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- ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg

Rörelse
Ledordet rörelse valdes pga att området idag har brist
på rörelse, i meningen gång- och cykeltrafik. Om
Masthuggskajen ska bli en attraktiv del av staden
måste både de upplevelsemässiga och funktionella
förutsättningarna för sådan trafik bli bättre. För att
beskriva tillgängligheten och flödet till samt rörelse i
området har analysmetoden Space Syntax använts.

B21

Space Syntax
Denna analysmetod ger möjlighet att arbeta med strukturer
som helheter, dvs i det här fallet se Masthuggskajen som
en del av centrala Göteborg. Det skall dock påpekas att
fysiska strukturer inte är den enda faktor som påverkar
rörelsen, men genom att göra de fysiska förutsättningarna
bättre kan Masthuggskajen göras något mer tillgänglig
för stadslivet i omkringliggande områden.6
Space Syntax-analysen är utvecklad av Bill Hillier,
professor i arkitektur och urban morfologi vid University
College i London. Analysmetoden syftar till att klargöra
relationen mellan det sociala livet och den rumsliga
strukturen. Analysen har gjorts med hjälp av en axial karta
över Göteborgs inre stadsdelar på norra och södra sidan
av Göta Älv. Axialkartan är uppbyggd av axial linjer, dvs
en rak siktlinje som är möjlig att följa till fots. Den axiala
kartan är hämtad från Camilla Anderssons examensarbete
Space Syntax- ett sätt att se stadsplanering i nya
dimensioner, och är baserad på en inventering av de gator
som ingår i det analyserade området, hur dessa hänger
samman samt om det finns hinder i gatustrukturen i form
6
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av kraftiga höjdskillnader, trappor, staket eller liknande.
Analysen är gjord med programvaran ArcAx, som tagits
fram av Björn Klarqvist, professor i Stadsbyggnad på
Chalmers Tekniska Högskola. Detta program beräknar
bl a lokal integration, ett mått på antalet linjer som direkt
är kopplade till en viss linje, och global integration, ett
mått på förhållandet till alla andra linjer i systemet.
Integrationsnivå har enligt Hillier och Klarqvist ett
samband med förutsättningarna för rörelse. De röda
linjerna på axialkartan, dvs de med hög integration, visar
således var det finns bäst potential för rörelse, och de
blå, med lägst integration var förutsättningarna är som
sämst. Beräkningen av axialkartans läsbarheten, dvs hur
tydligt systemet är, görs genom en korrelation mellan den
globala och lokala integrationen, ju starkare samband ju
bättre läsbarhet har systemet.6
Space Syntax- analysen visar att området idag har
dåliga förutsättningar för rörelse då stora barriärer som
Götaleden och Stena förhindrar gång- och cykeltrafik i
främst nordsydlig riktning. Om barriärsverkan i form av
Götaleden och Stenas verksamhet försvinner, har dock
området stor potential att utveckla goda förutsättningar
för rörelse. Dessutom visar analysen att Långgatorna
kan få en stärkt position som huvudstråk om området
kompletteras med stråk norrut.

Analys
Rörlighet

- Ställningstaganden
Tillgängligheten till vattnet är idag dålig i området.
Götaleden och Stena Lines verksamhet är den främsta
orsaken till detta, pga ytornas barriärsverkan. I det vidare
arbetet har jag därför valt att utgå ifrån att Stenas terminal
flyttas och att Götelden förläggs under marknivå, så att de
gång- och cykeklstråk som finns, förlängs mot Göta Älv.

Läsbarhet
0,455
Medelintegration
0,472
0,211 - 0,255
0,255 - 0,302
0,302 - 0,347
0,347 - 0,393
0,390 - 0,438
0,438 - 0,484
0,484 - 0,529
0,529 - 0,575
0,575 - 0,620

Läsbarhet
0,464
Medelintegration
0,475
0,211 - 0,257
0,257 - 0,303
0,303 - 0,350
0,350 - 0,395
0,395 - 0,442
0,442 - 0,488
0,488 - 0,535
0,535 - 0,581
0,581 - 0,627

Axialkarta som visar dagens förhållanden. Masthuggskajen har
mycket låg integration, vilket kan utläsas av den gula färgen. Detta
beror på den fysiska strukturen av området med barriärer i form av
Götaleden och Stenas inhägnade terminal. Första Långgatan har
liksom stora delar av centrum mycket god integration, vilket utläses
av den röda färgen.

Axialkarta som visar förhållandet om Götaleden som barriär övervinns
och Stenas terminal flyttas. Integrationen är nu betydligt högre på
kajen, vilket kan utläsas av den orangea färgen. Långgatorna, söder
om Första Långgatan, har här dessutom en röd färg, vilket tyder på
hög integration. Detta innebär kortdraget att förutsättningarna blir
bättre för rörelse i Långgateområdet.
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Helhet
befintliga barriärer
befintligt barriärsområde

Gränser/barriärer på Masthuggskajen idag.

kvarvarande barriärer
bortagen barriär

Kvartvarande och bortagnda gränser/barriärer enligt förslaget.

Helhet är det tredje ledordet som jag har valt att utgå
ifrån i analysen. Denna parameter syftar till att beskriva
och bevara områdets visuella och upplevelsemässiga
förutsättningar, så att Mashuggskajens karaktär känns
igen och därmed kan förstärkas. Här har jag valt en
analysmetod som redovisas i boken Image of the city
av arkitekturteoretikern Kevin Lynch. Denna analys kan
användas för att skapa en god helhetsbild av området samt
sätta det i ett sammanhang i förhållande till resterande
delar av staden. Metoden går ut på att beskriva olika
visuella och upplevelsemässiga faktorer som påverkar
överblicken av ett område. Dessa faktorer utgörs t ex av
gränser, axlar eller siktlinjer, landmärken, målpunkter
samt gång- och cykelstråk.7
Gränser, målpunkter och stråk
Med gränser menar Lynch element som fungerar
som barriärer mellan två områden.7 Sådana barriärer
finns inom området i form av Götaledens vägområde,
Stenas staketomgärdade terminal och Göta Älvs stora
vattenområde. Målpunkter utgörs av punkter som har
primära funktioner eller attraktioner som lockar till
sig besökare.7 I Masthuggskajens närområde består
målpunkterna av Göteborgs centrum samt handelsstråket
längs Haga Nygatan, Lindholmens verksamhetsområde
på Norra Älvstranden och Stigbergstorget i väst.
Målpunkterna inom området består av Järntorgets (se B22),
Stenas terminal och Masthuggstorget (se B23).

7
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Analys
H e l h e t

Stråk är enligt Lynch de viktigaste elementen. Dessa är
kanaler utmed vilka observatören rör sig.7 Till skillnad
från Space Syntax-analysen som endast beskriver de
rumsliga förutsättningarna för rörelse beskriver stråken
de rum där människor faktiskt rör sig. De stråk som
finns i området består dels av båtarna över älven, både i
nordsydlig riktning och östvästlig, dels av de gång- och
cykelvägar som korsar området. Viktiga stråk är också
Första och Andra Långgatan (se B24), Haga Nygata och
Kungsgatans förlängning över kanalen, mot Järntorget.
Stråken ligger företrädesvis i östvästlig riktning, vilket
är en brist. Det enda starka stråket i nordsydlig riktning
ligger i Linnégatan och dess parallell gator, som kopplar
samman sydvästliga Göteborg med centrum.
- Ställningstaganden
I området finns brist på gång- och cykelstråk i nordsydlig
riktning. Orsaken till detta är att Stenas terminal och
Götaleden förhindrar rörelse, pga ytornas barriärverkan.
Området har idag också få målpunkter längs kajen som
drar till sig gång- och cykeltrafikanter, vilket missgynnar
denna typ av rörelse. Den största rörelsen sker i öst och
söder om området, mellan Järntorget och Masthuggstorget.
Ett ställningstagande som jag utgått ifrån i det vidare
arbetet är därför att de stråk som idag finns i riktning
mot älven förstärks, förlängs och kompletteras med
målpunkter som ökar rörelsen på kajen.

befintliga stråk
befintliga stråk via Älv-Snabben
befintliga målpunkter

kompletterande målpunkter
befintliga målpunkter

befintliga stråk
befintliga stråk via Älv-Snabben
förlängda stråk
förlängda stråk via Älv-Snabben

3
1>

2
6
1

5
4

1
2
3
4
5
6
7

7
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Centrum
Haga Nygata
Lindholmen
Stigbergstorget
Järntorget
Stena Lines terminalbyggnad
Masthuggstorget

Områdets målpunkter och stråk idag.

B22

Sportanläggning
Offentlig byggnad i kombination med handel/hotell

Förstärkta och förlängda stråk och nya målpunkter enligt förslaget.

B23

B24
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Landmärken & axlar/siktlinjer
Lynch beskriver även landmärken, en referenspunkt
som betraktaren på avstånd kan orientera sig efter, och
axlar som utgörs av siktlinjer som skapas genom rummet
med en viss riktning.7 Utanför området finns starka
landmärken på Norra Älvstranden i form av Erikssons
stora kontorsbyggnad, dockan och dess stora båtar i
Lundby Strand, Eriksbergskranen och Ramberget. Öster
om området ligger Göta Älvbron, Lillan Bommens
skrapa, Göteborgs Operan och Rosenlunds kraftverk med
sina höga skorstenar. I söder ligger Skansen Krona på en
höjd och den runda bebyggelsen på Otterhällan, Oscar
Fredriks kyrka samt Masthuggskyrkan på tre andra. I
sydöst ligger även Nya Masthugget, ett bostadsområde
från 1960-talet, som med sin enformiga arkitektur
utgör en volym som syns över hela området. I väster
ligger också Sjöfartsmuseet, vars staty syns från hela
älvrummet. I området finns bara ett egentligt landmärke,
nämligen Stenas stora terminalbyggnad.
Området söder om planområdet har tydliga axlar i
1800-talets rutnätsstad. Dessa axlar dör dock ut då de
når planområdets sönderslagna struktur. Exempel på en
tydlig ösvästlig axel finns längs Andra Långgatan (se B25).
I nordsydlig riktning utgör Värmlandsgatan ett exempel
på en siktlinje som avbryts pga Stenas terminalsbyggnad
(se B26).

befintliga landmärken

nya landmärken
befintliga landmärken
5
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14

Eriksson
Dockan, LundbyStrand
Eriksbergskranen
Ramberget
Göta Älvbron
Lilla Bommen
Göteborgsoperan
Rosenlundsverket
Skansen Krona

1
11

3

9

10
11
12
13
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Ottehällan
Oscar Fredriks kyrka
Masthuggskyrkan
Sjöfartsmuseet
Nya Masthugget

1
2
3

Nytt landmärke i form av en arkitektoniskt intressant byggnad som längs Södra
Älvstranen spelar mot Göteborgsoperan
Nytt landmärke i form av en hög byggnad som längs Södra Älvstranden spelar
mot Rosenlunds kraftverk och Lilla bommen
Förstärkt landmärke pga av ny siktlinje från älven (se axlar/siktlinjer)

Älvrummets befintliga och föreslagna landmärken.

Älvrummets landmärken idag.
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befintliga axlar/siktlinjer

Upplevda axlar/siktlinjer idag.

förstärkta axlar/siktlinjer
tillförda axlar/siktlinjer
befintliga axlar/siktlinjer

Förstärkta och tillförda axlar/siktlinjer.

- Ställningstagande
Området saknar idag landmärken, förutom Stenas
terminalbyggnad. Denna är dock synlig mest på grund
av sin stora volym och brutala utformning. Ett vackrare
landmärke skulle ge området en intressantare siluett
och ett nytt ansikte mot älven. I trafikområdet kring
Götatunnelns mynning föreslås därför en högre byggnad
pga rummets stora skala. En hög byggnad skulle här
kunna tydliggöra älvens knyck och markera början/slutet
på den historiska stadsfronten som följer österut. Huset
skulle kunna spela mot Folkets Hus och Lilla Bommen.
Det finns heller inga tydliga siktlinjer i planområdet. Jag
har därför valt att fortsätta med rutnätsstadens tydliga
rumsstruktur, men med en mindre skala på kvarteren.
Särskilt viktiga axlar förstärks i förslaget, vilket innebär
att bl a Stenas terminalbyggnad ersätts med en återinrättad
siktlinje mellan älven och Oscar Fredriks kyrkan. Även
nya axlar tillförs t ex i det föreslagna diagonalstråket.
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