 
28:9 

 X   Bostäder, Centrum-
verksamhet, Parkering 

Masthugget 
28:10 

 X   Centrumverksamhet, 
Parkering, teknisk an-
läggning 

Masthugget 
29:1 

 X  Allmän plats Parkering, Centrum-
verksamhet, Teknisk 
anläggning 

Masthugget 
30:6 

 X Bostäder, 
Centrum-
verksamhet 

 Centrumverksamhet, 
Bostäder, Parkering 

Masthugget 
30:7 

 X Bostäder, 
Parkering, 
Centrum-
verksamhet  

Allmän plats-
mark 

Bostäder, Parkering, 
Centrumverksamhet 

Masthugget 
30:8 

 X Bostäder, 
Parkering 
Centrum-
verksamhet  

Allmän plats, 
Bostäder, Cent-
rum-verksam-
het, Parkering  

Bostäder, Parkering 
Centrumverksamhet 

Masthugget 
31:4 

 X  

(tomträtt) 

Centrum-
verksamhet 

Allmän plats, 
Linbanestation, 
Centrum-verk-
samhet 

Centrumverksamhet 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  77 (97) 

Masthugget 
31:5 

 X  

(tomträtt) 

 Allmän plats Centrumverksamhet 

Masthugget 
31:6 

 X Bostäder, 
Skola, Cent-
rum-verk-
samhet, Par-
kering, Tek-
nisk anlägg-
ning 

Allmän plats Bostäder, Skola, Cent-
rumverksamhet, Parke-
ring, Teknisk anlägg-
ning 

Masthugget 
32:2 

 X  Allmän plats, 
Bostäder, Skola, 
Centrum-verk-
samhet, Parke-
ring, Teknisk 
anläggning, 
Vattenområde 

Centrumverksamhet 

Masthugget 
33:1 

 X Centrum-
verksam-
het,Linbane-
station 

Allmän plats Centrumverksamhet, 
Linbanestation, Tek-
nisk anläggning 

Masthugget 
33:2 

 X Centrum-
verksamhet, 
Linbane-
station 

Allmän plats Centrumverksamhet, 
Linbanestation, Tek-
nisk anläggning 

Masthugget 
34:7 

 X Centrum-
verksamhet, 
Parkering, 
Bostäder, 
Teknisk an-
läggning 

Allmän plats Centrumverksamhet, 
Parkering, Bostäder, 
Teknisk anläggning, 
Gångbro 

Masthugget 
35:1 

 X  Allmän plats Centrumverksamhet, 
Vård, Parkering  

Masthugget 
712:6 

X   Bostad, Cent-
rum-verksamhet 

Allmän plats 

Masthugget 
712:7 

 X  Allmän plats 
(hela fastig-
heten) 

Allmän plats 

Masthugget 
712:8 

X  Centrum-
verksamhet, 
Dagvatten-
magasin un-
der mark 

Allmän plats Centrumverksamhet, 
Dagvattenmagasin un-
der mark  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  78 (97) 

Masthugget 
712:9 

X  Centrum-
verksamhet, 
Dagvatten-
magasin un-
der mark 

Allmän plats Centrumverksamhet, 
Dagvatten magasin un-
der mark 

Masthugget 
712:24 

X   Centrum-verk-
samhet, Linba-
nestation 

Allmän plats, Linbane-
trafik, Linbanetorn får 
uppföras 

Masthugget 
712:28 

X  Linbane-
station, Lin-
bane-trafik, 
Centrum-
verksamhet 

Allmän plats, 
Centrum-verk-
samhet, Teknisk 
anläggning 

Linbanestation, Linba-
netrafik, Centrumverk-
samhet, Dagvattenma-
gasin under mark, Cy-
kelförvaring under all-
män plats 

Masthugget 
712:30 

 X  Allmän plats, 
Bostäder, Cent-
rum-verksam-
het, Teknisk an-
läggning, Parke-
ring, Skola 

Hamnverksamhet, Lin-
banetrafik, Ventilat-
ionstorn 

Masthugget 
712:31 

X   Parkering, Bo-
städer, Cent-
rum-verksam-
het, Teknisk an-
läggning, Od-
ling 

Allmän plats 
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Masthugget 
712:32 

X  Parkering, 
Centrum-
verksamhet, 
Teknisk an-
läggning, 
Odling 

 Parkering, Odling, 
Teknisk anläggning, 
Centrumverksamhet 

Masthugget 
712:33 

X  Parkering, 
Centrum-
verksamhet, 
Odling, Tek-
nisk anlägg-
ning, Bostä-
der, Skola 

Allmän plats Parkering, Odling, 
Centrumverksamhet, 
Teknisk anläggning, 
Bostäder, Skola  

Masthugget 
712:34 

X  Bostäder, 
Centrum-
verksamhet 

Allmän plats Bostäder, Centrum-
verksamhet 

Masthugget 
712:38 

X  Parkering, 
Centrum-
verksamhet, 
Teknisk an-
läggning, 
Odling 

Allämn plats Parkering, Odling, 
Centrumverksamhet, 
Teknisk anläggning 

Masthugget 
712:40 

X  Allmän plats Parkering, Cent-
rum, Odling, 
Teknisk anlägg-
ning, Skola 

Allmän plats, Linbane-
trafik, Ventilationstorn 

Masthugget 
712:42 

X  Allmän plats Centrum-verk-
samhet, Parke-
ring, Bostäder, 
Skola, Teknisk 
anläggning, Od-
ling 

Allmän plats 

Masthugget 
712:43 

X  Allmän plats Centrum-verk-
samhet, Parke-
ring, Bostäder, 
Teknisk anlägg-
ning, Linbane-
station  

Allmän plats, Linbane-
trafik, Ventilationstorn 

Masthugget 
712:44 

X  Allmän plats Bostäder, Park-
ering, Centrum-
verksamheter, 
Teknisk anlägg-
ning 

Allmän plats, Vatten-
område 
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Avtal 
Befintliga arrenden inom kommunalt ägd mark som påverkas av detaljplanen redovi-
sas ni tabell nedan.  

AVTAL Fastighet Ändamål Part 
AL 
20110289 

Masthugget 712:31 Parkering Göteborgs stads parkerings 
AB 

AL 
20110291 

Masthugget 712:37 Parkering Göteborgs stads parkerings 
AB 

AL 
20110238 

Masthugget 712:42 Parkering Göteborgs stads parkerings 
AB 

AL 
19860013 

Masthugget 712:14 Parkering Pirogen 7 KB 

AL 
20080184 

Masthugget 712:28 Parkering Higab 

 

Avtal mellan kommun och exploatör 
Enligt PBL ska kommunen redovisa vilka exploateringsavtal som i samband med de-
taljplanen genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan 
vara utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt med mera. 
Detaljplanens konsekvenser för exploatören avseende ekonomi, åtaganden med mera 
ska beskrivas. 

Innan detaljplanen antas ska, i enlighet med kommunens riktlinjer för exploaterings-
avtal, genomförandeavtal tecknas mellan kommunen och Älvstranden, som är att be-
trakta som exploatör gentemot kommunen angående genomförandet av planen. Avta-
let reglerar utbyggnaden av allmän plats, överföring av allmän platsmark och kvar-
tersmark (inklusive överlåtelse av 3D-utrymmen) med mera. I avtalet regleras även 
fördelningen av kostnader för utbyggnad av allmän plats mm mellan Älvstranden och 
Göteborgs Stad.  

Avtalet medför bland annat att planens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att 
samordningen mellan exploatören och Göteborgs Stad regleras avseende utbyggnad 
av kvartersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär avtalet att kostnader 
för planens genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens in-
tentioner avseende utbyggnad av allmän plats med mera. 

Mellan Göteborgs Stad och Älvstranden kommer det även att upprättas ett mer gene-
rellt ramexploateringsavtal mellan parterna. Ovan nämnda genomförandeavtal kom-
mer att utgå från principer i ramexploateringsavtalet.  

Det blir även nödvändigt att upprätta avtal överlåtelser, fastighetsbildning, olika upp-
låtelser (till exempel servitut) och övriga avtal som kan bli nödvändiga för att fullfölja 
genomförandeavtalet mellan kommunen och Älvstranden. 

Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare 
Exploatören kommer att träffa avtal med både konsortiedeltagare och befintliga fas-
tighetsägare om planens genomförande. Det blir dock nödvändigt att kommunen, i 
egenskap av markägare och/eller som planmyndighet, reglerar vissa frågor i avtal di-
rekt med berörda fastighetsägare. 
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Det omfattar skyddsbestämmelserna för fastigheterna Masthugget 30:6, 31:4, 31:5 
och 32:2, q1,q2, q3. Skyddsbestämmelser kan medföra en skyldighet för kommunen 
att ersätta fastighetsägaren eller till och med lösa in fastigheten. I dagsläget görs be-
dömningen att det inte är aktuellt med vare sig ersättning eller inlösen. Kommunen 
behöver dock träffa avtal med fastighetsägarna angående avstående av ersättningskrav 
på kommunen på grund av att skyddsbestämmelser/rivningsförbud införs för fastig-
heten. Avtal ska träffas innan detaljplanen antas. Se även ”Ekonomiska konsekven-
ser”.  

Kommunen kommer även att behöva träffa avtal om avstående av allmän plats och 
överlåtelse av ny kvartersmark med ägarna av fastigheterna Masthugget 29:1, 30:6, 
31:4, 31:5, 32:2, och 34:7  

Avtal avseende eventuell förskola som ska upplåtas med hyresrätt alternativt genom 
3D-fastighetsbildning och boende med särskild service behöver upprättas mellan 
Lokalförvaltningen och berörda fastighetsägare. 

Avtal mellan exploatör och övriga fastighetsägare/konsortiedeltagare  
Det har tecknats samverkansavtal med tilläggsavtal mellan Älvstranden och konsor-
tiedeltagarna angående genomförande av detaljplan. Efter antagande tecknas exploa-
terings- och markfördelningsavtal samt överlåtelseavtal (marköverlåteseavtal kommer 
att träffas parallellt mellan kommun och fastighetsägare). 

Älvstranden ska träffa avtal med Göteborgs Stads parkerings AB angående rivning av 
befintlig parkeringsanläggning, byggande av ny parkeringsanläggning, överföring av 
markområden, upplåtelse av parkeringsanläggningar mm innan detaljplanen antas.  

Älvstranden ska även träffa avtal med Stena Fastigheter angående rivning av fastighet 
med mera.  

Avtal med ledningsägare  
Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelse-
avtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikon-
cernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommu-
nen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid 
omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen/ex-
ploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt lednings-
rätt. 

Kommunen genom trafikkontoret ska träffa avtal med Göteborg Energi och kommu-
nen, genom Kretslopp och Vatten angående villkoren för flytt av befintliga ledningar 
och utbyggnad av nya.     

Avtal mellan kommun och Trafikverket 
Kommunen och Trafikverket har träffat avtal angående genomförbarhetsstudie till 
följd av detaljplanen och dess påverkan på E45/Oscarsleden. Beroende av vad den 
studien kommer fram så kan det bli aktuellt att träffa ytterligare avtal mellan kommu-
nen och Trafikverket angående genomförandet.  
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Dispenser och tillstånd 
Anläggningarna i älven, såsom utfyllnad och utbyggnad av kaj, bryggor, sluss, portar 
mm kräver tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan om tillstånd, eller miljödom, avse-
ende kajutbyggnad kommer att lämnas till miljödomstolen. Älvstranden ansvarar för 
tillståndsansökan. Konsortiet bekostar tillståndsansökan.  

Utbyggnad av sluss och portar i Rosenlundskanalen kommer sannolikt att kräva till-
stånd enligt miljöbalken. Åtgärderna är inte beslutade men huvudman för dessa an-
läggningar är ansvariga för ansökan av erforderliga tillstånd och dispenser.   

Vissa befintliga alléträd inom planområdet är biotopsskyddade och kommer att påver-
kas av detaljplanen. Kommunen är ansvarig för att ansöka om dispens för det.  

Tidplan  
Samråd genomfördes 24 juni-2 september 2015. Kompletterande samråd för utökning 
av planområdet utfördes. 10 - 31 maj 2017 Granskning genomförs 5 juli – 24 augusti 
2017. Under granskningstiden ges möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.  

Samråd:       2-3:e kvartalet 2015 

Kompletterande samråd: 2:a kvartalet 2017 

Granskning: 2:a/3:e kvartalet 2017 

Antagande:  4:e kvartalet 2017 

Om planen inte överklagas fastställ den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 2018 

Färdigställande: 2026  

Genomförandetid 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-
lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-
ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 
fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-
detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-
sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 
Genomförandetiden är tio år från det datum då planen vunnit laga kraft.  

Överväganden och konsekvenser 

Nollalternativet 
Nollalternativet innebär att gällande planer för området fortsätter att gälla. Det kan 
medföra att flera av de ytor som idag är parkeringsplatser kan exploateras med kontor, 
vilket bland annat medges av detaljplanen för parkeringsytorna söder om avfarten 
från E45/Oscarsleden. Alternativt kan ytorna fortsatt vara obebyggda som och fun-
gera som ytparkering för omgivande verksamheter. En exploatering med kontor inne-
bär att områdets karaktär av arbetsplatskvarter stärks samtidigt som möjligheten att 
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skapa nya centralt belägna bostäder går förlorad. De svaga kopplingarna ner till vatt-
net skulle vara kvar och Skeppsbrons detaljplaneområde skulle inte få den möjlighet 
till koppling till Järntorget och kajen som förslaget innebär. Även den nya spårvagns-
sträckningen längs med södra älvstranden, vilken är under byggnation, skulle bli en 
mindre angelägen investering om denna del av staden inte fick en ny detaljplan. Ingen 
ny park skulle kunna anläggas och en separat detaljplan hade behövt tas fram för att 
möjliggöra stadens mål om en linbana. 

Målkonflikter 
Detaljplanen har sin utgångspunkt i Göteborgs Stads utbyggnadsstrategi, som bland 
annat bygger på att de resurser som redan finns och investeringar som redan är gjorda 
måste användas på ett effektivt sätt för att Göteborg ska utvecklas och växa på ett 
hållbart sätt. All förtätning, komplettering och omvandling ska stärka, komplettera 
och vidareutveckla den sammanhållna bebyggelsestrukturen som redan finns. I arbetet 
med att förtäta den befintliga strukturen i arbetet med detaljplanen har det uppkommit 
vissa målkonflikter. Några av dessa sammanfattas nedan.  

Trafikbarriärer 
Planens trafikala utformning ger inte möjlighet att uppfylla Vision Älvstadens upp-
drag att studera hur E45/Oscarsleden kan omgestaltas. Planen omdanar inte heller 
fullt ut trafiklösningen på platsen så att den bidrar till minskad biltrafik i stadens cen-
trala delar och minskar till liten del de befintliga barriärerna. Detta får konsekvenser 
för planen bland annat avseende möjlighet till kopplingar till vattnet och bostadspla-
ceringar. I och med Stena Lines lokalisering vid Masthuggskajen förblir E45/Oscars-
leden ett riksintresse för kommunikation på platsen. Avtalet med Stena Line går ut år 
2035 med möjlighet för Göteborgs Stad att säga upp avtalet 2025. Dagens stora behov 
av bostäder och verksamhetslokaler har inneburit att planläggande i denna attraktiva 
del av staden har sett som prioriterad att genomföras. Förberedelser för en eventuell 
framtida sänkning av leden, samt exploatering vid vattnet har gjorts bland annat ge-
nom att inte stänga några kopplingar mot vattnet med avseende på gatustruktur och 
genom anpassning av trafikstruktur längs Emigrantvägen. 

Blandstad 
Detaljplanen har haft ett mål att minst 50 % av total BTA ska vara bostäder. Detta 
mål uppfylls inte helt i och med svårigheter att skapa lägenheter som klarar de krav på 
buller som finns på grund av planområdets lokalisering med bullerkällor från flera 
håll. I de lägen där det har varit möjligt har planen möjliggjort slutna kvarter vilket 
skapar tysta innergårdar och bättre förutsättningar för bostäder. I övriga lägen är tysta 
sidor för bostäder svårare att hitta varför utformningslösningar så som delvis ingla-
sade balkonger har föreslagits för en del av bostäderna. Vid en framtida utveckling av 
övriga delar av Masthuggskajen finns en möjlighet att öka andelen bostäder, särskilt 
vid ett läge där E45/Oscarleden skulle sänkas. Eftersom smålägenheter kan tillåtas vid 
högre bullernivåer innebär förslaget också att det blir en stor andel mindre lägenheter 
vilket kan påverka befolkningssammansättningen i området.   

Exploatering/Friytor 
Planen har en hög täthet med flera höga byggnader. Granskningsförslaget har en 
högre total BTA än i samrådsskedet vilket kan förklaras bland annat genom att BTA 
för planområdet har behövt öka för att komma närmre målet om just 50% bostäder. 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  84 (97) 

Utbyggnaden av området innebär också stora investeringar vilket ställt krav på en 
högre exploatering. Investeringskostnaderna för byggnation av den nya halvön, nya 
kajkanter, påseglingsskydd vid kajen, åtgärder för höga vattennivåer, säkerhetsåtgär-
der samt överdäckning av ramperna för Götatunneln, kostsam grundläggning ska bä-
ras av exploateringen.  

Den höga tätheten och de höga byggnaderna får andra följder; yta för park uppfyller 
inte grönstrategins intensioner, friytorna vid förskolorna följer inte ramprogrammet, 
höga byggnader placeras i en del av staden med historiskt sett låg bebyggelse, allmän 
plats och innergårdar kommer att få begränsad andel solljus. Utöver de två parkerna 
skapas rekreativa värden i och med omdaningen av Masthamnsgatan till ett låginten-
sivt stråk och längs med det nya kajstråket. En större park bör finnas med i planerna 
för en fortsatt exploatering av Masthuggskajen. Planen innebär att det blir ett stort be-
hov av kvalitativa grönytor både för nytillkommen exploatering och för att kompen-
sera för brist på grönytor i närområdet. Friytan och byggnadsyta för förskola i Ma-
jorna-Linné blir fortsatt en fråga mellan Fastighetskontoret och Lokalsekretaria-
tet/Lokalförvaltningen.  

Ett kulturmiljöunderlag har tagits fram, vilket är en del av granskningshandlingarna, 
för att sammanfatta den påverkan som den höga exploateringen innebär. 

Solljusstudier visar att till exempel Långgatornas befintliga allmänna platser och in-
nergårdar har en mycket låg andel soltimmar vilket blir en direkt följd av att bygga en 
tät stad.  

Planen har haft en hög ambition gällande barnperspektivet i en tät stad. Barnkonse-
kvensanalysen visar på att den täta staden som föreslås får stora konsekvenser för 
barns livsmiljöer. Det är av stor vikt att den tillhörande åtgärdsplanen uppfylls till hög 
nivå för att målen för en god miljö ska nås. 

Kommersen, sociala nätverk 
Kommersens byggnad är i mycket dåligt skick och bör enligt utredning rivas. Platsen 
och verksamheten har dock ett högt socialt värde. Verksamheten säkras genom att en 
ny plats med motsvarande verksamhet skapas i förlängningen av Masthuggstorget. 
Ytan kring Kommersen behöver innehålla flera funktioner, bland annat dagvattenhan-
tering, park och rekreativa friytor. Även om större delen av byggnaden behöver rivas 
så pågår diskussion om att eventuellt kunna bevara vissa delar av byggnaden på plats 
eller integrera bevaransvärda byggnadselement i den nya byggnaden.  

Sociala konsekvenser / barnkonsekvenser 
En fördjupad barnkonsekvensanalys (ÅF, oktober 2016) har sammanställts till gransk-
ningshandlingarna och har tagits fram genom Göteborgs Stads modell och verktyg för 
sociala konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA). Del 1 av 
Barnkonsekvensanalysen ger en inledande bild av arbetet samt en sammanfattande 
konsekvensbedömning. Del 2 innehåller en djupare analys av detaljplanen och plan-
processens förutsättningar och möjligheter. Del 3 är en åtgärdsplan med en operativ 
matris vilken syftar till att leda vidare det gemensamma arbetet för stadens förvalt-
ningar och bolag tillsammans med privata intressenter. Det är av stor vikt att åtgärds-
planen uppfylls till hög nivå för att målen ska nås.  
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Den fördjupade barnkonsekvensanalysen är en processbaserad analys som syftar till 
att både föra planprocessen framåt, och till att granska och utvärdera planförslaget för 
att tydliggöra hur varje förvaltning och organisation inom staden bör åta sig att an-
svara och ta hand om de utpekade implementeringsåtgärder som krävs för att nå en 
hög måluppfyllelse för planen. Det kommer att ha en stor betydelse för grunden i ge-
nomförandet, utbyggnad, förvaltning och skötsel. 

Utifrån inventering och sortering av tidigare framtaget underlaget har ett antal för-
djupningsteman tagits fram:  

• Barn i tät stad  
• Socialt blandat boende  
• Tillgänglighet och stråk  
• Grönska och natur  
• Offentliga rum och livsmiljö  
• Verksamheter och kulturlager  
• Process och verktyg 

 

Fördjupningsteman är framtagna utifrån planens specifika förutsättningar. BKA:n re-
dovisar hur varje tema kopplar till stadens värdeord gällande barnkonsekvenser: Sam-
manhållen stad, Samspel, Vardagsliv, Identitet och Hälsa och säkerhet. 

Sammantaget visar granskning och utvärdering av planförslaget att det planerade om-
rådet med dess höga exploateringsgrad och kompakta egenskaper i stadsstrukturen 
kommer att ha stor påverkan på barn och ungas livsmiljöer. Granskningen visar att 
flera krav och riktlinjer på ytfaktorer inte kommer att uppnås. Analysen visar också 
att effekterna av den höga exploateringen medför att de offentliga stadsrummen och 
de privata gemensamma ytorna kommer att behöva utföras med högt ställda krav på 
gestaltning och utformning för att uppnå en god kvalitet. Befintliga och föreslagna ga-
tor och stråk kommer att påverka barn och ungas rörelsemöjlighet/tillgänglighet och 
mobilitet inom planområdet. Av analysen framgår att möjligheten att skapa goda livs-
miljöer avseende tillgång till gröna områden är begränsad, samt att offentliga rum 
såsom torg och mötesplatser bedöms tas i anspråk av många målgrupper. Stråkens 
kopplingar till närliggande offentliga rum, kajstråk och omgivande rekreationsområ-
den behöver uppmärksammas för att underlätta barns och ungas rörelser i stadsrum-
met. Analysen visar även att förutsättningar till ett blandat boende som säkerställer ett 
högt antal bostäder av variation är av stor vikt. Gestaltade livsmiljöer bör stärka barn 
och ungas möjlighet till jämlik tillgång till platser och främja jämställdhet.  

Nedan följer en mer utförlig sammanfattning av de tre delarna i barnkonsekvensana-
lysen, hela analysen är en del av granskningshandlingarna.  

Sammanfattande konsekvensbedömning, del 1 
Täthet 
Den fördjupade barnkonsekvensanalysen visar på att barn och unga inom Järnvågsga-
tan och delar av Masthuggskajen kommer att bo, leva och verka i livsmiljöer med hög 
bebyggelse och hög exploatering. En ny skala för Göteborg som resulterar i en tät 
stad med täta stadsrum för barn och unga. Barnkonsekvensanalysen visar också på att 
i flera avseende utgör planområdets täthet en komplex faktor för att åstadkomma goda 
livsmiljöer.  
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Granskningen av planförslaget visar att flera krav och riktlinjer på ytfaktorer inte 
kommer att uppnås. Storleken på de offentliga rummen räcker inte för att tillgodose 
alla behov som ska samsas inom Masthuggskajen. Analysen visar också att effekterna 
av den höga exploateringen medför att de offentliga stadsrummen och privata gemen-
samma ytor kommer att behöva utföras med högt ställda krav på gestaltning och ut-
formning för att uppnå god kvalitet. Som exempel kan nämnas förskolorna, där både 
byggnad och utemiljö bör utföras med specialkompetens för att försöka kompensera 
de små ytorna.  

För utomhusmiljöer visar analysen att funktionsytor för speciella ändamål som parker 
och förskolegårdar kan behöva särskiljas och endast samutnyttjas i begränsad ut-
sträckning. De allmänna parkerna kan inte fungera som substitut för små förskolegår-
dar. Vid samutnyttjande bör det regleras och ställas höga krav på utformning, genom-
förande och förvaltning till följd av att alla stadsrum och tillgängliga ytor kommer att 
ha en relativt hög besöksfrekvens och användning bedöms bli högre. 

Risker 
I kombination med ställda krav och normer för god planering för barn och unga, kan 
det vara svårt att nå de uppsatta målen för detaljplanen och projektet i sin helhet. 
Riskfaktorer måste beaktas och hanteras, om dessa inte ska ge en negativ påverkan i 
framtiden när stadsdelen är färdigbyggd  

Målsäkring  
För att åstadkomma täta stadsmiljöer för barn och unga, med goda kvaliteter och rätt-
visa villkor, behöver målen säkras. Närhet och samtidigt god tillgång till resurser 
såsom boende och samhällsnyttig service kan ge socialt och ekonomiskt integrerade 
stadsdelar med bredd och mångfald men det behövs en tydlig åtgärdsplan för att sä-
kerställa barns och ungas intressen i en sådan miljö. Planförslaget har granskats med 
nationellt och lokalt uppställda krav och policys som grund (se del 2). Med hög 
måluppfyllelse kan vi kvalitetssäkra barns och ungas livsmiljöer. Det innebär höga 
krav på att samtliga inblandade parter utformar genomförandeunderlag som säkerstäl-
ler uppställda målformuleringar och ambitioner. Samverkan, förankring, bred åter-
koppling och delaktighet kommer att behövas för att nå ett lyckat resultat.   

Nyckelfrågor, del 2  
Barn i tät stad 
Förskolegårdarna är för små för att klara Ramprogrammets och Boverkets rekommen-
dationer. Små gårdar ger negativa konsekvenser för barns lek, hälsa och samspel. Det 
innebär dessutom påfrestningar på förskoleverksamheten och kan innebära ökade 
drift- och personalkostnader. Majorna-Linné har i dagsläget underskott på skolplatser 
och ser en svårighet i att möta prognoser för elevantal. Detaljplanen saknar idrottshall 
vilket innebär att skolverksamheten inte har nära tillgång till inomhusytor för idrott 
och lek. Även föreningslivet har behov av idrottshallar. Parkytorna kompenserar inte 
de små förskolegårdarna och samutnyttjande kan skapa undermåliga grönytor som 
inte tillgodoser alla användares behov. Förskolorna ligger bullerutsatt vilket kan 
hindra nyttjandet av taken och kräva tysta sidor samt skapa ohälsosamma miljöer för 
barnen om gårdarna blir utsatta för störningar.  

Socialt blandat boende 
Detaljplanen bidrar inte till att blanda upp bostadsbeståndet i Majorna-Linné utan in-
nehåller endast lägenheter, vilka är i klar majoritet idag. Ett blandat bostadsbestånd 
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skulle kunna tillgodose en större bredd av målgrupper. Hyreslägenheter med låga hy-
ror är inte garanterade utan kräver fortsatt aktiva insatser från Göteborgs Stad. Be-
ståndet av olika storlekar och upplåtelseformer är ännu inte fastställt. Stora lägenheter 
för barnfamiljer och mindre lägenheter för unga behövs. Bostadsgårdarna kommer att 
bli skuggiga på grund av de höga byggnaderna och utgöras av hårdgjorda ytor ovanpå 
garage. Noggrann gestaltning krävs för att skapa värdefulla bostadsmiljöer.  

Tillgänglighet och stråk 
Trafiksystemet skapar en intensiv trafikmiljö och ett antal farliga korsningspunkter. 
Barns behov av upplevelse, trygghet och säkerhet i trafikmiljön i olika åldrar bör be-
aktas och säkerställas. Planen behöver även säkerställa att ett tillgänglighetsperspektiv 
utifrån barn (och även vuxna) med funktionsvariationer tas i beaktande. Säkerstäl-
lande av variationsrikedom i utformning och innehåll av stråken är av särskild vikt. 
Masthamnsgatan kan skapa ett tryggt och upplevelserikt gaturum med genomtänkt ge-
staltning. Här krävs ett vidare utvecklingsarbete.  

Hämtning och lämning vid förskolor är en kritisk punkt där farliga trafiksituationer 
kan uppstå. Alternativ som innebär att hämtning och lämning till fots eller med cykel 
är attraktivt, blir viktigt vid områdets förskolor. Barns möjlighet att cykla till området 
från andra stadsdelar behöver säkerställas. Yngre barn har ett särskilt behov av ut-
rymme för att för att ta sig fram med cykel. Exempelvis kan pendelcykelstråket längs 
Första Långgatan där cyklister håller höga hastigheter, upplevas som osäkert och 
olämpligt för mindre barn.  

Danmarkstrafiken medför att E45/Oscarsleden är ett riksintresse vilket innebär att 
E45/Oscarsleden måste lämnas oförändrad till dess att trafiken flyttar ut. Mycket tung 
trafik kör till terminalen och trafik och färjetrafik bidrar till luftföroreningar samt bul-
ler. Barn är extra känsliga för yttre skadlig påverkan.  

Planen kan bidra till att bryta ett antal barriärer och underlätta flöden exempelvis över 
kanalen mot Skeppsbron, över Tredje Långgatan och Göta Älv.  

Barn och ungas rörelsefrihet och tillgång till viktiga målpunkter måste säkerställas.  

Grönska och natur  
Planen uppfyller inte Grönstrategins intentioner om tillgång till olika typer av park-
miljöer och gröna kvaliteter. Majorna-Linné är redan en tät urban miljö med brist på 
allmänna parker framförallt närmast kajen. Det finns ett uppdämt behov där planen 
endast något bidrar till en förbättring. Parkerna ligger i intensiva stråk och knutpunk-
ter på allmän platsmark kommer att nyttjas av hela staden. De lugnare ytorna som ska 
tillgodose de boendes behov blir därför viktiga. Den blandade bebyggelsen innebär 
dock att bostadsgårdarna ska samutnyttjas med verksamma och besökare. Barns gröna 
hemmiljö bör säkerställas av respektive fastighetsägare. Många intressen ska samsas 
på liten grönyta och barn och unga ska dela utrymme med både vuxna och äldre. Små 
grönområden, som fickparker eller bostadsparker, är extra utsatta för slitage och krä-
ver mycket underhåll. Stor del av grönytorna ska anläggas på hårdgjord mark eller 
upphöjda platåer/tak vilket riskerar att motverka naturliga gröna miljöer med många 
ekosystemtjänster. Planens närhet till Göta Älv och Rosenlundskanalen innebär att 
vattnet måste inkorporeras i stadsmiljön på ett säkert och upplevelserikt sätt. Dan-
marksterminalen och E45/Oscarsleden hindrar dock stora delar av planområdet från 
vattenkontakt. Utifrån ett barnperspektiv bör området vara säkert för att motverka 
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drunkningsolyckor, pedagogiskt med möjlighet att lära genom lek och upplevelserikt 
för att stimulera flera sinnen.  

Offentliga rum och livsmiljö  
Planens närområde innehåller redan en stor variation av mötesplatser och forum som 
ska integreras med det nybyggda. Det är en utmaning att ta hänsyn till det befintliga 
och skapa ett sammanhållet nät av offentliga rum som kompletterar varandra. Exem-
pelvis finns önskemål om en äventyrslekplats som komplement i Majorna-Linné. 
Även tillgängligheten till framtida Jubileumsparken i Frihamnen behöver säkerställas. 
Det offentliga rummet innefattar även inomhusmiljön. Särskilt viktig är tillgången till 
kommunal service och mötesplatser fria från kommers. I de nybyggda husen bör det 
finnas plats för verksamheter som drivs av offentliga eller ideella intressen. Stadsrum-
mets kvaliteter ska finnas i ögonhöjd, även för barn. I gestaltning och utformning av 
området bör hänsyn tas till barn och ungas behov och intressen. Livsmiljö på tak och 
platåer är relativt outforskat i Göteborg men är inte helt oproblematiskt. En upphöjd 
aktivitetsyta är ett urbant inslag som kan tillföra rekreationsvärden i en tät stad. Taket 
har dock inte samma kontakt med gaturummet och omgivningen som en park i mark-
nivå. Det utsätts även för ett annat mikroklimat och kan skapa otrygga miljöer genom 
liten insyn från omgivande miljö.  

Verksamheter och kulturlager  
Frilagret som etablerad arena för ungt skapande är en strategiskt viktig verksamhet. 
Ett offentligt och öppet rum som möjliggör ungdomars idéer och kreativitet är en till-
gång i staden och Masthuggskajen. Masthuggskajen med omnejd är en unik miljö i 
Göteborg som ger plats åt den idéburna sektorn, inkluderande miljöer och små verk-
samheter. Det finns stor risk att en upprustning och utveckling av området stöter bort 
befintliga aktörer. Sociala näringar och nätverk riskerar att försvinna och konsekven-
serna för barn och unga kan bli att viktiga stödfunktioner och skyddsnät behöver 
flytta och att en alternativ ekonomi trängs ut.  

Kommersen i sin befintliga form kommer att försvinna. Risk för höjd hyra, kan leda 
till en förhöjd tröskel, vilket i sin tur kan medföra ett bortfall av sociala och integre-
rande värden om verksamheten inte ersätts genom en omsorgsfull process. Området 
bör möjliggöra en variation av verksamheter och funktioner för att skapa ett levande 
område med stor mångfald. Verksamheter som tillgodoser barns och ungas behov va-
rierar och generationsöverskridande funktioner kan skapa starka sociala arenor.  

Process och verktyg  
Flera olika dialoger och deltagande processer har förts under arbetet med planpro-
gram och detaljplan. Fortsatt inkludering av barn och unga i Masthuggskajens ut-
veckling är viktigt för planens genomförande. För att uppnå bra slutresultat där ut-
vecklade platser faktiskt möter slutanvändarens behov och önskemål kan vissa platser 
utformas genom medskapandeprocesser.  

Strategisk åtgärdsplan och operativ matris, del 3 
Barnperspektivet måste säkerställas både i detaljplanen och i genomförandet. De 
aspekter som detaljplanen inte kan hantera kommer istället att behöva hanteras i ge-
nomförandefasen. Exempelvis kan ytor till förskolegårdar eller planbestämmelser på 
gatumiljö sättas i detaljplanen, medan kvalitetsaspekter och gestaltning kommer i den 
vidare processen. Alla involverade aktörer har ett gemensamt ansvar att främja barn-
perspektivet genom sina egna resurser och mandat.  
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Den strategiska åtgärdsplanen är uppbyggd som en operativ matris med grund i mål-
formuleringarna i de sju fördjupningstemana; Barn i tät stad, Socialt blandat boende, 
Tillgänglighet och stråk, Grönska och natur, Offentliga rum och livsmiljö, Verksam-
heter och kulturlager samt Process och verktyg.  

Åtgärdsplanen och matrisens operativa upplägg ska kunna ge en flexibel plattform 
och väg framåt som tar hand om åtgärderna som behövs inom och utanför detaljpla-
nens ramar. Det senare avser att ta fasta på processerna för delaktighet och dialog un-
der och efter att utbyggnaden av stadsdelen är genomförda. Matrisen som bifogas rap-
porten i denna version är bearbetat med berörda förvaltningar och ger en nulägesbild 
av åtgärdsförslag och implementeringsexempel.  

De givna förutsättningarna, som framförallt innebär att bygga tätt och urbant, måste 
stödjas med innovativa lösningar. Det sätter prov på hur vi är vana att planera stads-
miljö i Göteborg. Samverkan mellan olika delar av Göteborgs Stads organisation och 
byggintressenter är en väsentlig del för att konkretisera att åtgärder genomförs.   

När den täta stadsmiljön hindrar tillräckliga ytor för gårdar och parker behöver ytor 
optimeras för flera intressen. Samspelet mellan byggnader, verksamheter och de of-
fentliga rummen måste koordineras för att tillsammans skapa goda livsmiljöer. Ana-
lysprocessen av det fördjupade barnperspektivet visar på att det för att uppfylla krav 
och mål inom planområdet finns behov av att hitta former för kompensation för dessa 
minimerade ytor.  

Resurser måste komma både från den offentliga förvaltningen och från de privata ak-
törer som är eller kommer att vara etablerade inom planområdet.  

Miljökonsekvenser 
Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighets-
prövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 
med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden med mera. 

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen be-
rörs. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän syn-
punkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. 
Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är 
förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 
Göteborgs Stad har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken 
6 kap 11 § avseende konsekvenserna av genomförandet av detaljplanen. Kommunen 
konstaterade då att man inte bedömde att planen medförde betydande miljöpåverkan 
och att någon miljökonsekvensbeskrivning därför inte behövde upprättas.  

Vid samråd om planen hade Länsstyrelsen i yttrande 2015-09-24 med dnr 402-23091-
2015 en annan uppfattning. Länsstyrelsens uppfattning var att planförslaget behöver 
miljöbedömas och att samråd ska hållas med Länsstyrelsen om miljökonsekvensbe-
skrivningens avgränsning och omfattning.  
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Med anledning av Länsstyrelsens synpunkter har en förnyad behovsbedömning med 
förslag till avgränsning genomförts. Den sammanvägda bedömningen var att den ak-
tuella detaljplanen inte kunde uteslutas ge upphov till betydande miljöpåverkan varför 
en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Behovsbedömning med förslag till 
avgränsning har samråtts med Länsstyrelsen. MKB har berört följande frågor:  

• Riksintressen (kulturmiljö och kommunikation) 
• Kulturmiljö 
• Buller och vibrationer 
• Luftkvalitet 
• Vatten och Miljökvalitetsnormer 

Riksintressen 
Riksintressen för kommunikation som berörs är E45, farleden i Göta Älv samt ham-
nen längs Masthuggskajen. MKB:n konstaterar att funktionen för dessa riksintressen 
kan bibehållas.  

Miljömål 
Planen bedöms överlag ha en positiv inverkan på möjligheterna att nå miljömålen. 
Till grund för den bedömningen ligger framför allt de positiva hålbarhetsaspekterna 
av att förtäta staden i lägen med väl utbyggd infrastruktur. Jämfört med nyetablering 
av bostäder i externa lägen innebär den föreslagna exploateringen att färre naturvär-
den går förlorade och att mindre ny infrastruktur i form av vägar och ledningar behö-
ver anläggas. När planen är genomförd kommer de boende att ha mindre behov av 
transporter och vara mindre bilberoende. Det relativt sett mindre trafikarbetet leder till 
att de miljömål som är relaterade till utsläpp från trafik lättare kan uppfyllas. Samti-
digt innebär planen trots allt en ökad täthet och därmed ett ökat trafikarbete i en miljö 
som redan är hårt belastad av buller och luftföroreningar från trafik. Denna ökning får 
dock ses som marginell i sammanhanget. Sammantaget bedöms de positiva effekterna 
överväga. 

Miljökvalitetsmål 
Planförslaget bedöms medverka till ett uppfyllande av miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning. Planförslaget förändrar inte 
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Avseende 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö både motverkar och medverkar planförslaget 
till måluppfyllelse.  

Miljökvalitetsnormer 
Planförslaget bedöms inte medverka till överskridande att miljökvalitetsnormerna 
(MKN) för vatten och luft. 

Naturmiljö 
Dispensansökan ska skickas in till Länsstyrelsen gällande de alléer som finns i plan-
området.  

I övrigt finns inga påtagliga naturvärden inom området. Förekomsten av rödlistade ar-
ter i områdets närmiljö anses inte vara påverkade av planen. Det större parkområdet 
samt de trädplanteringar som planeras i området kan istället ge bättre förutsättningar 
för till exempel närområdets rödlistade lavar och kärlväxter att spridas.  
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Kulturmiljö 
Inga fornlämningar finns noterade i området. De lämningar som påträffas i marken 
förväntas inte vara i sådant skick att de bör bevaras på platsen. Påträffade lämningar 
kan dock bidra till förståelse för äldre byggteknik och stadens historia. En arkeologisk 
förundersökning tas fram för att få ett större kunskapsunderlag inför byggnation. 

Skydds- och varsamhetsbestämmelser på befintliga byggnader såsom Frilagerhuset, 
Folkets Hus och Elof Hansons byggnader vid Första Långgatan säkrar att arkitekto-
niska kvaliteter i området bevaras och att området i framtiden får en blandad karaktär 
av äldre och nyare arkitektur.   

Angående marinarkeologiska lämningar hanteras dessa inom ramen för tillstånd för 
vattenverksamhet (Sweco 2017-06-30).  

En kulturmiljöutredning och en antikvarisk konsekvensbeskrivning (Mats & Arne och 
Antiquum 2017-04-28 respektive 2017-05-24) är framtagna. I utredningarna beskrivs 
kulturmiljön både ur ett allmänt kulturmiljöperspektiv samt ur ett riksintresseperspek-
tiv. Konsekvenserna för kulturmiljön ur dessa två perspektiv bedöms i utredningarna 
som mycket stora. Påverkan är framför allt visuell och beror på planförslagets höga 
byggnadshöjder samt täthet. Göteborgs Stad arbetar med att säkerställa en del av de 
åtgärder som föreslås i bedömningen.  

I planarbetet har justeringar genomförts, utifrån föreslagna åtgärder i utredningarna, 
för att minska påverkan på riksintresset för kulturmiljö samt beakta det allmänna kul-
turmiljöintresset. Åtgärder som har gjorts är bland annat en sänkning av byggrätten 
öster om Folkets hus för att samspela med befintlig bebyggelse vid Rosenlunds-
kanalen. Två byggrätter i den västra delen av planområdet har också sänkts för att 
minska påverkan på stadssiluetten. Den platta kanalbron avses även att bevaras men 
flyttas till ett annat läge.  

Rosenlundskanalens uttryck för riksintresset behöver vidareutvecklas för att klargöra 
om och hur bebyggelsen eventuellt förändrar centrala egenskaper för riksintresset.  

Ett särskilt PM har upprättats för att utvärdera påverkan på riksintresset för kultur-
miljö (Lagtolken, 2017-06-09). I PM framgår att avseende risken för påtaglig skada 
på riksintresset för kulturmiljö är det framför allt påverkan på det visuella sambandet 
mellan bastionen och älven samt påverkan på miljön kring Rosenlundskanalen som 
skulle kunna medföra risk för påtaglig skada på riksintresset.  

Bastionens huvudfunktion har varit att skydda varför kopplingen mellan bastionen 
och älvens inlopp inte har en central betydelse i upplevelse av bastionen som en del i 
riksintresset. Vidare har gällande plan för värmeverket en byggrätt som blockerar den 
vy som idag är kvar, vyns bortfall har alltså redan godtagits i lagakraftvunnen plan. 
Slutsatsen i PM är att det inte bör bedömas som påtaglig skada på riksintresset för 
kulturmiljö att bygga för vyn.  
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Buller 
Den generella bullerbilden i området förväntas inte bli sämre än i nollalternativet. 
Med stadens intentioner om minskad trafik kan bullerbilden istället bli något bättre än 
idag. Idag finns det dock inga bostäder i området, vilket planförslaget föreslår. Ge-
nom placering av lägenheterna, utformning av fasader med mera bedöms riktvärdena 
för buller kunna uppfyllas. Även de riktvärden som finns för verksamheter och vibrat-
ioner i planområdet och dess närhet bedöms kunna uppfyllas. 

Påverkan på luft 
Luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. De kan göra människor sjuka och 
förkorta den förväntade livslängden. De bidrar även till växtskador, korrosion, ned-
smutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar. Trafiken orsakar utsläpp 
av gaser och partiklar från förbränning i motorn samt slitagepartiklar. Slitagepartik-
larna frigörs bland annat från förslitning av bromsar och hjul eller när dubbdäck sliter 
på vägbanan. 

Att bygga i centrala delar av staden är trots höga halter av luftföroreningar att föredra 
framför ett mer externt läge, då en förtätning på längre sikt sannolikt kan bidra till ett 
minskat bilåkande centralt eller i varje fall mindre trafikalstring jämfört med en ut-
glesning av staden. En stadsplanering som bygger på att människor till stor del kan 
klara sig utan bil är en förutsättning om den minskning av trafiken med 25% som tra-
fikstrategin innebär ska kunna uppnås. Detta är också en förutsättning om miljökvali-
tetsmålet för Frisk luft ska kunna uppnås. Vid sidan om en minskad trafikmängd, kan 
en tätare stad dessutom ge förutsättningar för att på sikt sänka hastighetsbegräns-
ningen i området. Lägre hastigheter minskar normalt störningar i form av både buller 
och luft. Ytterligare en aspekt är fordonsflottans utveckling med successivt minskade 
emissioner. För att klara miljökvalitetsnormerna avseende NO₂ och PM10 krävs att 
ventilationstorn byggs vid Götatunnelns mynning för att leda ut ventilationsluft från 
tunneln. Ett torn minskar effektivt halterna av NO₂ och PM10. Sammantaget anser 
stadsbyggnadskontoret att en förtätning i aktuellt läge är godtagbar så länge ventilat-
ionstorn från Götatunneln byggs.   

Översvämning 
Med föreslagen skyfallshantering i den fördjupade dagvattenutredningen bedöms 
planområdet kunna klara av ett 100-årsregn inom planområdet utan större konsekven-
ser vid översvämning.  

Under förutsättning att en komplett mur inrättas vid Järntorgsmotet och att sluss med 
pumpning inrättas i Rosenlundskanalen, uppfyller planområdet de planeringsnivåer 
som Göteborgs Stad har bestämt ska gälla fram till 2070 med avseende på översväm-
ningsrisk.  

Påverkan på vatten 
Frågan om påverkan på vatten kommer särskilt att belysas i en ansökan om vatten-
dom, se under rubriken Dispenser och tillstånd.  

Planförslaget medför ingen direkt påverkan på Säveåns Natura 2000-område. En tem-
porär påverkan kan uppstå i samband med anläggande av utfyllnaden i älven, vilken 
främst skulle kunna påverka vandrande lax. Temporära konsekvenser i vattenområdet 
under anläggningsskedet hanteras i ansökan om vattenverksamhet. 
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Förutsatt att föreslagna dagvattenåtgärder redovisade i den fördjupade dagvattenutred-
ningen införs i planområdet bedöms statusen för MKN-vatten för recipienten Göta älv 
inte försämras. 

Ekosystemtjänster 
I arbetet med certifiering i Citylab har underlag gällande ekosystemtjänster och 
grönytefaktor tagits fram. En stad är beroende av stadens och omgivningarnas ekosy-
stem för att få ett bra och trivsamt levnadsklimat. Ekosystemtjänsterna är ofta osyn-
liga för oss, men viktiga då de kan ge oss luftförbättring, pollinering av grödor, bul-
lerdämpning i form av grönska och träd, fördröjning av regnvatten och rekreations-
möjligheter helt gratis. Det är när ekosystemtjänsterna försvinner som man börjar 
märka av dess riktiga värde.  

Analysen av ekosystemtjänster visar en mycket liten andel befintliga ekosystemtjäns-
ter i planområdet för Masthuggskajen. Den största andelen kan kategoriseras som kul-
turella. Området är i dagsläget en mötesplats där sociala interaktioner och initiativ 
sker och det finns även en historik av återbruk i mindre skala. Potentialen att öka eko-
systemtjänsterna genom genomförandet av detaljplanen och efterföljande åtgärder be-
döms däremot som mycket god. 

Utifrån c/o Citys metodik har 13 av 18 urbana ekosystemtjänster pekats ut som aktu-
ella att skapa, stärka och skydda inom planområdet för Masthuggskajen. De åtgärder 
och som kommer att behöva utföras i det fortsatta arbetet gynnar många av eko-
systemtjänsterna och kan sammanfattas i följande punkter: 

 

 Nuvarande förhållanden Förslaget 
Total yta 18 ha 18 ha 
Bebyggd yta 17 % 31 % 
Gröna tak -  2 % 
Parkering och gator 64% 51 % 
Vatten 11 % 2 % 
Grönytor 5 % 11 % 
Övrig yta, grus och makadam 4 % 3 % 

 

Det är i många fall helt omöjligt att kvantifiera hur viktiga en viss typ av biotop eller 
ett enstaka träd kan vara för en viss stad eller stadsdel. En metod för att sätta värde på 
de samlade effekterna ekosystemtjänster genererar för både människor, djur och väx-
ter är att beräkna ett områdes grönytefaktor. 

Målet med grönytefaktorberäkningar är att multifunktionella grön- och blåytor samt 
ekosystemtjänster som ger goda förutsättningar för hälsosam luftkvalitet, ljudmiljö 
och mikroklimat ska skapas eller vidmakthållas vid planering av nya stadsdelar. Vid 
beräkningar av grönytefaktorn premieras således ytor och områden med god förmåga 
att exempelvis absorbera ljud, fördröja dagvatten eller på flera sätt bidrar till ökad bi-
ologisk mångfald.  

Det genomsnittliga värdet beräknas genom att utemiljön i kvarteret får olika värden 
mellan 0,0 och 1,0. Då planen bygger på befintliga strukturer finns i många fall inte 
möjlighet att arbeta med markvegetation och gröna gårdar. Dagvattenhanterande 
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funktioner begränsas därmed kraftigt. Enligt Miljöbyggprogram Syds riktvärden bör 
verksamhetskvarter nå upp till 0,5 i grönytefaktor för miljöklass A.  

Vid bygglov är ambitionen att en grönytefaktor på minst 0,5 gälla för planområdet. 
En faktor på 0,6 bör vara möjlig att uppnå.  

Med kreativitet och god kännedom om ekosystemtjänster kan faktorn höjas flera steg. 
Exempel på sådana kan vara: 

• Gröna väggar och tak 
• Fler träd, både park- och gatumiljöer 
• Aktiviteter som främjar multifunktionella ekosystemtjänster, exempelvis stadsod-

ling 
• Fågel- eller fladdermusholkar. 
• Utrustning som fyller viktiga biologiska funktioner, som gamla stockar där insek-

ter kan trivas, bikupor vid stadsodling etcetera 
• Vertikala planteringar med klätterväxter 
• Stärkt vattenkontakt  

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Planekonomi 
Kalkylen bedöms i dagsläget ge ett visst överskott för kommunen, minst ett nollresul-
tat. Arbete pågår dock med kalkylen och den kommer att förfinas, risken för negativ 
kalkyl bedöms som liten. Kostnader för anläggande av sluss vid Rosenlundskanalen, 
linbana samt skyfallshantering och skydd för högt vatten som avser områden utanför 
planområdet ingår inte i kalkylen 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Göteborgs Stads utgifter  
Utöver vad som nedan anges för enskilda förvaltningar och bolag kommer Göteborgs 
Stad sannolikt att få kostnader för utbyggnad och drift av anläggningar inom planom-
rådet som ännu inte har beslutats fullt ut. Därmed har heller inte kostnaderna fördelats 
på enskilda förvaltningar och bolag. Detta avser kostnader för skydd mot högt vatten 
(sluss i Rosenlundskanalen), kostnader för skyfallshanetering samt kostnader för lin-
banan. 

Fastighetsnämndens utgifter och inkomster  
Fastighetsnämnden får inkomster från överlåtelse av kvartersmark till Älvstranden 
AB samt en utgift för lantmäteriförrättning avseende allmän plats och ledningsrätt.  

Fastighetsnämnden kommer även att få en intäkt från överlåtelse av ny byggrätt mel-
lan Folkets Hus och Järntorgsgatan samt utgifter för plankostnader och exploaterings-
bidrag tillhörande den byggrätten. 

Trafiknämndens och Park och Naturnämndens utgifter 
Trafiknämnden och Park- och Naturnämnden får utgifter för anläggandet av anlägg-
ningar inom allmän plats.  

Nämnden för Kretslopp och Vattens utgifter och inkomster 
Kretslopp- och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter samt utgifter 
för utbyggnad av allmänna VA-anläggningar. 
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Göteborg Energis utgifter och inkomster 
Detaljplanen föranleder utbyggnad, ombyggnad och flytt av ledningar med mera. Älv-
stranden och/eller Göteborgs Stad genom trafikkontoret, ska träffa avtal med Göte-
borg Energi kring villkoren för detta .  

Göteborg Energi får en inkomst via anläggningsavgifter. 

GothNets utgifter och inkomster 
GothNet kan få inkomster via anläggningsavgifter.  

Göteborgs Stads parkerings AB utgifter och inkomster 
Göteborgs Stads parkerings AB får kostnader för ombyggnad och nybyggnad av par-
keringsanläggningar med mera. Marköverlåtelse, rivning, åtaganden enligt genomfö-
randeavtal med exploatören. 

Göteborgs Stads parkerings AB får en inkomst via parkeringsavgifter och eventuell 
upplåtelse av parkeringsanläggningar.  

Lokalnämnden utgifter 
Lokalnämnden kommer att få kostnader för utbyggnad av förskola/skola. Det är oklart 
om nämnden kommer att bygga eller hyra förskolor (särskilt förskolan i öster).  

Framtida driftkostnader för kommunala nämnder 
Trafiknämnden får ökade kostnader för drift och underhåll av huvudgata, lokalgata 
samt trafikala torg. 

Lokalnämnden kan eventuellt få en löpande utgift för hyra av lokaler till förskolor.  

Park- och naturnämnden får ökade kostnader för drift och underhåll av icke trafikala 
torg och parker. 

Ekonomiska konsekvenser för Södra Älvstranden Utveckling AB 
Södra Älvstranden Utveckling AB får utgifter för inlösen av allmän platsmark, för ut-
byggnad av anläggningar på allmän platsmark samt för åtgärder inom kvartersmark. 
Därutöver tillkommer kostnader för arkeologi, erforderlig marksanering, miljödoms-
process, geoteknik, bygglov, lantmäteriförrättningar, uppföljning av betydande miljö-
påverkan, åtgärder på E45 samt anläggningsavgifter för el, vatten och avlopp, tele 
med mera. Södra Älvstranden Utveckling AB kan få utgifter för flytt av ledningar i 
samband med utbyggnad av allmän platsmark.  

Västtrafik 
Västtrafik kan få kostnader för utrustning av hållplatser med mera. Eventuell flytt av 
hållplatser ska bekostas av Södra Älvstranden Utveckling AB.   
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Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 
Masthugget 30:6, 31:4, 31:5 och 32:2  
Kommunen behöver träffa avtal med ägarna av Masthugget 30:6, 31:4, 31:5 och 32:2, 
angående avstående av allmän plats och avstående av ersättningskrav på kommunen 
på grund av att skyddsbestämmelser/rivningsförbud införs för fastigheten. Avtal ska 
träffas innan detaljplanen antas. 

Fastigheterna ägs av: 

Masthugget 30:6 Niam fond IV Masthugget 30:6 AB (EH Masthugget 30:6 
Fastighets AB) 

Masthugget 31:4, 31:5 Byggnadsföreningen Folkets Hus i Göteborg UPA 
(tomträttsinnehavare) 

Masthugget 32:2 Hantverks- och industrihus i Göteborg AB (Higab)  

 

Kommunen behöver även träffa avtal med ägarna av Masthugget 29:1, Göteborgs 
stads parkerings AB och 34:7, KB pirogen/(Stena Fastigheter) angående avstående av 
allmän plats. 

Ekonomiska konsekvenser för övriga aktörer 
Detaljplanen bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan på övriga aktörer/fastighets-
ägare.  
 
 
  



 

Göteborgs Stad, Planhandling  97 (97) 
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