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riksintresse för hamnverksamhet
riksintresse för kulturmiljövärde
kulturhistoriskt värdefullt område
bevarandevärd byggnad

Riksintressen och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

1 Översiktsplan för Göteborg ÖP99, 2000
2 Översiktsplan detaljerad för Södra älvstranden, 1995

13 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg, 1999

Tidigare ställningstaganden

Kulturvärden och riksintressen

I planområdet finns ett flertal byggnader som är 
kulturhistorisk värdefulla. Längst ut i väst ligger den 
förre detta fabriksbyggnaden för Wettergrens konfektion 
från 1887. Här ligger också det s k Amerikahuset (se B13) 
som uppfördes 1919-23 samt en avloppsreningsstation 
som är något äldre. Denna miljö är skyddad av Göteborgs 
bevaringsprogram, som färdigställdes 1999. I detta 
program omnämns också en stor del av Långgateområdet 
och Järntorget som bevarandevärt för dess helhet. 
Värdefullt är bl a områdets karaktäristiska blandning av 
bostadshus, allmänna byggnader och verksamhetslokaler 
av skiftande slag, i olika skala och utseende. Enskilda 
hus är också omnämnda som särskilt intressanta. Inom 
planområdet omnämns Frilagret (se B14) som ligger i 
öst i anslutning till Rosenlundskanalen samt det nya 
Sjömanshemmet på Masthuggstorget och Folkets Hus (se 
B15) på Järntorget, som båda uppfördes mellan 1930 och 
1955.13

Delar av Långgateområdet tillsammans med Järntorget 
är dessutom tillsammans med stadsdelen Haga, som 
ligger väster om planområdet, klassat som riksintresse för 
kulturmiljö enligt länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohuslän. 
Riksintresset ligger främst i de gamla arbetarkvarteren, 
vallgravens utlopp samt spår av varvsverksamheten och 
de gamla befästningsvallarna under mark. Av riksintresse 
är också Göta Älv för sjöfarten från och till Vänern.1

Vid en omvandling av Masthuggskajen bör riksintressena 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada värdet. 
Eftersom riksintresset i kulturmiljövård består av ett helt 
område är det viktigt att den nytillkomna miljön inte stör 
områdets karaktär och omgivning. T ex bör bebyggelsen 
anpassas till det befintliga kvartersmönstret så att 
siktlinjer inte byggs igen samt till en skala som upplevs 
naturlig i stadsdelen.2
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Föreslagen användning enligt Översiktsplan för Göteborg fördjupad 
för Södra Älvstranden.2

Planerade infrastruktursatsningar bestående av Götaleden, Kringen 
och Västlänken.1

T i d i g a r e  s t ä l l n i n g s t a g a n d e n

1 Översiktsplan för Göteborg ÖP99, 2000
2 Översiktsplan detaljerad för Södra älvstranden, 1995

ÖP:s föreslagna markanvändning

Översiktplanen för Göteborg föreslår att området söder 
om Götaleden ska innehålla blandad stadsbebyggelse, 
dvs bostäder blandat med arbetsplatser, service och 
handel. Området norr om Götaleden föreslås också få 
denna användning, men på längre sikt. Öster om Folkets 
Hus föreslås en ny spårväg som ska bli en del av den så 
kallade Kringen. Under området ligger även ett reservat 
för Västlänken, en planerad tågtunnel med regiontrafik. 
En alternativ plats för en upp- och nedgång till denna 
finns på Järntorget.1

I den fördjupade översiktsplan som gjordes för Södra 
Älvstranden 1995 föreslås en inskränkning av Stenas 
område, men endast längst i öst. Här, bakom Folkets Hus 
och ovan Götatunnelns mynning, föreslås en offentlig 
byggnad i form av t ex en kongressanläggning, högskola 
eller liknande. Götatunneln är anpassad för en byggand 
på sex våningar ovan tunnelmynningen. Norr om denna 
plats föreslås en lägre kajbebyggelse som ska inrymma 
offentliga verksamheter som kafé, restaurang och 
souvenirbutik etc. Närmast Första Långgatan föreslås 
en blandad bebyggelse med bl a nya bostadskvarter i sex 
våningar. Bebyggelsen mot Götaleden föreslås bestå av 
mest kontorsverksamhet. I Masthuggstorgets förlängning 
norrut och söder om Amerikahuset föreslås nya parker.2


