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Planförutsättningar

Masthuggskajen idag

Lokalisering i staden

Stadsdelen Masthugget är beläget utanför vallgraven, 
ca 1-2 km väster om Göteborgs centrum. I norr gränsar 
platsen till Göta Älv och i söder till Linnéstaden. Öster 
om stadsdelen ligger Järntorget och här begränsas 
området av vallgraven och Rosenlundskanalen. I väst 
ansluter området till Fiskhamnen och till Majorna via 
Stigbergstorget. Masthugget består av två tydligt skilda 
delar, Masthuggsbergen (bl a Nya masthugget) och Nedre 
Masthugget (Långgateområdet). Nedre Masthugget är 
tätbebyggt och består främst av äldre stenhusbebyggelse i 
3-4 våningar från sent 1800-tal. Längs Första Långgatan 
är bebyggelsen högre, med upp till åtta våningar. 
Bebyggelsen är fördelad på en tydlig rutnätsstruktur, 
med ca 150 m långa kvarter och smala raka gator. 
Området sluttar svagt upp mot Linnéstaden samt 
Stigberget. Masthuggskajen utgör den norra delen av 
Långgateområdet och är betydligt mer glest exploaterat 
än resterande delar.9

Öster om området ligger innerstaden och Otterhällan vars 
höjd utgör en tydlig gräns mot kajen. Nedanför denna höjd 
gränsar Masthuggskajen till Pustervik och Rosenlund. 
Här låg under 1800-talet Järnvågen, en upplagsplats för 
järnbruken i Värmland. I sydöst ligger stadsdelen Haga 
som utgjorde det första bebyggelseområdet utanför 
vallgraven. Här bodde främst arbetarklass som arbetade 
på båtvarven. Bebyggelsestrukturen består av ett rutnät 
av små kvarter. Husen innehåller idag främst bostäder och 
är företrädesvis låga med träfasader. I området finns även 

två grundskolor och flera daghem. Genom stadsdelen 
leder Haga Nygata, ett populärt stråk för handel och 
kafeér.2

Söder om Masthuggskajen ligger stadsdelen Linnéstaden. 
De flesta hus här är byggda kring sekelskiftet och är 
ca sex till åtta våningar höga. Byggnaderna har tegel 
eller putsfasader och innehåller mycket bostäder. 
Bottenvåningarna är längs huvudstråken inredda med 
verksamheter och Linnégatan som utgör ryggraden i 
området har under senare år utvecklas till en av Göteborgs 
mest dynamiska. I området finns bl a daghem, för- och 
grundskolor och äldre omsorg.

Sydväst om Masthugget ligger Stigberget som utgör en del 
av stadsdelen Majorna. Här finns de typiskt göteborgska 
landshövdingehusen med en sockel i sten med två 
våningar i trä ovanför. De flesta hus är bostadshus men 
bottenplan är i många fall använt för olika verksamheter. 
Väster om Masthuggskajen ligger också Fiskhamnen. Till 
denna hamn kommer idag inte enbart båttransporter, även 
frakt via  lastbil och tåg kommer r till området långväga 
ifrån.2 

Väder och vind

Masthuggskajen ligger strax väster om Göteborgs 
centrum. Området vetter i norr mot Göta Älv och är 
därför exponerat mot vind. Vindhastigheten är högst 
under vintertid och när det blåser syd, sydväst och väst. 
Detta innebär att området är skyddat från de kraftigaste 

vindarna av bebyggelse i öster och söder samt höjden 
i sydväst. Masthuggskajens exponering för vind måste 
dock ändå beaktas vid omvandling av området.1

Då området ligger i norr skuggas det av den täta 1800-
talsstaden och bergen i söder. Ny bebyggelse bör därför 
anpassas till detta och släppa in solljus från syd och 
väst. Göteborg har i stort goda solförhållanden, med 
ett årsvärde på över 2100 soltimmar. Klimatet är också 
milt och både sommar och vintertid är staden en av de 
varmaste städerna i Sverige.2

M a s t h u g g s k a j e n  i d a g

9 Bäckman, P.,1994 2 Översiktsplan detaljerad för Södra Älvstranden, 1995 1 Översiktsplan för Göteborg, ÖP99, 2000
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Befintlig Markanvändning

Området består idag främst av trafik- och parkeringsytor 
(se B3, B4). Stena är som redan nämnts också en 
dominerande verksamhet (se B6). Mycket av trafikytorna 
är kopplade till denna verksamhet. Till och från 
Stenakajen transporteras årligen 370 000 personbilar, 
110 000 lastbilar och 7000 bussar. Dessa genererar 
tillsammans 540 000 forsonskm/ år på Masthuggskajen. 
Denna trafik står dock endast för en liten del av de utsläpp 
av luftföroreningar som görs i området. Götaleden är den 
dominerande utsläppskällan tillsammans med färjorna 
själva. Förutom att vara luftförorenare orsakar också 
färjorna buller. Ett annat problem är transporten av 
farligt gods både med passagerar- och lastfärjor. Det ska 
dock noteras att det finns positiva effekter med Stenas 
verksamhet som bör beaktas vid en ev omvandling av 
området. Dagens lokalisering har t ex god tillgång till 

B3 B4

B5
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både bil- och kollektivtrafikstråk. Stena är även en stor 
centralt belägen arbetsplats som är viktig för Göteborg 
och näringslivet. Färjetrafiken håller dessutom liv i 
innerhamnarna, bevarar traditionen med båtar längs 
kajerna och erbjuder fritidsverksamhet för många.1

Området närmast Långgatorna och Stigberget består 
till stor del av kontors- och handelsverksamhet. Första 
Långgatans norra del har en ganska stängd utformning 
med få verksamheter som vänder sig mot gaturummet. 
Närmast Järntorget ligger Folkets hus och Frilagret, där 
en mängd kulturverksamheter är samlade. Här finns bl a 
Bion Draken som är Göteborg filmfestivals huvudarena. 
Strax öster om området, på Skeppsbron,  ligger 
Rosenlundsverket, som utgör ett markant landmärke med 
sina höga skorstenar (se B7).

M a s t h u g g s k a j e n  i d a g

främst bostadsbebyggesle

blandad stadsbebyggelse

kontors eller handels verksamhet

industri/hamn
grönområde
offentlig verksamhet

Dagens markanvändning där de vita och grå ytorna består av 
mestadels trafik och parkering.

1 Översiktsplan för Göteborg, ÖP99, 2000

B7 B8B6

I närliggande stadsdelar finns blandad stadsbebyggelse 
med mycket bostäder som inslag. Här finns också ett 
flertal daghem, för- och grundskolor samt äldreomsorg. 
I Långgateområdet finns bl a polis, bibliotek och 
äldreboende samt ett par daghem och förskolor.

Området har idag brist på grönstruktur. Det gröna som 
finns är främst lokaliserat till gårdar mellan husen. 
Längs Linnégatan och Första Långgatan finns också 
viss trädplantering. Utanför området finns grönska i 
form av berget kring Masthuggskyrkan. Höjdskillnaden 
är dock så stor att invånare i Långgateområdet inte kan 
tillgodogöra sig detta. Lite av denna grönska leds dock 
ner i området i anslutning till Johanneskyrkan (se B8). I det 
vidare planarbetet är det viktigt att grönfrågan beaktas. 
Om en omvandling ska ske av Masthuggskajen är parker 
ett inslag som bör få stor prioritet.
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infart/genomfart
huvudgata

Huvudstruktur över områdets största bilvägar och trafikföden på 
dessa per dygn.

Trafik 

Götaleden (se B9) är under byggnation och när denna 
står färdig 2005-2006 kommer trafiken begränsas till 
Andrégatan (se B9). Här beräknas trafikmängden bli ca 
55 000 bilar per dygn.3 Så länge Götaleden ligger kvar 
där är en omvandling av kajområdet inte så aktuell, då 
tillgängligheten till området begränsas kraftigt av ledens 
läge. Övriga huvudgator i området består av Första 
Långgatan (se B12) och Linnégatan.

Resterande trafikområden ligger enligt planerna 
kvar, men får istället en mer lokal funktion. De stora 
parkeringsytorna i området är delvis kopplade till Stenas 
verksamhet. Ett nytt p-hus byggdes dock år 2000 för detta 
ändamål, med 490 platser (se B10). Resterande p-platser, ca 
1500, används av verksamheter på Masthuggskajen och 
intilliggande områden. Enligt Göteborgs parkeringsbolags 
beräkningar finns ett överskott på ca 850 platser som 
främst används av de senare.12 Parkeringsfrågan kommer 
att bli central vid omvandling av Masthuggskajen, så det 
är viktigt att utredningar görs som berör detta. 

Gång- och cykelstråken i området används främst för 
snabb transport. Gång- och cykelvägarna består i stora 
drag av östvästliga stråk, bl a längs Stenas terminal och 
Första Långgatan. Kontakten mellan dessa är dålig pga 
brist på stråk i nordsydlig riktning. De stora barriärerna, 
Götaleden och Stenas terminal, bryter av dessa stråk. Idag 
är detta inget större problem då inga direkta målpunkter 
finns i området, mer än Stena.

3 Götatunneln ger nya möjligheter, 2002
12 Masthugget, underlag för parkeringsplan, 1989

B10 B12B11B9

Parkeringsplatser i området idag.

parkering i p-hus

markparkering
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gång- och cykelvägar
gator anpassade för gång- 
och cykeltrafik

Dagens gång- och cykelstruktur.

busshållplatser
busslinjer

Busslinjer som korsar området idag.

Älv-Snabbens hållplats
Älv-Snabbens linjetrafikering
spårvagnshållplatser
spårvagnslinjer

Spårvagns- och båttrafik idag.

Förbi Masthuggskajen passerar många kollektivtrafik-
linjer. Busstrafiken består av ett flertal linjer som går 
mellan centrum och bl a Påvelund, Västra Frölunda och 
Fiskebäck samt ett par linjer som endast passerar området 
på Götaleden. Spårvagnstrafiken består av ett flertal linjer 
varav tre passerar Första Långgatan. Spårvagnarna går 
både österut, mot centrum, söderut, mot Västra Frölunda, 
samt västerut mot Saltholmen. Älv-Snabben har också 

en hållplats i området, vid Rosenlundskanalens utlopp. 
Från Rosenlund går dels den vanliga Älv-Snabben till 
centrum eller Eriksberg/Klippan, dels ÄlvSnabbare över 
till Lindholmspiren.


