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area:
e-tal:
antal lgh:
verksamhetsyta:
antal p-platser idag:
avstånd till centrum:

23 ha
1,05
0
240 100 kvm
ca 2000
ca 1-2 km

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
Göteborg är beläget på Sverige västkust och är den näst största staden i landet, med sina med
drygt 474 000 invånare. Staden har under lång tid varit en utpräglad industri och hamnstad
med några av Skandinaviens mest kända industrikoncerner, som Volvo, Hasselblad och SKF.
Göteborgs hamn utgör en betydelsefull del av stadens historia och är fortfarande viktig för
den svenska handeln. Hamnen, som är Nordens största, har präglat Göteborgs framväxt och
nedläggningarna som skedde på 1970-talet medförde att stora landområden ödelades. Idag
växer Göteborg och stor efterfrågan finns på främst bostäder. Norra Älvstranden - Göteborgs
främsta förnyelseområde började växa fram på mitten 1990-talet men nu, en bit in på 2000talet, finns önskemål om en utbyggnad även på andra markområden nära innerstaden.
8

Masthuggskajen är lokaliserat på Södra Älvstranden och upptas idag av Stena Lines
färjeterminal. Området är till stor del oexploaterat och skulle i framtiden kunna utvecklas till en
ny central stadsdel i Göteborg.

http://www.goteborg.se/prod/sk/goteborg.nsf/1/om_
goteborg?OpenDocument. 8 april, 2003
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Historik
Göteborg
Göteborg har föregåtts av ett antal städer utmed Göta
Älv. Den nuvarande staden anlades 1621 på Södra
Älvstranden, en bit från Göta Älvs direkta inlopp. Marken
donerades av Gustav II Adolf till följd av att Göteborg
vid dess tidigare lokalisering, bränts ner. Stadens nya
placering möjliggjorde två sedan länge önskade mål om
att öppna Sverige mot västerhavet och att knyta utländskt
kapital till den svenska ekonomin. Den nya staden lades
strategiskt ur försvarssynpunkt, vid en naturlig hamn, där
flera stora dalgångar sammanstrålade och anknytningar
till existerande vägnät redan fanns. Stadsplanen var
efter holländskt mönster, befäst innanför vallgrav och
vallar med rutnätskvarter och stadsportar. Gustav II
Adolf ville locka främst holländare till staden för att
etablera nya handelskontakter. I Göteborg fick därför
främst holländare, men även engelsmän och skottar, ett
stort inflytande. En betydelsefull händelse för stadens
utveckling var bildandet av Ostindiska kompaniet.2
Göteborg var från början en utpräglad hamn- och
sjöfartsstad. När staden anlades var det rikets enda mot
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Översiktsplan detaljerad för Södra Älvstranden, 1995

väster och har sedan dess varit den viktigaste porten ut
mot västerhavet. Stora Hamnkanalen var stadens första
anlagda hamn. Under de första hundra åren kunde dock
inte stora skepp gå in här, då älven var mycket grund.
Skeppen fick istället ankra utanför kanalen och fraktas
med pråmar in till hamnen och uppläggningsplatserna i
Masthugget och Majorna.2
Under 1800-talet satte industrialismens framväxt sina spår
på Göteborg. Sjöfarten och näringslivet expanderade och
för att få plats raserades befästningarna och staden började
växa, främst västerut. Älven muddrades upp för att skapa
bättre transportförhållanden och järnvägens framväxt
fick stor betydelse för Göteborgs stadsutveckling.
Efter sekelskiftet specialiserades stadskärnan alltmer
och olämpliga verksamheter flyttades ut från staden.
En storskalig omvandling av Göteborg tog fart. Efter
andra världskriget växte både tillväxten och hamn- samt
varvsverksamheten. Samtidigt började innerstaden bli för
trång och förorter började växa upp runt staden. Även
hamn- och varvsverksamheterna omstrukturerades.
Hamnen flyttades till Norra Älvstranden och Sverige

med Göteborg i spetsen blev under en kort period
världsledande inom varvsverksamhet. Innerhamnen
och Södra Älvstranden övertogs istället av trafikytor.2
Kajlinjen har sedan dess varit avskuren från stadskärnan
av Götaleden, men när tunneln står färdig om ett par år
sker återigen en förändring av detta.
Under 1970-talet förändrades utvecklingen drastiskt.
Lågkonjunktur pga Oljekrisen tillsammans med
befolkningsminskning ledde till att varven på norra
Älvstranden lades ned, med något undantag. Under
1980-talet minskade antalet lastfartyg kraftigt. Istället
har personfärjor, som Stena Line, tagit över trafiken på
älven. De kajer som tidigare användes för varvs- och
hamnverksamhet togs över av rederiet. En följd av
detta var att kajområdet inhägnades pga tullverksamhet
och därmed minskades stadens tillgänglighet till älven
avsevärt. Under 1990-talet började diskussioner kring
dels hur rederiets och trafikledernas barriäreffekt kan
reduceras samt hur stadens kontakt med älven ska kunna
återges.2
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Masthugget var ett av de första områdena utanför staden
som fick en regleringsplan för bebyggelsen. Stadsplanen
fastställdes 1866, med dagens rätvinkliga Lång- och
Tvärgator.9 Området hade då eldhärjats vid ett flertal
tillfällen och med detta som utgångspunkt revs större
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Översiktsplan detaljerad för Södra Älvstranden, 1995
Bäckman, P., 1994
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Kortfattad historik Masthugget, 2002
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Masthugget hade under denna tid ett nära samband mellan
älv och hamn. Området korsades av två vägar i östvästlig
riktning, Smala vägen, idag motsvarande Första Långgatan,
som löpte närmast hamnarna, och Breda vägen, den stora
genomfartsvägen som löpte i en båge från Järntorget
längs med Masthuggsberget fram till Johanneskyrkan.11
På ömse sidor om Breda vägen låg privata trädgårdar
och utmed vägarna mot bergsluttningarna i väster växte
en spridd småhusbebyggelse fram.10 Längs Smala vägen
uppkom värdshus och krogar, främst knutna till sjöfolket
som befolkade området.11

ndsg.

I området uppstod en oreglerad bebyggelse i anslutning
till skeppshamnarna. De som bosatte sig här hade främst
sysslor i hamn eller till sjöss. Namnet Masthugg kommer
av verksamheten med masttillverkningen som bedrevs
utmed älven. Bebyggelsen bestod fram till 1800-talet
främst av enkla bostadshus i en till två våningar samt
herrgårdsliknande hus med stora trädgårdsanläggningar.
Vissa av dessa anläggningar sträckte sig från Stigbergets

fot, ända ner till älven, och ägdes i många fall av rika
handelsmän.11 Efterhand som sjöfarten utvecklades fick
gårdar och trädgårdar lämna plats för verksamheter
knutna till hamn och träindustri.9

Värmla

Masthugget
Masthugget ligger inom den mark som donerades till
staden, väster om vallgraven. Utanför vallgravarna var
bebyggelsen friare utformad då stadens reglerande stadgar
inte gällde här.9 Området är relativt plant och gränsar till
Göta Älv i norr och Stigberget/Masthuggsbergen i söder.
Marken arrenderades ut till privatpersoner och små
hamnar och bryggor anlades utmed stranden.10 Redan
på 1600-talet fanns här en skeppshamn för småskutor,
där främst trävaror lastades, såldes och exporterades.2
Masthugget proklamerades som förstad till Göteborg
1642 med privilegium på handel med master, spiror och
andra trävaror.11

13

Amerikaskjulet
Wettergrens konfektionsfabrik
Amerikahuset
Masthuggskyrkan
S:t Johanneskyrkan
Masthuggstorget
Stena Lines terminalsbyggnad
Oscar Fredriks kyrka
Järntorget
Folkets Hus
Frilagret
Rosenlundsverket
Skansen Kronan

Garellick, R., 1997
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delen av den befintliga trähusbebyggelsen. Mellan
1870- och 1910 förverkligades planen och all gammal
träbebyggelse försvann. Istället uppfördes stenhus i tre
till sex våningar och områdets karaktär förändrades helt.
Området kom på grund av den höga husstandarden att
betraktas som ett av de bättre i Göteborg och beboddes
till största delen av välsituerade familjer.11
Tvärgatorna döptes om under 1880-talet till de nuvarande
namnen, Nordhemsgatan och Värmlandsgatan. Första
Långgatan blev den nya stora genomfartsleden. Här
förlades mycket verksamheter. Andra Långgatan kom
till under 1860-talet och fungerade som huvudstråk
mellan Majorna och Masthugget. Här gick stadens första
spårvagnslinje före elektrifieringen 1902. Masthugget
bestod fortfarande av främst bostads-bebyggelse som
blandades upp med verksamheter vid älven. I de flesta
lokaler fanns dock butiker och hantverk i gatuplan.9
Masthuggstorget, områdets enda öppna, fungerade som
en handelsnod med bl a livlig torghandel.11
På grund av de olika skeppsverksamheterna hade
Masthuggskajen tidigare en flikig kajstruktur. I slutet
på 1800-talet fylldes kajen igen till dagens raka
linje och alla pirar och bryggor försvann (se B2, s 9).2
Området omreglerades till följd av industrialismen
och den förändrade hamnverksamheten som denna
medförde. Även brädgårdar, snickerifabriker och
småhamnar försvann och ersattes av en skjulliknande
magasinsbebyggelse med enkla butikslokaler mot
Översiktsplan detaljerad för Södra Älvstranden, 1995
Bäckman, P.,1994
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Göta Älv 1880, med en flikig kajstruktur.

Göta Älv ca 1900, med en utfylld kajlinje.

Första Långgatan. Vid den västra delen av kajen avgick
Wilsonlinjens emigrantfartyg till Amerika. Härifrån
skeppades som mest ca 60 000 människor om året från
Sverige (se B1, s 9).11

Idag har Masthugget och Långgateområdet kommit att
uppskattas för sin variationsrikedom, med byggnader i
olika stilar och uttryck. Gatornas varierande karaktärer
gör området spännande och blandningen av verksamheter
medför en dynamik som ger gatorna ett speciellt liv.
Området har en unik och bevarandevärd identitet som
inte återfinns i någon annan del av Göteborg. Många
byggnader är kulturhistoriskt bevarandevärda och alla,
även de mer oansenliga och tillfälliga, bidrar till områdets
karaktär. En fortsatt utveckling av området måste ske med
hänsyn tagen till den befintliga bebyggelsens kulturella,
historisk, arkitektoniska och inte minst emotionella
värden.10

Till Masthugget räknas även Järntorget vars uppkomst
kan bestämmas till 1867. Namnet härstammar från den
hamn som anlades för järnexport vid Rosenlundskanalen,
på 1780-talet. På platsen uppstod en enkel lager- och
hantverksbebyggelse i trä. Dessa brann dock vid ett flertal
tillfällen och efter den sista branden 1947 uppfördes istället
Folkets Hus, som stod klart 1952. Torget var upplåtet för
möbel- och virkeshandel. Möbeltraditionen lever idag
kvar genom de många möbelaffärerna som fortfarande
finns lokaliserade i kvarteren kring Järntorget.9
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Kortfattad historik Masthugget, 2002

