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Identitet SWOT- analys
Södra Älvstranden
Rörelse Space syntax
H e l h e t Image of the city

ANALYS
Analyserna i detta kapitel är utarbetad utifrån tre ledord. De tre ledorden arbetades fram
genom att de viktigaste elementen vid en omvandling av Masthuggskajen identifierades och
konkretiserades. Det första ordet är identitet. För att beskriva områdets identitet gjordes dels
en SWOT- analys, dels genomfördes en inventering av Älvstranden utifrån de kategorier som
beskrivs i boken The New Waterfront- A Worldwide Success Story . Det andra ledordet är rörelse.
För att få en uppfattning om de fysiska förutsättningarna för rörelse gjordes en Space Syntaxanalys . Det tredje ledordet är helhet. Detta är viktigt för att de nya delarna ska kunna smälta
samman med den befintliga strukturen och på så vis fungera som en förlängning av staden mot
älven. För att identifiera områdets helhetsintryck och sätta det i ett sammanhang inventerades
områdets visuella och upplevelsemässiga förutsättningar med hjälp av arkitekturteoretikern
Kevin Lynchs analysmetod Image of the city.
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Identitet
Ledordet identitet har varit en utgångspunkt pga att denna
parameter har stor betydelse ett områdes attraktivitet och
dragningskraft i staden. Masthuggskajens närliggande
stadsdelar har idag en mycket speciell identitet, som
många har önskemål om att bevara. Dessutom finns
behov av att påvisa Masthuggskajens specifika identitet
i förhållande till övriga Södra Älvstranden. Detta för
att locka till rörelse på kajen, utan att konkurrera med
resterande delar av strandstråket. Områdets identitet har
beskrivits nedan dels med hjälp av en inventering och
kategorisering av Södra Älvstranden, dels en SWOTanalys.
B17

halvan beskriver framtiden och yttre faktorer. Till vänster
finns det positiva, till höger det negativa. SWOT-metoden
kan användas för analys på kort och lång sikt. På kort sikt
innebär det ett utmärkt hjälpmedel för att se på dagsläget
och kanske på mindre frågor. På lång sikt är det ett bra
hjälpmedel för den strategiska planeringen och de beslut
och överväganden som måste göras.5

SWOT-analys
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
är en metod som nyttjas t ex för att identifiera svårigheter
eller utvärdera och utveckla ett område. I denna analys
tydliggörs områdets starka sidor (strenghts), svaga
sidor (weaknesses), möjligheter (opportunities) och
risker (threaths) i en tabell. Den övre halvan av tabellen
beskriver nuläget och inre faktorer, medan den nedre
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Analys
Identitet

Styrkor (S)

Svagheter (W)

Masthuggskajen är centralt lokaliserad, med mycket goda
kollektiv- och biltrafikförbindelser. Läget vid Göta Älv utgör
dessutom en attraktiv rekreationsmiljö med direkt koppling till det
promenadstråk kommunen nu planerar mellan Lilla Bommen till
Skeppsbron. Området har också stor förändringspotential pga stora
outnyttjade ytor. Markägoförhållandena är dessutom gynnsamma
ur omvandlingssynpunkt, då Göteborgs kommun äger en stor
del av marken. En styrka är också närheten till Linnéstaden och
Långgateområdet med dess dynamiska och omtyckta karaktär.

Stenas terminal tillsammans med Götaleden och de stora
parkeringsytorna fungerar idag som barriärer mellan staden och älven.
Området upplevs som otryggt pga den ensidiga markanvändningen
liksom avsaknaden av målpunkter för gång- och cykeltrafikanter samt
rumsbildande element, vilket försämrar folklivet. Det finns idag också
brist på grönområden. En svaghet är också att utsikten mot Göta
Älv ligger mot norr, vilket försvårar en ev utformning av ljusa och
attraktiva lägenheter på platsen.

En utveckling av området skulle öka närliggande områdens
tillgänglighet till vattnet. Det finns även potential att förbättra
grönstrukturen och tillgängligheten med gång- och cykel inom
området. Om intilliggande områdens speciella karaktär skulle
utökas, skulle även stadsdelens identitet stärkas och ge Göteborg
ett nytt ansikte mot älven. En exploatering av området kan också ge
bättre underlaget för service, handel och kollektivtrafik som även
gynnar närliggande områden.

Om en förflyttning av Stenas terminal inte blir av fortgår barriärsverkan,
liksom om ekonomiska medel inte finns för en förlängning av
Götatunneln. Dessutom kan buller och luftföroreningar i det senare
fallet komma att påverka den ev bebyggelsen. Även buller och
transport av farligt gods på Göta Älv kan påverka utformningen
av bebyggelsen. Brist på parkeringsplatser kan bli ett problem
vid en exploatering. Dessutom finns risk att den unika karaktären
längs Långgatorna urholkas om en helt annan typ av bebyggelse
tillkommer.

Möjligheter (O)

Hot (T)
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Södra Älvstranden
Kategoriseringen av Södra Älvstranden har gjorts
utifrån boken The New Waterfront- A Worldwide Urban
Success Story. Boken är skriven av Ann Breen och Dick
Rigby, två amerikanska forskare inom stadsplanering,
som sedan 1970-talet har studerat vattenfrontsprojekt
runt om i världen. Författarna har delat in drygt 100
studieobjekt i sex olika kategorier efter vattenfronternas
nya huvudanvändning. De olika kategorierna beskriver
huvudanvändningen och är därför inte renodlade. Tvärt
om anser Breen och Rigby att om ett område ska vara
komplett behövs lite av varje. Författarna är också noga
med att poängtera att det är mycket viktigt att inte bara
kopiera andra vattenprojekt, trots att dessa varit lyckade.
En omvandling av en vattenfront måste ske efter den
specifika stadens karaktär och behov. Annars kan
resultatet bli mycket märkligt och främmande för stadens
invånare.4
I sin bok beskriver Ann Breen och Dick Rigby sex olika
kategorier som de delat upp de drygt 100 studerade
vattenprojekten i. Den första kallas den kommersiella
vattenfronten. Dessa projekt har gemensamt att de är
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nöjesstråk som har kapacitet att locka folk till att använda
platsen. Attraktionen består av arbetsplatser, rekreation
och shopping samt nöje eller avkoppling, t ex kaféer,
restauranger eller hotell. Vidare finns det vattenfronter
som är inriktade på kultur och utbildning i form av
konserthallar, museer eller moderna akvarier. I dess
projekt kombineras även kulturlivet ofta med kaféer
och restauranger. Både den kommersiella och kulturella
vattenfronten har en starkt publiktilldragande effekt och
lockar såväl turister som stadens invånare.4 Exempel på
sådana vattenfronter finns längs Södra Älvstranden i
Lilla Bommen och på Packhuskajen. Operan tillsammans
med Göteborgs Maritima centrum utgör en kulturell
vattenfront och det nya kasinot är exempel på en
kommersiell vattenfront.
Den historiska vattenfronten fokuserar istället på äldre
strukturer som omvandlas till en modern användning.
Istället för att bygga nytt är den historiska karaktären
bevarad och äldre byggnader ombyggda efter de nya
behoven.4 På Klippan, i väst, är de befintliga industribyggnaderna bevarade och har getts en ny användning.

Det finns även vattenfronter som har satsat på en rekreativ
inriktning. Det vill säga att anlägga centrala rekreativa
områden i form av parker, lekplatser eller stadsmässiga
strandpromenader och småbåtshamnar.4 I Lilla Bommen
finns en småbåtshamn och längs hela strandlinjen västerut
fram till Skeppsbron löper ett promenadstråk. Detta
planeras i framtiden även kompletteras med en park i
anslutning till Operan (se B19). Vid Skeppsbron planerar
kommunen ett nytt promenadstråk som ska anläggas när
Götaleden blir färdig. Även denna del är ett exempel på
rekreativ vattenfront. Vid Skeppsbron föreslås också ett
par nya kvarter med bostäder (se B18, B20).4 Denna typ av
vattenfront är mycket vanlig, inte minst här i Sverige,
men längs Södra Älvstranden är det en bristvara.
Den sista vattenfronten utgörs av arbetsplatser och
fortsatt användning av hamnverksamhet.4 Exempel på
sådana vattenfronter är färjeterminaler, som t ex Stena,
kontor, som i Gullbergsvass längst öst, eller industri.
Fiskhamnen tillhör också denna kategori med sina många
olika verksamheter, främst inriktade på fiske.

Analys
Identitet

kommersiell vattenfront
kulturvattenfront
historisk vattenfront
rekreativ vattenfront
bostadsvattenfront
vattenfront med arbetsplatser

Markanvändning längs Södra älvstranden idag.

- Ställningstagande
Längs Södra Älvstranden är användningen ensidig och
det finns få vattennära bostäder. I mitt arbete har jag
därför valt att utreda hur Masthuggskajen kan utvecklas
till ett område med blandad stadsbebyggelse, med
bostäder som inslag. Området kan därmed fungera som
en förlängning av Linnéstaden och Långgateområdet mot
älven och öka tillgängligheten till vattnet för dessa delar
av staden. Stadsbebyggelsen kan dessutom fungera som
ett komplement till resterande delar av Södra Älvstranden,
vilka har en mer publik- eller besöksinriktad användning.
Masthuggskajens integrerade markanvändning innebär
till skillnad från detta ett större flöde med människor
under hela dygnet, då det kan locka både boende, invånare
i närområdet och besökare från hela staden.

kommersiell vattenfront
kulturvattenfront
historisk vattenfront
rekreativ vattenfront
bostadsvattenfront
vattenfront med arbetsplatser

Föreslagen markanvändning längs Södra Älvstranden.
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