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- ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg

Trafik
Götaleden
Det finns flera lösningar som minskar Götaledens
barriärsverkan. Ett exempel är en halvt nedgrävd led med
upplyfta kvarter och överdäckningar på vissa strategiska
passager. Att sänka ner leden är ett sätt att få bort bilarna
från markniva, men med denna lösning kvarstår flera
problem i form av t ex buller och luftföroreningar. Detta
får förmodligen konsekvenser på markanvändningen,
då bostäder inte är lämpliga att placera här pga högre
miljökrav. Konstruktionen av detta schakt skulle dessutom
bli kostsam, då lerans upptryck fordrar pålning. Denna
konstruktion innebär dessutom att alla hus måste byggas
på samma gång, vilket varken är speciellt realistiskt eller
önskvärt.14
Den lösning jag istället har valt att utgå ifrån är att
Masthuggskajen omvandling sker på så lång sikt att en
förlängning av Götatunneln blir möjlig. Jag anser att
detta är önskvärt pga att konstruktionskostnaderna för
en tunnel bara är marginellt högre än de för ett schakt,
åtminstone om den samhällsekonomiska vinsten vägs in.
Fördelarna med ett tunnelalternativ är att bebyggelsen

kan uppföras under en längre tidsperiod och att buller och
luftföroreningar försvinner i marknivå. Detta medför i sin
tur en faktor som varit avgörande för ställningstagandet
om tunnelalternativet, nämligen att det blir möjligt att
lokalisera bostäder i området. De negativa konsekvenser
som tunnelalternativet medför är att byggnader endast
kan stödjas på betongtunnelns ytter eller mittvägg, om
inga kostsamma förstärkningar ska behöva göras. Detta
innebär att tunga konstruktioner inte kan uppföras ovan
den 40 m breda tunnel, åtminstone inte annat är på korta
sträckor.14 Det breda rummet ovan jord kan förslagsvis
användas till ett långsträckt parkrum i kombination
med en lokalgata med längsmed- parkering. Vid Folkets
Hus bevaras enligt förslaget kopplingen till Nya Allén
och Linnégatan genom på och avfarter till tunneln.
Tunnelmynningen flyttas istället till ett läge väster om
Amerikahuset, nedanför Stigberget, där tillgängligheten
till vattnet ändå är dålig pga höjdskillnaden.
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Föreslagen huvudstruktur för biltrafik.
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infart/genomfart
infart/genomfart i tunnel
huvudgata
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Gator
Huvudgatan i området blir Första Långgatan, där
spårvagnen mot Majorna och centrum utgör ryggraden.
Gatan är utformad som en allé lik den i Hammarby
Sjöstad (se B27). Gatusnittet är i stort sett det samma i dessa
båda gator med en bred och något upphöjd spårvagnszon i
mitten. Upphöjningen fungerar i Hammarby Sjöstad som
en mindre barriär för att människor ska välja att passera
spåret endast på de övergångar som finns i marknivå. På
så vis kan staketen som idag delar upp Första Långgatan
ersättas med ett betydligt vackrare ”hinder”. Spårzonen
föreslås bli gräs- eller sedumbeklädd för att minska
bullret och för att ge gatan en mer inbjudande karaktär.
Längs spårområdet planteras förslagsvis träd på båda
sidorna för att minska gaturummets dimensioner och
avskilja spårvagnarna från övrig trafik. På varje sida
av spåret bevaras dagens gatuparkering och ett enkelt
körfält på vissa passager, och dubbla körfält i vardera
riktningen istället för parkering, på andra passager.
Utformningen kan varieras längs gatan dels för att få
en god framkomlighet, dels en sänkt hastighet och fler
parkeringsmöjligheter längs gatan.

Masthamnsgatan ges främst en lokalgatefunktion med
angöring för boende och verksamheter. Gatan kantas
av gatuparkering samt träd som markerar tomtgränser
i de fall kvarteret inte är helt utbyggt. Utformningen på
gaturummet ska mer påminna om en grön åder mellan
kvarteren än en lokalgata. Gatan knycker i sidled på två
ställen vilket ger en varierande karaktär.
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Förlängningen av Långgateområdets nordsydliga
stråk utgörs i området närmast kajen av halvoffentliga
gårdsgator med parkering, likt dem i Eriksberg (se B28).
Här ligger bl a nerfarterna till garage som finns under
bostadsgårdarna.
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Sektion AA i skala 1:500 över Första Långgatan.
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Sektion BB i skala 1:500 över Andrégatan samt Götatunnelns förlängning.
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Den nybildade lokalgatan ovanför Götaleden är 40 m
bred. Den stora gatubredden nyttjas dels för breda gångoch cykelstråk, två körfält samt parkering för de boende
och arbetande i området. Parkering föreslås längs båda
körfälten. Denna ska ges en parkkaraktär och kantas
med träd både längs med gatan och mellan de olika
parkeringsplatserna. Markmaterialet är förslagsvis grus,
dels för att ge zonen en mjukare karaktär, dels för att
markera att zonen är ett lågfartsområde. Att ej hårdlägga
marken är också en fördel vid dagvatteninfiltration.
Mellan de olika filerna finns släpp i parkrummet, där
tvärgatorna från Långgateområdet leder mot kajen. Här
kan bilar tillåtas passera parkzonen, men endast på de
gåendes villkor.
Parkering
Idag finns det ca 2000 p-platser i området. Stenas
verksamhet disponerar totalt ca 750 p-platser. Vid en
förflyttning av deras verksamhet kan dessa platser räknas
bort från det totala behovet.12 Det finns idag också ett
överskott av ca 850 p-platser som används av närliggande
områden med parkeringsbrist. Vid en utbyggnad enligt
förslaget uppgår det nya behovet till 2 730 - 2 790 pplatser enligt Göteborgs parkeringsnorm (dvs 0,62 p-platser/
lgh och/eller 7 p-platser /1000 kvm verksamhetyta).15 I planförslaget
finns utrymme för ca 3 200 p-platser dels i gårdsgarage,
p-hus och markparkering. Garagen under de upphöjde
bostadsgårdarna är privata och nås via nerfarter på de

12
15

nya gårdsgatorna eller genom hiss direkt från husen.
De övriga platserna, ca 2 500 platser, är möjliga att
samutnyttja mellan verksamheter och bostäder, då de
utgörs av markparkering eller platser i större p-hus.

parkering i p-hus
garage
markparkering

Om det utomstående behovet på 850 platser dras av
från planförslagets p-platser återstår ca 2350 platser.
Underskottet mellan förslag och norm (ca 410- 440 st) kan
motiveras tack vare områdets centrala lokalisering och
det goda kollektivtrafikläget. Bristen på parkeringsplatser
kan t ex kompenseras med bl a bilpooler eller liknande.
Dessutom kan det antas att parkeringsnormen ändras med
tiden. Eftersom omvandlingen av Masthuggskajen ligger
många år framåt har normen förmodligen minskats pga
att vi är på väg mot en utveckling då vi tvingas tänka mer
hållbart.
Parkering inom området i markplan, p-hus och garage.

Masthugget, underlag för parkeringsplan, 1989
Parkeringsnormer för Göteborg, 1996
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Kollektivtrafik
Områdets kollektivtrafikförsörjning är mycket god, särskilt
om den planerade Västlänken blir till. Kollektivtrafiken är
i stort sett oförändrad i förslaget, förutom att den enligt
översiktsplanen föreslagna Kringen är inritad. Till den
nybildade lokalgatan längs Andrégatan tillkommer också
ett par busslinjer för att tillgodose det ökade behovet vid
bebyggelsen längs kajen. Nya busshållsplatser föreslås
bl a i anslutning till det föreslagna gångstråket från
Masthuggstorget och vid den nya sportanläggningen (se s
41). Älv-Snabben ges enligt planerna också en ny hållplats
vid hörnet på kajen, där sportanläggningen är lokaliserad.
Här bildas en ny kollektivtrafiknod som är kopplad till
spårvagnshållplatsen på Stigbergstorget via ett nytt gångoch cykelstråk i nordsydlig riktning (se s 41).

hållplats för Älv-Snabben
Älv-Snabbens linjetrafikering
spårvagnshållplatser
spårvagnslinjer

Förleslagen spårvagns- och båttrafik.
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busshållsplats
busslinje

Förleslagen bussttrafik.
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befintliga gång- & cykelvägar
befintliga gator anpassade för gång& cykeltrafik

nya gång- & cykelvägar
nya gator anpassade för
gång- & cykeltrafik

Gång- och cykeltrafik
Den befintliga gång- och cykeltrafiken längs Första
Långgatan föreslås få förbättringar i form av fler passager
över gatan. På Masthamnsgatan beräknas trafiken bli
så begränsad att cykeltrafiken kan integreras med den
övriga trafiken. Längs Andrégatan kompletteras dagens
gång- och cykelstråk med ett stråk för mer långsam
rörelse längs kajen. Mellan ovanstående stråk föreslås ett
antal nya gång- och cykelpassager i nordsydlig riktning.
De viktigaste består av förlängningen av Linnégatan,
mot centrum samt Älvsnabbens hållplats vid Rosenlund,
diagonalen mellan Första Långgatan samt Andrégatan
och en ny gågata mellan Masthuggstorget och kajen.

Förleslagen gång- och cykeltrafik.
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