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Medverkande

Kvalitetsprogram för Detaljplanen Järnvågsgatan m fl inom stadsdelen 
Masthugget i Göteborg är framtagen på uppdrag av Göteborg stad, 
Byggherrekonsortiet genom Älvstranden Utveckling AB i samverkan och 
dialog med Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret. Kvalitetspro-
grammet har bearbetats med fördjupat barnperspektiv i samverkan med 
stadens förvaltningar och Älvstranden Utveckling AB. 

MHK : Masthuggskajen Göteborg 

Förord
Kvalitetsprogrammet är framtaget för Detaljplan för 
Järnvågsgatan m fl, inom stadsdelen Masthugget. 
Programmet beskriver mål och kvalitetsambitioner 
för utvecklingen av området. Målen och ambitio-
nerna säkras genom att kvalitetsprogrammet utgör 
en väsentlig del av genomförandet av detaljplanen 
tillsammans med planhandlingarna. 

På plankartan finns en information inlagd som hänvisar 
till kapitel 4 i kvalitetsprogrammet. 

Framtagandet av kvalitetsprogrammet initierades bland 
annat utifrån Vision Älvstaden. Arbetet med kvalitets-
programmet har bedrivits i bred samverkan med ett 
flertal aktörer så som Göteborgs stads förvaltningar 
och Älvstranden Utveckling samt bygg- och fastighets-
ägarkonsortium som bildats för utveckling av området. 
Samverkan mellan aktörerna har skett genom City Lab 
Actions modell för hållbar stadsutveckling. 

Parallellt med framtagandet av kvalitetsprogrammet har 
ett hållbarhetsprogram och en fördjupad barnkonse-
kvensanalys tagits fram. Göteborgs stads budget 2016 
är tydlig med att barnperspektivet ska prägla utveck-
lingen av staden och säkerställas i konsekvensanalyser 
där dess slutsatser ska genomsyra genomförandet av 
detaljplanen. I och med att arbetet med kvalitetspro-
grammet har skett parallellt den fördjupade barnkonse-
kvensanalysen har slutsatserna från analysen successivt 
arbetats in i kvalitetsprogrammet för att säkerställa 
kvalitén för barn och unga i utvecklingen av området.

För att ytterligare säkra de kvalitéer som beskrivs i kvali-
tetsprogrammet har åtgärder tagits fram som beskrivs i 
hållbarhetsprogrammet. 
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4 GESTALTNING

4.1  barn i tät stad - Delområde 1-4 

4.2 DELOMRÅDE 1  masthamnsgatan, västra delen

Stråk
- masthamnsgatan      
- första långgatan    

Platser
- hållplats masthuggstorget
- Kommersplatsen
- platser längs masthamnsgatan

Bebyggelse
- kv g1 
- kv g2      
- kv g3
- kv g4
- kv g5      
- kv g6
- kv f2 

4.3 DELOMRÅDE 2  masthamnsgatan, östra delen

Stråk
- masthamnsgatan 
- första långgatan    

Platser
- platser längs masthamnsgatan   

Bebyggelse   
- kv e1   
- kv e2
- kv e3    
- kv e4
- kv e5-e6
- kv D1     
- kv D2    
- kv D3     
- kv D4  

4.4 DELOMRÅDE 3   järnvågen 

Stråk
- järnvågsgatan, öst-västlig 
- järntorgsgatans västra sida   
- järntorget till emigrantvägen
- öster om folket hus    

Platser
- parken   
- heurlins plats 
- linbanans stationsområde  
- olof palmes plats

Bebyggelse
- kv b1   
- kv b2
- kv C1    
- kv C2
- kv C3       

4.5 DELOMRÅDE 4  halvön

Stråk
- emigrantvägen
- Kajstråket  

Platser
- torget norr om emigrantvägen
- platsen vid rosenlundskanalen 
- platser längs kajkanten 

Bebyggelse
- kv a1    
- kv a2     
- kv a3
- kv a4

1  INLEDNING
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 1.3.2 särskilt fokus: barn i tät stad    
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2.3 Kopplingar till omgivningen
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2.6 solstudie

3  EN STIMULERANDE OCH KONTRASTRIK PLATS
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 3.2.1 aktiviteter, funktioner och platser    
 3.2.2 Konst och kreativitet
   
3.3  blandad bebyggelse med spännande kontraster  
 3.3.1 bebyggelsens gestaltningsprinciper
 3.3.2 levande bottenvåningar och öppna verksamheter
 3.3.3 användning bottenvåning - exempel

3.4   transport, mobilitet och tillgänglighet
 3.4.1 fotgängare och gångtrafik
 3.4.2 Cykeltrafik
 3.4.3 Kollektivtrafik
 3.4.4  biltrafik och parkering
 3.4.5  leveranser och angöring

3.5 god livsmiljö   
 3.5.1 parker och gröna värden
 3.5.2 grönytefaktor
 3.5.3   förskola och skola
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3.6 process och verktyg    
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MHK : 01 Inledning

Kvalitetsprogrammet är framtaget inom ramen för 
detaljplan för Järnvågsgatan m fl, inom stadsdelen 
Masthugget. Programmet beskriver kvaliteter och 
värden som ska vara vägledande och genomsyra den 
fortsatta utvecklingen av området. 

Arbetet med kvalitetsprogrammet har skett i samarbete 
mellan Göteborgs stads förvaltningar, Älvstranden 
Utveckling samt bygg- och fastighetsägarkonsortium 
som bildats för utveckling av området och är resultatet 
av ett gemensamt hållbarhetsarbete med ett fördjupat 
barnperspektiv.

kvalitetsprogrammet med dess fördjupade barnper-
spektiv är en del av handlingarna till detaljplanen. 
kvalitetsprogrammet är kopplat till plankartan och plan-
beskrivningen där hänvisningar till programmet görs. 
kvalitetsprogrammet är därmed kopplat till planens 
juridiska regelverk och ska således följas i likhet med 
övriga planbestämmelser.

kvalitetsprogrammet har upprättats för att styra och 
utgöra ett hjälpmedel för kommande projektering, 

bygglovshantering, byggande och förvaltning av 
bebyggelse och anläggningar inom planområdet. 
Programmet vänder sig till tjänstemän, byggherrar och 
fastighetsutvecklare samt till övriga intresserade. Alla 
som ör inblandade i utvecklingen av området har ett 
ansvar att se till så att kvalitetsprogrammets intensioner 
efterlevs. kvalitetsprogrammet ska betraktas som en 
överenskommelse mellan de medverkande parterna. 

kvalitetsprogrammet kommer att föras vidare, 
från detaljplaneprocessen in i genomförande- och 
byggskedena och kopplas till olika former av genomför-
ande-  och upplåtelseavtal.

Syfte

Syftet med kvalitetsprogrammet är att konkretisera 
och förankra uppställda mål och ambitioner för den 
aktuella stadsutvecklingsprocessen och byggprojek-
tet. tillsammans med hållbarhetsprogram och den 
fördjupade barnkonsekvensanalys som genomförts och 
som finns bifogad till planhandlingarna, ska kvalitets-
programmet säkerställa att framtida livsmiljöer, särskilt 

för barn och unga, utformas och genomförs med goda 
kvaliteter och förutsättningar som gör möjligt jämlika 
livsmiljöer och villkor att växa i. För planområdet, och 
som en del av hållbarhetsprogrammet, finns också 
en Grön transportplan. Grön transportplan med 
avsiktsförklaring är en gemensam överenskommelse 
avseende mål och åtgärder för infrastruktur, trafikering, 
parkering, informations- och uppmuntransåtgärder 
samt transporter i byggskedet.

kvalitetsprogrammet anger utformningsprinciper för 
stadsmiljön på allmänna platser och inom kvartersmark 
och beskriver därmed de åtaganden som kommunen 
respektive privata exploatörer ansvarar för. till den 
beskrivande texten finns principsektioner och utform-
ningskrav som rör såväl allmän plats som kvartersmark, 
byggnader och anläggningar.

Mål

Genom att förankra stadsbyggnadskvalitéer avser 
kvalitetsprogrammet att medverka till att man kan nå 
god verkshöjd i planprinciperna inom allmän plats och 

kvartersmark samt för byggnader och anläggningar. 
detaljplanens och projektets genomförande i helhet 
ska hålla mycket gott utförande med hög arkitektonisk 
kvalitet. detta avser både, omvandling av befintliga 
byggnader och offentliga miljöer (allmän plats), som 
tillkommande bebyggelse, inom detaljplanen.

För att nå en hög implementeringsgrad av de mål och 
ambitioner som beskrivs i kvalitetsprogrammet bör 
varje förvaltning, organisation och intressent genom 
sina interna arbetsprocesser utarbeta underlag i 
linje med de gemensamma ställningstagandena i 
kvalitetsprogrammet. 

Som inriktningsdokument ska kvalitetsprogrammet ta 
hänsyn till pågående stadsliv och framtida stadsutveck-
lingsprojekt som angränsar planområdet i stadsdelen. 
Åtgärder under utbyggnadstiden ska därför utföras med 
god kvalitet och underlätta för vardagslivet. de ska hålla 
högt utförande och garantera god upplevd trygghet och 
säkerhet, särskilt för barn och unga och även äldre och 
människor med funktionsvariationer.

01 inledning
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1.1 En stark identitet att bygga vidare på

”Masthuggskajen – en stimulerande och kontrastrik 
plats med tillåtande vardagskultur.”

Utvecklingen av Masthuggskajen handlar om att binda 
samman gammalt och nytt. Historiskt har platsen varit 
port för en stor del av Sveriges exportindustri, och har 
en själ sprungen ur arbetar- och kulturhistoria. Idag är 
Masthuggskajen ett område präglat av det tillåtande, 
socialt ansvarstagande och människor som bryr sig. 
kulturens närvaro i området är en styrka och kan stärkas 
ytterligare genom kreativa och nydanande idéer. 

det framtida Masthuggskajen ska upplevas stimulerande 
framför imponerande. Förutsättningar för en stimule-
rande och kontrastrik plats, med hållbara livsmiljöer 
där människor i alla åldrar och med olika bakgrund kan 
känna sig hemma, skapas i Masthuggskajen genom:

• tillåtande gestaltning, där identiteten stöttas av 
arkitekturen genom gestaltning av byggnader och 
platser; en stimulerande blandning som skapar en 
internationell känsla. 

• Mångfald, ett område för människor oberoende 
av ålder och bakgrund, där en mix i utbud och 
innehåll av allt från bostäder till arbetsplatser, 
exklusivt och billigt, ideellt och kommersiellt, 
stor- och småskaligt, lokalt och internationellt, 
permanent och temporärt, finns sida vid sida. 

• Utveckling präglad av barnperspektiv – från 
planprocess, genom utformning och byggskede, 
till verksamhet och aktiviteter i det framtida 
området.

• Förstärkning och utveckling av den redan idag 
starka kulturen i området, tillsammans med 
utveckling av nya kulturformer.

• kontraster, där krockar mellan det gamla och det 
nya görs till ömsesidigt berikande möten.

01 inledning
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1.2 Masthuggskajen som stadsutvecklingsprocess

Detaljplaneprocessen

Utvecklingen av Masthuggskajen drivs utifrån Vision 
Älvstadens övergripande strategier Hela Staden, Möta 
vattnet och Stärka kärnan. det innebär att helhetssyn 
är ledordet för en integrerad planering, där bebyggelse, 
trafik, parker, service, aktiviteter och evenemang ska 
ses som delarna i det kompletta pussel som bidrar 
till stadens liv. I den integrerade planeringen är också 
samarbetet mellan aktörer centralt, vilket har format 
arbetsprocessen för Masthuggskajen. 

Med syfte att utveckla Masthuggskajen på ett, för 
Göteborgs stad och berörda fastighetsägare, så 
bra sätt som möjligt har Göteborgs stad genom 
bolaget Älvstranden Utveckling bildat ett konsortium 
tillsammans med Stena Fastigheter, elof Hansson 
Fastigheter, nCC Property development, riksbyggen 
och Folkets Hus. Framtagandet av detaljplanen har 
skett i nära samarbete mellan Göteborgs stad och detta 
konsortium. Syftet med denna samverkan är att få 
Vision Älvstaden och aktörernas kommersiella idéer att 
samverka för att utveckla en modern blandstad med ett 
rikt folkliv. 

Processen

det första steget i utvecklingen av Masthuggskajen 
togs år 2010 av kommunstyrelsen genom att de 
initierade projektet Centrala Älvstaden. detta gjordes 
för att möta behovet av en förtätning av de centrala 
delarna av Göteborg samt för att få stadens norra 
och södra sida att närma sig varandra. resultatet av 
detta projekt var Vision Älvstaden som antogs den 
11 oktober är 2012 av kommunfullmäktige. Visionen 
anger att Älvstaden ska vara öppen för världen och 
utvecklas så att den hela staden, möter vattnet och 
stärker kärnan. 

Program för Norra 
Masthuggskajen ByggstartParallella uppdrag Detaljplanering Markanvisning Bygglovsprocess

2012           2014        2013-2017        2018   2018                    2018

Under 2012 färdigställdes ett program för norra 
Masthugget fram och samma år påbörjades detaljpla-
nen för området som tas fram i enighet med Plan- och 
bygglagen. År 2013 bildas konsortiet för området. 

Under hösten 2014 hölls parallella uppdrag för Mast-
huggskajen med fyra deltagande arkitektteam. Målet 
med det parallella uppdraget var att få fram ett stort 
antal idéer kring vad som kunde understödja stadsliv, en 
hållbar stadsbyggnad och möjlighet till en hållbar livsstil 
i ett nytt attraktivt område i Göteborg, samt att få ett 

underlag till en strukturplan som stödde dessa idéer. 
Ambitionen var att utveckla ett nytt område med en 
egen identitet.

detaljplanen beräknas slutföras och vinna laga kraft 
2018. Samma år beräknas även markanvisningen av 
området ske. när detaljplanen har vunnit laga kraft kan 
bygglov sökas. Underlag för bygglovsansökan är bland 
annat planhandlingarna och detta kvalitetsprogram. 
byggstart för området är planerat till slutet av år 2018.

Möjlighet att lämna synpunkter

Eventuellt 
program

Idé - projekt Planbesked
Detaljplan

samråd
Detaljplan

skriftlig granskning
Detaljplan
antagande Laga kraft

Planens 
genomförande

01 inledning
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Göteborgs stad och konsortieparterna har högt ställda 
ambitioner för utvecklingen av Masthuggskajen. 
Mål för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
genomsyrar både process och resultat. Masthuggs-
kajens nio hållbarhetsmål grundar sig på en analys 
av Göteborgs stads hållbarhetsmål i olika styrande 
dokument tillsammans med resultatet av dialoger och 
en analys av områdets specifika möjligheter, styrkor 
och utmaningar. Hållbarhetsmålen är grupperade 
under tre rubriker: Identitet i en sammanhållen stad, 
Samspel i en bra stads- och livsmiljö, Främja hållbara 
livsstilar. Arbetet har skett gemensamt mellan stadens 
förvaltningar, Älvstranden Utveckling och byggherre-
konsortiet. Parterna har identifierat att särskilt fokus 
måste läggas på två områden: Fördjupad samverkans-
process med stöd av Citylab Action samt barns och 
ungas livsmiljö.

IdentItet I en saMManhållen 
stad

•	 på masthuggskajen kan du komma som 
du är och vara den du vill. styrkan ligger 
i kontrasterna.  

•	 alla göteborgare ska, oavsett social eller 
ekonomisk bakgrund, vilja och kunna 
besöka masthuggskajen. 

•	 alla göteborgare ska, oavsett social eller 
ekonomisk bakgrund, ha möjlighet att 
bosätta sig på masthuggskajen.

SamSPel i en bra StadS- och 
lIvsMIljö

•	 på masthuggskajen vill människor 
oavsett olikheter mötas och vistas 
utomhus under alla årstider och tider på 
dygnet.

•	 på masthuggskajen ska barn och unga 
kunna röra sig fritt, till fots och cykel 
mellan bostad, lek, förskola och skola.

FräMja hållbara lIvsstIlar

•	 på och till masthuggskajen är det lättast 
att färdas till fots, cykel eller kollektivt.

•	 energiprestandan i nyproduktionen på 
masthuggskajen uppfyller göteborgs 
klimatmål.

•	 på masthuggskajen är det enkelt att 
återbruka, spara energi, dela och låna.

•	 Det är enkelt att leva och verka 
klimatsmart på masthuggskajen.

1.3.1 Samverkan enligt Citylab 
Citylab Action är ett forum för hållbar stadsutveckling 
med möjlighet till certifiering, och leds av Sweden 
Green building Council (SGbC). Masthuggskajens nio 
hållbarhetsmål är utgångspunkten för hållbarhets-
arbetet. Hållbarhetsmålen, tillsammans med Citylab 
Action Guide för hållbar Stadsutveckling ver 1. har 
varit ramverk för att på ett integrerat och effektivt 
sätt konkretisera hållbarhetsmålen i framtagande av 
struktur och gestaltning av området. Masthuggskajen 
har under 2016 varit ett av 12 projekt i pilotomgången 
av nationella programmet inom Citylab Action vilket 
innebär deltagande i kunskapsutbyten med andra 
stadsutvecklingsprojekt samt tillgång till nationell 
expertis.

en viktig utgångspunkt inom samverkansprocessen har 
varit att hållbarhetsarbetet ska vara helt integrerat i 
övrigt projektarbete. därför har arbetet med att arbeta 
fram underlag till planhandlingarna bedrivits genom 
tematiska processer. de olika arbetsgrupperna har 
bemannats med deltagare från byggherrekonsortiet, 
stadens förvaltningar och sakområdesexperter under 
ledning av processledare med kunskap om Citylab. 
kontinuerligt har målkonflikter och synergier iden-
tifierats mellan olika sakområden och vägval gjorts. 
resultatet är gemensamt utarbetade ambitionsnivåer 
och åtgärder för att nå hållbarhetsmålen samt fortsatt 
samverkansprocess för genomförandet. I hållbarhets-
programmet beskrivs samverkansprocessen mer i 
detalj. 

I arbetet med detaljplanen för Masthuggskajen har 
projektet också löpande arbetat med övergripande 
konsekvensbedömning av detaljplanen gentemot håll-
barhetsmålen. Syftet är att systematiskt och löpande 
belysa de sociala, miljömässiga och ekonomiska 
konsekvenserna av olika strukturlösningar på en över-
gripande nivå och därmed utgöra ett beslutsunderlag 
för utformning av planen.

01 inledning
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1.3.2 Särskilt fokus: barn i tät stad
I en hållbar utveckling måste hänsyn tas till barns och 
ungas behov, liv och framtidsvisioner. Med barn menas 
alla människor under 18 år, oavsett kön, religion, soci-
oekonomisk bakgrund, etnicitet, sexuell läggning eller 
funktionsnedsättning. Göteborgs stad har beslutat att 
barnperspektiv ska prägla utvecklingen av staden och 
säkerställas i konsekvensanalyser. ett verktyg för social 
konsekvensanalys (SkA) och barnkonsekvensanalys 
(bkA) har utvecklats, för att aktivt och kontinuerligt föra 
in barnperspektiv i samhällsplaneringen och skapa en 
stadsmiljö som värnar om barns intressen. Implemente-
ringen av SkA- och bkA ställer krav på att dess slutsatser 
genomsyrar genomförandet av detaljplanen.

Fördjupad barnkonsekvensanalys för masthuggskajen

I kvalitetsprogram för Masthuggskajen finns ett särskilt 
fokus på barns och ungas villkor, grundat i genomförd 
barnkonsekvensanalys. Slutsatser från barnkonsekvens-
analysen genomsyrar kvalitetsprogrammet.

I arbetet med att ta fram detaljplan för Masthuggskajen 
har en fördjupad barnkonsekvensanalys genomförts. 
barnkonsekvensanalysen syftar till att på ett strukturerat 
sätt kartlägga barns perspektiv och analysera de sociala 
aspekterna i planeringen av området. Inom ramen 
för arbetet har stadens och projektets styrdokument 
inventerats, och målformuleringar från dessa har legat 
till grund för en analys av planen. 

den fördjupade barnkonsekvensanalysen visar att 
barn och unga inom Masthuggskajen kommer att bo, 
leva och verka i livsmiljöer med hög bebyggelse och 
hög exploatering. det innebär att barns möjlighet att 
röra sig begränsas. Analysen visar också att effekterna 
av den höga exploateringen medför att de offentliga 
stadsrummen och privata gemensamma ytor kommer 

För att åstadkomma täta stadsmiljöer med goda 
kvaliteter och rättvisa villkor för barn och unga, behöver 
projektmålen säkras. Genomförande av planstrukturen 
med avseende på det fördjupade barnperspektivet 
ställer därför stora krav. Avvägningarna ska vägleda 
hur reglering kan göras samt säkra målen enligt barn-
perspektivet. För implementering av åtgärdsplanen 
ansvarar respektive förvaltning eller fastighetsägare i 
genomförandet.

För att uppfylla krav och mål inom planområdet finns 
det behov av att hitta former för kompensation. 
när den täta stadsmiljön hindrar tillräckliga ytor för 
gårdar och parker behöver ytor optimeras för flera 
intressen. Samspelet mellan byggnader, verksamheter 
och de offentliga rummen måste koordineras för att 
tillsammans skapa goda livsmiljöer. exempelvis kan 
levande bottenvåningar med utåtriktade verksamheter 
mot parkmiljö skapa tryggare offentliga rum. Goda 
bostadsgårdar kan skapa utrymme för lek och aktivitet 
inom kvarteret istället för att belasta förskolegårdar 
efter skoltid. kontorshus kan innehålla gymnasieskola 
eller gatumiljön kan erbjuda trygga och upplevelserika 
stråk med hjälp av konst. när ytan är begränsad får 
innovativa lösningar hitta sätt att överlappa, optimera 
och samnyttja platser och funktioner. 

barnkonsekvensensanalysen och dess åtgärdsplan 
ska användas som ett strategiskt underlag för vidare 
planering och kan utvecklas och fördjupas i processen 
mot antagande och genomförande.  Åtgärdsplanen 
behöver genomföras till stor del om vi ska uppnå 
en acceptabel måluppfyllelse och säkerställa en 
god livsmiljö. Framgångsfaktorn för att säkerställa 
mål och ambitioner ligger inte enbart i reglerande 
genom planinstrument, utan framför allt i samverkan i 
genomförandet. 

att behöva utföras med höga krav på gestaltning och 
utformning för att i viss utsträckning kompensera för att 
ytorna är små. 

den fördjupade barnkonsekvensanalysen presenteras 
i sin helhet i rapporten Barnkonsekvensanalys – Mast-
huggskajen – Detaljplan för blandad bebyggelse vid 
Järnvågsgatan m fl, som bilaga till planhandlingen. 

Strategisk åtgärdsplan och operativ matris för 
implementering

rapporten för barnkonsekvensanalys innehåller 
en strategisk åtgärdsplan som med en operativ 
matris skapar en plattform för bred implemen-
tering av åtgärder för att trygga barns livsmiljöer 
i tät stad. Åtgärdsplanen är uppbyggd kring sju 
fördjupningsteman: 

•	 barn i tät stad

•	 socialt blandat boende

•	 tillgänglighet och stråk

•	 grönska och natur

•	 offentliga rum och livsmiljö

•	 verksamheter och kulturlager

•	 process och verktyg

den operativa matrisen har tagits fram i en process med 
god förankring i ansvariga förvaltningar, och syftar till 
att lägga grund för bred implementering och genom-
förande. tillsammans ger åtgärdsplanen och matrisens 
operativa upplägg en flexibel plattform och väg framåt 
för att ta hand om åtgärder både inom och utanför 
detaljplanens ramar med processer för delaktighet och 
dialog, under och efter utbyggnad av stadsdelen.  

den strategiska åtgärdsplanen är därför ett viktigt 
strategiskt dokument för fortsatt planering och 
utveckling av Masthuggskajen, och dess operativa 
matris en central plattform för implementering av målen 
med fokus på barnperspektivet. operativ matris har 
arbetats in i hållbarhetsprogrammet. 

barnperspektivet in i framtiden

Slutsatserna i barnkonsekvensanalysen poängterar att 
de givna förutsättningarna, som bland annat innebär 
att bygga tätt, måste stödjas med innovativa lösningar. 
det sätter prov på hur vi är vana att ta fram lösningar 
och genomföra dem. Samverkan mellan olika delar av 
Göteborgs stads organisation och byggintressenter är en 
väsentlig del för att åtgärderna ska genomföras. 

de åtgärdsförslag som har föreslagits och resonerats 
kring, grundar sig i väl beprövad teori och praxis, 
samt erfarenheter hämtade från städer i framkant 
inom området stadsplanering och samhällsbyggnad. 
Åtgärderna bedöms finnas inom räckhåll.

01 inledning

1.3 Hållbarhetsarbete i Masthuggskajen
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flygfoto från underlag  i det parallella uppdraget 2014

I kulturmiljöunderlaget för Järnvågen lyfts områdets 
betydelse: 

”ett av stadens viktigaste områden kulturellt och 
historiskt. Utöver den fysiska stadsbilden och 
bebyggelsekaraktärens kulturmiljövärden finns det 
därför anledning att betona det mångsidiga och 
särskilda stadsliv som format och präglar området 
på ett unikt sätt.” 

kulturmiljöunderlaget lyfter fram närområdets unika 
platskaraktär där en sjudande gräsrotskultur får plats 
i ett urbant offentligt rum vars skala är stadsmässig 
men ändå intim och lokal. Stadsrummen är öppna för 
alla och har en variation i utbud, arkitektur och social 
sammansättning. 

Masthuggskajens hamnverksamhet har präglat platsen 
historiskt. Förutom hamnarbetare fanns här borgerligt 
folk, hamnens utländska sjömän och passerande 
Majornabor. Så småningom uppstod i området en 
central plats för folklig kultur och arbetarkultur som 
en motpol till Götaplatsens finkultur. Idag är området 
brokigt och tillåtande: här möts människor med olika 

åldrar och intressen, och det verkar här finnas något 
för nästan alla göteborgare att identifiera sig med, att 
relatera till och sympatisera med.

Långgateområdet, Järntorget och Masthugget kan 
beskrivas som ”mötet mellan den klassiska staden och 
den ruffa kantzonen” där stenstaden möter hamnens 
strukturer. omgivande stad utgörs i stor utsträckning av 
äldre stenstadsbebyggelse som fungerar väl utifrån ett 
ögonhöjdsperspektiv och som upplevs som attraktiva 
miljöer av många. Masthuggets gamla hamnnära miljöer 
utgörs idag av parkeringsytor, lager- och verksamhets-
lokaler med tydliga baksidor, nedgångna byggnader, 
graffiti och ytor som tagits i anspråk för olika ändamål. 

de ruffa miljöerna är en kvalitet som bidrar till att ge 
området en opolerad status och till att ekonomiska 
resurser inte är en nödvändighet för att människor ska 
kunna känna sig välkomna. byggnader med lägre hyror 
har gett plats för det underifrån växande kulturlivet och 
skapat en dynamik i området. en stor utmaning för att 
nybyggnationen och gestaltningen av området ska bli 
inkluderande är att behålla och utveckla dessa bärande 
element i den nya stadsmiljön. 

01 inledning

1.4 Platsen idag
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flygfoto från underlag  i det parallella uppdraget 2014

renderingar skeppsbron, Kanozi arkitekter 2016

Skeppsbron Röda Bryggan

RÖDA BRYGGAN

SKEPPSBRON

öster om området Masthuggskajen utvecklas 
SKePPSbron. Målet med utbyggnaden av Skeppsbron 
är att återförena staden med vattnet, skapa attraktiva 
stadsgator och kajstråk som gör området till ett 
värdefullt tillskott till ett livaktigt city. tanken är också 
att levandegöra vattenrummet med bland annat pirar 
för turist- och utflyktsbåtar, kaj för vistelse, och ett bad 
i älven. Utanför Merkurhuset mot älven finns en park i 
anslutning till badet.

Projektet Skeppsbron innebär ett tillskott med ca 400 
lägenheter och ca 30 000 m2 hotell, kontor och handel. 
dessutom möjliggörs ca 1200 parkeringsplatser under 
mark. Skeppsbron planeras som en utvidgning av den 
befintliga stenstadsstrukturen i centrum och skapar 
förutsättningar för ett rikt stadsliv och minskat behov 
av transporter. bebyggelsen uppförs huvudsakligen 
i 7-8 våningar, med variation från 5 våningar längs 
tvärgatorna till 11 våningar i det nordligaste kvarteret. 
kajen ger plats för en mer småskalig bebyggelse.

området Masthuggskajen angränsar i sydöst också 
till röda brYGGan. Utgångspunkten för ny- och 
ombyggnad inom kvarteret röda bryggan har varit att 
vitalisera stads- och kanalrummet, förstärka stråket 
mellan Järntorget med esperantoplatsen och med 
nya lokaler och bostäder som befolkar och levandegör 
kvarteret röda bryggan.

Projektet röda bryggan tar fasta på den öppenhet som 
präglar kvarterets småskalighet och de viktiga siktlinjer 
som finns i stadsrummet. Mot vallgraven hålls kvarterets 
skala ner med byggnader i fem plan. då denna sida av 
kvarteret har en mer offentlig prägel hålls byggnadernas 
burspråk nere i både antal och utbredning. Sadeltaken 
binder samman kvarteret i ett gemensamt tema som 
samtidigt tillåter en variation i byggnadernas höjd. den 
befintliga byggnaden på brogatan 2 med sin välbevarade 
fasad skapar tillsammans med intilliggande volymer 
en spännande dynamik där det gamla byggnadsarvet 
fortfarande är tydligt.

01 inledning

1.5 Omgivande projekt
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2.1 Illustrationsplan

FÖRSLAG NY BEBYGGELSE BEF. BEBYGGELSE



skala 1:2500 (A3)10 20 30 40 50 60 70 80 900 100 skala 1:2500 (A3)10 20 30 40 50 60 70 80 900 100

02 PLAN

KVALITETSPROGRAM - DETALJPLAN FÖR BLANDAD STADSBEBYGGELSE VID JÄRNVÅGSGATAN M FL INOM STADSDELEN MASTHUGGET I GÖTEBORG 122018.01.26

2.2 Framtida etapper

FÖRSLAG NY BEBYGGELSE BEF. BEBYGGELSE BEBYGGELSE FRAMTIDA ETAPPER
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2.3  Kopplingar till omgivningen2.3  Kopplingar till omgivningen
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2.4 Exploatering och användning



2.5 Våningsantal och höjder

1- 4   VÅNINGAR       

5 - 8   VÅNINGAR    

9 - 12   VÅNINGAR

21+   VÅNINGAR

13 - 16    VÅNINGAR

17 - 20   VÅNINGAR  
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2.6 Solstudie

19 mars  kl 12.00 1 juli  kl 12.00 1 september  kl 12.00

19 mars  kl 9.00 1 juli kl 9.00 1 september  kl 9.00

19 mars  kl 15.00 1 juli  kl 15.00 1 september  kl 15.00
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Masthuggskajen utvecklas till tät innerstad, med 
blandad bebyggelse och goda offentliga platser. Livet i 
den täta staden innebär ett fungerande vardagsliv, med 
goda bostäder i olika prisklasser, med arbetsplatser, 
skola, lek, service, fritid och nöjen i närheten. Livet i den 
täta staden innebär också ett inspirerande myller och 
folkliv som grundas i ett gott utformat stadsrum samt 
ett brett utbud av handel, kultur, restauranger och verk-
samheter med både lokal och internationell prägel.

En tydlig, tillåtande och inkluderande identitet är en 
central hållbarhetsaspekt för Masthuggskajen. Innehåll 
och övergripande gestaltningsidéer som manifesteras 
i offentliga platser och byggnation är viktiga signalbä-
rare för bilden av området, och avgörande för att det 
nya området ska upplevas som invävt i omgivande 
bebyggelse. 

Utvecklingen av Masthuggskajen genomsyras av ett 
medvetet arbete med kontraster, mångfald, synlighet av 
historiska lager och kultur:

KONTRASTER: Områdets ruffiga charm samt öppna och 
demokratiska stadsrum ska stärkas genom utformning 
av platser, stråk och bebyggelse. Med väl gestaltade 
gångstråk genom kontrastrika stadsrum binds staden 
ihop, och kontrasterna blir områdets styrka.

MÅNGFALD: Ett livligt och mångsidigt offentligt rum 
stärks av en mångfald av verksamheter, lokaler och 
föreningsliv, där blandningen och kontrasterna lägger 
grund för en levande stad. Det småskaliga, med billiga 
lokaler som ger möjlighet för utveckling av små, 
idéburna och kulturella verksamheter och föreningsliv, 
finns sida vid sida med kommersiella arbetsplatser, 
kontor och hotell. Mångfalden kännetecknar området 
och lägger grund till att alla göteborgare kan känna sig 
hemma i området. 

HISTORISKA LAGER: Områdets tidigare historiska 
skikt, med stolt funkisarkitektur, Järnvågen och den 
närvarande hamnens öppenhet, kompletteras med ny 
bebyggelse. Den blandade kvartersstadens karaktär 
och uttryck blir grunden för ett stadsmässigt men ändå 

intimt och lokalt område. Hus i olika höjder och olika 
arkitektoniska stilar ger ett varierat och levande uttryck. 
Markerade offentliga bottenvåningar och hus i liv med 
gata möjliggör stadsliv och blir en sammanhållen bas för 
tillägg och spontana uttryck.

KULTUR: Masthuggskajens levande kulturverksamheter 
ska ges möjlighet att fortsätta prägla området. Konst 
och teater ska få rymmas både i byggnader och i det 
offentliga rummet. Den sjudande gräsrotskulturen och 
de större kulturinstitutionerna är viktiga för områdets 
redan idag starka kulturliv. Områdets karaktär och 

identitet ska fortsätta präglas av kultur, och göra 
Masthuggskajen till en plats för en blandad publik.

För att Masthuggskajen ska bli en stimulerande och 
kontrastrik plats med tillåtande vardagskultur för alla, 
behöver process, innehåll och utformning av området 
samverka. I följande kapitel beskrivs de kvaliteter som 
tillsammans formar den inkluderande och inspire-
rande identitet som utmärker Masthuggskajen. Dessa 
kvaliteter är övergripande för området, och ligger till 
grund för de gestaltningsprinciper som presenteras i 
kapitel 4.
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3.1 Fyra stråk med olika karaktär

Området Masthuggskajen byggs upp av fyra stråk med 
olika karaktärer, tempo och innehåll. 

GRÖNA STRÅKET sträcker sig längs Masthamnsgatan 
och genom parken i öster. Det gröna stråket känneteck-
nas av en lugn och vardaglig atmosfär med lägre inten-
sitet, och gott om platser för mindre möten och lek. I 
utformningen av det gröna stråket läggs särskilt fokus 
på barnperspektiv (0-18 år) och på kvaliteter för barn 
och unga. Återbruk och delandekultur ges utrymme 
i stråkets platser och i utformningen av miljöerna. 
Längs gröna stråket är medskapande, vardaglighet och 
okonstlad flexibilitet centralt.

Byggnaderna längs gröna stråket ger utrymme för 
kollaborativa verksamheter, föreningar och bostäder. 
Arvet efter loppmarknaden Kommersen – dess sociala 
och socioekonomiska värden och viktiga funktion som 
mötesplats och identitetsbärare – bevaras och utvecklas 
tillsammans med boende och besökare i området. Detta 
tar sig uttryck i gemenskapslokaler i bottenvåningarna, 
och i platser för fysisk aktivitet och lek för alla åldrar i 
gaturummet. Vardagshänget, där grannar, verksamma 
och besökare kan hitta plats för umgänge och vistelse, 
ska känneteckna både de yttre och inre rummen. 

RÖDA STRÅKET är ett urbant stråk med högre intensi-
tet. Det sträcker sig från Järntorget och genom Mast-
hamnsgatans östra kvarter, upp mot det lilla torget på 
halvön, och vidare längs Emigrantvägen. Restauranger, 
caféer, konst och kultur samt olika typer av handel 
ger möjlighet till kommersiella mötesplatser med liv 
och rörelse. Stråket kännetecknas av rörelse, bland 
annat med områdets stora kollektivtrafikknutpunkter 
för linbana och spårvagn, och har en mer kommersiell 
karaktär än det gröna stråket.  

Höga kontorsbyggnader, hotell och större verksam-
hetslokaler ligger sida vid sida med kulturverksamheter 
och Folkets hus. Längs stråket ryms även bostäder 
och förskola, och tillsammans skapas ett mer intensivt 
stadsliv, med brokighet som spänner över businesskul-
tur till replokaler. Längs röda stråket finns något för var 
och en.

BLÅ STRÅKET löper längs med vattnet, och har en 
rekreativ, avkopplande karaktär. Vistelse på kajen ska 
ge möjlighet till lugn och ro, stillhet och kontakt med 
älven – som också kan innebära stormiga dagar då 
vågorna slår mot kajen och regnet piskar. Blå stråket 
erbjuder möjlighet till eftertanke och rekreation, och 
står i kontrast med det röda stråkets högre tempo. 
Fiske, motion och utblickar över staden och vattnet är 
centralt. Trappor och ramper med sittplatser ner mot 
älven är därför viktiga. 

Längs blå stråket sker avslappnat umgänge mellan 
besökare, verksamma och boende. Med målpunkter 
som caféer och publika sittplatser längs kajen stärks 
platsens karaktär. Kopplingen till Skeppsbron är viktig, 
och knyter ihop kajen till ett längre stråk för motion. 
Bostäderna längs blå stråket bidrar med trygghet till 
kajpromenaden, och ger tillsammans med platser för 
fysisk aktivitet området liv över året. 

FÖRSTA LÅNGGATAN är ett centralt stråk som kopplar 
samman det befintliga med det nya i området. Den 
upplevda och visuella kopplingen till Långgatorna och 
Järntorget underlättar för alla göteborgare att ta sig till 
och från Masthuggskajen. Befintligt och kompletterat 
butiksutbud, idéburna verksamheter och restauranger 
bidrar till ett aktivt gatuliv.

Vardagens behov står i fokus, och den positiva 
blandning av människor och verksamheter som idag 
präglar området lever kvar. Gaturummets stadsmäs-
siga karaktär förstärks, samtidigt som den görs mer 
tillgänglig och attraktiv genom breda trottoarer och 
trädplanteringar. 

RÖDA STRÅK OCH KOPPLINGAR

BLÅ STRÅK OCH KOPPLINGAR

GRÖNA STRÅK OCH KOPPLINGAR

FÖRSTA LÅNGGATAN
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3.2 Offentliga rum

I Masthuggskajen följer platserna de olika stråkens 
karaktärer, men utformning och innehåll markerar deras 
särprägel. I ett område som likt Masthuggskajen är 
högt och tätt och saknar stor park, får de små platserna 
avgörande betydelse för det offentliga vardagslivet och 
människors möjligheter att mötas i vardagen. 

Ett öppet och inkluderande område där olikheter och 
mångfald blir en styrka, kännetecknas av tillgängliga och 
tillräckliga platser som kan spegla och tillgodose många 
olika erfarenheter och intressen. På stadens allmänna 
platser ska alla människor kunna vistas på lika villkor. Att 
kunna se andra, och själv synas, i vardagliga situationer, 
är en av de starkaste gemenskapsbyggande möjlighe-
terna staden ger. 

Offentliga platser måste utformas med visuell kontakt 
för att främja förståelse och tillit mellan besökargrup-
perna. Samtidigt måste de utformas med stor respekt 
för de olika aktiviteternas ytbehov. En god dialog med 
nuvarande och kommande användare är därför ofta en 
förutsättning för goda platser. 

I Masthuggskajen behövs många olika platser. Lugna 
platser för avkoppling och rekreation återfinns i parken 
och längs kajen. Platser för umgänge och korta möten 
finns längs gröna och blå stråken. Väl utformade vistel-
seytor med goda mikroklimatförutsättningar ger plats 
både till allmänt tillgängliga platser och till kommersiella 
platser med bl a uteserveringar. Gestaltade lekplatser 
kombineras med lekvänliga miljöer. Utformningen bör 
generellt vara flexibel och mångfunktionell.

Platser för evenemang, med fasta strukturer för 
temporära tillställningar, ska också rymmas och speglar 
områdets levande kulturella identitet. Där finns 
möjlighet till utomhusscener, bio, utställningsytor eller 
torghandel.
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3.2 Offentliga rum

3.2.1 Aktiviteter, funktioner och platser
Masthuggskajen ska kännetecknas av goda vardagsmil-
jöer, med fokus på barns, ungas och äldres perspektiv, 
och med stor variation i innehåll, funktioner och uttryck. 
Platsens brokighet ska synas även i de aktiviteter 
som möjliggörs i det offentliga rummet. De offentliga 
rummen ska ge möjlighet till gratis upplevelser och akti-
viteter för alla. Miljöerna ska kännas välkomnande och 
intressanta för olika målgrupper. Trygghet, öppenhet 
och bredd i innehåll grundar för att Masthuggskajen blir 
boendes och besökares vardagsrum.

Lek, fysisk aktivitet, vardagsumgänge och upplevelser 
för alla åldrar, möjliggör för människor med olika 
intressen att se varandra i vardagliga situationer. Ett 
kontrastrikt myller av möjligheter ger inte bara ett 
intressant stadsliv, utan också ett mer tillåtande och 
inkluderande samhälle. Genom att se andra människor 
i deras vardagsaktiviteter skapas en tillit till samhället 
och till andra människor. Geografisk närhet och visuella 
kopplingar mellan olika funktioner är därför centralt. 

Oprogrammerade platser, öppna för användares 
intressen, ger signaler om ett tillåtande område. 
Intressant utformning uppmuntrar till lek och aktivitet 
för alla åldrar. Klätter-, parkour-, lek- och träningsytor 

kan vara utformade så att de både är estetiskt tillta-
lande och uppmuntrar till aktivitet. Sådana platser bör 
placeras längs kajen eller det inre gröna stråket längs 
Masthamnsgatan. 

Motionsstråk med möjligheter till styrketräning ska 
planeras in i ett tidigt skede, och kan höja intressen för 
området redan innan det är färdigbyggt. 

Icke-kommersiella aktivitetsplatser för barn och unga 
ska prioriteras längs gröna stråket. Lekvänliga platser, 
bollsport, klätterlek och odling ska finnas tillgängligt 
i området. Odling möjliggör delande av resurser och 
arbete, har pedagogiska och hälsofrämjande effekter 
och bidrar till att människor med olika bakgrund möts i 
gemensamma intressen. Bollplaner och odlingsplatser 
som placeras på tak ska göras tillgängliga för allmän-
heten utan krav på medlemskap eller avgifter. Särskilt 
fokus ska läggas på att göra dessa platser trygga, med 
goda möjligheter till alternativa utgångar, god insyn, 
etc. Aktiviteter och funktioner ska blandas, så att olika 
målgrupper vistas på dessa platser samtidigt i så stor 
utsträckning som möjligt, då detta bidrar till trygghet.

PLATSER MED GRÖN KARAKTÄR

LEK OCH AKTIVITET

PLATSER I VATTENNÄRA MILJÖ

PLATSER MED TORGKARAKTÄR

MÅLPUNKTER
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3.2 Offentliga rum

ref.bilder exempel konstinslag
från konstprogrammet?

3.2.2 Konst och kreativitet
Konstprogram för Masthuggskajen togs fram inför 
samrådet. Programmet identifierar de mest intres-
santa platserna och rummen för konst i området, och 
utgör ett ramverk för att skapa största möjliga frihet 
i den fortsatta konstnärliga gestaltningsprocessen. 
Konst ska vara en självklar komponent för att utforma 
gator, torg och lekplatser med rika upplevelser och 
användningsmöjligheter. 

Genom samverkan mellan konst och arkitektur kan 
upplevelsen av stråkens olika karaktärer och Masthugg-
skajens identitet som en stimulerande och kontrastrik 
plats med tillåtande vardagskultur stärkas. Offentlig 
konst ska användas för att berika och skapa stark 
identitet åt stadsrummet; en identitet som hänger 
samman med igenkännandet och som mer handlar 
om det speciella än det generella. Masthuggskajens 
identitet stärks och bevaras genom att ta tillvara den 
värdefulla stadsdelshistorien och dess nuvarande spår. 
Detta kan göras genom att ta ett konstnärligt grepp om 
ett större område inom stadsdelen, eller genom att 
förstärka eller skapa målpunkter med placering av en 
solitär av stor konstnärlig höjd på en plats. Ljussättning, 
markbeläggning, konstobjekt, sittmöbler, utformning av 
fasader och entréer samverkar i upplevelsen av området 
och dess identitet.

Masthuggskajens övergripande identitet som en 
stimulerande och kontrastrik plats med tillåtande 
vardagskultur ska också komma till uttryck genom konst-
närliga temporära aktiviteter. Särskild vikt ska läggas vid 
barns och ungas aktiviteter och uttryck. Det bidrar till 
ett levande område och kan skapa intresse för stads-
delen under den långa byggtiden genom att aktivera 
outnyttjade ytor för ”pop up-aktiviteter”. Genom att bli 
utflyktsmål för boende i och utanför närområdet kan 
temporära platser och aktiviteter skapa uppmärksamhet 
för hela projektet. Det öppnar för diskussion och tankar 
kring platsens potential som socialt rum. Etablerade 
verksamheter i området kan då kopplas samman med 
platsens framtid, och utgöra nätverk och plattformar för 
kommunikation.

För Masthuggskajen har utarbetats ett koncept för 
konstnärligt medskapande i form av ”add-ons”, där vissa 
utvalda platser och ytor står tillgängliga för tillägg och 
förändring även efter färdigställandet av omgivande 
bebyggelse. Platser för add-ons reserveras för riggade 
konstprocesser såväl som spontana processer. Strategin 
erbjuder flexibilitet och föränderlighet i utvecklingen av 
Masthuggskajen mot en fond av en långsiktigt hållbar 
gestaltningsfilosofi. Strategin innebär att bygga vidare 
på den identitet av kultur ur ett gräsrotsperspektiv som 
traditionellt har spirat i området. 

Att arbeta med add-ons för utsmyckning av gaturummet 
är ett sätt att tillvarata ett tillåtande förhållningssätt och 
markera att stadens utveckling också ägs av invånarna. 
Strategin innebär en konkret grund för identiteten ”en 
tillåtande vardagskultur”, konkretisera en stimulerande 
och kontrastrik miljö samt manifestera mötet mellan det 
temporära/permanenta.

Medskapandeprocesser kan genomföras i ”riggade” 
former, där t ex barn och unga, verksamhetsutövare i 
området, kulturaktörer, konstnärer, idéburna verksam-
heter eller brukare engageras i delaktighetsprocesser 
för utsmyckning. Add-ons kan också ske genom spontan 
aktivitet, där ytor eller väggar som lämnats ”ofärdiga” 
finns möjliga att använda och förändra, och där den 
som tar ytan i anspråk har rätt till dess gestaltning just 
då. Hur arbetet med identitet och medskapande ska 
gå till beskrivs mer utförligt i Hållbarhetsprogram för 
Masthuggskajen, i avsnitt fyra; Identitet i en samman-
hållen stad, och Strategi för konstnärlig utsmyckning. 
Hållbarhetsprogrammet redogör även för den dialog-
process som ligger till grund för områdets karaktär och 
gestaltningsprinciper. 

Även ljudinstallationer som ett sätt att stärka platser 
eller stråk kan komma ifråga.

OLOF PALMES PLATS

HEURLINS PLATS

KOMMERSEN

KAJSTRÅKET

MASTHAMNSGATAN

PLATS FÖR KONST
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För att människors känsla av sammanhang och iden-
tifikation med stadsdelen ska fungera måste gestalt-
ningsmässiga kopplingar till Linné och Långgatorna vara 
logiska. Det innebär bland annat att Masthuggskajen, 
likt omgivande områden, får en gestaltning med fokus 
på ögonhöjdsperspektiv och därmed ett levande och 
stimulerande gaturum. Samtidigt måste ny och befintlig 
bebyggelse tillsammans forma det nya området och ge 
utrymme för och spegla den kreativitet som utmärker 
Masthuggskajen idag bland annat genom plats för 
add-ons och spontanitet. Gestaltningsprinciper för 
Masthuggskajen återanvänder och uppdaterar klassiska 
idéer som grundar för en långsiktig hållbarhet och 
samtidigt blir en tillåtande fond för tillägg, spontana 
uttryck och föränderlighet i det offentliga rummet: 

Med tydligt MARKERADE BOTTENSOCKLAR med 
omsorg om detaljer och gedigna hållbara material i 
gatuplan skapas en småskalighet i stadsrummet. Miljön 
upplevs då mer intim än om höga byggnader möter 
gatan utan markerad sockel. 

För ett upplevelserikt gaturum vänds bottenvåningar 
och dess ENTRÉER MOT GATAN. Publika verksamheter 
bidrar till att stärka gatans offentliga karaktär, med 
effekten att fler grupper känner sig välkomna i de 
allmänna rummen. 

Genom att också vända BOSTADSENTRÉER MOT 
ALLMÄN PLATS, istället för att nås via en innergård, 
skapas ytterligare händelser i fasaderna, samt rörelse 
och möten på gatan. Med indrag i fasad ges möjlighet 
till intima rum och möjlighet till dekoration av stadsrum-
met ur ett ögonhöjdsperspektiv.

HUS I LIV MED GATA utan förgårdsmark stärker upple-
velsen av publika och demokratiska stadsrum och 
underlättar för levande bottenvåningar. 

Att arbeta med RELIEFVERKAN I BOTTENVÅNINGAR 
skapar fönstersättningar och entréer med tydliga indrag 
i bottenvåningsfasaderna. Resultatet blir stimulerande, 
händelserika och utsmyckade gaturum där gaturummet 
bidrar till att skapa vistelsevänliga miljöer.

Den klassiska stadens symmetri och VERTIKALITET I 
GESTALTNING OCH FÖNSTERSÄTTNING kan återanvän-
das för att få den nya delen av staden att samspela med 
den äldre. Vertikaliteten i gestaltningen möjliggör en 
varierad gestaltning av olika huskroppar som erbjuder 
en stimulerande stadsmiljö, men med utrymme för 
add-ons och kreativitet i stadsrummet. 

Genom att återanvända den klassiska stenstadens 
TAKLANDSKAP, med variation i höjd men med 
markerade avslut, möjliggörs en visuellt sammanhäng-
ande stadsbild där nya byggnader samspelar med äldre.

Småskalig byggnadsindelning, eller varierande höjder 
i enlighet med plankarta, möjliggör för att skapa INDI-
VIDUELLA BYGGNADSUTTRYCK där material och form 
skiljer sig åt inom kvarter. Effekten blir en kontrastrik 
och stimulerande stadsbild. 

och järn kan mixas med den klassiska stadens material 
som natursten, puts, trä och plåt, för att uppnå en 
kontrastrik och tillåtande upplevelse av staden. 

För att uppnå bra slutresultat där utvecklade platser 
faktiskt möter slutanvändarens behov och önskemål ska 
vissa platser utformas genom MEDSKAPANDEPROCES-
SER. Exempel på sådana platser kan vara Masthamnsga-
tan, Kommersplatsen, samt kajstråket.

För bostadskvarter ska GÅRDSMILJÖER utformas för att 
underlätta ett kvalitativt vardagsliv med lek, umgänge 
och vila. Bostadsgårdarna fyller även viktiga funktioner 
genom de ekosystemtjänster de ger. Dagvattenhantering 
och ökad biologisk mångfald, liksom förbättrat mikrokli-
mat och hälsofrämjande effekter är några av de främsta 
ekosystemtjänster som gårdsmiljöerna ska bidra med. 
För att kunna säkerställa både goda ekosystemtjänster 
och livsmiljöer ska bostadskvarter uppnå en GRÖNYTE-
FAKTOR om minst 0,6. För nya kvarter (bl a verksam-
hetskvarter) som helt saknar gård, ska en grönytefaktor 
om minst 0,4 uppnås. Befintliga kvarter ska uppnå 0,1.

3.3.1 Bebyggelsens gestaltningsprinciper

Områdets befintliga ”RUFFA” KANTZONER ska bejakas, 
sparas och eventuellt förändras över tid, för att bidra till 
att nya Masthuggskajen som helhet inte blir för välpo-
lerat. Tillkommande bebyggelse kan nyskapa ”ofärdiga” 
ytor som kan tas i anspråk eller användas av de som 
vistas i området. 

För att förstärka mötet mellan de klassiska kvaliteterna 
och den ”ruffa kantzonen” kan en MIX AV MATERIAL 
bidra till att göra området mer opolerat. Tegel, betong 



3.3 Blandad bebyggelse med spännande kontraster
03 EN STIMULERANDE OCH KONTRASTRIK PLATS MED TILLÅTANDE VARDAGSKULTUR

KVALITETSPROGRAM - DETALjPLAN föR bLANDAD STADSbEbyGGELSE VID jäRNVÅGSGATAN M fL INOM STADSDELEN MASTHUGGET I GöTEbORG 232018.01.26

Enligt Vision Älvstaden ska staden längs älven utvecklas 
till en levande del av innerstaden där alla göteborgare 
oavsett stadsdel, bakgrund, kön, sexuell läggning, funk-
tionsvariation och ålder känner tillhörighet, attraktion 
och trygghet. Masthuggskajen ska upplevas som en 
stimulerande och kontrastrik plats med tillåtande 
vardagskultur för vuxna och barn i tät stad. För att 
skapa förutsättningar för identiteten ställs stora krav på 
innehållet i bottenvåningarna. Masthuggskajens huvud-
sakliga bidrag till att hela staden och motverka segre-
gationen blir att skapa blandstad för alla. Där bidrar 
levande och intressanta bottenvåningar i kvarteren 
till att skapa distinkta och demokratiska gaturum som 
upplevs som tydligt publika. Verksamhetsmixen ska 
skapa rörelser och stötta trygghet över dygnet utifrån 
jämställdhets-, barn-, ungdoms- och äldreperspektiv.

De fyra stråken, med sina respektive karaktärer, ger 
förutsättningar för olika aktivitetsnivå och former av 
utåtriktad verksamhet i bottenvåningarna. Masthugg-
skajen ska erbjuda en mix i utbud och innehåll, med 
exklusivt och billigt, ideellt och business, storskaligt och 
småskaligt, lokalt och internationellt samt temporärt 
och permanent – allt sida vid sida. Områdets utveckling 
ska bygga vidare på närområdets befintliga kvalitéer och 
värden samtidigt som nya inslag ska samspela. 

Genom att många av de stora kontorsbyggnaderna har 
publika verksamheter i bottenvåningarna, och genom 

att även bostadshus har lokaler av olika storlek och 
till olika ändamål, kopplas gatustråken och byggna-
derna samman och ger tillsammans goda förutsätt-
ningar för trygghet och levande stadsrum. Entréer 
och angöring anpassas i första hand efter resenärer 
som kommer gående eller med cykel sista biten från 
kollektivtrafikhållplatsen.

Befintliga verksamheter i bottenvåningar
I bottenvåningarna i planens närområde finns en stor 
blandning av verksamheter: butiker, livsmedelhandel, 
kontor, föreningslokaler, restauranger och caféer. 
Göteborgs stadslivsanalys visar att Andra Långgatan 
är ett av de mest populära stadsrummen hos Göte-
borgarna. Den småskaliga brokigheten som gör gatan 
populär och unik i Göteborg är beroende av verksam-
hetslokaler med låga hyror. Området benämns ofta 
i termer som tillåtande, opolerat, ruffigt, organiskt 
växande, kulturellt med alternativa livsstilar och utbud. 

Inom planområdet och i dess närhet finns mötesplatser 
och verksamheter i bottenvåningarna som vänder sig 
till resurssvaga grupper. Mest omtalad är Kommersen, 
men också bl a Röda Korset, Ebbes Hörna och Sjöman-
skyrkan, Räddningsmissionen, Göteborgs rättvisecenter 
m.fl.  Gemensamt för dessa är att de engagerar sig med 
socialt arbete riktat mot utsatta grupper. Man talar om 
att området och kulturverksamheterna har en vana av 
socialt arbete – det vill säga en för området särpräglad 
acceptans och attityd gentemot utsatta grupper.

Blandning för ett levande stadsliv

Under planarbetet har stadslivsanalyser, handels- och 
kulturutredningar samt identitetsarbete genomförts. 
Underlagen och arbetsprocessen pekar på att det 
levande och attraktiva stadslivet ges bäst förutsättningar 
för att utvecklas med en mix av funktioner och verksam-
heter. Den blandningen utgörs av handel, restauranger, 
service, föreningslokaler, kontor, kultur, konst samt 
bostäder.

Masthuggskajens kontrastrika uttryck och innehåll 
bidrar till områdets identitet där idéburna, kulturella, 
småskaliga och kommersiella verksamheter existerar 
sida vid sida. Flera befintliga verksamheter är kopplade 
till återbruk. Nuvarande Kommersen är en plats som 
symboliserar det tillåtande stadslivet och skapar förut-
sättningar för återbruk, delandekultur och inkluderande 
social atmosfär. Den fungerar som mötesplats över 
sociala, etniska och generationsgränser, och fyller viktiga 
funktioner för göteborgare långt utanför Masthuggska-
jens närområde. Genom att kombinera lokaler för den 
här typen av verksamhet, med lokaler för internationella 
företag och restauranger i olika prisklass, görs gatu-
rummen till sociala arenor där alla göteborgare kan se 
varandra och finna utrymme.

Kluster för kultur och handel

Kulturanalysen som har genomförts visar att ett unikt 
kluster av kulturetablering återfinns i planområdet 

och dess närhet. Genom att verksamheter av liknande 
karaktär samlas i ett geografiskt område ges fördelar 
i form av gemensam dragningskraft och utbyte av 
kunskap och erfarenhet. Goda möjligheter finns för 
området att stärka denna klustring med etablering av 
fler kulturaktörer.

Klustring är viktigt även ur handels- och serviceperspek-
tivet. Handel bör lokaliseras främst i området kring Järn-
torget och närliggande röda stråk. En för stor spridning 
av gatuplanslokaler för detta ändamål innebär försva-
gade etableringsvillkor för verksamheterna med risk för 
vakanser, vilket ger sämre förutsättningar för stadsliv.

I andra delar av Masthuggskajen finns därför ett 
värde i att skapa bostäder, gemensamhetslokaler och 
liknande i gatuplan, i syfte att komplettera och förstärka 
de centrala noderna. Målsättningen är ett levande 
stadsliv i hela området bestående av olika funktioner 
och innehåll, som stärker och kompletterar varandra 
avseende målgrupper och flöden över dygnet.

Fokus på levande bottenvåningar i plan- och utveck-
lingsarbetet är en medveten strategi för att skapa ett 
område med ett diversifierat, unikt och dynamiskt 
utbud, som kan locka människor och verksamheter med 
olika bakgrunder, plånböcker och intressen.

3.3.2 Levande bottenvåningar och öppna verksamheter
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3.3.3 Användning bottenvåning - exempel

SERVICEFUNKTIONER/ÖVRIGA yTOR

LÄGE FÖR UTÅTRIKTAD LOKAL
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I planarbetet har olika typer av mobilitetsåtgärder 
diskuterats inom en grön transportplan. Konsortiet och 
stadens aktörer har inom ramen för detta diskuterat 
vilka typer av åtgärder om skulle kunna bidra till mer 
hållbart resande och gynna stadslivet inom Masthugg-
skajen. Genom en avsiktsförklaring har mobilitetsåt-
gärderna sedan fastlagts och kommer att följas upp 
och utvecklas under fortsatt planering, byggande och 
förvaltning.

Mobilitetsaspekter har även varit nyckelfrågor inom 
arbetet med barnperspektiv i den BKA som gjorts. I 
BKA-arbetet har ett antal åtgärder pekats ut för att barn 
och unga ska kunna röra sig fritt, tryggt och säkert inom 
Masthuggskajen.

Boendes och verksammas vardagsbehov ska kunna 
tillgodoses inom Masthuggskajen eller i närområdet 
för att minska behovet av resande. Livsmedelsinköp, 
förskola, arbetsplatser, kultur, rekreation, motion och 
lek ska kunna nås till fots eller cykel av alla boende inom 
området. Detta är särskilt viktigt för barn och unga, men 
innebär stora fördelar för alla människor. Genom korta 
avstånd och hög täthet på service och offentliga platser 
och funktioner förenklas vardagslivet, jämställdheten 
gynnas, och en klimatsmart livsstil underlättas. Detta 
förutsätter offentliga platser för motion, lek, umgänge, 
rekreation, vila och folkliv.

Stadsdelens innehåll och målpunkter ska stödjas av en 
god infrastruktur som säkrar tillgänglighet och hållbara 
resvanor. Särskilt fokus ska läggas vid barns rörlighet och 
behov i stadsmiljön. Viktiga aspekter för att underlätta 
och öka det hållbara resandet är hög tillgänglighet till 
de funktionerna och hög grad av upplevd enkelhet. 
Hållbara transporter måste placeras och utformas 
attraktiva för att utgöra förstahandsvalet för människor-
nas resvanor. Kraven för utformning av transportinfra-
strukturen och viktiga funktioner för hållbar mobilitet 
utgår ifrån Göteborg stads styrande dokument t ex 
Trafikstrategi och Cykelprogram.

Masthuggskajen ska utformas så stadsdelen inbjuder 
till ett långsiktigt hållbart resande, och hållbara resslag 

prioriteras. En tät stadsstruktur ska göra det attraktivt 
att gå, cykla och använda kollektivtrafiken. Det innebär 
att utformningen av stadsrummet och fastigheterna 
leder till att attraktiva cykelvägar och cykelparkeringar, 
trygga gångstråk, lättillgänglig kollektivtrafik, lättillgäng-
liga stationer för Styr & Ställ samt attraktiv och funktio-
nell bilpool blir ett naturligt och välanvänt inslag inom 
Norra Masthugget. Tydliga stråk, med klara gränser 
mellan privat och offentligt, gör att besökare känner sig 
bekväma med att röra sig genom området. 

Gångvägar och cykelvägar ska ha prioritet gentemot 
bilvägar, vilket åstadkoms genom medveten utformning 
där de hållbara trafikslagens anspråk formuleras och 
utformas först. Cykel- och gångvägarna ska vara gena, 
säkra och trygga.  Kollektivtrafiken är ett naturligt inslag 
i området, med närhet, orienterbarhet och enkelhet. 
Området utformas så att boende och besökande inte 
upplever att de har behov av bil. Företagen i området 
har tillgång till allt som behövs för ett hållbart resande. 
Bilpooler har en framskjuten roll i området, och 
bilpoolsbilarna är lättillgängliga för användarna. 

Särskild omsorg om barns perspektiv och behov ska 
prägla utformningen av säkra, lättförståeliga och trygga 
korsningspunkter. Ett stråk med uttalat fokus på barn-
vänlig utformning skapas och upplevelserika miljöer för 
barn kombineras med god framkomlighet. Gestaltnings-
principer som tas fram ska utgå från barns ögonhöjd.

För att kunna möjliggöra de ekosystemtjänster som 
området behöver, ska Masthuggskajens allmänna ytor 
(parker, gator, torg, kajer och andra offentliga platser) 
sammantaget uppnå en GRÖNYTEFAKTOR om minst 
0,3. Grönytefaktor kommer att variera kraftigt mellan 
områdets olika platser, men ska beräknas som total-
värde för all allmän platsmark. Det innebär att gators 
och torgs utformning, med framför allt stora träd och 
dagvattenhantering, kommer att få stor betydelse 
både för upplevelsen av området och för beräknad 
grönytefaktor.

I detaljplan för Järnvågsgatan mfl har konsortiet och stadens aktörer tillsammans jobbat 
med mobilitetsåtgärder for att bidra till ett mer hållbart resande och gynna stadslivet.
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3.4.1 Fotgängare och gångtrafik
För att Masthuggskajen ska karaktäriseras som en gång-
vänlig stadsdel behöver gatustrukturen vara KONTI-
NUERLIG, GEN och FINMASKIG. För att människor 
ska kunna ta sig fram till fots behöver strukturen också 
backas upp av många MÅLPUNKTER INOM GÅNGAV-
STÅND. Masthuggskajens gaturum ska uppfattas som 
attraktiva genom att dess golv och möblering samspelar 
med innehållet i husens gatuplan och med stråkens 
placering och utformning, och kompletterar varandra 
så att fotgängarens behov kan tillgodoses. Gångstråken 
ska upplevas som TRYGGA OCH SÄKRA alla tider på 
dygnet och alla årstider samt upplevas tillgängliga för 
alla människor oavsett funktionsvariationer och ålder.

Gatorna ska samtidigt vara både LÄNK OCH PLATS för 
gångtrafikanter. Gångtrafikanten vill på ett så snabbt, 
enkelt, tryggt och säkert sätt ta sig från en målpunkt 
till en annan. Då är gatans roll som länk, med kvaliteter 
som exempelvis GENHET, FINMASKIGHET OCH EN 
GOD STANDARD PÅ YTSKIKT, väldigt viktig. Samtidigt 
är gatan också en plats där gångtrafikanten vill vistas. 

Gångtrafikantens främsta fokus är då inte nödvändigt-
vis att ta sig snabbt till en målpunkt utan syftet med 
gångresan är också att befinna sig i gaturummet och 
uppleva det. Kvaliteter som är avgörande för att välja att 
gå längs en specifik gata kan bl a vara en VARIATION av 
service, handel och platser med grönska, SITTMÖJLIG-
HETER och sittplatser, och tillräckligt tilltagna ytor för 
att gå flera i bredd, i olika takt och för att kunna stå still 
utan att vara i vägen för andra. Dessa kvalitéer är också 
av särskild vikt för exempelvis äldre personer.  

Goda möjligheter att ta sig fram till fots är särskilt viktiga 
för barn. Utformning av gaturum ska göras med barns 
trygghet, säkerhet och orientering i fokus. För Mast-
hamnsgatans utformning ska särskilt fokus ligga på att 
förstärka gatans karaktär som vardagsplats för barn och 
unga. Barns ögonhöjd ska beaktas i utförande av både 
estetiska och praktiska detaljer.

yTOR FÖR GÅNGTRAFIK
GÅNGPASSAGE ELLER ÖVERGÅNGSSTÄLLE
BRO
yTOR DÄR GÅENDE ÄR PRIORITERADE
EVENTUELLT LÄGE FÖR BÅTSKyTTEL
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- No pavenemt hight difference
- Shared Space
- Pedestrians has priority
- Divide functions by pavement 
differences

3.4 Transport, mobilitet och tillgänglighet
03 EN STIMULERANDE OCH KONTRASTRIK PLATS MED TILLÅTANDE VARDAGSKULTUR

KVALITETSPROGRAM - DETALjPLAN föR bLANDAD STADSbEbyGGELSE VID jäRNVÅGSGATAN M fL INOM STADSDELEN MASTHUGGET I GöTEbORG 272018.01.26

3.4.2 Cykeltrafik
Masthuggskajen ska vara ett attraktivt område att cykla 
i. Därför ska cykelvägarna utformas så de upplevs som 
ett naturligt val för resan. Cykelstrukturen ska vara GEN, 
SÄKER, TRYGG, SAMMANHÄNGANDE och LOGISK. 
Besökande, verksamma och boende i området ska 
känna att cykeln är ett naturligt val för att göra lokala 
resor och resor till och från området OAVSETT TID PÅ 
DYGNET OCH TID PÅ ÅRET. Därför ska cykelvägarna 
hålla god kvalitet även under vintern. 

Trafikinfrastruktur och funktioner ska utformas för 
att underlätta och stödja cyklisterna i både vardags-
resor och fritidsresor. All utformning av cykelmiljöer i 
Masthuggskajen ska utgå ifrån att BARN SKA KUNNA 
CYKLA PÅ EGEN HAND i 10-12 årsåldern.   

Cykelstråk där FRAMKOMLIGHETEN är mycket god 
kompletteras med en FINMASKIG STRUKTUR av cykel-
banor som tillsammans kopplar ihop alla målpunkter 
både inom och utom stadsdelen. Cykelinfrastrukturens 
kopplingar till målpunkter i omgivande områden och 
sammanlänkningen med cykelstråk ska stödja vardagsli-
vet för de som bor, vistas och verkar i Göteborg.

Masthuggskajen ska innehålla attraktiva, väderskyddade 
och trygga cykelparkeringar med god kapacitet och 
kvalitet för olika behov och typer av cyklar. CYKELPAR-
KERINGARNA ska finnas i fastigheterna, vid service och 
andra målpunkter men också i det allmänna gaturum-
met. Området ska även innehålla SERVICEFACILITETER 
för cyklar. Cykelparkeringar fyller funktionen att skapa 
tillgänglighet till målpunkter samt att koppla samman 
cykelvägnätet med det övriga trafiksystemet, som till 
exempel kollektivtrafiken. Brister möjligheten att parkera 
säkert på viktiga platser minskar också möjligheten att 
äga en cykel vilket är en förutsättning för ökat cyklande.

KORTTIDSPARKERING ger god tillgänglighet till 
målpunkter och ska ligga i nära anslutning till entréer, 
vara synliga och lätta att nå. Placering och avgränsning 
är viktigt för att skapa ett ordnat intryck. Större parke-
ringar med väderskydd, väl synliga och upplysta, ska 
finnas vid större hållplatser och centrala platser. Närhet 
till målpunkt är av stor vikt för attraktiviteten.

För den som ska parkera över natten eller är önskar 
extra säker parkering finns LÅSTA CYKELPARKE-
RINGAR som är väl skyltade och lätta att hitta till. 
Cykelparkeringar i byggnad ska vara smidiga att angöra 
med alla typer av cyklar för alla typer av människor. 
Höjdskillnader bör undvikas eller utformas med ramper. 
För att bli trygga och attraktiva bör i cykelparkeringar 
i första hand placeras i marknivå och i lägen där andra 
människor rör sig. 

TRAFIKSÄKERHETEN är central för att fler ska välja 
cykeln. Där bilvägar korsar cykelbanor ska biltrafiken 
lämna företräde för cyklisterna. För att undvika konflikt 
med fotgängare ska cykelbanor vara tydligt SEPARE-
RADE FRÅN GÅNGBANOR. Längsgående bilparkering 
parallellt med cykelbanor ska undvikas då de skymmer 
sikten för cyklande barn och gör dem svåra att se för 
andra trafikanter. Särskilt fokus på TRAFIKSÄKERHET 
OCH TRYGGHET FÖR BARN ska läggas vid skolvägar 
och vägar till platser för fritidsaktiviteter. Tydlig utform-
ning och orienterbarhet är oftast det viktigaste ur ett 
barnperspektiv. Alla ytor med blandtrafik ska hastighets-
säkras utifrån det mest sårbara trafikslaget. 

BYT!!

P

PENDELCyKELNÄT
ÖVERGRIPANDE CyKELNÄT
BLANDTRAFIK
CyKEL- OCH GÅNGTRAFIK

LÅNECyKEL STyR & STÄLL

CyKELPARKERING (<40 platser)P

P

CyKELPARKERING (8-16 platser)

P

P

P

P

CyKELPARKERINGSANLÄGGNING (>400 platser)P

P

P

PEVENTUELLT LÄGE FÖR BÅTSKyTTEL
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3.4.3 Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken utgör ryggraden i det klimatsmarta 
skelettet av resmöjligheter till Masthuggskajen. Med en 
attraktiv och LÄTTILLGÄNGLIG kollektivtrafik förbättras 
möjligheterna för boende, verksamma och besökare i 
området att resa till andra delar av staden på ett hållbart 
sätt. Tillgängligheten till kollektivtrafik gör att Masthugg-
skajen knyts ihop på ett naturligt sätt med resten av 
stadens och regionens målpunkter i form av arbetsplat-
ser, service, nöjen och fritidsaktiviteter. 

Det ska alltid vara nära och enkelt att hitta till en 
hållplats och attraktiviteten ska vara hög oavsett tid på 
dygnet och årstid. Samtliga målpunkter inom området, 
liksom bostäder, arbetsplatser och viktiga vardagsfunk-
tioner såsom livsmedelsbutik och skolor, placeras med 
GÅNGAVSTÅND till kollektivtrafikhållplatser. 

Hållplatserna ska vara väderskyddade, trygga och lätta 
att ta sig till och från till fots för alla människor. Bra 
uppsikt och säkra övergångsställen är grundläggande 
behov som ska säkras. Hög kvalitet på beläggningen, 
plana ytor, platser för vila och tydliga markeringar och 
anvisningar är faktorer som ökar tillgängligheten för 
barn, äldre, personer med funktionsnedsättningar, och 
barnvagnar.

Knutpunkter och hållplatser ska tillhandahålla relevant 
INFORMATION utifrån resenärens behov. Det innebär 
bl a överblick framför allt från sittplatser, tydlig skyltning 
till omkringliggande platser, avstånd från hållplatser 
angivet i meter gång, tydlig realtidsskyltning för 
avgångar, samt skyltning till lånecyklar och bilpooler. 
Pedagogisk, tydlig och lättläst information ska också 
finnas för barn. Placering av stadens lånecykelstationer 
ska göras så att dessa är logiskt och enkelt samman-
kopplade med hållplatser.

Hållplatser utformas med god överblick och kvalitativ 
belysning för att öka känslan av TRYGGHET. Belys-
ningen bör utformas i mänsklig skala med lågt sittande 
belysning och riktad belysning som inte kastar långa 
skuggor. Miljön bör vara välskött och omhändertagen 
med en rumslig utformning som erbjuder god överblick 
både på dagen och kvällen. 

Igenkänning och riktmärke är viktigt för goda hållplatslä-
gen. Identitetsskapande konstnärliga inslag stärker håll-
platser som mötesplatser och de blir en naturlig punkt 
att stämma träff vid samt bidrar till Masthuggskajens 
identitet och karaktär. 

Linbanan ger boende, verksamma och besökare ett 
snabbt, enkelt och klimatsmart resealternativ till stadens 
målpunkter på norra sidan älven. Genom denna innova-
tiva lösning så kopplas stadens utbud av arbetsplatser, 
nöjen och service ihop oavsett om de ligger på norra 
eller södra sidan om älven. 

På kajen möjliggörs för framtida älvskyttel, under 
förutsättning att färjeläget inte medför att bullerkrav för 
närliggande bostäder överskrids. Skytteln ger då förut-
sättningar för att ytterligare stärka kopplingen till norra 
älvstranden.

Framförallt Järntorget, Masthuggstorget och Linbanan 
är goda lägen för SERVICE, gärna med blandade funk-
tioner och innehåll som befolkar platserna över stor del 
av dygnet. Ytor ska förberedas för att kunna samutnytt-
jas med sociala och kulturella aktiviteter och temporära 
arrangemang. Informationsteknologi och tillhörande 
tjänster är en naturlig del av den moderna hållplatsen. 
Tillgång till wi-fi, lokala kartor, interaktiv information t ex 
om miljöbelastning/besparing är exempel på detta.

SPÅRTRAFIK

LINBANA, MÖJLIGA LÄGEN

BIL- och BUSSTRAFIK

SPÅRVAGN HÅLLPLATS

BUSS HÅLLPLATS

BUSS REGLERHÅLLPLATS

BUSS- och SPÅRTRAFIK

BUSS och SPÅRVAGN HÅLLPLATS

FÄRJA

EVENTUELLT LÄGE FÖR BÅTSKyTTEL
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3.4.4 Biltrafik och parkering
Visionen på Masthuggskajen är att boende i området 
inte ska vara beroende av att äga egen bil utan ska 
kunna lösa sina resbehov med hjälp av gång, cykel, 
kollektivtrafik och bilpoolsbilar. Tillgängligheten kommer 
vara god, men framkomligheten kommer relativt andra 
färdslag vara begränsad för personbil. Bilparkering för 
privata bilar kommer finnas i samlade parkeringsanlägg-
ningar.  Den biltrafik som kommer att ske inom området 
kommer att vara anpassad till och underordnad gång, 
cykel och kollektivtrafik. Gatornas utformning dimen-
sioneras utifrån hastigheten max 40 km/h, och hastig-
hetssäkras till 30 km/h där gående och cyklande korsar 
körbanan. Boende kommer ha tillgång till BILPOOL i de 
samlade parkeringsanläggningarna, där bilpoolen ges 
attraktiva platser. Fordon i bilpooler är generellt mer 
energieffektiva och säkra än fordonsflottan i stort. För 
att säkerställa bästa möjliga fordon är det viktigt att ha 
med kvalitetskrav som borgar för dessa kvaliteter. Trots 
att antalet parkeringsplatser i området är begränsat ska 

det vara lätt att hitta en ledig plats, genom exempelvis 
skyltar och appar.

Alla parkeringsplatser SAMNYTTJAS för att öka till-
gängligheten. Parkeringsanläggningarna utformas efter 
Parkeringsbolagets hållbarhetsprogram och känns 
trygga och säkra för alla. I parkeringsanläggningarna 
ska det vara möjligt för besökare till innerstaden att 
parkera för att enkelt byta till kollektivtrafik eller cykel 
vid Masthuggstorget eller Järntorget. LADDNING 
AV ELFORDON ska också förberedas i alla nybyggda 
parkeringsanläggningar. 

3.4.5 Leveranser och angöring 
Transport, sophantering, varudistribution och citylo-
gistik ges god tillgänglighet i frirum och integrerade 
frirum, med exempelvis tidsfönster som bestäms utifrån 
en avvägning mellan god tillgänglighet för distribution, 
samt ambitionen att separera tung trafik från oskyddade 
trafikanter. God kvalitet på tillgänglighet för varudistri-
bution, med max 20 m mellan lastplats och avlämnings-
plats uppnås genom att mjuktrafikrum och integrerade 
transportrum regleras med korttidsparkering (10 min), 
vilket innebär stora möjligheter för samnyttjande mellan 
personbil och varudistribution. 

De längsgående ANGÖRINGSZONERNA markeras 
och gör långa med tydlig början och slut. Ytskikten 
där palldragare, rullbur och avfallskärl förs fram utförs 
släta och med små längs- och tvärlutningar. Placering 
av MILJÖRUM ska ske i samarbete med utformning av 
gatumiljön, så att angöring möjliggörs där de gör störst 
nytta och i så liten utsträckning som möjligt hindrar 
dagvattenhantering, gatugrönska eller vistelseytor.

Utformning av gatumiljön ska minimera antalet 
manövrar och eliminera backrörelser för distribu-
tions- och avfallshanteringsfordon vid angöring. 
SÄKERHETEN är särskilt viktig vid förskolor och på ytor 
där barn rör sig. Avfallshanteringen ska samordnas i 
gemensamma avfallsutrymmen, för att minsta antalet 
stopp med avfallsbil, och färre ytor behövs för angöring. 
Gemensamma avfallsutrymmen bör placeras på ställen 
som känns logiska för användarna. Möjlighet att byta 
saker i ÅTERBRUKSRUM är en trevlig service för 
boende och bidrar till att förebygga att avfall uppstår. 

För företag som får stora leveransvolymer, som livsmed-
elsbutiker och hotellanläggningar, behövs fördjupade 
utredningar för att säkerställa en ändamålsenlig VARU-
DISTRIBUTION. Utformning och reglering ska ge inci-
tament för att använda rena och energieffektiva fordon, 
t.ex. lastcyklar och mindre eldrivna fordon. 

FRIRUM (BARA FÖR GÅENDE)

INTEGRERAT FRIRUM (PRIORITERAT FÖR GÅENDE)

MJUKTRAFIKRUM (SAMSPEL MELLAN TRAFIKANTER)

INTEGRERAT TRANSPORTRUM 
(PRIORITERAT FÖR BILAR/KOLLEKTIVTRAFIK)

TRANSPORTRUM (BARA FÖR BILAR/KOLLEKTIVTRAFIK)

ANGÖRINGSVÄG
UPPSTÄLLNINGSPLATSER

IN-/UTFART

EV. TIDSTyRD ZON FÖR TUNGA FORDON

PARKERINGSANLÄGGNINGP

BILPOOLPLATSER

MÖJLIGGJORD ANGÖRING 
FÖR CITyLOGISTIK

P

P

P

P
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3.5.1 Parker och gröna värden
Masthuggskajen ska innehålla intressanta gröna miljöer 
som i sig är målpunkter inte bara för boende utan också 
för besökare. Området saknar stora sammanhängande 
parker, och måste därför fokusera på högre kvalitet 
och på god tillgång till små vardagsplatser. Parken 
ska innehålla SOCIALA FUNKTIONER (platser för 
umgänge, lek och aktivitet), REKREATIVA FUNKTIO-
NER (plats för avskildhet, lugn och ro) och EKOLO-
GISKA 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 besökare ska kunna hitta sina platser. Väl 
vald vegetation, med rejäla växtbäddar istället för i 
planteringslådor, och med varierande höjd och täthet, 
uppmuntrar till olika typer av vistelse och aktivitet. 
Det gör parken attraktiv för många olika grupper av 
människor.

Parker och gröna miljöer ska innehålla och synliggöra 
pedagogiska aspekter av ekosystemtjänster som dagvat-
tenomhändertagande, vegetation och mikroklimat. 
Kulturella 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 Masthuggskajens allmänna ytor 
(parker, gator, torg, kajer och andra offentliga platser) 
sammantaget uppnå en GRÖNYTEFAKTOR om minst 
0,3 (enligt C/O Citys beräkningsmetod). Grönytefaktor 
kommer att variera kraftigt mellan områdets olika 
platser, men ska beräknas som totalvärde för all allmän 
platsmark. Det innebär att gators och torgs utformning, 
med framför allt stora träd och dagvattenhantering, 
kommer att få stor betydelse både för upplevelsen av 
området och för beräknad grönytefaktor.

3.5.2 Grönytefaktor
Områdets höga exploateringsgrad ställer krav på 
kvalitativt arbete med ekosystemtjänster, där GRÖNY-
TEFAKTOR blir ett sätt att arbeta fram lösningar. Goda 
bostadsmiljöer, med kvalitativ grönska, är viktiga i den 
mycket täta staden.  
   
För att kunna möjliggöra de ekosystemtjänster som 
området behöver, har minimivärden och riktvärden för 
grönytefaktor tagits fram för Masthuggskajens kvarter-
smark och allmänna ytor (parker, gator, torg, kajer och 
andra offentliga platser).  
  
Områdets allmänna platsmark ska sammantaget uppnå 
en grönytefaktor om minst 0,4 (enligt C/O Citys beräk-
ningsmetod). Grönytefaktor kommer att variera kraftigt 
mellan områdets olika platser, men ska beräknas som 
totalvärde för all allmän platsmark. Det innebär att 
gators och torgs utformning, med framför allt stora träd 
och dagvattenhantering, kommer att få stor betydelse 
både för upplevelsen av området och för beräknad 
grönytefaktor.  
 
För fastigheter med bostadsgård i markplan gäller ett 
minimivärde om 0,5 (enlig Miljöbyggprogram Syds 
beräkningsmodell), med ett önskvärt riktvärde på minst 
0,6. För fastigheter utan bostadsgård, med takterrass 
eller andra lösningar, gäller ett minimivärde på 0,4. Skol- 
och förskolegårdar har ett minimivärde på 0,6. Bjälklag 
ska dimensioneras för att kunna hantera tillräckliga jord-
volymer för träd. Tak och väggar kan också utnyttjas för 
vegetation och ge plats för pollinerande insekter.

GRÖNA MILJÖER
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3.5.3 Förskola och skola
Förskole- och skolmiljöer ska utformas med hög kvalitet 
och med barns behov av KREATIVA, STIMULERANDE 
UTEMILJÖER i fokus. Utrymme för att påverka den 
egna miljön måste ges till alla barn. Löst material, vege-
tation av olika slag, möjligheter till odling och byggande, 
och ytor att röra sig fritt över, gynnar fantasi, kreativitet 
och hälsa, och bidrar till mer jämställda och jämlika 
lekar. 

Förskole- och skolmiljöer ska ges tillräckligt med yta för 
att rymma en STOR VARIATION AV FUNKTIONER 
inklusive öppna ytor för spontan lek, och tillräckligt hög 
kvalitet för att inspirera och locka till lek. 

Förskole- och skolgårdar ska utformas med stor FLEX-
IBILITET för att möta framtida behov. Gårdarna ska 
vara öppna och allmänt tillgängliga efter verksamhetens 
stängning. SAMNYTTJANDE av plats är centralt för 
ett kvalitativt vardagsliv, där boende och besökare ges 
tillträde till en stor variation av platser och funktioner. 
God belysning och aktiviteter som lämpar sig väl under 
kalla och mörka tider ska säkerställas. 

Parkytorna kompenserar inte de små förskolegår-
darna och samutnyttjande kan skapa undermåliga 
grönytor som inte tillgodoser alla användares behov. 
BKA -analysen visar på att samnyttjande kan göras i 
begränsad form.  

GRÖNYTEFAKTOR för förskole- och skolgårdar ska 
vara minst 0,6 (enligt C/O Citys beräkningsmetod) i 
Masthuggskajen. Detta minimivärde har satts för att 
säkerställa att kvalitativ utformning till viss del ska kunna 
kompensera för de ytmässigt små gårdarna. 

För förskolegårdar ska en lägsta acceptabla nivå för 
LEKVÄRDESFAKTOR vara +3. Lekvärdesfaktor är ett 
mått på kvaliteten på gårdarna, och ska tillämpas för 
att säkerställa varierad, pedagogisk och utvecklande 
lekmiljö.

GÅRD

FÖRSKOLA/SKOLA
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3.5.4 Dagvattenhantering
När Masthuggskajen utvecklas ska dagvatten omhänder-
tas lokalt, med fördröjning och viss rening innan vattnet 
når älven. Området ska utformas för att kunna hantera 
200 års återkomsttid för högvatten, och 100 år för regn. 

Både befintliga och nya byggnader måste separera 
avloppsvatten och dagvatten.

Längs Masthamnsgatan utvecklas ett dagvatten-
STRÅK, som både bidrar till gatans grönska, ger 
pedagogiska och estetiska värden och plats för lek, 
samtidigt som dagvattnet fördröjs och förs mot 
lågpunkten på Kommersplatsen. På Kommersplatsen 
finns dessutom översvämningsbara ytor, där vatten 
kan fördröjas vid stora skyfall. Längs Masthamnsgatan 
finns också underjordiska rörmagasin som kan fördröja 
dagvatten vid mycket stora nederbördsmängder. 
Dessa ska lokaliseras så att stråkets trädplanteringar 
inte störs, utan tvärt om kan dra nytta av och bidra till 
dagvattenhanteringen.

Parken i öster fungerar även den fördröjande för 
dagvatten vid stora skyfall. Därefter leds vattnet mot 
Rosenlundskanalen i öppna sänkor söder om Frilagret.

DAGVATTENHANTERING

DAGVATTENHANTERING PÅ GÅRD/TAK

ÖVERSVÄMNINGSBARA yTOR
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3.5.5 Ljudmiljö
Ljudmiljön kommer i hela Masthuggskajen att präglas 
av att det är en stadsmiljö med trafikbuller. Ljudnivåer 
och ljudmiljö kommer att skifta över dygnet och över 
veckan, kvällstid och helger kommer det att finnas 
tystare miljöer i skyddade lägen.

Ljudmiljöer utomhus skall stödja de funktioner och kvali-
teter som det offentliga rummet vill erbjuda. Genom att 
arbeta med SOUNDSCAPING, dvs. att aktivt utforma 
ljudmiljön med tillägg och maskering av ljud kan kvalite-
ter och funktioner stärkas. En översiktlig kartläggning av 
ljudmiljön i för planen centrala punkter har genomförts 
och ljudkvalitetsmål för respektive plats har specificer-
ats tillsammans med åtgärder. De åtgärder som sätts 
in för god ljudmiljö ska samspela med identitet och 
karaktär för området.

Skyddsåtgärder ska införas på utsatta ställen i form av 
bullerskärmar med stadsmässiga kvaliteter. 

Speciallösningar för bostäder i form av t ex ljudfällor ska 
ha godtagbara kvaliteter för gestaltning och karaktär. 
Principlösningar som delvis inglasning av balkong med 
fast glas upp till tak, absorbenter på väggar och tak, 
samt fönster på läsida under räckeshöjden och med tätt 
balkongräcke, kan användas för lägre ljudnivå i bostäder. 
Fasader som reflekterar ljud i stor utsträckning ska 
undvikas i området.

För att nå önskade ljudkvaliteter kan t ex lösningar för 
fasader (t.ex. ljudabsorberande material eller gröna 
fasader), skärmar, markbeläggning, vatten, naturljud 
(t.ex. lövsus, fågelkvitter), aktivitetsljud (t.ex. bollsport, 
handel), och ljudinstallationer tillämpas. 

SOVRUM

VÄDRINGSFÖNSTER
TRAPPHUS

LOFTGÅNG

BULLERSKYDDANDE 
GLASSKÄRM

BULLERSKYDDANDE 
GLASSKÄRM

LÄGENHET

BULLERSKYDDANDE 
GLASSKÄRM med luftspalt

ÖPPEN GÅRD

PRINCIP 1

PRINCIP 3

PRINCIP 2

TÄTT BALKONGRÄCKE
höjd 1100-1300mm

SOVRUM

BALKONG

DELVIS INGLASNING 
AV BALKONG

LJUDABSORBENTER

VÄDRINGSFÖNSTER
med exteriör glasskiva

SOVRUM

VÄDRINGSFÖNSTER
TRAPPHUS

LOFTGÅNG

BULLERSKYDDANDE 
GLASSKÄRM

BULLERSKYDDANDE 
GLASSKÄRM

LÄGENHET

BULLERSKYDDANDE 
GLASSKÄRM med luftspalt

ÖPPEN GÅRD

PRINCIP 1

PRINCIP 3

PRINCIP 2

TÄTT BALKONGRÄCKE
höjd 1100-1300mm

SOVRUM

BALKONG

DELVIS INGLASNING 
AV BALKONG

LJUDABSORBENTER

VÄDRINGSFÖNSTER
med exteriör glasskiva

ByGGNADER UTSATTA FÖR BULLER
BULLERSKÄRMAR

BULLERPROBLEMATIK
I FÖRHÅLLANDE TILL FUNKTION      
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3.5.6 Ljus, mörker och belysning
I Göteborg är det under nästan sex månader om året 
mörkt när de flesta är på väg till och från arbete, skola 
eller förskola. Det är därför väsentligt att de kvaliteter 
som lyfts fram vid planering av det offentliga rummet 
i dagsljus ska följa med vid planering av det offentliga 
rummet när det är mörkt.  Allt kan inte belysas, så det 
är viktigt att ta fram de element som gör att det känns 
omhändertagande att vistas utomhus hela dygnet.  

Samverkan mellan fastighetsägare och stadens 
förvaltningar ska säkerställa att dagsljus och belysning 
samordnas. Det gemensamma ansvaret för ljusförutsätt-
ningar ska finnas med i hela processen, från planering 
vidare genom projektering och genomförande, och 
fortsätta med samarbetsavtal i drift och förnyelse för att 
hålla området tryggt och omhändertaget.

För Masthuggskajen ska ett holistiskt synsätt på belys-
ningen antas, där all form av belysning analyseras i 
förhållande till hierarkier, strukturer och mänsklig skala. 
Trygghet, behovet av mörker samt rums- och identi-
tetsskapande ljus ska beaktas för hela området. BELYS-
NINGSPROGRAM FÖR SÖDRA ÄLVSTRANDEN ska 
utgöra grund för områdets gestaltning. Det definierar 
tretton ljuskaraktärer som tillsammans med god tillgång 
till dagsljus utgör en helhet. Karaktärerna genomförs i 
olika kombinationer för att stärka gestaltningen, samt 
skapa trygghet och orienterbarhet i områdets. Ljuska-
raktärerna kan genomföras med olika belysningsprinci-
per, armaturer, ljuskällor och riktningar.

Masthuggskajen ska vara en plats med spännande 
intryck i ögonhöjd – för både barn och vuxna. LJUS I 
MÄNSKLIG SKALA lokaliseras och integreras i ytor som 
människor kommer nära, som trappor, lekytor och 
planteringar. Det ger både tydlighet, trygghet och intres-
santa miljöer.

För att sätta ytterligare fokus på människor behövs ett 
MJUKT LJUS FRÅN LYKTOR. Ljuset lyser upp ansikten, 
skapar trygghet, och bidrar starkt till områdets identitet 
genom att en tydlig och områdesspecifik lykta används 
genomgående.

Genom att belysa fasader på viktiga byggnader skapas 
BLICKFÅNG OCH LANDMÄRKEN som fungerar både 
som målpunkter och för orientering. 

Även byggnader som inte är primära landmärken men 
har en karaktäristisk arkitektur kan med FASADBELYS-
NING bidra till upplevelsen av gaturummet genom att 
harmonisera med och komplettera övrig belysning. 

Skyltfönster ger LJUS FRÅN FASTIGHET som bidrar till 
den generella upplevelsen av gaturummet och trygghet. 

Belysning kan förstärka upplevelsen av det vattennära 
läget. LJUS OCH VATTEN ger vackra vattenspeglingar, 
där avskärmande armaturer sätter den belysta ytan i 
fokus. Även rörligt vatten lyfts fram genom belysning.

Vegetationen i området ska lyftas fram med LJUS PÅ 
GRÖNSKA. Det gäller både planteringar och trädalléer 
eller solitärträd som skapar rumslighet.

Möjlighet för temporära ljusinstallationer ges genom 
att vissa platser förses med eluttag. EVENEMANGSLJUS 
utgörs dels av julbelysning, men också av t ex medska-
pande och konstnärliga processer och av belysning till 
kulturarrangemang. 

Belysningen ska sätta fokus på områdets aktivite-
ter och göra dem attraktiva och tillgängliga för sin 
målgrupp. LJUS FÖR LEK OCH AKTIVITET kan integreras 
i utrustningen, och vara lekfullt utformat för att stärka 
aktiviteten.

Interaktivt ljus och MEDVERKANDE LJUS för barn 
handlar om upptäckarglädje, fantasi och inspiration för 
lek och allvar, och bidrar starkt till lusten att vilja vara 
ute även när det är mörkt. Belysning som planeras för 
barn är också bra för vuxna.  

AVSKÄRMAD TRAFIKBELYSNING är den ljuskaraktär 
som tar minst visuell plats i stadsrummet, samtidigt som 
den är nödvändig för att uppnå trafiksäkerhet. 

All belysning i Masthuggskajen ska stötta och samspela 
med de funktioner, platser och stråk som planeras. 
Särskild vikt ska läggas vid trygghet, orienterbarhet och 
barnperspektiv.

MASTHAMNSGATAN/GRÖNA STRÅKET

FÖRSTA LÅNGATAN

TORG OCH PLATSER

JÄRNTORGET

KOMMERSPLATSEN

MASTHUGGSTORGET

PARKEN

KAJKANTEN

LINBANAN
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I mars 2015 tecknade Älvstranden Utveckling AB ett 
samverkansavtal för arbetet med detaljplanen, med 
övriga konsortieparter. Ett tilläggsavtal till samverkans-
avtalet tecknades också i juni 2016. Parternas intention 
är att verka för en högre exploateringsgrad än den preli-
minärt bedömda i planprogrammet i syfte att uppnå 
förtätning av området och därigenom visionen med en 
blandad stad. De hållbarhetsmål som formulerats för 
projektet Masthuggskajen finns med som en bilaga till 
samverkansavtalet.

Genom att arbeta med en gemensam målbild, kopplad 
till hållbarhetsmål och med bred förankring inom 
konsortiet och Göteborgs stad, har förståelse för andra 
parters villkor och för stadens villkor kunnat stärkas.

Flera olika dialoger och deltagande processer har förts 
under arbetet med planprogram och detaljplan. Fortsatt 
inkludering av barn och unga i Masthuggskajens utveck-
ling är viktigt för planens genomförande. För att uppnå 
bra slutresultat där utvecklade platser faktiskt möter 
slutanvändarens behov och önskemål kan vissa platser 
utformas genom medskapandeprocesser.   

I samband med detaljplanens antagande tecknas explo-
aterings- och markfördelningsavtal mellan Älvstranden 
Utveckling och övriga konsortieparter, villkorat av 
lagakraftvunnen detaljplan. Hållbarhetsprogram med 
handlings- och uppföljningsplan kommer att vara en 
bilaga till avtalet. Det innebär att parterna kommer att 
åta sig att sig ett större ansvar för att bygga en långsik-
tigt hållbar stadsdel än som kan säkerställas av plan- och 
bygglovsprocessen. Det kan gälla frågor såsom bostads-
försörjning i form av hyresnivåer och lägenhetsstorlekar, 
gemensamt ansvar för verksamheter i bottenvåningar 
samt i övrigt bidra till att den gemensamma målbilden 
avseende områdets identitet förstärks. Mellan Älvstran-
den och respektive part ska även ingås överlåtelseavtal 
som träder i kraft överenskommen tid efter det att 
Detaljplanen vunnit laga kraft. 

3.6.2 Platsbyggnad
Utvecklingen av Masthuggskajen kommer att sträcka 
sig över många år. För att få kontinuitet i det liv och 
de aktiviteter som idag finns i området, och för att 
tidigt skapa nya platser och funktioner redan under 
utvecklingstiden, är det centralt att arbeta strategiskt 
med platsbyggnad. Ofta föreslås temporära åtgärder 
men detta leder mot det tillfälliga, undantaget, som 
sedan kan tas bort när det ”riktiga” kommer. Att istället 
utveckla platser kring vilka den framväxande stadsdelen 
kan byggas är värdeskapande. 

Planeringens rum upplevs ofta som exkluderande och 
planeringens språk, koder eller regler är svåra att tränga 
in i. Platsbyggnadsarbetet bidrar genom en proaktiv 
process till att skapa gemensam plats innan utbygg-
naden är klar. I arbetet med Masthuggskajen kan en 
process kring platsbyggande komplettera nuvarande 
projekt som en rådgörande funktion – för att bidra till 
att skapa nya rumsligheter och möjligheter, och för att 
utveckla de platser och verksamheter som redan finns 
i området. Flera befintliga byggnader och funktioner 
i planområdet kommer också att bevaras och bidra 
till kontinuitet, bl a Frilagerhuset, Folkets Hus och 
Fryshuset.

En av de platser som utvecklas tillsammans med 
nuvarande och framtida brukare är området runt 
Kommersen. Både verksamheten och byggnaden som 
sådan, och inte minst dess symboliska värde, är intres-
sant ur platsbyggnadsperspektiv. Respekt och hänsyn 
ska tas till platsens och människornas historia, för att 
föra vidare ett arv till framtida Masthuggskajen. 

Kommersens integrationsfrämjande funktion, där 
människor med olika bakgrund och från olika stadsdelar 
möts och interagerar, behöver säkras när Masthuggska-
jen utvecklas. På grund av Kommersens starka symbol-
värde och dess roll som identitetsmarkör i området har 
en platsbyggnadsprocess initierats i samverkan med 
befintliga aktörer i och kring Kommersen, med syfte 

att ta fram en utvecklingsplan för platsen. Platsbygg-
nadsprocessen ska också ta ställning till den befintliga 
byggnadens framtid, eventuell ny byggnation, och 
platsen som helhet med dess organisation och utveck-
lingsprocess. En mer ingående beskrivning av plats-
byggnadsprocessen, identitetsskapande och hantering 
av målkonflikter och synergier återfinns i kapitel fyra i 
Hållbarhetsprogrammet. Ytterligare fördjupning beskrivs 
i Strategisk platsbyggnad, som återfinns som bilaga till 
Hållbarhetsprogrammet.

Utgångspunkter i en platsbyggnadsprocess är att viktiga 
verksamheter och symboliska värden ska kunna bevaras 
och utvecklas i området. Förutsättningarna för småskalig 
verksamhet ska möjliggöras genom rimlig hyressättning, 
urban infrastruktur och organisation. Det befintliga 
livet ska ses som utgångspunkt för platsens transforma-
tion och bevaras så långt möjligt. Dessa principer bör 
genomsyra platsbyggnad inom hela Masthuggskajen.

3.6.1 Samverkan och fortsatt hållbarhetsarbete
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Stråk
- Masthamnsgatan 
- Första Långgatan    

Platser
- Platser längs Masthamnsgatan   

Bebyggelse   
- kv E1   
- kv E2
- kv E3    
- kv E4
- kv E5-E6
- kv D1     
- kv D2    
- kv D3     
- kv D4  

Stråk
- Emigrantvägen
- Kajstråket  

Platser
- Torget norr om Emigrantvägen
- Platsen vid Rosenlundskanalen 
- Platser längs kajkanten 

Bebyggelse
- kv A1    
- kv A2     
- kv A3
- kv A4

Stråk
- Järnvågsgatan, öst-västlig 
- Järntorgsgatans västra sida   
- Järntorget till Emigrantvägen
- Öster om Folket hus    

Platser
- Parken   
- Heurlins plats 
- Linbanans stationsområde  
- Olof Palmes plats

Bebyggelse
- kv B1   
- kv B2
- kv C1    
- kv C2
- kv C3      

Del 4: 
Halvön

Del 3: 
Järnvågen

Stråk
- Masthamnsgatan    
- Första Långgatan    

Platser
- Hållplats Masthuggstorget
- Kommersplatsen
- Platser längs Masthamnsgatan

Bebyggelse
- kv G1 
- kv G2
- kv G3    
- kv G4
- kv G5      
- kv G6
- kv F2 

Del 1: 
Masthamnsgatan
Västra delen 

Del 2: 
Masthamnsgatan
Östra delen

E4 

E1

E2 

E3 

D1
D3

D4
C1

C3

A3

A4
A1

B1 B2

A2

C2

D2

E5

E6

G1 

G2 

G4 G3

G6 

G5 

F2 

MHK : 04 Gestaltning
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Stråk, platser, offentliga rum, bebyggelse, verksamheter och kulturlager 
ska samspela. Barnperspektivet är särskilt viktigt att beakta

4.1 Barn i tät stad DELOMRÅDE 1-4
Del 4: 
Halvön

Del 3: 
Järnvågen

Barnperspektiv prioriteras 
för en stadsmiljö med hög 
kvalitet för barn och unga.

Barnperspektiv prioriteras 
för en stadsmiljö med hög 
kvalitet för barn och unga.

Barnperspektivet prioriteras 
för en stadsmiljö med god 
kvalitet för barn och unga 
i syfte att så långt möjligt 
kompensera för högt 
tempo, barriäreffekter och 
höga trafikflöden. På längre 
sikt finns en ambitionsnivå 
om att höja kvaliteten för 
barn och unga ytterligare.

Barnperspektiv prioriteras 
för en stadsmiljö med god 
kvalitet för barn och unga 
i en urban miljö med högt 
tempo.Del 1: 

Masthamnsgatan
Västra delen 

Del 2: 
Masthamnsgatan
Östra delen
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4.1 Barn i tät stad DELOMRÅDE 1-4

STRATEGISKA GESTALTNINGSÅTGÄRDER FÖR 
BARNPERSPEKTIVET

Gestaltning av planområdet ur e   fördjupat barnper-
spek  v avser a   op  mera användningen av planens 
struktur och funk  oner, se Barnkonsekvensanalys – 
Masthuggskajen – Detaljplan för blandad bebyggelse 
vid Järnvågsgatan m fl . del 3, som utgör bilaga  ll 
detaljplanen.

För a   u  orma en god livsmiljö för barn och unga har 
förutsä  ningen tät och hög stad  llsammans med na  o-
nella och kommunala normer, krav och policy utgjort 
grunden för åtgärdsförslag. Åtgärdsförslag och exempel 
på implementering samlas i barnkonsekvensanalysen i 
en opera  v matris. Strategin är a   överlappa, op  mera 
och samny  ja i sy  e a   hi  a former för kompensa  on 
när den täta stadsmiljön hindrar  llräckliga ytor för 
off entliga rum, gårdar, parker och samhällsservice.

PRINCIPER FÖR KOMPENSATION: ÖVERLAPPA, 
OPTIMERA, SAMNYTTJA
Principer gäller för:

Stråk

 Trafi kstruktur, huvudgata, lokalgata
 Korsningar

Platser och bebyggelse

 Park, torg, kaj och mindre platser
 Förskolor och förskolegårdar, grundskola
 Bostadsgårdar

Verksamheter och kultur

 Fysisk ak  vitet
 Kommersen 
 Samspel kulturverksamhet och off entligt rum

Innova  va lösningar (best och next prac  ce) ska 
 llämpas för a   kompensera och säkerställa färdig-

ställande av en god livsmiljö för barn och unga i tät 

stad. Stadsrum och livsmiljöer ska gestaltas med speci-
alistkompetens på urban täthet. De ska förses med 
behövliga kvaliteter i sin u  ormning och detaljering. 
Val av material ska verka för långsik  g och hållbar 
användning. 

KVALITETER, KARAKTÄR OCH GESTALTNING: 
PRIORITERAT BARNPERSPEKTIV

Nedan sammanfa  as punkter med särskild betydelse 
för barnperspek  v som inarbetats i respek  ve delområ-
desavsni  . Platser, stråk och kvarter beskrivs närmare i 
respek  ve avsni  .

Delområde 1 och 2
Inom Delområde 1 och Delområde 2 skall barnper-
spek  v prioriteras för en stadsmiljö med hög kvalitet 
för barn och unga. Inom området återfi nns följande 
kvaliteter, karaktärer och gestaltning med fokus på barn 
och unga:

 Inkluderande och inspirerande för alla åldrar
 Tillåtande gaturum för lek, vistelse och mobilitet
 Plats där barn och unga kan röra sig fri   i staden
 Barntempo
 Öppen och  llåtande stadsgata som uppmuntrar  ll 

gång och cykel 
 Småskaliga vardagsplatser med  llåtande atmosfär
 Många lekvänliga platser men inga lekplatser (gäller 

för Masthamnsgatan)
 Vardagsplatser för krea  vitet, lek och fysisk ak  vitet
 Urbant och ungdomligt parktorg 
 Kultur och krea  vitet återspeglat i stadsmiljön 
 Dagva  enhantering med lekvänlig u  ormning
 Bostadsgårdar: gemensamma utemiljöer på gård 

och takterrass ska erbjuda goda och varierade 
möjligheter  ll lek, ak  viteter och umgänge med 
mycket grönska (se kvartersspecifi ka grönytefakto-
rer för a   uppnå ekosystemtjänster)

 Förskolegård: U  ormas med specialistkompetens 
på urbana förskolemiljöer, samny  jande  llämpas

Delområde 3
Inom Delområde 3 skall barnperspek  vet prioriteras för 
en stadsmiljö med god kvalitet för barn och unga i sy  e 
a   så långt möjligt kompensera för högt tempo, barri-
äreff ekter och höga trafi kfl öden. På längre sikt fi nns en 
ambi  onsnivå om a   höja kvaliteten för barn och unga 
y  erligare. Inom området återfi nns följande kvaliteter, 
karaktärer och gestaltning med fokus på barn och unga:

 Högt tempo men stor trygghet
 Orienterbarhet och öppenhet
 Parken är en grön miljö med plats för ak  vitet, lek, 

avkoppling, vila och umgänge 
 Vardagsplatser för alla åldrar
 Va  en för lek, upplevelse och dagva  enhantering
 Bostadsgårdar: gemensamma utemiljöer på gård 

och takterrass ska erbjuda goda och varierade 
möjligheter  ll lek, ak  viteter och umgänge med 
mycket grönska (se kvartersspecifi ka grönytefakto-
rer för a   uppnå ekosystemtjänster)

 Förskolegård: U  ormas med specialistkompetens 
på urbana förskolemiljöer. Samny  jande Konverte-
ring grundskola, vad sa vi?

Delområde 4
Inom Delområde 4 skall barnperspek  v prioriteras för 
en stadsmiljö med god kvalitet för barn och unga i en 
urban miljö. Inom området återfi nns följande kvaliteter, 
karaktärer och gestaltning med fokus på barn och unga:

 Kajstråk där barn och unga kan röra sig fri   i staden
 Mo  ons- och promenadstråk med platser för 

vistelse, lek och ak  vitet
 Bostadsgårdar: gemensamma utemiljöer på gård 

och takterrass ska erbjuda goda och varierade 
möjligheter  ll lek, ak  viteter och umgänge med 
mycket grönska (se kvartersspecifi ka grönytefakto-
rer för a   uppnå ekosystemtjänster)

Samspel mellan offentliga rum 
och levande bottenvåningar. 
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4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN

G1 

G2 

G4
G6 

F2 

G5 

G3
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4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN



MASTHAMNSGATAN

FÖRSTA LÅNGGATAN
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2

2

3

1    HÅLLPLATS MASTHUGGSTORGET 

2    KOMMERSPLATSEN

3    PLATSER LÄNGS MASTHAMNSGATAN

skala 1:1000 (A3)0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

odling på tak (p-hus)

gatusport (t.ex. basket, 
pingis, skate)

gatusport (t.ex. basket, 
pingis, skate)

vardagshäng, grannar, 
umgänge, blomning

förskolegård

vardagshäng, grannar, 
umgänge, blomning

aktivt torg; marknad, 
skridsko, vardagshäng, 
uteservering
ungdomligt och urbant

MASTHUGGS-
TORGET

P-HUS

P-HUS

F2

G6
G4

G3

G1

G5
G2

1

3

3

4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN

FÖRSKOLA
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MASTHAMNSGATA

4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN  STRÅK

MASTHAMNSGATANS u  ormning varierar 
längs dess sträckning, men utgår i sin helhet 
från principen a   träd ska planteras överallt där 
träd kan planteras. Mycket händer utmed gatan 
som har e   oregelbundet och varierat u  ryck. 
Gatan erbjuder vardagsplatser med stor varia  on. 
Platserna är små, men fl yter ut över hela gatu-
rummet och får trafi kens has  gheter a   anpassas 
e  er barnens. Goda mikroklima  örutsä  ningar 
utny  jas för vardagshäng. Lek, blomning och 
krea  vitet genomsyrar dessa platser. Lekmöjlig-
heter för barn skall prioriteras. Gatan är uppdelad 
i mindre delar, där kvarter, platser, korsningar, 
målpunkter och entréer hjälper  ll a   forma 
gatans mönster. Olika markmaterial kan få 
dominera på olika delar. Betong, stål och asfalt 
är materialen som binder ihop hela sträckan. 
Till accenter och möbler utmed stråket används 
återbrukat material som granitblock från stadens 
stenlager, varvsplåt, eller träslipers.

Kvaliteter:

 Tillåtande gaturum för lek, vistelse och mobilitet
 Vardagsplats för enkla möten mellan boende och 

verksamma
 Kontrastverkan mellan olika ak  viteter och u  ryck
 En plats där barn och unga kan röra sig fri   i staden

Karaktär:

 Lekfull oregelbundenhet och varia  on i funk  on 
och gestaltning

 Barntempo
 Go   mikroklimat
 Småskaliga vardagsplatser med  llåtande atmosfär

Material:

 Återbrukat material
 Betong, stål, asfalt
 Växtlighet

Gestaltning:

 Lekfulla si  möbler återkommer längs gatan
 Grönska – ver  kal vegeta  on och öppen 

dagva  enhantering
 Många lekvänliga platser men inga lekplatser
 Omsorg om detaljer
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FÖRSTA LÅNGGATAN är vik  g för Göteborgs 
stadsbild och u  ormas som en stadsboulevard 
med tradi  onell, klassisk gestaltning. Stora träd 
längs gatans båda sidor förstärker det långa raka 
gaturummet sam  digt som de skapar mänsklig 
skala och behagliga miljöer för gående. Tro  oaren 
är uppbyggd av granit enligt den tradi  onella 
göteborgsmodellen med gångbanehallar men 
i modern tappning, och ljussä  s så a   man 
kan läsa av ansikten. Den kra  iga och breda 
ramstenen används som kantsten. Körytan för 
cykel och övriga fordon består av asfalt, medan 
gräs växer mellan spårvagnsspåren. 

Längs Första Långgatan stärks och komple  eras 
befi ntligt bu  ksutbud, idéburna verksamheter 
och restauranger. Genom a   fl y  a ut entréerna 
ökas kontakten med gatulivet. Mot väster, kring 
Masthuggstorget och Kommersplatsen, kommer 
förskola, kontor, och i viss utsträckning caféer 
och restauranger a   fi nna plats i de nya byggna-
derna vid den ombyggda hållplatsen. Däre  er tar 
bu  ker, t ex blomsterhandel, frisör samt livsmed-
elsbu  k vid. 

4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN  STRÅK

Kvaliteter:

 Öppen och  llåtande stadsgata som uppmuntrar  ll 
gång och cykel

 Stadsliv runt dygnet med bu  kslokaler och service
 En  llåtande koppling mellan gammalt och ny  

Karaktär:

 Stadsboulevad
 Klassisk och tradi  onell u  ormning
 Behaglig miljö för gående

Material:

 Breda tro  oarer med gångbanehallar
 Vegeta  on: gräs i spårvagnsspår och stora gatuträd
 Asfalt och granit

Gestaltning:

 Dubbelsidig allé
 Entréer mot gata 
 Varierat bu  ks- och verksamhetsutbud

FÖRSTA LÅNGGATAN
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4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN  PLATSER

1 HÅLLPLATS MASTHUGGSTORGET kopplar 
Masthuggstorget på Första Långgatans södra sida 
 ll Kommersplatsen på dess norra sida. Hållplats-

pla   ormarna görs extra djupa för a   inrymma 
även träd. På körbanan samsas cykel och övriga 
fordon med varandra u  ormat som en göteborgsk 
cykelfartsgata med övergångställen som priorite-
rar de gående. 

Kvaliteter:

 Sä  er fokus på hållbart resande 
 Gör det enkelt a   färdas kollek  vt och  ll fots

Karaktär:

 Trafi kplats på de gåendes villkor

Material:

 Material och u  ormning knyter Kommersplatsen  ll 
Masthuggstorget 

Gestaltning:

 Cykelfartsgata
 Goda si  platser för väntande resenärer
 Trädrader vid hållplatsen

1
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2

4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN  PLATSER

KOMMERSPLATSEN norr om Masthuggstorget 
förvaltar arvet e  er loppmarknaden Kommersen 
som idag är en vik  g symbol för områdets inklu-
dering och återbruk. Kommersplatsen är e   
urbant och ungdomligt parktorg med permanenta 
och temporära installa  oner, fysisk ak  vitet, och 
stor öppenhet för användares intressen. Stora 
träd och en svagt nedsänkt gräsyta möjliggör 
vardagshäng och blir en tydlig kontrast mot Lång-
gatorna och övriga täta område. En ny byggnad 
vid platsens norra del bör ta form genom en plats-
byggnadsprocess, för a    llgodose behov och 
intressen från nuvarande användare. Byggrä  en 
erbjuder en allmänt  llgänglig plats under tak, 
möjlig a   använda för marknader, ak  viteter eller 
evenemang. Byggnaden och platsen knyter an  ll 
uppgång  ll stadsodling på parkeringshusets tak. 

Vegeta  onsytan närmast Första Långgatan 
utgör en lågpunkt i området, och en större 
grusyta mellan gräsytan och ny byggnad i norr 
ska u  ormas för a   tåla översvämning vid stora 
skyfall. Flexibilitet och samutny  jande av plats 
möjliggörs t ex genom a   den grusade översväm-
ningsytan också kan fungera för skridsko, loppisar 
eller evenemang, eller genom a   platser för fysisk 
ak  vitet, t.ex. basket eller skate, kombineras med 
 llgänglighet för angöringstrafi k. Ljudmiljön skall 

präglas av folklivet och ak  viteterna på platsen. 
För a   nå önskad ljudkvalitet krävs e   stadsmäs-
sigt u  ormat bullerskydd mot Oscarsleden i norr; 
kanske täckt med vegeta  on eller med möjlighet 
 ll konstnärliga add-ons. Ljud som maskerar 

trafi kbuller, som sus från trädkronor eller buskar 
(även vinter  d där möjligt) är önskvärt.

Idag har platsen runt Kommersen en mycket stark 
visuell och social iden  tet tack vare loppmarknadens 
verksamhet och slutna form. Kommersens fasadmål-
ningar, i ständig förändring, är en stark symbol för 
områdets karaktär. Tillåtande u  ormning med plats 
för street art och graffi   , add-ons och förändringar ska 
känneteckna Kommersplatsen och dess omgivande 
byggnader även i fram  den.

Kvaliteter:
 Tillåtande plats för ak  vitet runt hela året och 

dygnet
 Utrymme för fl exibilitet och  llägg för boende och 

besökare
 Trygg plats där många grupper känner sig hemma
 Plats för temporära installa  oner, street art och 

förändring

Karaktär:

 Urbant och ungdomligt parktorg
 Tillåtande och vardagligt

Material:

 Återbrukat material
 Betong, stål, asfalt
 Växtlighet med höga träd och gräs

Gestaltning:

 Tekniska lösningar för  llfälliga verksamheter och 
installa  oner, bl a va  en, el och VA

 Olika former av fysisk ak  vitet
 Vistelseplats under trädkronor
 Översvämningsbar torgyta 

2
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Foto Sara Danielsson Foto Peter Soerensen

4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN  PLATSER

MASTHAMNSGATANS PLATSER gestaltas 
u  från principen a   träd ska planteras överallt där 
träd kan planteras. För a   Masthamnsgatan ska få 
en så grön karaktär som möjligt förutsä  er de  a 
a   nya och omlagda ledningar och rörmagasin 
ska placeras så a   påverkan av trädplantering 
minimeras. Näst e  er träd ska platser för vardags-
häng, krea  v lek och fysisk ak  vitet prioriteras. 
Mikroklima  örutsä  ningar och utrymme avgör 
var gaturummet kan  llåta platsbildningar. Gatan 
ska vara framkomlig för trafi k, men på de gåendes 
och de lekande barnens villkor, vilket betyder 
a   has  gheten ska hållas låg. För a   ljudmiljön 
inte skall präglas av trafi kbuller från Oscarsleden 
eller Första Långgatan, krävs bullerskärm ut mot 
Oscarsleden samt fokus på ljudmiljön vid u  orm-
ning av platser, t.ex. genom vegeta  onsklädda 
skärmar och prioritering av vegeta  on.

Formstarka möbler eller element som växlar 
innehåll längs med stråket markerar gatan som e   
stadsrum i sig. Inga lekplatser ska planeras in, men 
alla miljöer ska vara lekvänliga och uppmuntra  ll 
krea  v användning. Spontan fysisk ak  vitet ska 
gynnas genom fl erfunk  onella miljöer och genom 
enkla mo  onsstråk markerade längs gatan och 
vidare ut mot kajen och Skeppsbron. Vegeta  o-
nen bör bestå av stor andel ätbara växter. Gröna 
väggar ska fungera som stöd för övrig vegeta  on, 
för a   stärka önskad ljudmiljö och för en a  rak  v 
upplevelse. Dagva  enhantering ska ske i gatan, 
företrädelsevis i öppna kanaler och små regnträd-
gårdar men där det krävs kan va  net täckas  ll 
exempel med gallerdurk. Lekfull belysning och 
stort fokus på  llåtande konstnärlig gestaltning 
och öppenhet för invånares egna  llägg markerar 
gatans särprägel och sociala atmosfär. Återbrukat 
material samt enkla robusta material som betong, 
metall och trä används i u  ormningen.

Kvaliteter:

 Lugnt tempo med plats för enkla möten mellan 
boende och verksamma

 Inkluderande och inspirerande för alla åldrar
 Kultur och krea  vitet speglas i stadsmiljön

Karaktär:

 Upplevelse av grönska och lugnt tempo 
 Vardagsplatser för krea  vitet, lek och fysisk ak  vitet
 Små möten mellan grannar, verksamma och 

passerande

Material:

 Träd ska prioriteras – ska planteras överallt där träd 
kan planteras

 Lekfullt återbruk av material
 Belysning som gestaltande material

Gestaltning:

 Mångfunk  onella formstarka installa  oner och 
möbler för lek och ak  vitet

 Plats för add-ons, förändring och krea  vitet
 Dagva  enhantering med lekvänlig u  ormning ger 

naturvärden i stadsmiljön

3
3

3
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4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN  BYGGNAD G1 REFERENSER

G2

G1
IN-/UTFART
P-HUS

FÖRSKOLA

G6

G4

G3

planutsnitt skala 1:800exempel användning bottenvåning 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

ungefärligt utseende

Projektskisser: Kanozi Arkitekter

Volymstudie

Huvudentré

Entréer Lokaler/Övrigt

Möjlig entré

Genomgående trapphus

7-9 vån 10 540 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Småskaliga bostäder och 
verksamheter

 Gör det möjligt för alla, oavse   
ekonomisk bakgrund, a   bosä  a sig 
på Masthuggskajen

 Plats för gemenskap

Karaktär:

 Tillåtande brokighet
 Nytänkande, krea  vitet och lekfullhet
 Tre delar med varierande karaktär

Material:

 Trä och metall

Gestaltning:

 Varia  on i höjd och taklandskap
 Lastkajsinspirerad bo  envåning
 Gavelmo  v mot Kommersplatsen
 Omsorgsfull detaljering
 Uppglasade bostadsentréer mot 

p-hus i samtliga plan

Bostadsmiljöer:

 Gemensam takterrass med goda 
möjligheter för vegeta  on, lek och 
umgänge

 Direktkoppling  ll parkeringshusets 
taklandskap med plats för ak  vitet 
och odling

 Dagva  enhantering som kombinerar 
funk  on och upplevelsevärden för 
alla åldrar

 Balkonger med plats för odling och 
fl exibel användning

Bottenvåning:

 Lokaler med verkstadskaraktär, sk 
”garkaler”

 Många entréer, uppglasade par  er
 Flerfunk  onell tvä  stuga, miljörum 

och gemensamhetslokaler



exempel användning bottenvåning
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4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN  BYGGNAD G2 REFERENSER

G1

G2

G6G4

planutsnitt skala 1:800

Entré verksamhet

Entré p-hus fotgängare

Entré p-hus via annan 
byggnad

In-/utfart fordon

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Referens odling, Köpenhamn. 
Foto Lars Wimnell

Referens exteriör trappa
Konditaget Lüders, Köpenhamn.
Foto Peter Soerensen

Referens grönskande fasad, 
Konditaget Lüders, Köpenhamn.
Foto Peter Soerensen

Referens offentligt stadsrum på tak, Konditaget Lüders, Köpenhamn.
Foto Peter Soerensen

Grönskande taklandskap, Brooklyn. Foto Sara Danielsson

Läge för utåtriktad lokal

Projektskisser: Liljewall och Vilborg

Servicefunktioner/övriga ytor

Volymstudie

IN-/UTFART
P-HUS

8-9 vån 34400 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4 
GYF: riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Mångfunk  onell byggnad som 
bidrar  ll e   nära och  llgängligt 
område

 Taket innehåller kommersiell odling 
och mötesplatser och utgör e   
spektakulärt besöksmål

 Ny  jas inte hela parkeringsan-
läggningen  ll parkering fi nns 
möjlighet a   anlägga  ll exempel en 
idro  shall.

Karaktär:

 Norra fasaden ska kunna upplevas 
på nära håll i höga has  gheter och 
på långt håll s  llastående

 Parkeringen känns trygg och  llgäng-
lig för alla

 Nytänkande och höga hållbarhet-
sambi  oner i enlighet med Parke-
ringsbolagets hållbarhetsprogram

Material:

 Gröna fasader och tak

Gestaltning:

 Växthus på tak
 Visuellt tydlig och välkomnande 

entré  ll taket från Kommersplatsen
 Östra och västra fasaderna är öppna, 

för trygghet och ljusinsläpp  ll 
byggnaden

 Genomarbetad ljussä  ning ska 
 llämpas för trygghet

 Byggnaden ger e   grönt inslag i 
området

Bottenvåning:

 Lokaler i bo  envåning i östra gaveln 
mot Kommersplatsen

Princip in- / utfart under G1



exempel användning bottenvåning

G4
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4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN  BYGGNAD G3 REFERENSER

G2

planutsnitt skala 1:800

G6

G1

G3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Huvudentré

Entréer Lokaler/Övrigt

Genomgående trapphus

ungefärligt utseende

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

Projektskisser: Kanozi Arkitekter

Volymstudie

FÖRSKOLA

4-7 vån 3200 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Gemenskap och delande
 Innova  va lösningar för a   under-

lä  a hållbara livss  lar
 Spännande och inspirerande miljöer 

för alla åldrar

Karaktär:

 Tillåtande brokighet
 Två delar med varierande karaktär 

och höjd

Material:

 Stenmaterial
 Trä/metall
 Sedumtak

Gestaltning:

 Markerade bo  envåningar
 Varia  on i taklandskapet
 Grönskande balkonger och terrasser

Bostadsmiljöer:

 Taklandskap med goda möjligheter 
för vegeta  on, lek och umgänge

 Dagva  enhantering som kombinerar 
funk  on och upplevelsevärden för 
alla åldrar

 Tillgång  ll förskolans gård när verk-
samheten har stängt för dagen, men 
god  llgång  ll lek och ak  vitet ska 
erbjudas inom fas  gheten

 Gemensamma lokaler med plats för 
delande och samutny  jande, för 
både boende och verksamheter

Bottenvåning:

 Genomgående entréer
 Tvä  stuga  och gemensamhetsloka-

ler mot gården
 Lokaler och miljörum mot Första 

Långgatan



0 5 10 15 20 25 30 35 40exempel användning bottenvåning

4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN  BYGGNAD G4 REFERENSER

G2

planutsnitt skala 1:800

G6

G1

G4 G3

Huvudentré

Entréer Lokaler/Övrigt

Genomgående trapphus

ungefärligt utseende

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

Projektskisser: Kanozi Arkitekter

Volymstudie
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G3

FÖRSKOLA

5-11 vån 6200 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Innova  va lösningar för a   under-
lä  a hållbara livss  lar

 Funk  onsblandning
 Gemenskap och delande

Karaktär: 

 Inspirerat av fabriks- och 
industriu  ryck

 Tydlig bas med överdel

Material:

 Bas i tegel 
 Överdel i metall/trä, växtlighet 

Gestaltning:

 Markerade bo  envåningar
 Överdel med intrappningar och 

markerat avslut
 Ver  kala växthus och grönskande 

balkonger

Bostadsmiljöer:

 Taklandskap med goda möjligheter 
för vegeta  on, lek och umgänge

 Dagva  enhantering som kombinerar 
funk  on och upplevelsevärden för 
alla åldrar

 Ver  kala växthus för kommersiell 
och/eller boendes odling

 Tillgång  ll förskolans gård när verk-
samheten har stängt för dagen, men 
god  llgång  ll lek och ak  vitet ska 
erbjudas inom fas  gheten

 Gemensamma lokaler med plats för 
delande och samutny  jande, för 
både boende och verksamheter

Bottenvåning:

 Genomgående entré
 Tvä  stuga, miljörum och gemen-

samhetslokaler mot gården
 Lokaler mot Första Långgatan



FÖRSKOLA
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4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN  BYGGNAD G6 REFERENSER

G2

planutsnitt skala 1:800

G1

G6

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Huvudentré

Entréer Lokaler/Övrigt

Entréer Förskola

ungefärligt utseende

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

G4 G3

Projektskisser: Kanozi ArkitekterProjektskisser: Kanozi Arkitekter

Volymstudie

FÖRSKOLEGÅRD

2-12 vån 5800 kvm BTA
GYF min.värde: 0,6

Kvaliteter:

 Tillåtande brokighet
 Funk  onsblandning 
 Cykelparkering kopplad  ll förskola

Material:

 Mörkare stenmaterial i underdel
 Tak  la material 
 Tegel i mi  del
 Metallfasad i överdel

Gestaltning:

 Staplade volymer
 Nertrappning mot förskolegården
 Lekfullhet och krea  vitet 

med förskolan visuellt synlig i 
fasadu  rycket

 Karaktär av hamnmagasin

Förskolegård:

 Inhägnad gård med mycket vegeta-
 on i olika höjd och karaktär

 Möjlighet  ll odling
 Lägst lekvärdesfaktor 3
 U  ormas med träd, buskar 

och möjlighet  ll lek med löst 
naturmaterial

Bostadsmiljöer:

 Tillgång  ll förskolans gård när verk-
samheten har stängt för dagen, men 
goda gemensamma möjligheter 
 ll lek, ak  vitet och umgänge ska 

erbjudas inom fas  gheten

Bottenvåning:

 Förskola i två plan
 Lokal i hörnet mot Kommersplatsen/

Första Långgatan
 Servicefunk  oner i anslutning  ll 

bostadsentrén

exempel användning bottenvåning
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REFERENSER4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN  BYGGNAD G5

G1

G2

G5

F2

Läge för utåtriktad lokal

planutsnitt skala 1:8000 5 10 15 20 25 30 35 40

Servicefunktioner/övriga ytor

VolymstudieVolymstudie

Kvartershus 
1-3 vån 2400 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Utgångspunkter för fortsatt arbete:

 A   utgå från den befi ntliga 
byggnaden Kommersen för a   
utveckla en samlad publik plats, 
från Masthuggstorget ner  ll 
va  net.

 A   skapa en trivsam allmötes-
plats: torg, spårvagnssta  on, park 
 llsammans med icke kommersi-

ella och publika funk  oner. 
 A   Kommersen i delar fi nns kvar. 
 A   kvarteret närmst älven 

bebyggs med en upply   volym 
med publik bo  envåning och tak. 

 A   u  från förutsä  ningarna skapa 
en a  rak  v plats för barn där 
också byggnadernas väggar och 
tak ingår i upplevelsen.

exempel användning bottenvåning
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REFERENSER4.2 Delområde 1 MASTHAMNSGATAN - VÄSTRA DELEN  BYGGNAD F2

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

planutsnitt skala 1:8000 5 10 15 20 25 30 35 40

ungefärligt utseende

F2

Projektskisser: Erseus Arkitekter

Entréer

Infart/Utfart

Volymstudie

7-14 vån 15000 kvm BTA
GYF min värde: 0,4 
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Funk  onsblandning med lokaler 
och bostäder

 Öppen bo  envåning för levande 
stadsmiljö och trygghet

Material:

 Tegel, sten, keramiska material
 Metall, terrazzo
 Glas
 Gröna tak

Gestaltning:

 Lä   högdel
 Stadig sockel
 Takterrasser
 Glasad toppdel, orangeri.

Bostadsmiljöer:

 Gemensamma utemiljöer på 
takterrass ska erbjuda goda och 
varierade möjligheter  ll lek och 
umgänge.

Bottenvåning:

 Förhöjd bo  envåning med tydlig 
stadskaraktär

 Entréer mot Första Långgatan

exempel användning bottenvåning
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4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN

E4 

E1
E2 

E3 

D1
D3

D4

D2

E5

E6
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4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN



MÖJLIGT LÄGE
LINBANA

MÖJLIGT 
LÄGE
LINBANA
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1

1
1

1    PLATSER LÄNGS MASTHAMNSGATAN skala 1:1000 (A3)0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

vardagshäng, grannar, 
umgänge, blomning

lekfunktion

kollektivtrafikplatser,
intensiv rörelse

LIVSMEDEL

P-HUS

kommersiella platser,
uteservering

kommersiella platser,
uteservering

D2

D1
D4

D3 C1

E2
E1

E5

E4

E3
1

1

MASTHAMNSGATAN

FÖRSTA LÅNGGATAN

4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN
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4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN  STRÅK

MASTHAMNSGATANS u  ormning varierar längs 
dess sträckning. Mycket händer utmed gatan som 
har e   oregelbundet och varierat u  ryck. Gatan 
är uppdelad i mindre delar, där kvarter, platser, 
korsningar, målpunkter och entréer hjälper  ll a   
forma gatans mönster. Olika markmaterial kan få 
dominera på olika delar. 

Masthamnsgatan genomsyras av vardagsplatser 
med stor varia  on genom vardagshäng, lek, 
blomning och krea  vitet. Betong, stål och asfalt är 
materialen som binder ihop sträckan. Till accenter 
och möbler utmed stråket används återbrukat 
material som granitblock från stadens stenlager, 
varvsplåt, eller träslipers. Gemensamhetslokaler 
för bostadsrä  sföreningar med t ex gemensamma 
vardagsrum och  llagningskök blir inslag i bo  en-
våningen som bidrar med liv och rörelse kvälls  d. 
Småbu  ker och smålokaler för företag bidrar  ll 
en mix i innehåll, skala och en blandning mellan 
temporärt och permanent.

Längs Masthamnsgatans östra kvarter skapar 
linbanesta  onen, Stenas entré  ll båtarna, samt 
livsmedelsbu  k e   starkt fl öde av människor 
under stora delar av dygnet. I kvarteret närmast 
linbanan fi nns underlag för kommersiell verksam-
het, med småbu  ker, caféer och restauranger. 

Kvaliteter:

 Tillåtande gaturum för lek, vistelse och mobilitet
 Vardagsplats för enkla möten mellan boende och 

verksamma
 Kontrastverkan mellan olika ak  viteter och u  ryck
 En plats där barn och unga kan röra sig fri   i staden

Karaktär:

 Lekfull oregelbundenhet och varia  on i funk  on och 
gestaltning

 Barntempo
 Go   mikroklimat
 Småskaliga vardagsplatser med  llåtande atmosfär

Material:

 Återbrukat material
 Betong, stål, asfalt
 Växtlighet
 Ytskikt vid ev. linbanesta  on: släta naturstensytor

Gestaltning:

 Återkommande lekfulla si  möbler
 Grönska – ver  kal vegeta  on och öppen 

dagva  enhantering
 Många lekvänliga platser men inga lekplatser

MASTHAMNSGATA

3D SEKTION Masthamnsgatan



FÖRSTA LÅNGGATAN
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4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN  STRÅK

FÖRSTA LÅNGGATAN är vik  g för Göteborgs 
stadsbild och u  ormas som en stadsboulevard 
med tradi  onell, klassisk gestaltning. Stora träd 
längs gatans båda sidor förstärker det långa raka 
gaturummet sam  digt som de skapar mänsklig 
ska och behagliga miljöer för gående. Tro  oaren 
är uppbyggd av granit enligt den tradi  onella 
göteborgsmodellen men i modern tappning med 
gångbanehallar. Den kra  iga och breda ramstenen 
används som kantsten. Körytan består av asfalt, 
medan gräs växer mellan spårvagnsspåren.

Längs Första Långgatan stärks och komple  eras 
befi ntligt bu  ksutbud, idéburna verksamheter 
och restauranger. Genom a   fl y  a ut entréerna 
ökas kontakten med gatulivet. Kvarteret närmast 
Järntorget kan innehålla fl er mindre bu  ker med 
inslag av kontors- och föreningslokaler samt café 
eller restauranger.

Kvaliteter:

 Öppen och  llåtande stadsgata som uppmuntrar  ll 
gång och cykel

 Stadsliv runt dygnet med bu  kslokaler och service
 En  llåtande koppling mellan gammalt och ny  

Karaktär:

 Stadsboulevad
 Klassisk och tradi  onell gestaltning
 Behaglig miljö för gående 
 Varierat bu  ks- och verksamhetsutbud

Material:

 Breda tro  oarer med gångbanehallar
 Vegeta  on: gräs i spårvagnsspår och stora gatuträd
 Asfalt och granit

Gestaltning:

 Dubbla trädrader
 Entréer mot gata 
 Dagva  enhantering

3D SEKTION Första Långgatan
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4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN  PLATSER

1 MASTHAMNSGATANS PLATSER gestaltas 
u  från principen a   träd ska planteras överallt där 
träd kan planteras. För a   Masthamnsgatan ska få 
en så grön karaktär som möjligt förutsä  er de  a 
a   nya och omlagda ledningar ska placeras så a   
påverkan av trädplantering minimeras. Näst e  er 
träd ska platser för vardagshäng, krea  v lek och 
fysisk ak  vitet prioriteras. Mikroklima  örutsä  -
ningar och utrymme avgör var gaturummet kan 
 llåta platsbildningar. Gatan ska vara framkomlig 

för trafi k, men på de gåendes och de lekande 
barnens villkor, vilket betyder a   has  gheten ska 
hållas låg. 

Formstarka möbler eller element som växlar 
innehåll längs med stråket markerar gatan som 
e   stadsrum i sig. Inga lekplatser ska planeras 
in, men alla miljöer ska vara lekvänliga och 
uppmuntra  ll krea  v användning. Spontan 
fysisk ak  vitet ska gynnas genom fl erfunk  o-
nella miljöer och genom enkla mo  onsstråk 
markerade längs gatan och vidare ut mot kajen 
och Skeppsbron. Vegeta  onen bör bestå av stor 
andel ätbara växter. Gröna väggar ska fungera 
som stöd för övrig vegeta  on och för en a  rak  v 
upplevelse. Dagva  enhantering ska ske i gatan, 
företrädelsevis i öppna kanaler och små regnträd-
gårdar men där det krävs kan va  net täckas  ll 
exempel med gallerdurk. Lekfull belysning och 
stort fokus på  llåtande konstnärlig gestaltning 
och öppenhet för invånares egna  llägg markerar 
gatans särprägel och sociala atmosfär. Återbrukat 
material samt enkla robusta material som betong, 
metall och trä används i u  ormningen. 

Kvaliteter:

 Lugnt tempo med plats för enkla möten mellan boende 
och verksamma

 Inkluderande och inspirerande för alla åldrar
 Kultur och krea  vitet speglas i stadsmiljön

Karaktär:

 Upplevelse av grönska och lugnt tempo 
 Vardagsplatser för krea  vitet, lek och fysisk ak  vitet
 Små möten mellan grannar, verksamma och 

passerande

Material:

 Träd ska prioriteras – ska planteras överallt där träd kan 
planteras

 Lekfullt återbruk av material
 Belysning som gestaltande material

Gestaltning:

 Mångfunk  onella formstarka installa  oner och möbler 
för lek och ak  vitet

 Plats för add-ons, förändring och krea  vitet
 Dagva  enhantering med lekvänlig u  ormning ger 

naturvärden i stadsmiljön

1
1

11



planutsnitt skala 1:800

Vy E1 från Masthamnsgatan

Referensbild fasad skivmaterial

Referensbild bottenvåning

Referensbild volymuppdelning & kulörskala

Volymstudie

Projektskisser: Wingårdhs

E4

E2

E5
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4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN  BYGGNAD E1 REFERENSER

Entréer

0 5 10 15 20 25 30 35 40

15-19 vån 6900 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Möjlighet  ll många mindre lägenheter

Karaktär:

 Riktmärke längs stråket 
Masthamnsgatan

Material:

 Glas
 Skivmaterial
 Sedumtak/låglutande tak

Gestaltning:

 Enkel volym
 Indragna balkonger

Bostadsmiljöer:

 Bullerskyddande lösningar för bostäder 
krävs

 Gemensamma utemiljöer ska erbjuda 
goda och varierade möjligheter  ll lek 
och umgänge

 Dagva  enhantering som kombinerar 
funk  on och upplevelsevärden för alla 
åldrar

Bottenvåning:

 Transparent och öppen

exempel användning bottenvåning

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

E6
E1

E3



planutsnitt skala 1:800

Vy E5 från Värmlandsgatan

Referensbilder glasfasader

Referensbilder glasbyggnader med inbjudande bottenvåning

Volymstudie

Projektskisser: Wingårdhs
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4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN  BYGGNAD E5-E6 REFERENSER

E4 E3

E6

E5

E2
E1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Entréer Lokaler

Framtida entré

5-7 vån 7750 kvm BTA
GYF min värde: 0,4 
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Målpunkt för gående resenärer med 
Stenas Danmarksfärjor som bidrar  ll 
fl ödet längs gatan

 Spännande kontrastverkan genom 
nybyggnad ovanpå  digare 
kontorsbyggnad

Karaktär:

 Kontrast mot omgivande 
bostadskvarter

Material:

 Glas
 Metall
 Sedumtak/låglutande tak

Gestaltning:

 E5 Transparent paviljong med ny tydlig 
entré  ll befi ntligt kontorshus 

 E6 Opak glasvolym ovanpå befi ntlig 
kontorsbyggnad.

Bottenvåning:

 Transparent och öppen
 Inbjudande verksamhet
 Ny tydlig entré  ll Stenabron och 

Danmarksterminalen

exempel användning bottenvåning

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor



planutsnitt skala 1:800

Fasad med repetitiv artikulering

Materialmässigt 
sammanhållen volym

Ett samtida magasin

Exempel på materialTydligt markerat tak

Projektskisser: White

Volymstudie

04 GESTALTNING

KVALITETSPROGRAM - DETALJPLAN FÖR BLANDAD STADSBEBYGGELSE VID JÄRNVÅGSGATAN M FL INOM STADSDELEN MASTHUGGET I GÖTEBORG 622018.01.26

4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN  BYGGNAD E2 REFERENSER

D1

D2
E3

E2

E4

E1

Entréer

In-/utfart garage

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Magasinet
7,5 vån 8900 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Nu  da hamnmagasin som bygger 
vidare på närområdets historiska arv

Karaktär:

 Rus  k byggnad med tyngd
 Läsbart och synligt tak
 Fönster som hål i mur

Material:

 Fasad av tegel eller likvärdigt
 Tegeltak alterna  vt sedum

Gestaltning:

 Sammanhållen och enkel volym 
 Tydlig geometri med repe   v 

ar  kulering
 Omsorgsfullt skulpterad relief

Bottenvåning:

 Bo  envåning synlig i komposi  onen
 Vik  ga entréer mot gatumiljön i söder
 Entré mot norr förbereds inför a   

leden i fram  den omvandlas  ll stads
gata                           

 Leveranser kommer a   ske från 
Masthamnsgatan

exempel användning bottenvåning

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor



planutsnitt skala 1:800

Projektskisser: Wingårdhs
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4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN  BYGGNAD E3 REFERENSER

E4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

D2

E3

Entréer

In-/utlast Livsmedelsbutik

4-9,5 vån 13900 kvm BTA
GYF min.värde: 0,5
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Funk  onsblandat kvarter
 Möjlighet  ll större matbu  k

Karaktär:

 Modernt bostadshus

Material:

 Tegel
 Metall
 Sedumtak/låglutande tak

Gestaltning:

 Ver  kalt indelat kvarter
 Varia  on i volym, höjd, takvinklar
 Indragna hörn
 Balkonger och terrasser

Bostadsmiljöer:

 Gemensamma utemiljöer på gård 
och takterrass ska erbjuda goda och 
varierade möjligheter  ll lek, ak  vitet 
och umgänge

 God och varierande vegeta  on och 
möjlighet  ll odling ska fi nnas på 
gemensamma ytor

 Dagva  enhantering som kombinerar 
funk  on och upplevelsevärden för alla 
åldrar

 Inga privata uteplatser på 
bostadsgården

Bottenvåning:

 Öppen bo  envåning i en tydlig 
konstruk  v ram

 Entréer i indrag
 Portar för varuleveranser och angöring
 Cykelparkering för livsmedelsbu  k
 Avfallsrum

Referensbild sammansatt kvarter, materialitet och kulörer

Vy E3 längs Masthamnsgatan

Vy E3 längs Första LånggatanVolymstudie

Referensbilder  tegel och murdetalj

exempel användning bottenvåning

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor



planutsnitt skala 1:800

REFERENSERREFERENSER

Vy E4 längs Första Långgatan

Referensbild takvåningar Referensbilder tegel och metall

Referensbild sammansatt kvarter, materialitet och kulörer

Volymstudie

Projektskisser: Wingårdhs
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4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN  BYGGNAD E4 REFERENSER

E3

E4

E5

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5-11 vån 18000 kvm BTA
GYF min.värde: 0,5
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Funk  onsblandat kvarter

Karaktär:

 Modernt bostadshus

Material:

 Tegel
 Metall
 Sedumtak/låglutande tak

Gestaltning:

 Ver  kalt indelat kvarter
 Varia  on i volym, höjd, takvinklar
 Indragna hörn
 Balkonger och terrasser

Bostadsmiljöer:

 Gemensamma utemiljöer på gård 
och takterrass ska erbjuda goda och 
varierade möjligheter  ll lek, ak  vitet 
och umgänge

 God och varierande vegeta  on och 
möjlighet  ll odling ska fi nnas på 
gemensamma ytor

 Dagva  enhantering som kombinerar 
funk  on och upplevelsevärden för alla 
åldrar

 Inga privata uteplatser på 
bostadsgården

 Bullerskyddande lösningar ska genom-
föras för utsa  a bostäder

Bottenvåning:

 Öppen bo  envåning i en tydlig 
konstruk  v ram 

 Entréer i indrag

Entréer

exempel användning bottenvåning

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor



planutsnitt skala 1:800

Projektskisser: White

Volymstudie

MÖJLIGT LÄGE 
FÖR LINBANA
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4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN  BYGGNAD D1 REFERENSER

E3
D2

Tegelhuset
16 vån 12100 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 En tydlig karaktär som underlä  ar 
orientering och förstärker områdets 
iden  tet

Karaktär:

 Höghus som får sin form av staplade 
volymer

 En karaktärsskapande byggnad som 
bygger vidare på närområdets tak  la 
materialitet

Material:

 Tegel/sten eller likvärdigt

Gestaltning:

 Djup i fasad förstärker teglets rus  ka 
materialitet

 Genom sin förskjutna form skapas en 
dynamisk volym

 Enkel och regelbunden geometri i 
fasad

Bottenvåning:

 Hög bo  envåning
 Markerad huvudentré mot Mast-

hamnsgatan i söder
 Entré mot norr förbereds inför a   

leden i fram  den omvandlas  ll 
stadsgata

D3

Entréer

D4

0 5 10 15 20 25 30 35 40exempel användning bottenvåning

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

D1
”Öppningar i mur”Exempel på fasadartikulering

Huset får sin form av staplade volymer Teglets materialitet som fasaduttryck

I kontext



planutsnitt skala 1:800

Projektskisser: White

Volymstudie

MÖJLIGT LÄGE 
FÖR LINBANA
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4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN  BYGGNAD D3 REFERENSER

D2

D1

“Vågen”
12 vån 11550 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 En märkesbyggnad som fungerar som 
landmärke för orientering och iden  tet 

 Möjligt läge för entré  ll linbana i 
bo  envåningen

Karaktär:

 ”Vågen ” - e   höghus med tydlig egen 
karaktär

 Skulptural gestalt som speglar platsen

Material:

 Glas och natursten eller likvärdigt

Gestaltning:

 Hög sockel med stor transparens 
 Upply   iden  tetsskapande volym
 Grönt tak med god och varierande 

vegeta  on
 Omsorgsfullt u  ormad 

dagva  enhantering

Bottenvåning:

 Bo  envåningarna markeras synligt i 
komposi  onen

 Huvudentréer mot öster och söder
 Entréer mot tre väderstreck

Läge för utåtriktad lokal

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Älvens vattenyta inspirerar Vågornas form

Exempel på vågformat glas En öppen entré som bjuder in staden 

Skulptural gestaltning som speglar rörelsen på platsen

exempel användning bottenvåning

D3
D4

Entréer

Servicefunktioner/övriga ytor

E3



planutsnitt skala 1:800

Projektskisser: White

Volymstudie

Entréer

Möjlig entré vid linbanestation

MÖJLIGT LÄGE 
FÖR LINBANA
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4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN  BYGGNAD D4 REFERENSER

E3
D2

5 vån  4900 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

  Skyddad och grönt tak/ grön terrass
 Bidrar  ll en varierad gatufasad

Karaktär:

 Lägre volym som kilas in mellan två 
karaktäris  ska höga byggnader

Material:

 Glas 

Gestaltning:

  Transparent byggnad
 Omsorgsfull detaljering
 Grönt tak med god och varierande 

vegeta  on
 Omsorgsfullt u  ormad 

dagva  enhantering

Bottenvåning:

 Synlig i komposi  onen
 Entré mot Masthamnsgatan i söder

D1

exempel användning bottenvåning

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

D3
D4

Grön terrass

Överhäng mot Masthamnsgatan Terrassen ligger skyddad mellan de höga volymerna

Vy från linbanan

Synlig stomme bakom transparent fasad



planutsnitt skala 1:800

ungefärligt utseende

Projektskisser: Arkitektbyrån design

Volymstudie
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4.3 Delområde 2 MASTHAMNSGATAN - ÖSTRA DELEN  BYGGNAD D2 REFERENSER

E3
D2

D1

Läge för utåtriktad lokal Entréer

0 5 10 15 20 25 30 35 40

16 vån 9600 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Platsbildning mot Nordhemsgatan

Karaktär:

 U  rycksfulla balkonger
 Burspråk
 Takterrass
 Rik detaljering

Material:

 Tegel, betong, sten, keramiskt material
 Bullerdämpande balkongskärmar

Gestaltning:

 En ar  kulerad gestaltning av balkong-
erna hjälper  ll a   ta hand om en 
utmanande ljudmiljö.

 Indragna balkonger i de lägre planen 
säkerställer siktlinjen mot va  net. 

 Fasader som knyter an  ll Första Lång-
gatans befi ntliga byggnader.   

Bostadsmiljöer:

 Gemensam utemiljö på takterrass 
erbjuder goda och varierade möjlighe-
ter  ll ak  vitet och umgänge.

 Rymliga balkonger för de boende 
ger plats för utevistelse, utsikt och 
grönska.

Bottenvåning:

 Entré mot Första Långgatan
 Tvåvåningsmo  v
 Platsbildning mot Nordhemsgatan

exempel användning bottenvåning

Servicefunktioner/övriga ytor
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4.4 Delområde 3 JÄRNVÅGEN 

C1

C3

B1 B2

C2
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4.4 Delområde 3 JÄRNVÅGEN



skala 1:1000 (A3)0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

HOTELL
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4.4 Delområde 3 JÄRNVÅGEN  PLATSER

1

2

1    ÖSTRA PARKEN

2    MULTISPORT

3    HEURLINS PLATS

4    LINBANANS STATIONSOMRÅDE    

5    OLOF PALMES PLATS

3

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 skala 1:1000 (A3)

C1
D3

C2

C3

B1

B2

JÄRNTORGET

gröna gaturum

hårdgjort 
parkrum, 
servering

förskolegård

tät vegetation, 
avkoppling, vila

vardagshäng, 
umgänge, park

kollektivtrafikplatser,
intensiv rörelse
evenemang

evenemang
& vistelse

FOLKETS HUS

FÖRSKOLA

FRILAGRET

4

MÖJLIGT 
LÄGE 
FÖR 
LINBANA
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4.4 Delområde 3 JÄRNVÅGEN  STRÅK

JÄRNVÅGSGATAN, ÖST VÄSTLIG KOPPLING: 
Korsningen där Masthamnsgatan möter Järnvågs-
gatan är central både i det fysiska området och i 
mobilitetsfl ödena. Här möts de gröna och röda 
stråken, och här ankommer boende och besökare 
med kollek  vtrafi k av olika slag. Gatuövergången 
måste gestaltas med stor omsorg för barn och 
oskyddade trafi kanter.

Ambi  onen är a   överbrygga korsningen som en 
mental och fysisk barriär mellan östra och västra 
delen av området. Analys av nuvarande trafi k-
förutsä  ningar visar a   det inte kan säkerställas 
a   överbryggningen kan realiseras på kort sikt, 
trots höga ambi  onsnivåer vad gäller gestaltning 
och barnperspek  v. Ambi  onsnivån om a   över-
brygga Järnvågsgatan och knyta ihop området 
kvarstår dock på längre sikt. På kort sikt inriktas 
gestaltningen på a   minska barriäreff ekten enligt 
beskrivningen i kvalitetsprogrammet. På längre 
sikt är ambi  onsnivån a   överbygga barriären och 
möjliggöra för e   starkt stråk, även för barn och 
unga, mellan Masthamnsgatan och östra parken.

Ljudmiljön i anslutning  ll korsningen vid 
Linbanan, Parken och Folkets hus kommer under 
en stor del av dygnet a   präglas av trafi kbuller. 
För a   de vik  ga platserna skall upplevas posi  va 
införs  llägg  ll ljudmiljön i form av va  enljud 
(fontän el. dyl, t.ex. framför Folkets Hus) och/eller 
en ljudinstalla  on/konst (t.ex. längs stråket mellan 
B5 och C1). 

Kvaliteter:

 Fysisk och visuell koppling mellan Järntorgets spårvag-
nar och nya linbanesta  onen

 Vik  g markör av a   hållbara transportsä   prioriteras

Karaktär:

 Vik  g trafi kplats för fl era olika trafi kslag 
 Högt tempo men stor trygghet
 Orienterbarhet och öppenhet

Material:

 Asfalt, betong, granit
 Va  en som este  skt och bullerdämpande element
 Höga stadsträd

Gestaltning:

 Gatuövergången måste gestaltas med stor omsorg för 
barn och oskyddade trafi kanter.

JÄRNVÅGSGATAN, ÖST-VÄSTLIG KOPPLING

3D SEKTION Järnvågsgatan
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4.4 Delområde 3 JÄRNVÅGEN  STRÅK

JÄRNTORGSGATANS västra sida u  ormas som 
cykelfartsgata.

I det röda stråket, från JÄRNTORGET och upp 
längs EMIGRANTVÄGEN, samsas större kontor-
setableringar med kulturverksamheter. Byggnad-
ernas innehåll speglas i bo  envåningarna, som 
kan bestå av småbu  ker, restauranger, barer, 
caféer, matmarknader, mindre specerier och delis 
som komplement  ll loungeytor, arbetsplatser, 
kontorsrecep  oner, utställningslokaler och gym. 
Vid torget fi nns goda lägen för spännande och 
konceptuellt starka bar- och restaurangutbud. 

Genom parken går e   cykelstråk, som kopplar 
Järntorget, Masthuggskajen och linbanan  ll 
Skeppsbron. 

JÄRNTORGSGATANEMIGRANTVÄGEN

JÄRNTORGET

Kvaliteter:

 A  rak  va stråk i mänsklig skala
 Orientering för a   gynna hållbar mobilitet genom 

starka kopplingar mot linbana, Järntorgets kollek-
 vtrafi kknutpunkt och kajens eventuella färjetrafi k

 Urbana stråk där storstadens tempo möter va  net och 
parken 

Karaktär:

 Moderna stadsgator samt gång och cykelstråk genom 
park

 Gediget och robust u  ryck i stadsgatorna
 Stråket genom parken tar hänsyn  ll parken som 

möteplats och grönyta
 Högt tempo men stor trygghet

Material:

 Granit, asfalt, betong
 Gångbanehallar
 Höga stadsträd 

Gestaltning:

 Urbant stråk
 Goda möjligheter a   promenera och cykla
 Ickekommersiella vistelseplatser
 Utåtriktade verksamheter i bo  envåningarna
 Barnperspek  vet prioriteras genom gestaltning för barn 

och ungas trygghet, säkerhet och orientering 
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4.4 Delområde 3 JÄRNVÅGEN  PLATSER

1

2

1

PARKEN blir en målpunkt i området, och måste 
trots sin lilla yta rymma många kvaliteter. Här ges 
möjlighet  ll lugn och ro,  ll upplevelse av vege-
ta  on och års  dsväxlingar, men också platser för 
kalas och lek, kubb eller picknick. Förskolan som 
ligger i kvarteret bredvid parken görs  llgänglig 
kvällar och helger, och samutny  jandet ger en 
upplevelse av en större och mer varierad park.

I parken är vegeta  onen central. Trots en liten 
yta är känslan av koncentrerad och frodig vegeta-
 on vik  g. I parkens norra del bör e   lekområde 

anläggas, där höga träd, buskar som kan förvand-
las  ll kojor, va  en a   leka med, och platser för 
pedagogisk odling, utgör krea  va och spännande 
lekmiljöer. Södra delen av parken, mot Folkets 
hus, är mer öppen. Vegeta  onen används för a   
skapa rum med olika karaktär. Spänger, va  en 
och högt gräs är sä   a   skapa intressanta miljöer 
även utan höga träd. En sammanhållen öppen 
gräsma  a ger plats åt spontant bollspel eller 
picknick. Lösa möbler möjliggör fl exibilitet även 
på liten yta. 

I parkens västra del, mellan de båda nerfarterna 
 ll Götatunneln, anläggs e   lekfullt u  ormat 

ak  vitetsområde. Fokus ligger på fysisk ak  vitet 
av olika slag, snarare än på idro  . En god 
blandning av ak  viteter, för a   locka användare av 
olika kön, ålder och intresse, ska  llgodses.

Kvaliteter:

 Plats där alla göteborgare kan komma som de är och 
vara som de vill

 Tillåtande, öppen och inbjudande off entlig plats där 
människor gärna vistas året om

Karaktär:

 Grön miljö med plats för ak  vitet, lek, avkoppling, vila 
och umgänge

 Upplevelse av koncentrerad och frodig växtlighet
 Vardagsplats för alla åldrar; för boende, verksamma och 

besökare; under hela året

Material:

 Vegeta  on i fl era lager; träd ska planteras på alla 
platser där träd kan planteras

 Va  en för lek, upplevelse och dagva  enhantering
 Naturliga material kan med fördel användas, och prior-

iteras framför ar  fi ciella som konstgräs, gummiasfalt 
etc

Gestaltning:

 Flera olika platser för fysisk ak  vitet
 Goda platser för krea  v lek i och med naturmaterial
 Flexibla vistelseytor med möjlighet  ll varierande 

användning
 Funk  oner och kvaliteter för alla års  der
 Oprogrammerade öppna gräsytor 

2
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4.4 Delområde 3 JÄRNVÅGEN  PLATSER

3

3

HEURLINS PLATS har en fi n placering mellan 
kanalen, Olof Palmes plats och parken. Uteserve-
ringar under träd, liksom allmänna vistelseytor 
med utsikt över va  net knyter ihop Masthugg-
skajen med Rosenlundskanalens nordöstra sida 
och Esperantoplatsen. Platsen kan också möjlig-
göra för Lagerhuset a   fl y  a ut sin verksamhet 
utomhus. 

Kvaliteter:

 En urban plats där storstadens hek  ska tempo möter 
va  net och parken

 Vistelseplats med utsikt över både folkliv lugn

Karaktär:

 Urban vistelseyta under träd
 Länk mellan parkens lugn och Järntorgets höga tempo

Material:

 Höga träd
 Grus

Gestaltning:

 Både material och gestaltning ska länka parken  ll Järn-
torget

 Uteservering, men också fl era goda ickekommersiella 
si  platser
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Järntorgets tempo och karaktär av knutpunkt 
speglas vid LINBANANS STATIONSOMRÅDE. 
Platserna u  ormas för rörelse och mobilitet, 
orienterbarhet och trygghet. Konst bidrar  ll 
a   göra platserna enkla a   läsa men sam  digt 
intressanta a   stanna upp i. Det röda stråkets 
platser utny  jar fl ödet av människor, och 
fokuserar på mindre platser för avkoppling och 
kortare möten. Här är också kopplingarna  ll 
levande bo  envåningar och verksamheter störst. 
Sam  digt måste det off entliga rummet innehålla 
så mycket mer än uteserveringar för a   vara 
inkluderande och välkomnande för alla götebor-
gare.

4.4 Delområde 3 JÄRNVÅGEN  PLATSER

Kvaliteter:

 Tydlig och öppen plats för orientering och trygghet
 Plats för hållbar mobilitet med hög ambi  onsnivå i 

u  ormningen
 Möjliggör smidiga byten och resor för a   underlä  a en 

hållbar livss  l

Karaktär:

 Knutpunkt med stort fl öde av människor
 Högt tempo men stor trygghet
 Orienterbarhet och öppenhet

 Material:

 Asfalt, betong, granit
 Höga stadsträd

Gestaltning:

 Ickekommersiella vistelseplatser
 Konst
 Uteserveringar och andra kopplingar  ll verksamheter i 

byggnaders bo  envåningar

4

4
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4.4 Delområde 3 JÄRNVÅGEN  PLATSER

OLOF PALMES PLATS får en tydlig karaktär av 
evenemangsplats med fasta installa  oner för  ll-
fälliga event. Ljudmiljön kommer under en stor 
del av dygnet a   präglas av trafi kbuller jämte ljud 
från de ak  viteter som pågår på platsen. Platsens 
vardagskaraktär är också vik  g. Det ska fi nnas 
möjlighet a   stanna upp, slå sig ner och   a på 
folk en stund, eller pausa i en livlig miljö. Befi nt-
liga studsma  or är populära, och kommande 
gestaltning får gärna bli lekfull.  Åtgärder i form 
av va  enljud (fontän el. dyl.) bör prövas, liksom 
bevarande och nyskapande av vegeta  on.

Kvaliteter:

 En  llåtande plats för alla göteborgare, oavse   
bakgrund, med fokus på kultur 

Karaktär:

 Evenemangsplats
 Ak  v vistelseyta vid kollek  vtrafi knod

Material:

 Vegeta  on (befi ntlig och ny)
 Va  en för upplevelse och bullerdämpning
 Robusta material som betong, asfalt och granit

Gestaltning:

 Flexibel och lekfull u  ormning
 Fasta installa  oner för  llfälliga event
 Vistelse- och ak  vitetsplatser

5

5



Vy B1 från älvenReferensbild utrryck

Referensbild struktur, uttryck

Referensbild sammansatt kvarter

Vy B1 entré från emigrantvägen

Volymstudie

FÖRSKOLA
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4.4 Delområde 3 JÄRNVÅGEN  BYGGNAD B1 REFERENSER

0 5 10 15 20 25 30 35 40

7-22 vån 27500 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Mötesplats

Karaktär:

 Inbjudande bo  envåning

Material:

 Tegel
 Metall

Gestaltning:

 Sammansa   av olika byggnadskroppar 
med delvis olika program

 Ver  kal uppdelning

Bostadsmiljöer:

 Gemensamma utemiljöer på takter-
rass ska erbjuda goda och varierade 
möjligheter  ll lek, ak  vitet och 
umgänge

 Dagva  enhantering som kombinerar 
funk  on och upplevelsevärden för alla 
åldrar

Bottenvåning:

 Öppen, hög, transparent
 Inbjudande program
 Möjligt a   röra sig genom mellan gata 

och park

planutsnitt skala 1:800exempel användning bottenvåning

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

Projektskisser: Wingårdhs

B2
B1

Entréer

FÖRSKOLEGÅRD



planutsnitt skala 1:800

B1B1
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4.4 Delområde 3 JÄRNVÅGEN  BYGGNAD B2 REFERENSER

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2-13 vån 19600 kvm BTA
GYF min.värde: 0,6

Kvaliteter:

 Funk  onsblandning 
 Förskola integrerad i kvarter
 Bostäder med överblick över parken 

bidrar  ll trygghet

Karaktär:

 Modern stenstad

Material:

 Sten, tegel, puts, betong 
 Inslag av metall och trä

Gestaltning:

 Varia  on i volym, höjd & takvinklar

Forskolegård:

 Upphöjd gård med mycket vegeta  on i 
olika höjd och karaktär

 Möjlighet  ll odling

Bostadsmiljöer:

 Tillgång  ll förskolans gård när verk-
samheten har stängt för dagen, men 
goda gemensamma möjligheter  ll lek, 
ak  vitet och umgänge ska erbjudas 
inom fas  gheten

Bottenvåning:

 Lokaler och bostadsentréer
 Förskola mot parken

Volymstudie

Referens bostadshus med skola i bottenvåning

Vy B2 från Heurlins plats

Referensbild interiör skola

Referensbilder skala, volym, material

exempel användning bottenvåning

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

Projektskisser: Wingårdhs

Entréer

In-/utfart garage

B1 B2
FÖRSKOLA



planutsnitt skala 1:800

Volymstudie

FOLKETSHUS

04 GESTALTNING

KVALITETSPROGRAM - DETALJPLAN FÖR BLANDAD STADSBEBYGGELSE VID JÄRNVÅGSGATAN M FL INOM STADSDELEN MASTHUGGET I GÖTEBORG 802018.01.26

4.4 Delområde 3 JÄRNVÅGEN  BYGGNAD C1 REFERENSER

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Huvudentré

Entréer Lokaler/Övrigt

Ungefärligt utseende

3 vån (7215 kvm BTA som kontor 9 vån)
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Möjligt läge för linbanesta  on 
 Visuellt tydlig koppling med Järntorget

Karaktär:

 Transparent byggnad
 Innehåll speglas i u  rycket

Material:

  Glas/metall

Gestaltning:

 Transparent byggnad
 Omsorgsfull detaljering
 Omsorgsfullt u  ormad dagva  enhan-

tering

Bottenvåning:

 Transparent och öppen
 Inbjudande lokal mot nordväst, t.ex. 

showroom, utställningslokal eller bu  k
 Möjlig huvudentré linbana mot söder

exempel användning bottenvåning

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

Projektskisser: Sweco

C3

C1



Huvudentré

Entréer Lokaler/Övrigt

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor
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planutsnitt skala 1:800

4.4 Delområde 3 JÄRNVÅGEN  BYGGNAD C2 REFERENSER

C3

C2

PARK

FOLKETSHUS

PUSTERVIK

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5 vån 1900 kvm BTA 
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Lokaler ak  verar parken

Karaktär:

 Strykjärnsformat hus med gavelmo  v

Material:

 Bas i stenmaterial
 Tegel; ljust i nedre delar, mörkare topp

Gestaltning:

 Ver  kal komposi  on som relaterar  ll 
Folkets Hus

 Stramhet och elegans
 Hög detaljeringsnivå
 Tydlig bas och markerat avslut

Bottenvåning:

 Utåtriktade lokaler åt samtliga håll
 Kontorsentré mot gränden

exempel användning bottenvåning

ungefärligt utseende

Projektskisser: Kanozi Arkitekter

Volymstudie



planutsnitt skala 1:800
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4.4 Delområde 3 JÄRNVÅGEN  BYGGNAD C3 REFERENSER

0 5 10 15 20 25 30 35 400 5 10 15 20 25 30 35 40

Primära entrélägen

Sekundära entrélägen

Inlastning/ sophämtning

Hotell Draken
ca 31 vån 25300 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Hotell och konferens med stor andel 
publika ytor, såväl i gatunivå som i 
byggnadens övre våningar.

 Verksamheten vävs samman med 
Folkets Hus befi ntliga lokaler med 
bland annat lobby, restaurang och bar i 
markplan.

Karaktär:

 Tydlig geometrisk form, med rena 
volymer

 Arkitektonisk dialog med Folkets Hus

Material:

 Metall
 Glas
 Sockel av natursten

Gestaltning:

 Våningshöga plåt- och glaskasse  er
 Mönsterbildande fasadkomposi  on
 Skarpa och välstuderade detaljer
 Tydligt avslut uppåt med ar  kulerade 

toppvåningar
 Sockelvåningar binds gestaltnings- och 

materialmässigt samman med Folkets 
Hus

Bottenvåning:

 Publik hotellentré såväl mot parken 
som mot Järntorget

 Restauranger, caféer, barer, uteserver-
ingar

 Verksamhetsinlastning och återvin-
ningsrum studeras noggrant så a   de 
inte bildar oomhändertagna baksidor.

natursten

glas

metall

våningshöga glaspartier vy från parken

publika ytor - takterrass

tydlig geometrisk form, ungefärligt utseende

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

Projektskisser: Erseus Arkitekter

Volymstudie

C1

C3

FOLKETSHUS

HOTELL

exempel användning bottenvåning
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4.5 Delområde 4 HALVÖN

A1

A2
A3

A4
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4.5 Delområde 4 HALVÖN



FÖRSKOLA

förskolegård
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1

3

3

3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 skala 1:1000 (A3)

4.5 Delområde 4 HALVÖN 

SKEPPSBRON

A2

A1

B1
B2

A4

A3

1   URBANT LITET TORG

2  PLATS VID ROSENLUNDSKANALEN

3  PLATSER LÄNGS KAJEN

vardagshäng, grannar, 
umgänge, blomning

serveringar, utsikt

aktiv plats, serveringar, 
folkliv, kopplingar till 
vattnet

lugn och ro, läsa en bok, 
utsikt, vattenkontakt, 
fiske, sittplatser, 
blomning, promenad

2



3D SEKTION Emigrantvägen
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4.5 Delområde 4 HALVÖN  STRÅK

EMIGRANTVÄGEN u  ormas som en klassisk stadsgata, med 
breda tro  oarer med ramsten som kantsten för e   gediget 
och robust u  ryck. Trädplanteringar ska prioriteras där det är 
möjligt för a   skapa e   a  rak  vt stråk med mänsklig skala, 
minskad bullereff ekt och lu  förbä  ringar. Med Pira  orget 
på dess norra sida, och med Kanaltorget längst i öster mot 
Rosenlundskanalen, ges vägen e   mer lummigt och lugnt 
u  ryck. Platsernas u  ryck kan omfa  a hela gaturummet, och 
därigenom sänka trafi kens has  ghet. 

Kvaliteter:

 A  rak  vt stråk i mänsklig skala
 Självklar koppling mot Skeppsbron 

Karaktär:

 Modern stadsgata
 Gediget och robust u  ryck

Material:

 Granit, asfalt
 Gångbanehallar
 Trädplanteringar ska prioriteras

Gestaltning:

 Urbant stråk 
 Goda möjligheter a   promenera

EMIGRANTVÄGEN
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4.5 Delområde 4 HALVÖN  STRÅK
KAJSTRÅKET

KAJSTRÅKET längs älvens kant u  ormas med stor omsorg 
om vistelseplatser med goda mikroklima  örhållanden. E   
eventuellt färjeläget ställer krav på god  llgänglighet. Längs 
kajstråket ska fi nnas både kommersiella och ickekommersiella 
platser. Mo  ons- och promenadstråk kopplar samman kajen 
med Skeppsbron. Vistelse, fysisk ak  vitet och träning ryms 
längs kajstråket.

Kvaliteter:

 Mötes- och vistelseplatser för alla göteborgare, under 
alla års  der och  der på dygnet 

 E   stråk där barn och unga kan röra sig fri   i staden

Karaktär:

 Lugnt och avkopplande havsnära stråk
 Utblickar och va  enkontakt
 Mo  ons- och promenadstråk med platser för vistelse 

och ak  vitet

Material:

 Material som speglar det va  ennära läget
 Vegeta  on
 Go   om varierade möbler för vistelse och ak  vitet

Gestaltning:

 Platser med goda mikroklima  örhållanden
 Utrymme för både mo  on, lek och vistelse 



1
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4.5 Delområde 4 HALVÖN  PLATSER

TORGET norr om Emigrantsvägen är en plats för 
uteserveringar, tempo och business. Torget blir en 
mötesplats för aff ärslunch likväl som en kväll med 
vänner. Samarbete med fas  ghetsägare är centralt för 
a   forma en plats där det off entliga rummet stärker 
verksamheternas inriktning men sam  digt är allmänt 
 llgänglig, öppen och  llåtande. Vegeta  on ska prior-

iteras, för a   skapa en god vistelsemiljö under trädens 
kronor, med fokus på rumslighet, blomning och go   
mikroklimat. Torgets u  ryck växer ut över Emigrantvä-
gen och skapar en mer skyddad övergång för gående. 

E   cykelstråk, med koppling  ll e   eventuellt 
färjeläget på kajen, passerar över torget, och berikar 
platsen med e   fl öde av människor.

Kvaliteter:

 Samlingsplats för boende och verksamma, med fokus 
på mat och umgänge

 En plats som underlä  ar för transport  ll fots, cykel 
eller kollek  vt

 God vistelsemiljö där människor kan mötas utomhus 
oavse   social eller ekonomisk bakgrund

Karaktär:

 Litet och intensivt torg
 Plats för mat – inne och ute
 Goda kopplingar  ll byggnadernas verksamheter
 Torgets u  ryck växer ut över Emigrantvägen

Material:

 Granit, asfalt, betong
 Vegeta  on med stora stadsträd och raba  er

Gestaltning:

 Si  platser, både off entliga och på uteserveringar
 Liten skala för rumslighet och go   mikroklimat

1



2
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4.5 Delområde 4 HALVÖN  PLATSER

PLATSEN VID ROSENLUNDSKANALEN blir sam  digt 
en plats för vistelse med utsikt över kanalen, en grön 
torgbildning som kopplar parken  ll Skeppsbron, 
och en vik  g länk för gående och andra oskyddade 
trafi kanter över Emigrantvägen. Torget u  ormas med 
träd i grusyta, lugna miljöer, blomning och e   golv som 
sträcker sig ut över vägen för a   minska has  gheten 
på gatan och markerar fotgängares företräde. 
Kontakten med kanalen är central. Vid Lagerhusets 
östra sida kan bryggor anläggas för a   öka va  en-
kontakten, och för a   möjliggöra  llfällig angöring av 
mindre båtar.

Kvaliteter:

 En plats som underlä  ar för transport  ll fots, cykel 
eller kollek  vt

 Gröna kvaliteter året om

Karaktär:

 Grön platsbildning som sänker tempot längs Emigrant-
vägen

 Trafi kplats med fokus på oskyddade trafi kanters 
säkerhet

 Vistelseyta med utblick över kanalen

Material:

 Grus, asfalt, granit
 Vegeta  on med träd i grus och raba  er

Gestaltning:

 Si  platser med goda mikroklima  örutsä  ningar 
 Fysisk och visuell va  enkontakt
 E   upphöjt golv som stäcker sig över vägen

2



3
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4.5 Delområde 4 HALVÖN  PLATSER

Längs KAJEN fi nns platser för lugn och ro, fi ske eller 
mo  on, avskildhet, avkoppling med en bok eller en 
vän – eller e   möte med vädrets makter. Kajprome-
naden har si  platser på trappningar ner mot va  net 
för direktkontakt med va  en och för vyer. Kopplingen 
mot Skeppsbron förstärks både med mo  onsslingor 
som sträcker sig över den nya bron, och med gestalt-
ning som visuellt länkar de två platserna  ll varandra. 
Ljudmiljön längs kajen präglas av mötet med va  net 
och hamnen, vilket bör stärkas genom u  ormning av 
kajen så a   ljud från vågskvalp inte dämpas.

Vid kajen kan eventuellt Älvsnabben lägga  ll, vilket 
innebär a   kajens mest centrala delar måste möjlig-
göra angöring och god  llgång  ll cykelparkering, 
inklusive Styr&Ställ, och väntplatser med väderskydd. 
Dessa funk  oner ska i u  ormning relatera  ll kajens 
övriga möblering.

På kajen ryms caféer och restauranger, men också 
andra verksamheter som breddar målgrupperna 
– kanske en öppen förskola eller annan publik verk-
samhet – och lockar  ll ak  vitet och vistelse under 
stora delar av dygnet. Levande bo  envåningar bidrar 
 llsammans med goda off entliga platser  ll a   befolka 

kajen, och minska upplevelsen av privat utrymme för 
kajens boende. 

Kajens bästa platser är allas platser – de utgörs av 
si  - och vistelseplatser i spännande u  örande för en 
stunds paus för a     a på utsikt likväl som människor. 
Kajen blir en plats a   se och synas, oavse   vem du 
är. Kajen erbjuder möjlighet  ll förfl y  ning genom e   
vackert format rum, eller upptäckter och detaljer för 
den som stannar upp. Materialen ski  ar längs kajen, 
där va  en, vågskvalp, vind och sol byggs in i gestalt-
ningen, vilket gör a   platsen ski  ar karaktär med 
väder och års  d.

Kvaliteter:

 Entré  ll området Masthuggskajen från Skeppsbron och 
från älven

 Mötes- och vistelseplatser för alla göteborgare, under 
alla års  der och  der på dygnet 

 Platser där barn och unga kan röra sig fri   i staden

Karaktär:

 Va  ennära off entlig plats med fokus på lugn, ro och 
avkoppling

 Visuell koppling  ll Skeppsbron, med förlängt prome-
nadstråk längs älven

 Ak  vitet och vistelse över hela dygnet, oavse   års  d 
och väder

Material:

 Trä, betong, stål, ski  ande material
 Vegeta  on: vass, träd
 Varierande och lekfulla möbler för ak  vitet och vistelse

Gestaltning:

 Kajens bästa platser är allas platser
 Platser för a   se och synas
 Detaljomsorg
 Va  en, vågskvalp, vind och sol som del i gestaltningen

3
3

3



04 GESTALTNING 

KVALITETSPROGRAM - DETALJPLAN FÖR BLANDAD STADSBEBYGGELSE VID JÄRNVÅGSGATAN M FL INOM STADSDELEN MASTHUGGET I GÖTEBORG 912018.01.26

4.5 Delområde 4 HALVÖN



planutsnitt skala 1:8000 5 10 15 20 25 30 35 40

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

Projektskisser: Wingårdhs
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4.5 Delområde 4 HALVÖN  BYGGNAD A1 REFERENSERREFERENSER

1-9 vån 13000 kvm BTA
GYF min.värde: 0,5
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Inbjudande program - Os  ndiefararen
 Restauranger ak  verar kajen

Karaktär:

 Modernt stenstadskvarter
 Slutet kvarter sammansa   av olika 

byggnader

Material:

 Sten, tegel, puts, betong
 Inslag av metall och trä

Gestaltning:

 Varia  on i volym, höjd, takvinklar

Bostadsmiljöer:

 Gemensamma utemiljöer på gård 
och takterrass ska erbjuda goda och 
varierade möjligheter  ll lek, ak  vitet 
och umgänge

 God och varierande vegeta  on och 
möjlighet  ll odling ska fi nnas på 
gemensamma ytor

 Dagva  enhantering som kombinerar 
funk  on och upplevelsevärden för alla 
åldrar

Bottenvåning:

 Lokaler och bostadsentréer

Entréer via upphöjd gård

Entréer

Infart/Utfart

exempel användning bottenvåning

A1

A2

A4

REFERENSERREFERENSER

Vy mot A1 från vattnet, ungefärligt utseende

Referensbild skala och volymer

Referensbild kaj Referensbild indragna balkonger

Volymstudie



planutsnitt skala 1:800

Projektskisser: Wingårdhs
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4.5 Delområde 4 HALVÖN  BYGGNAD A2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

4-9 vån 12300 kvm BTA
GYF min.värde: 0,5
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Restauranger ak  verar kajen

Karaktär:

 Modernt stenstadskvarter
 Slutet kvarter sammansa   av olika 

byggnader

Material:

 Sten, tegel, puts, betong
 Inslag av metall och trä

Gestaltning:

 Varia  on i volym, höjd, takvinklar

Bostadsmiljöer:

 Gemensamma utemiljöer på gård 
och takterrass ska erbjuda goda och 
varierade möjligheter  ll lek, ak  vitet 
och umgänge

 God och varierande vegeta  on och 
möjlighet  ll odling ska fi nnas på 
gemensamma ytor

 Dagva  enhantering som kombinerar 
funk  on och upplevelsevärden för alla 
åldrar

Bottenvåning:

 Lokaler och bostadsentréer

Entréer

exempel användning bottenvåning

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

A2

A1

A4

A3

REFERENSERREFERENSER

Referensbild skala, volym, material

Indragna balkongerReferensbild kaj

Vy A2 från vattnetVolymstudie
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ungefärligt utseende
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REFERENSERREFERENSER4.5 Delområde 4 HALVÖN  BYGGNAD A3

A4

A3

A2

Entréer

0 5 10 15 20 25 30 35 40

7-12 vån 11300 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4 
GYF riktvärde: 0,6

 Karaktär:

 Stadig husvolym i liv med kanalen
 U  rycksfulla burspråk mot va  net
 Takterrasser

Material:

 Tegel, betong, keramiskt material
 Metallkasse  er
 Gröna tak

Gestaltning:

 En omsorgsfull detaljering i material- 
och kulörval.

 En modern och ar  kulerad kanalbygg-
nad som vidareutvecklar Göteborgs 
arv som älvstad.

 En entrébyggnad med förhöjd sockel-
våning mot det nya torget och bron. 

 En varierad och uppbruten fasadge-
staltning minskar byggnadens skala. 

Bottenvåning:

 Tydlig stadskaraktär
 Öppna bo  envåningar
 Bu  ks- och lokallägen  llgängliga för 

staden

exempel användning bottenvåning

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

Volymstudie



planutsnitt skala 1:800

ungefärligt utseende

ungefärligt utseende

Projektskisser: Arkitektbyrån design
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REFERENSERREFERENSER4.5 Delområde 4 HALVÖN  BYGGNAD A4

A2

A3

A4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Entréer

Infart garage

5-25 vån 28700 kvm BTA
GYF min.värde: 0,4
GYF riktvärde: 0,6

Kvaliteter:

 Landmärke som förlänger Linnégatan 
ner mot va  net.

 Kontor som en del av bostadskvarteren 
skapar blandstad.

Karaktär:

 Lä   högdel, stadig lågdel

Material:

 Glas, tegel, betong
 Metallkasse  er
 Gröna tak

Gestaltning:

 Den lägre sockeln förhåller sig  ll gatu-
rummet och den direkta omgivningen.

 Den ver  kala högdelen  llför stads-
rummet nya kvaliteter.

 En ar  kulerad avslutning gör a   
byggnaden får en tydligt igenkännbar 
karaktär.

Bottenvåning:

 Två våningars förhöjd bo  envåning 
med tydlig stadskaraktär

 Öppna bo  envåningar
 Bu  ks- och lokallägen  llgängliga för 

staden

exempel användning bottenvåning

Läge för utåtriktad lokal

Servicefunktioner/övriga ytor

Volymstudie
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