
Yttrande över förslag till program för Norra Masthugget

Yttrande 

Yimby Göteborg är mycket positiva till förslaget till program för Norra Masthugget. Det är oerhört glädjande  

att man nu börjar utveckla detta strategiskt viktiga område i Göteborg. Programmet innehåller många kloka  

överväganden och Yimby Göteborg instämmer till fullo i dess målsättning, att skapa en tät, attraktiv och  

levande stadsdel som tar upp, förlänger och förstärker den planstruktur och de urbana kvaliteter som redan 

finns i närområdet. Vi vill lyfta fram några aspekter som är särskilt avgörande i det vidare arbetet med Norra  

Masthugget och där det är viktigt att ha en mycket tydlig målbild för att visionen ska kunna bli verklighet. 

Riktiga stadskvarter

Programmets målsättning är att fortsätta den tydliga rutnätsstruktur som redan finns etablerad i denna del  

av  Linnéstaden,  med  slutna  kvarter  och  ett  öppet  gatunät.  Det  är  mycket  bra  och  en  grundläggande 

förutsättning för att skapa de urbana kvaliteter som stadens översiktsplan och det aktuella programmet 

föreskriver.  Det är därför ytterst märkligt att Riksbyggens alternativa planförslag bifogats i  programmet. 

Riksbyggens  planförslag,  med  en  uppbruten  och  upplöst  bebyggelsestruktur  enligt  förortslik  husipark-

modell bryter fullständigt mot programmets intentioner och bör omgående avföras från planarbetet. Under 

inga omständigheter ska fler antiurbana kvarter av samma typ som kvarteret Kostern accepteras i detta  

område. Det är fullständigt uteslutet.

Riksbyggens förslag till uppbruten bebyggelsestruktur sex meter ovanför marken



Stadsbyggnadskontorets förslag till stadskvarter integrerade i rutnätsstrukturen

 

Undvik totalsanering

I planområdet finns en variation av befintlig bebyggelse, vilket ur urban synvinkel är något mycket positivt.  

Det är en styrka i det aktuella programmet att man undviker totalsanering och istället inkorporerar den  

befintliga bebyggelsen i den nya. Genom att äldre, billigare bebyggelse finns kvar uppnår man en fysisk 

variation som kan understödja såväl funktionell som social blandning. Det är mycket svårt att skapa den 

sortens blandning genom totalsanering.  I  föreliggande program föreslås att  byggnaden Kommersen ska  

rivas. Det är olyckligt att man inte ser de urbana kvaliteter som finns i denna särpräglade och billiga byggnad 

där en av regionens mest populära marknader håller till. Här finns redan mycket av den sociala blandning  

och multifunktionalitet som man hoppas kunna skapa på platsen. Det vore betydligt enklare och billigare att  

utveckla Kommersens användningsområden än att riva det och sedan försöka återskapa något med samma 

urbana funktioner. 

Inga förbud mot höjdvariation

Det finns ingen anledning att utfärda generella förbud mot höjdvariation i programområdet. Programmet  

gör  helt  riktigt  analysen  att  området  runt  Folkets  Hus  är  lämpligt  för  höga  hus,  om  det  skulle  finnas  

efterfrågan på att bygga sådana. Det borde dock gälla hela programområdet. Så länge husen är urbant 

integrerade och öppnar sig mot gatan med publika lokaler finns inga objektiva skäl att förbjuda variation  

och  tvinga  fram  en  enhetlig  horisontallinje.  Tvärtom  kan  en  ökad  täthet  i  området  bidra  till  ett  mer 

dynamiskt stadsliv och ge fler människor någonstans att bo. Särskilt ut mot älvsidan finns en god potential  

för bebyggelse som skapar en tydlig höjdvariation, inte minst med tanke på skuggning.



Krav på blandstad 

Programmet har som målsättning att bottenvåningarna ska vara lokalanpassade. Detta måste säkerställas 

genom  tvingande  reglering.  Att  enbart  "medge"  lokaler  är  inte  tillräckligt.  Avgörande  för  en  levande  

stadsgata är också en väl tilltagen trottoar för att ge utrymme för uteserveringar och exponeringsyta för 

verksamheter.  Med Linnégatan som god förebild bör Första Långgatan begränsas till ett körfält i vardera 

riktning för att möjliggöra gångbanor på minst 4 meter i bredd. 

 

Utveckla Masthuggstorget 

Programmet diskuterar olika sätt att göra Masthuggstorget mer attraktivt och välbesökt. Ett sätt att göra 

detta vore att göra torget mer tillgängligt för barn. I Malmö finns goda exempel på "temalekplatser" med  

fantasifull utformning som är mycket populära och i Linnéstaden finns ett behov av fler lekytor för barn.  

Varför inte utveckla Masthuggstorget till en lekplats med fartygstema? Det skulle inte bara ge barnen en  

framträdande plats i stadslivet utan också ge ett bättre underlag för publika verksamheter runt torget. 

Kommande attraktion på Masthuggstorget?

Många fastigheter och byggare

För att den önskvärda variationen ska kunna uppstå är det nödvändigt att kvarteren delas i ett flertal mindre 

fastigheter och att ett stort antal olika exploatörer ges möjlighet att bygga. Programmets diskussion om 

tredimensionell  fastighetsbildning  är  i  detta  sammanhang  mycket  lovande.  Det  är  också  viktigt  att  

säkerställa områdets arkitektoniska variation, inte minst vad gäller materialval. En intressant idé, som också 

anknyter till områdets historia, skulle kunna vara att utveckla landshövdingehus för 2000-talet. Höga trähus 

med många våningar är numera enkelt att bygga tack vare träteknikens utveckling.



Ge Stena en bättre plats 

Masthuggskajen  ingår  inte  i  programmets  primära  planområde  men  har  enorm  utvecklingspotential.  

Nyttjanderättsavtalet för marken går ut 2014, vilket innebär att staden just nu har ett unikt tillfälle som inte  

kommer att återkomma på många decennier. Vi ser stora värden i Stenas verksamhet och vill gärna behålla  

någon sorts hamnverksamhet vid en del av kajen (eventuellt kan viss passagerartrafik vara kvar även om  

godstrafiken flyttar, som i förslaget Masthuggsstaden) men denna oerhört centrala och attraktiva mark kan  

användas betydligt bättre som funktionsintegrerad stad. Den mark som Stena lämnar vid Masthuggskajen 

bör ersättas med mer lämplig  plats längre västerut, exempelvis vid Majnabben. En flytt av Stena skulle  

dessutom möjliggöra fler älvförbindelser i form av lågbroar för alla trafikslag, vilket är nödvändigt om Norra  

Älvstranden fullt ut ska kunna integreras med resten av staden. Goda möjligheter till kommunikation över 

älven finns dock redan i  nuläget om man utvecklar en tät skytteltrafik,  enligt  mottot:  "tänk lågbro, kör 

skyttel".

Masthuggskajen har stor potential (Melbourne Waterfront)



Oscarsleden måste åtgärdas

Oscarsleden  har  en  avgörande  inverkan  på  områdets  framtida  utvecklingsmöjligheter.  I  nuläget  utgör  

Oscarsleden en kraftig barriär mot vattnet. Vi ser gärna att leden läggs i övertäckt tråg så att staden kan  

fortsätta utan avbrott ner mot vattnet. Ett alternativ är att skärma av trafiken med kontorshus mot leden 

och  på  lång  sikt  omvandla  leden  till  en  boulevard.  En  sådan  lösning  förutsätter  dock  att  bil-  och  

långtradartrafiken minskar långsiktigt vilket kan vara svårgenomförbart eftersom leden (E45) är riksintresse.  

Vill man istället behålla eller utöka bil- och långtradartrafiken i detta snitt bör man i första hand gräva ned 

leden. Riksbyggens förslag att bygga en sex meter hög platå över hela området mellan Första Långgatan och  

kajen skulle förvisso kapsla in trafiken. Samtidigt skulle det, som Stadsbyggnadskontoret påpekar, skapa nya 

barriärer i stadsmiljön. I praktiken skulle man flytta den urbana barriären inåt staden, från leden till Första 

Långgatan. Vi ställer oss bakom Stadsbyggnadskontorets analys i  denna fråga och motsätter oss kraftigt  

Riksbyggens förslag. Längre västerut finns goda naturliga förutsättningar i terrängen för en överdäckning av  

leden (se bilaga). 

Sätt igång!

Det har funnits planer på exploatering i detta område i flera decennier och det förslag till övergripande plan  

som Stadsbyggnadskontoret nu lagt är utmärkt. Det finns alltså ingen anledning att dra detta i långbänk  

ytterligare.  Detaljplaner  för  exploatering  bör  kunna  utarbetas  relativt  omgående.  Göteborg  lider  av  en 

enorm bostadsbrist och är i stort behov av fler levande och attraktiva stadskvarter. Det är bara att sätta  

igång!

Kontakt

Kontaktperson för detta yttrande är:

Johannes Åsberg

Nordhemsgatan 70

413 09 Göteborg

johannes@yimby.se




