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Bebyggelse
Bebyggelsen i området utgör som redan nämnts en
förlängning av den befintliga kvartersstrukturen.
Kvarteren har dock brutits upp i hälften så stora enheter
för att tillåta fler passager och siktlinjer genom husen.
Enheterna är dessutom uppbrutna till enskilda byggnader
för att kunna släppa in sol och vattenutsikten på gårdarna.
Hushöjderna är företrädesvis högst på den östra sidan av
kvarterena där husen är placerade i nordsydlig riktning.
Detta för att gårdarna ska få maximalt med solljus (se
symbol s 43).

A
A

Byggnaderna i området är mellan en och arton våningar
höga. De högsta hushöjderna finns främst runt det stora
trafikrummet vid Götaleden, vilket ger det trafikplatsen
en mer rumslig karaktär. Längs Första Långgatan är

Första Långgatan

Masthamnsgatan

Innergård

bebyggelsen mellan tre och sex våningar hög för att passa
i den befintliga miljön. Mot kajen stegras husen till åtta
våningar för att likt kranar ”hänga” ut över vattnet. Den
översta våningen är indragen mot söder och väster för att
skapa soliga terrasser på den översta våningen.
De flesta byggnader som finns i området idag är
bevarade, med undantag för Stenas terminal samt ett pdäck och några mindre byggnader. De befintliga husen
har kompletterats med byggnader som läker ihop dagens
uppsplittrade struktur.

Andrégatan

Innergård

Stenakajen

Innergård
Götatunnels förlängning

Tvärsnitt AA genom hela området i nordsydlig riktning, skala 1:1000.
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Planförslag
Bebyggelse

bevarad bebyggelse

nytillförd bebyggelse

Uppbrutna kvarter mot väster och älven, men
stängt mot gata. Högre lameller i nordsydlig
riktning på kvarterens östra sida.

Halverad storlek på kvarteren skapar fler passager.

Dagens slutna kvarter som är ca 150 m
långa.
Befintlig bebyggelse som bevarats i planförslaget

Nytillförd bebyggelse enligt planförslaget.

Förenklad symbol över bebyggelsestrukturens uppbyggnad.
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vån 1-2
vån 3
vån 4
vån 5
vån 6
vån 7-
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Byggforskningens T-skrift, 1976

Plankarta i skala 1:4000 med hushöjder och en skuggstudie beräknad efter vårdagjämning kl 14.00.16

Planförslag
Bebyggelse

Elevation från älven över den nya bebyggelsen i förhållande till bakomliggande områden.

3D-vy från nordväst som visar den nya bebyggelsen i förhållande till sin närmaste omgivning.
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area:
e-tal:
antal lgh:
verksamhetsyta:
antal p-platser enligt norm:

7,6 ha
1,8*
ca 45-60
ca 123 700 - 126 500 kvm
ca 905- 910

bebyggelse område 1

Bebyggelsestruktur i område 1.

Beräknat på den totala våningsytan (inkl. parkeringshus) delat med
områdets bruttoarea.
*
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3D-modell över bebyggelsen i område 1.

Planförslag
Bebyggelse

Område 1
Området närmast Rosenlund karaktäriseras av ett
storskaligt trafikrum där Götatunnelns nya upp- och
nerfarter möter Nya Allén. Mitt i detta trafikrum ligger
kvarteret kring Folkets Hus, som föreslås få en ny skyddad
sida mot nordväst. Påbyggnaden på Folkets Hus består av
en offentlig byggnad med exempelvis högskoleverksamhet
eller någon sorts konferensanläggning. Mediahögskolan
skulle t ex kunna lokaliseras här, med nära anslutning
till Lindholmens universitetsverksamhet. Den offentliga
verksamheten kompletteras enligt förslaget med en
högre byggnad med hotell och en byggnad med strörre
föreläsningssalar som t ex kan användas i anslutning till
Göteborgs Filmfestival.
Götatunneln är anpassad för en byggnad på sex våningar
ovan mynningen. Tunnelnerfarterna täcks enligt förslaget
av ett upphöjt däck på innergården, med en skyddad
trappa mot södersolen. Under detta däck finns parkering
till verksamheterna i kvarteret. Vid kajen ligger P-Arken
som fått en ny lokalisering. Orsaken till detta är att dagens
placering inte är lämplig ur stadsbildsynpunkt, då den nya
strandpromenaden blir till längs Skeppsbron. Den nya

lokaliseringen i anslutning till verksamhetsområdet vid
tunnelnerfarterna hjälper istället till att påminna om Stenas
tidigare verksamhet samt att täcka parkeringsbehovet i
området.
Trafikrummets övriga sidor utgör attraktiva platser för
främst kontorsbebyggelse, pga det goda reklamläget.
Kontorsbebyggelsen fungerar som en skärm mot
den bullriga miljön för intilliggande bostäder. Över
tunnelnerfarterna finns skärmbyggnader som bilarna
passerar under vid upp- eller nerfart till tunneln. Dessa
ska tillsammans med en högre byggnad fungera som
rumsavdelare i den annars stora trafikplatsen. Den höga
byggnaden, på förslagsvis 18 våningar, spelar mot
Folkets Hus 10 våningar höga torn, i det andra hörnet
av kvarteret. Byggnaden markerar dessutom var den
historiska stadsfronten börjar, liksom Lilla Bommens
skapa markerar var det slutar. Höghuset ligger också där
älven gör en knyck, vilket tydliggörs av detta landmärke.

till. Här finns mindre lokaler för restauranger och handel,
vilka inleder områdets strandpromenad och knyter
ihop denna med färjorna över älven och stråken längs
Södra Älvstranden samt från Linnégatan och centrum.
Väster om denna plats ligger ett kvarter som både
kan innehålla verksamheter och bostäder, beroende på
efterfrågan. Närmast trafikplatsen är det dock lämpligast
att byggnaderna innehåller endast kontor, eller liknande
verksamhet.
Denna etapp kan till stor del byggas ut så snart Stena
flytta sin verksamhet och Götatunneln byggts färdig.
Området väster om tunnelmynningen, vid kajen, kan
dock inte exploateras förrän detta sker. Kvarteret kring
Folkets Hus bör heller inte byggas ut förrän en lämplig
offentlig verksamhet har hittats. Annars finns stor risk
att en ”stängd” verksamhet, likt de i Lilla Bommen,
privatiserar området så att allmänheten inte tillåts ta del
av det attraktiva läget.

Norr om kvarteret kring Folkets Hus, vid mynningen av
vallgraven, föreslås en ny plats där Älv-Snabben lägger
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area:
e-tal :
antal lgh:
verksamhetsyta:
antal p-platser enligt norm:

8,6 ha
1,9*
ca 280-545
ca 88 800 - 121 600 kvm
ca 950-1025

bebyggelse område 2

Bebyggelsestruktur i område 2.

Beräknat på den totala våningsytan (inkl. parkeringshus) delat med
områdets bruttoarea.
*
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3D-modell över bebyggelsen i område 2.

Planförslag
Bebyggelse

Område 2
Det andra området, som utgörs av kvarteren mellan
Götaleden och Långgateområdet, är det som kanske har
möjlighet att utvecklas först. Detta område kan byggas
ut redan när Götaleden färdigställs 2005, men då främst
med kontorsbebyggelse närmast leden, pga buller och
luftföroreningar.
Kvarteren närmast Långgateområdet har getts en
stadsmässig karaktär med slutna fasader. Högre hus
är förlagda i nordsydlig riktning för att knyta an till
befintliga husen längs gatan, som har denna form, och
för att ge bästa möjliga lägenhetslägen i bullerfria och
soliga miljöer. Husen i söder, närmast Första Långgatan,
har getts en karaktär som påminner om byggnaderna
längs esplanaden i Hammarby Sjöstad (se B27). Fasaderna
är släta, för att inge en känsla av stad och för att husen
ska ge en flexibel utformning. Om det i framtiden

finns önskemål om att inrymma andra verksamheter än
bostäder här finns inga då detaljer som balkonger och
burspråk som måste ändras. Istället ges byggnaderna en
dubbel fasad med inglasade balkonger mellan den inre
och yttre väggen. Den dubbla fasaden fungerar dessutom
om ett skydd mot de höga bullernivåerna på gatan.
Bullret är också orsaken till att husen gjorts smala, med
genomgående lägenheter. Detta för att få en tyst sida mot
gården. Översta våningen är indragen vilket skapar lugna
terrassytor för etagelägenheterna.

omgärdas av mycket frirum med grönska. Gården
innanför kvarteret föreslås vara upphöjd en eller två
våningar för att ge plats åt parkering. Området framför
Amerikahusets framsida hålls obebyggd för att bevara
den gamla vyn över älven.

Husen närmast Götaleden utformas också flexibelt, med
smala hus, så att de kontor som ev byggs innan leden
grävs ner kan göras om till bostäder på sikt.
Väster om diagonalen föreslås en påbyggnad av
Amerikahuset med kontors- och bostadshus. Kvarteren

B29
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area:
e-tal:
antal lgh:
verksamhetsyta:
antal p-platser enligt norm:

6,8 ha
1,15*
ca 520
ca 26 100 kvm
ca 505

bebyggelse område 3

Bebyggelsestruktur i område 3.

Beräknat på den totala våningsytan (inkl. parkeringshus) delat med
områdets bruttoarea.
*
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3D-modell över bebyggelsen i område 3.

Planförslag
Bebyggelse

Område 3
Det tredje området kan utvecklas först då Stena lämnar
kajen. En annan förutsättning för en exploatering här
är att Götaleden grävs ner, åtminstone om området ska
innehålla bostäder.
Bebyggelsen innehåller enligt förslaget mest bostäder
med handel och/eller verksamheter i bottenvåningarna.
Husen närmast kajen har getts en utformning liknande
den i Östra Hamnen i Västerås, där kvarteren är helt slutna
mot stadens rutnät, men är mer uppbrutna mot vattnet och
väster för att ge bra sol- och utsiktsförhållanden. Liksom
i området vid Första Långgatan föreslås att husen mot
söder ges släta fasader som inger ett stadsmässigt uttryck.
Bebyggelsen stegras mot vattnet, likt Norra Hamnen i
Helsingborg, där höga gavlar reser sig över kajen (se B32).
Dessa hus ska nästan hänga ut över kajen och påminna

om de höga kranar som stod här under områdets tid som
hamn. Liksom i Norra Hamnen och Hammarby Sjöstad
föreslås också lägre ”bokaler” (se B31) mellan dessa
lameller som markerar skillnaden mellan gård och kaj.
Dessa är lite oregelbundet placerade för att skapa ett
varierat uttryck som för tankarna tillbaka till den gamla
flikiga kajstrukturen. Bebyggelsen närmast kajen kan
gärna utformas med en marin prägel, med träfasader, likt
den nyaste delen av Eriksberg (se B30). Hushöjderna är
högst i kvarterets östra del, medan den västra utgörs av
lägre byggnader.
Längst ut på Masthuggskajens västra hörn föreslås en
större byggnad med någon sorts offentlig användning.
Förslagsvis kan denna utgöras av en sportanläggning
med nedsänkta simbassänger och utsikt över älven.

B30

Lokaliseringen är mycket attraktiv med såväl reklamläge
från älven som från Götaleden. Kommunikationsläget är
dessutom mycket bra vid den nya knutpunkten för buss,
båt och spårvagn.
På denna speciella plats kan en lite friare arkitektur tillåtas.
Byggnaden är lokaliserad framför Amerikahuset och nära
den plats Amerikabåtarna tidigare lade till. Därför kan
huset t ex få karaktär av en stor amerikabåt, med fören
mot väster. På baksidan kan byggnaden istället ansluta till
den gröna karaktären runt Amerikahuset. Här sluttar taket
som är gräsbeklätt mot sydväst, vilket ger en grön backe
mitt i den annars så hårda och karja kajmiljön.

B31

B32
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