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ABSTRACT 
 
 
This bachelor thesis aims to analyse how the skyline of the city of Gothenburg changes due to the 
construction of the new mixed-use area called Masthuggskajen. 
  
Masthuggskajen is located in Gothenburg's old harbour at the southern bank of the river, near the 
historic city centre, an area of national interest for culture in Gothenburg. Masthuggskajen is located 
next to and partly included in this area of national interest. 
  
The city of Gothenburg is near the sea, set in a dramatic landscape where rivers cross and creates 
several viewpoints of the city from the river and the surrounding mountains and hills. 
  
Historically Gothenburg is defined by lowrise buildings in the city centre. The buildings and 
settlements in Gothenburg have, since the city established in 1621, adapted to the topography and 
created small defined districts based on urban planning and building techniques, architecture, and 
social attribution, which is readable in the historic urban landscape and therefor the city's skyline. 
  
The plan for Masthuggskajen allows tall buildings at a new scale, which will impact and alter the 
skyline, disturbing the reading of the historic urban landscape. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Mer än häften av jordens befolkning bor i städer. Städerna växer kraftigt och är tillväxtmotorer och 

centra för innovation och kreativitet. Städerna utsätts för ett stort förändringstryck med påfrestningar 

och nya möjligheter och hot. Unesco lyfter att kulturmiljövården är en viktig del av arbetet för att 

städerna ska utvecklas med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Göteborg är Sveriges andra största 

stad, med 580 000 invånare. Göteborg har under de senaste tio åren vuxit med 70 000 invånare och år 

2030 förväntar staden att befolkningen ökat till 660 000 invånare (Göteborgs Stad, 2020).  

Göteborg är inne i en ny expansionsfas, ett nytt bebyggelseskede där tidigare hamn- och industrimark i 

Göteborgs centrum förtätas. Den nya bebyggelsen på Masthuggskajen avviker i skala och höjd vilket 

förändrar stadens siluett. Göteborgs innerstad är dessutom av riksintresse för kulturmiljövården. 

Göteborg har historiskt utvecklats utefter landskapets topografi. Stadsplaneideal och byggnadstekniker 

har anpassats efter tillgänglig byggbar mark och landskapets förutsättningar. Siluetten karaktäriseras 

av topografi, flera tydligt åtskilda stadsdelar och landmärken. Topografin möjliggör långa utblickar 

från älvrummet och från höjderna runt om i staden. Ny bebyggelse i avvikande skala och höjd 

påverkar stadens siluett när staden växer. Det handlar i mångt och mycket om hur helheten upplevs, 

inte enbart bevarande av specifika byggnader och bebyggelseområden utan att se och förstå samspelet 

av de historiska lagren, identitet och karaktär som utmärker staden.  

Att läsa av staden utifrån ett helhetsperspektiv, i detta fall genom att betrakta stadssiluetten går det att 

läsa av Göteborgs utbyggnadsskeden, i förhållande till landskapets topografi, stadsplaneideal och 

byggnadstekniker. Staden är nu inne i ett nytt utbyggnadsskede där äldre, centralt belägen, hamn- och 

industrimark exploateras. Det som är problematiskt är att dagens stadsplaneideal och 

byggnadstekniker medför en ny skala som kan försvåra läsbarheten och där med förståelsen av stadens 

utbyggnadsskeden. Landmärken som blivit symboler och karaktäriserar staden riskerar att skymmas av 

den nya bebyggelsen. Landmärken underlättar även orienterbarheten i staden och när etablerade 

landmärken skyms försvårar det orienterbarheten för stadens invånare.  

Genom att studera ett pågående stadsbyggnadsprojekt i Göteborg så undersöks dess påverkan på 

stadens siluett. En ny typ av bebyggelse vilken avviker i skala och höjd förläggs inom och i 

angränsning till riksintresse för kulturmiljövården. Eftersom beskrivningen av riksintresset formuleras 

i termer av utblickar från älven och bergshöjder, topografi, småstäder i storstaden och dominerande låg 

bebyggelsehöjd så får förändringar av stadssiluetten en potentiell påverkan på riksintresset. 

Masthuggskajen ligger inom och i angränsning till riksintresse för kulturmiljövården. Planområdet 

ligger centralt beläget på plan mark vid älven i stadens absoluta lågpunkt. Riksintressebeskrivningen 

motiverar stadens siluett sedd från älven och höjder i staden och områdets dominerande låga 

bebyggelsehöjd som värden. Den planerade bebyggelsen på Masthuggskajen kan medföra en påverkan 

på riksintresset. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur ett av Göteborgs pågående stadsbyggnadsprojekt i stadens 

centrum förändrar stadens siluett och hur det påverkar riksintresse för kulturmiljövården för Göteborgs 

innerstad. Frågeställningarna blir följaktligen; 

• Hur påverkar den planerade bebyggelsen Göteborgs stadssiluett och läsbarheten av staden? 

• Hur påverkar den planerade bebyggelsen riksintresse för kulturmiljövården? 

Ett ytterligare syfte är att undersöka vad Göteborgs stads långsiktiga plan är för hur stadssiluetten ska 

värnas, utvecklas och gestaltas i framtiden. 

1.4 Mål 

Målet med uppsatsen är att genom fallstudien undersöka hur Göteborgs stadssiluett förändras. Vad 

som möjliggör att den nya skalan kan godkännas samt hur staden genom den nya översiktsplanen 

arbetar med stadens siluett. 

1.3 Teoretisk ansats 

På global, europeisk och statlig nivå lyfts ett helhetsperspektiv inom kulturmiljövården. Att inte enbart 

se på enskilda delar utan se hur samspelet dem emellan påverkar helheten. Stadssiluetten är ett sätt att 

studera helheten.  

Landskapsperspektivet 

Landskapsbegreppet används idag alltmer för ett vidgat synsätt på stadens historiska värden – det 

historiskt urbana landskapet. Unescos Rekommendation om det historiskt urbana landskapet (2011) 

fastslår att det urbana kulturavet är en grundläggande resurs för en hållbar utveckling. ”Ett 

landskapsperspektiv föreslås för att identifiera, bevara och förvalta historiska områden i deras bredare 

urbana kontexter, varvid hänsyn tas till det inbördes samspelet mellan den fysiska formen, den 

rumsliga organisationen och sambanden, naturelementen och landskapsrummet samt till de sociala, 

kulturella och ekonomiska värdena”  (Unesco, 2011, s. 13). Med det historiskt urbana landskapet 

menas den bredare urbana kontexten och områdets geografiska omgivning. Det är resultatet av de 

fysiska uttrycken för de historiska lagren av kultur- och naturvärden. Unesco menar att kulturvården 

utvecklas och att det idag behövs ett helhetsperspektiv. Rapporten påpekar även behovet av att 

involvera medborgare och särskilt unga och underrepresenterade grupper i samhället.  

Europeisk landskapskonvention (2000) har som mål att främja ett förbättrat skydd, förvaltning och 

planering av europeiska landskap. Både natur- och kulturlandskap är en viktig för människors 

livskvalitet. I konventionen definieras landskap som ”ett område sådant som det uppfattas av 

människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller 

mänskliga faktorer” (Europeisk landskapskonvention, 2000). Förvaltning, planering och skydd av 

landskapet är en resurs för kulturella, ekonomiska, estetiska, ekologiska och sociala värden.  

Gestaltad livsmiljö 

I propositionen Politik för Gestaltad livsmiljö framtagen av Kulturdepartementet betonas arkitektur, 

design och form men även konst, sociala sammanhang och historiska värden som helhet är viktigt för 

att skapa en god gestaltad livsmiljö och en hållbar utveckling. ”Ett helhetsperspektiv på den gestaltade 

livsmiljön innefattar även förvaltning, underhåll och vård av den befintliga bebyggelsen. Ett samhälles 

historia och sammanhang är i stor utsträckning förkroppsligat i den byggda och gestaltade miljön” 

(Kulturdepartementet, 2018, s. 7). Propositionen fungerar även som en nationell arkitekturpolicy.  
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1.4 Metod 

Uppsatsen handlar om att utifrån ett helhetsperspektiv förstå hur stadssiluetten förändras och påverkas 

av förtätningen av Göteborg. Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod som bygger på en fallstudie. 

Uppsatsen studerar en plats djupgående som ett specifikt avgränsat exempel (Patel & Davidson, 2019, 

s. 76). Det kvalitativa angreppssättet motiveras då det karakteriseras av ”mjuk” data så som texter, 

artiklar, bilder och synintryck. Angreppssättet passar min uppsats bra då jag använder den typen av 

data i min studie. Fallstudien ses inte som en isolerad händelse, utan min förhoppning är att valet av 

fallstudie kan spegla mer generella slutsatser för hur Göteborgs stadssiluett förändras. Min studie kan 

ses som presumtiv då byggnationen av Masthuggskajen pågår och projektet därmed inte är klart 

(Halvorsen, 1992, s. 68). Undersökningen bygger på planhandlingar, visionsdokument och platsbesök 

under byggprocessen. Det kan ses som problematiskt att uttala sig om något som ännu inte har skett, 

men konsekvenser av utfallet kan anas. Den faktiska effekten av många projekt går inte att utläsa 

förrän flera år senare och studien motiveras med att flertalet liknande stadsutvecklingsprojekt planeras 

i staden som kommer att påverka stadens siluett.  

Det material som främst studerats är detaljplanen för Masthuggskajen, samt Göteborgs stads 

översiktsplan och styrande dokument. Göteborg stad tog fram en vision för Masthuggskajen som var 

ute på samråd sommaren 2010. Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Majorna-Linné i 

Göteborg vann laga kraft den 1 mars 2019. De handlingar och utredningar som studerats mer ingående 

i uppsatsen är följande; 

- Kulturmiljöutredning 

- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

- Antikvarisk konsekvensbeskrivning 

- Granskningsutlåtande 

- Kvalitetsprogram 

- Genomförandestudie 

- Slutsatser gällande riksintresse 

Då dokumentinsamlingen främst bygger på detaljplanen och dess planhandlingar är de ofta vinklade 

till projektets fördel vilket jag fått ha i åtanke. Information från Göteborgs Stads hemsida rörande 

Masthuggskajen samt konsistoriet är även de vinklade till projektets fördel. Kulturmiljöutredningen, 

Antikvarisk konsekvensbeskrivning samt granskningsutlåtandet av detaljplanen har haft ett mer 

kritiskt förhållningssätt. Dokumentanalysen är en viktig del som syftar till att studera sådant material 

som skrivits ner eller tryckts eller på annat sätt lagrats (Patel & Davidson, 2019). Det är viktigt att inte 

enbart välja sådant material som stödjer forskarens egen syn, utan att denne gör en bred insamling. 

Själva dokumentanalysen syftar till att förstå vad för dokument som ligger till grund för 

stadsutvecklingen i Göteborg och fallstudien Masthuggskajen (Patel & Davidson, 2019, ss. 87-90). 

Eftersom projektet inte är slutfört kunde jag möjligen kompletterat studien med intervjuer för att 

fördjupa empirin, men jag valde att inte genomföra intervjuer då uppsatsens frågeställningar har 

kunnat studeras utifrån en dokumentanalys.  

Platsobservationer av fallstudieområdet har genomförts. Jag har besökt fallstudieområdet samt 

observerat fallstudieområdets pågående byggnation från flertalet utsiktsplatser från höjderna runt om 

staden och älvrummet. Observationerna från höjderna runt om i staden och från älven ägde rum den 

12:e april 2022 och kompletterande observationer den 23:e maj 2022, en platsobservation från 

planområdet gjordes den 8:e maj 2022. Syftet med observationerna var att få en bättre uppfattning av 

området och dess påverkan på stadssiluetten från flertalet utsiktsplatser för att få ett helhetsperspektiv 

av planområdets påverkan på stadssiluetten utefter riksintressebeskrivningen av Göteborgs innerstad. 

Observationerna skedde efter att jag läst och studerat området vilket medförde att jag hade en 
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förförståelse av vad jag skulle se. Observationerna ingår inte i min analys då de främst har genomförts 

för att jag ska få en djupare förståelse av fallstudieområdet än att ge ett vetenskapligt utfall. 

Observationerna följde inget schema och kan därför ses som en ostrukturerad observation (Patel & 

Davidson, 2019, ss. 124-125). Vyerna presenteras i en bilaga (Bilaga 1). Jag har även besökt 

Älvrummet på Lindholmen den 26:e maj 2022 där en modell över Älvstaden visas i skala 1:400. 

Avsnittet om Göteborgs bebyggelsehistoria bygger på tre källor som behandlar Göteborgs 

bebyggelsehistoria ur olika perspektiv. Utbudet av källmaterial om Göteborgs historia är stort och 

litteraturen har valts utifrån fokus på stadens utbyggnadsskeden och bebyggelsehistoria. 

1.4.1 Fallstudie 

Uppsatsen utgår från ett pågående stadsbyggnadsprojekt i Göteborg, Masthuggskajen för att undersöka 

hur stadens siluett påverkas samt studerat de bakomliggande faktorerna till planområdets utformning. 

Masthuggskajen ingår i projektet Södra Älvstranden, som även innefattar Skeppsbron och är en del av 

Vision Älvstaden. 

 

Figur 1. Karta över Göteborg, röd markering är Masthuggskajens ungefärliga position. (Lantmäteriet) 
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Masthuggskajen ligger i centrala Göteborg, i stadsdelen Majorna-Linné. Området ligger vid Göta älv 

och sträcker sig från kanten av Stigberget i väster till Järntorget öster.  

 

Figur 2. Karta över Göteborg, röd markering är planområdet för Masthuggskajen. Karta (Lantmäteriet) 

Den 1 mars 2019 vann Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl laga kraft. 

Byggnationen av Masthuggskajen pågår och startade hösten 2019 (Göteborgs Stad, 2022). Området 

beräknas vara helt klart 2030. Inom området ska det uppföras ca 1300 bostäder och 5000–6000 nya 

arbetsplatser (Göteborgs Stad, 2022). Området ligger delvis inom, och i direkt anslutning till 

riksintresseområdet för innerstaden. 

1.5 Litteratur och tidigare forskning 

I The image of the city (1964) presenterar Kevin Lynchs en studie. Staden beskrivs med hjälp av olika 

element som definierats genom intervjuer av invånare om hur deras mentala karta över staden ser ut. 

Det är de visuella sidorna av landskapet, terrängformer, synlighet, områdestyper och speciella element 

som delats in i stråk, gränser, områden, noder och landmärken. 

Stråk beskrivs som kanaler som människor rör sig längs med och iakttar staden ifrån. Stråk kan delas 

in i huvudstråk och mindre viktiga stråk. De kan utgöras av ex. gator, gångvägar, leder, stigar.  

Gränser beskrivs som en avgränsning mellan olika funktioner och element som inte upplevs som 

stråk. De kan utgöra en barriär mellan områden eller sammanlänka dem. Gränser visar var områden 

börjar eller slutar och är på så vis viktiga för orienterbarheten. Trafikleder, strandlinjer, järnväg, berg 

eller grönområden är exempel på gränser. 
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Områden är en tydligt avgränsad del av staden, det kan vara stora eller mellanstora delar av staden 

som har en tydlig funktion eller karaktär, som upplevs inifrån. Området kan definieras av ex. 

markanvändning och bebyggelsekaraktär.  

Med noder menas knutpunkter, en skärningspunkt där människor eller trafik samlas, möts och bryts 

upp. Det kan vara en korsning eller en plats som tex. ett torg.  

Landmärken är en punktreferens som skiljer sig från omgivningen som är lätta att identifiera. Det kan 

vara en skylt, en färgglad port eller ett berg eller byggnad som syns från långt håll som skapar 

orienterbarhet i staden.  Landmärkena i en stad är dels en del av stadens karaktär och gestalt. De har 

också en funktion för orientering och stadsdelsidentitet, då de i olika perspektiv ger ett slags 

koordinater i verkligheten. En stad utan landmärken blir svår att hitta i. Funktionen bygger på att 

landmärkena kan särskiljas från varandra. Landmärken som blivit en del av stadens invånares mentala 

karta hjälper dem att orientera sig i staden. Nya landmärken, eller att landmärkena skyms av ny 

bebyggelse kan försvåra orienteringen för människor som redan känner sig hemma i staden.  

Elias Cornell skriver i Hur helheten gick förlorad, Svenska Turistföreningens årsskrift (1978) som en 

reaktion på 1960- och 70-talens bostadsbyggande rev upp helheten i Göteborg. Han beskriver en stad 

som fram till mitten av 1900-talet var en sammanhållen stad. Han menar att staden har byggt sönder 

kommunen genom ogenomtänkta tillägg i ytterområdena och rivningar i den centrala staden och dess 

omgivningar. Att Göteborg borde gått sin egen väg i stället för att ”Göteborg hela tiden letts och 

föranletts av ekonomiska och ideologiska krafter att vandra en förgiven ödesväg emot allt större 

splittring så att helheten numera närmar sig det ogreppbara” (Cornell, 1978, ss. 103-104). 

I Höga hus i Göteborg. Varför, var och hur och samt inte minst om (1990) behandlas frågan om höga 

hus i Göteborg av Claes Caldenby på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret. Boken poängterar att de hus 

som byggts under 1980-talet i Göteborg har förändrat stadsbilden och är ett avsteg från den 

göteborgska traditionen. I inledningen ställer dåvarande stadsarkitekten frågan ”Om det ska byggas 

fler höga hus i Göteborg behöver vi vara överens om varför, hur och var” (Caldenby, 1990, s. 7).  

I en vetenskaplig artikel Visual consequences of the plan: Managing London’s changing skyline 

(2010) skriver Robert Tavenor och Gunter Gassner om Londons skyline. Artikeln beskriver hur 

London genom The London Plan från år 2000 hanterar tillkomsten av höga byggnader i centrala 

London. I The London Plan har ett antal strategiska vyer pekats ut som ska skyddas. Genom att 

studera en specifik byggnad, the Heron Tower, diskuteras den visuella påverkan byggnaden har i 

relation till St Paul’s Cathedral. 

Antologin Hus mot himlen – hållbar hybris? (2018) belyser och fördjupar debatten om höga hus. 

Boken är indelad i fem teman som bidrar med olika perspektiv på debatten om höga hus; höghusen 

som vision, höghusen i planering och debatter, höghusens påverkan på klimatet och stadsbilden, 

höghusens funktioner samt hur höghusen kan upplevas. 
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1.6 Avgränsningar 

Den teoretiska ansatsen utgår från ett helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet studeras genom att 

betrakta stadens siluett. Stadssiluetten betraktas utifrån riksintressebeskrivningen av Göteborgs 

innerstad från älven och höjderna runt om i staden. Därav utesluts gestaltningen och upplevelsen från 

gaturummet.  

Uppsatsen avgränsas geografiskt utifrån fallstudien Masthuggskajen som ett exempel på hur stadens 

siluett förändras. Motiveringen av fallstudieområdet grundar sig på områdets centrala placering i 

staden samt att Masthuggskajen ingår i och angränsar till riksintresseområde för kulturmiljövården. 

Uppsatsen avgränsas i tid till april-maj 2022. Byggnationen av Masthuggskajen pågår, vilket innebär 

att en konsekvensanalys av områdets påverkan på stadssiluetten ej kan göras.  

Under våren 2022 förväntas en ny översiktsplan antas av kommunfullmäktige i Göteborg1. Riktlinje 

rörande stadens siluett och karaktärsbeskrivning av områden i Göteborg har tagits fram under arbetet 

med den nya översiktsplanen, dessa dokument berörs inte i uppsatsen då de inte ligger till grund för 

detaljplanen för Masthuggskajen, utan förläggs till uppsatsens diskussionsdel.  

1.7 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tio kapitel samt ett referenskapitel och bilagor. Kapitel två till sju ger en 

bakgrund till fallstudien i kapitel åtta, i kapitel nio redovisas resultaten av frågeställningarna och i det 

avslutande kapitlet förs en diskussion.  

I kapitel två förklaras begreppet stadssiluett och vad som karaktäriserar Göteborgs stadssiluett. Där 

efter följer en historisk genomgång av Göteborgs bebyggelsehistoria i kapitel tre. Kapitel fyra försöker 

svara på frågan vad ett högt hus är samt argument för och emot höga hus. Riksintresse för 

kulturmiljövården och vad påtaglig skada innebär beskrivs i kapitel fem där även 

Riksintressebeskrivningen för Göteborgs innerstad presenteras. Göteborgs stads översiktsplan och 

styrande dokument relevanta för uppsatsens syfte beskrivs i kapitel sex. I kapitel sju förklaras vad en 

detaljplan är. Fallstudien i kapitel åtta inleds med en presentation av fallstudieområdet, historik och 

beskrivning av planförslaget för Masthuggskajen. I kapitlets andra del redogörs för invändningar mot 

och förklaringar till planförslaget. Resultatet av frågeställningarna redovisas i kapitel nio och i 

uppsatsens avslutande kapitel förs en diskussion om uppsatsens sista frågeställning samt en avslutande 

diskussion.  

 
1 Göteborgs stads nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 19e maj 2022. 
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2. Göteborgs stadssiluett  

Göteborgs stadssiluett utgörs av naturlandskapet och det historiska urbana landskapet. Landskapets 

förutsättningar skapade platsen där staden anlades. Bebyggelsen har anpassats efter topografin och 

terrängen när staden har vuxit och skapat en stad av småstäder med olika karaktär.  

 

Figur 3. Göteborgs stadssiluett vy från Ramberget (Bild: Andrea Bergvall). För fler vyer, se bilaga 1. 

Begreppet stadssiluett tolkar jag som den sammantagna gestaltningen av landskapets topografi, 

stadens bebyggelse och anläggningar som på avstånd kan urskiljas från älven och höjder runt om i 

staden. Stadssiluetten tillskillnad från begreppet ”skyline” är en mer vidgat begrepp som innefattar fler 

aspekter. Det engelska ordet skyline förklaras av Svenska akademin som ”en stads silhuett mot kvälls- 

eller natthimlen” (Svenska akademin, 2022). Olika tiders stadsbyggnadsideal, tekniker och 

förutsättningar har format Göteborgs stadssiluett. 
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2.1 Landskapet 

Göteborg ligger vid Göta älvs mynning mot västerhavet i ett skärgårdslandskap. Den befästa staden 

Göteborg anlades mellan tre berg, Kungshöjd, Otterhällan och Kvarnberget. Flera dalgångar stöter 

samman i Göteborg, Göta älv dominerar landskapet och möter dalgångarna Säveån, Mölndalsån, 

Kvillebäcken och Frölundadalen vilket skapar långa siktlinjer och delvis branta dalsidor. Staden 

omges av höga flacka bergsplatåer. Mellan dalgångarna med lermark skjuter kuperat urberg upp i 

dagen (Hansson, 2003). 

 

Figur 4. Dalgångarna illustrerade i blått. 

Landskapets topografiska skillnader gav förutsättningar för bebyggelse av skild karaktär. Bebyggelsen 

från 1700-talet byggdes både på plan mark och på berget. På plan mark passade den planlagda 

kvartersstaden med raka gator i rutnät. På bergen och vid bergsfoten uppstod oplanerad bebyggelse 

som följde kustbyggnadstraditionen, med spontan framvuxen arbetarbebyggelse. Den planerade 

bebyggelsen tog först steget upp på bergen i början av 1900-talet och låg fram till omkring 1920 

främst på plan mark mellan dalgångarna. Göteborgs utbyggnad har därefter skett i, som Einar Hansson 

kallar för ”årsringar”, där landskapets topografi har utnyttjats efter dess förutsättningar längre från 

stadens centrum. Industrierna anlades längs älven och åarna och skapade tillväxtkärnor där 

arbetarbostadsbebyggelse växte fram. Områdena omslöts senare av den fortsatta utbredningen av 

staden. I stadens tidiga kulturlandskap uppstod bebyggelsekärnor som sedan utvecklades och byggdes 

på med nya lager, som exempelvis Majorna och Haga. De olika typer av liv som levts i stadsdelarna 

har laddat stadsdelarna med minnen och identitet som kopplats till området. Näringarna bidrog ofta till 

identitetsskapandet i stadsdelarna, med arbetarstadsdelar där gemenskapen byggdes kring den 

gemensamma arbetsplatsen så som hamnen, SKF eller järnvägen. Även människor som flyttade in till 

staden bodde gärna tillsammans. Detta har lett till en segregation i staden men också till en känsla av 

stolthet över sin egen stadsdel. Allt detta har resulterat i olika karaktärer för stadsdelarna. Göteborg är 

uppbyggd av små stadsdelar, alla med sin identitet och karaktär i förhållande till geografi, 

stadsplaneringsideal, bebyggelse, uppkomst och minne (Hansson, 2003). 
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2.2 Landmärken 

Stadens landmärken utgörs av äldre tiders byggnader så som skansarna och kyrkorna. Skansarnas 

placering i stadsrummet på höjder i staden är byggda av försvarsmässiga skäl men placeringen och 

funktionen är även att uttrycka makt. Även kyrkornas placering i stadsrummet är ett uttryck för makt. 

Inom vallgraven förlades kyrkorna på tomter inom rutnätsplanen men genom kyrktornens höjd 

sträcker de sig över den lägre sammanhängande bebyggelsen. Under 1900-talet placerades kyrkorna 

på höjder eller i fonden av större gator. Masthuggskyrkan är ett av stadens främsta landmärken, som 

genom sin placering på Masthuggsberget är synlig från många platser i staden. I senare tid har ex. 

kranarna blivit identitetsmarkörer och symboler för staden Göteborg. Kranarnas praktiska betydelse 

har försvunnit efter att hamn- och varvsverksamheten flyttat ut från staden, men har idag blivit 

minnesmonument. Andra exempel på nyare landmärken i staden är anläggningar som ex. vattentorn 

och broar som pga. dess funktion och placering utmärker sig i stadsbilden, Lisebergs åkattraktioner 

reser sig över stadens bebyggelse och har blivit landmärken. Stadsdelarna utmärker sig som ovan 

nämnt dels av en sammanhållen bebyggelsemiljö, dels av landmärken som utmärker den specifika 

stadsdelen som på långt håll möjliggör en orientering i staden och läsbarheten av stadens siluett och 

stadsbild. De nya högre byggnader som särskilt de senaste decennierna tillkommit i staden skapar nya 

landmärken. Att genom ny bebyggelse i avvikande skala och höjd utmana och skymma stadens 

befintliga landmärken försvårar läsbarheten och invånares mentala bild av staden.  
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3. Göteborgs bebyggelsehistoria 

Göteborgs bebyggelsehistoria beskrivs utifrån Kulturhistoriskt värdefullbebyggelse i Göteborg: ett 

program för bevarande, del 1 (1999), Göteborg att bygga staden (2003) och Stadsbilden: hus och 

utomhus (2019). 

Området där Göteborg grundades 1621 var ett kulturlandskap som utvecklats genom jordbruk och 

fiske. Sockenbildningar och kyrkobyggen genomfördes och flera föregångare till Göteborg anlades. 

Området tillhörde ömsom Norge-Danmark och ömsom Sverige och försvarsanläggningar uppfördes på 

strategiska platser. 

Den befästa staden Göteborg byggdes med holländska förebilder och tekniker. Göteborg anlades 

strategiskt vid Göta älvs mynning vid västerhavet, i ett skyddat läge mellan tre bergshöjder i Göta älvs 

dalgång. Från de omgivande bergen kunde den nya hamnstaden försvaras. Runt staden uppfördes 

kraftiga försvarsanläggningar, skansarna Kronan och Lejonet och Nya Älvsborg. Staden anlades på 

utdikad mark med ett kanalsystem och en omgivande vallgrav i sicksackmönster med befästningsverk. 

Kommunikationsvägarna från land gick genom stadsportarna Karlsporten, Kungsporten och 

Drottningporten. Stora och Lilla Bommen vid hamnkanalerna var portarna mot älven. Kanalerna gav 

bra transporter, skyddade hamnlägen och brandskydd. Stora hamnkanalen var stadens viktigaste hamn 

med stora handelshus. Vid Stora Torget, nuvarande Gustav Adolfs Torg växte stadens styrning fram 

och det bedrevs saluhandel. Kvarteren anlades i rutnätsplan och fick varierande form och storlek 

anpassade utifrån platsens förutsättningar. Trähus dominerade i övrigt bebyggelsen. 

Handelsstaden utvecklades under 1700-talet med Ostindiska Kompaniet. Markområdet vid grundandet 

av staden sträckte sig från Stigberget till Gamlestaden. De herrgårdslika landerierna utvecklades. 

Förstäderna väster om staden förtätades och trähusbebyggelse klättrade upp längs sluttningarna från 

älven med hamnar, varv och manufakturer. Förstaden Haga reglerades i en rutnätsplan. Innanför 

vallgravarna uppfördes påkostade stenhus men i huvudsak återuppfördes träbebyggelsen efter ett 

flertal bränder. 

Under första delen av 1800-talet revs stadsmuren och staden utvecklades längs de avrivna 

befästningsvallarna med nya kvarter. Efter ett flertal kraftiga bränder infördes ett definitivt förbud mot 

träbebyggelse innanför vallgraven och staden byggdes om i sten efter en plan gjord av stadsarkitekt 

Carl Wilhelm Carlberg. Saluhandeln förflyttades till de nya torgen Kungstorget och Fisktorget. 

Utanför vallgraven anlades ett parkområde och en ny trädkantad boulevard, Nya Allén samt 

Trädgårdsföreningen och Kungsparken. Västra stambanans järnvägsstation byggdes norr om 

Drottningtorget, spår drogs till den nya hamnen vid älven och de första industrierna etablerades. 
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Stadens ägor utökandes och Majorna-Kungsladugård, Annedal och Landala inkorporerades under den 

senare delen av 1800-talet. Vasastaden och Lorensbergs stenhusbebyggelse uppfördes med 

utgångspunkt i en plan antagen efter en arkitekturtävling 1861 och stadens första sanering 

genomfördes av kåkstaden Flygarns Haga för att ge plats åt stenstaden. Planen ritades efter förebilder i 

Europa så som Haussmanns Paris och anlades i ett rutnät anpassat efter de gamla utfarterna och 

bastionernas form. Kvarteren blev större, hushöjderna anpassades till gatans bredd och minimikrav för 

gatubredd och gårdsyta infördes. Enligt 1874 års byggnadsstadga fick stenhus vid bredare gator vara 

högst fem våningar och lägre vid smalare gator, trähus fick vara högst två våningar. 

Landshövdingehusen, med en våning i sten och två våningar i trä dominerade bebyggelsen i 

arbetarstadsdelarna i stadens utkant. Flertalet påkostade byggnader för skola, vård och bildning 

byggdes. Hamnkvarteren fick generöst tilltagna ytor genom en tydlig funktionsseparering och kajer 

byggdes längs med Södra Älvstranden. Industrierna följde inte några uppritade planer och stora 

industriområden växte fram längs med älven och åarnas dalgångar och på tomter i stadens utkant. Den 

elektriska spårvägen och tekniska lösningar för vatten och avlopp byggdes ut.  

Från sekelskiftet 1900 inkorporerades fler delar till staden, Lundby, Utby, Kålltorp och Örgryte. 

Albert Lilienbergs stadsplaner för Göteborg sträckte sig från Kungsladugård till Gamlestaden. 

Lilienberg tog avstånd från rutnätsplanen och tanken var att bebyggelsen skulle anpassas till terrängen. 

Bebyggelsen, som mestadels var bostäder, förlades på både plan mark och på bergshöjder. 

Bebyggelsen anpassades efter terrängen i ett mer oregelbundet gatunät med småskaliga 

storgårdskvarter och villor. En rad element användes för att markera stadsrummen som blev lika 

viktiga som de enskilda byggnaderna. Offentliga byggnader placerades i fonden och skapade blickfång 

i stadsbilden.  

Funktionalismen fick ett stort genomslag i Sverige. Kvarterstadens slutna kvartersbebyggelse i sten 

ersattes med friliggande hus med ljusputsade fasader i längor i parkmiljö, egnahemsområden och 

villaarkitektur. Bostäderna skulle vara rationella och byggde på tankar med vetenskaplig grund med 

nyttan av ljus och luft. Den nya bebyggelsen innebar ofta en stor kontrast till den närliggande 

bebyggelsen, med områden som Övre Johanneberg, Lunden och Sanna efter Uno Åhréns stadsplaner. 

Det fanns gott om mark att bebygga på de inkorporerade områdena och bebyggelsen förlades både på 

plan mark och på höjder. Landshövdingehusen fortsatte att uppföras under funktionalismen men 

anpassades efter de nya idealen. Industrierna expanderade på Hisingen och flera arbetarstadsdelar 

uppfördes i närheten till industrierna.  

Under efterkrigstiden förbättrades ekonomin, flera kommunala bostadsbolag bildades och 

bostadsbyggandet skedde i större enheter. Folkhemmet byggdes ofta i obebyggda områden i 

grannskapsenheter med centrumanläggningar med mycket grönt mellan husen. Tanken var att 

bostäder, arbete och service skulle bilda självständiga enheter i storstaden. Punkthus byggdes ofta vid 

centrumanläggningarna som markering, eller för att bryta upp lamellerna. Bebyggelsen följde naturens 

förutsättningar och anpassades efter terrängen och förlades även på plan mark. Industri- och 

hamnverksamheten utvecklades och koncentrerades till större industriområden. Backa och Västra 

Frölunda införlivades i staden.  

Storskalig bostadsbebyggelse tillkom under åren 1965–1975 inom ramen för Miljonprogrammet. 

Bostadsbristen skulle lösas. Nya stadsdelar byggdes och de centrala delarna förnyades genom rivning, 

sanering och nybyggnation med storskaliga elementbyggen. Även småhusområdena byggdes i större 

enheter. Den stora skalan bröt mot landskapets linjer, anpassningen till terrängen frångicks och 

sprängningar av berg utfördes för att underlätta byggnationen. Bebyggelsen förlades högt och i närhet 

till utblickar över staden. Biltrafiken prioriterades, storskaliga trafiksystem löste upp staden och 

skapade barriärer. Långa sträckor mellan bostad och arbete ledde till ett pendlande och en ny snabb 

spårväg anlades. Staden utvidgades med Angered, Bergum och resterande delar av Hisingen, de nya 

områdena bebyggdes mestadels i nordost. Hamnen flyttade från staden längre västerut mot havet. 
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Utbyggnaden stagnerade när många av de nya lägenhetskomplexen stod tomma och åren fram till 

1990-talet plägades av en motsägelsefull bebyggelseutveckling. Flertalet miljonprogramsområden 

rustades upp, genom bland annat ny färgsättning och ombyggnad men även genom rivningar. 

Kulturmiljövården fick genomslag och det uppfördes kompletteringsbyggnader och småhuskvarter. Å 

andra sidan byggdes stora kontorskomplex på ett sätt som bröt i skala och proportioner. Miljöfrågan, 

läsbarhet, kontinuitet och stadsliv fick en officiell status, även lokala bebyggelsekaraktärer. 1990-talet 

inleddes med kriser som drabbade samhället och boendekostnaderna steg samtidigt som kvalitet och 

hållbarhet blev allt viktigare i stadsbyggandet. Kompletterande bebyggelse anpassades till naturen och 

blandstaden fördes fram allt oftare som planeringsmodell. Samtidigt som idéer om spektakulära 

höghusprojekt diskuterades. På norra älvstrandens tidigare hamn- och varvsområden planerades det för 

en ny stadsdel. Under början av 2000-talets kompletterades staden i högre täthet och skala än tidigare 

och planen för Västlänken presenterades. (Göteborgs Stad, 1999; Hansson, 2003; Lönnroth & Nyberg, 

2019).  
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4. Höga hus 

De nya höga husen och dess placering i staden påverkar stadens siluett. Utifrån boken Höga hus i 

Göteborg (1990), redogörs i följande kapitel vad ett högt hus är, hur högt ett högt hus upplevs 

beroende på utformning och placering och en redogörelse av argument för och emot höga hus.  

4.1 Vad är ett högt hus? 

Vad som anses vara ett högt hus är relativt och beror på sammanhanget. Ett högt hus är markant högre 

än den omkringliggande bebyggelsen (Caldenby, 1990)  Ett höghus är en byggnad om minst fem 

våningar, man skiljer mellan lägre höghus som är mellan fem och åtta våningar och typiska höghus 

med över åtta våningar pga. skillnader i de tekniska kraven gällande lägre höghus och typiska höghus. 

En skyskrapa är ett höghus av avsevärd höjd med stark vertikal betoning. (Ahlstrand & Eriksson, 

1976) Enligt The Emporist standards är ett höghus minst 12 våningar eller minst 35 meter högt. En 

skyskrapa enligt samma definition ska vara minst 100 meter hög. (Emporis, 2022) 

Nationalencyklopedins definition av höga hus är (hyres)hus med många våningar, vanligtvis minst 

fem (Nationalencyklopedin, 2022).  

Under slutet av 1800-talet myntades begreppet skyskrapa och de första uppfördes i New York och 

Chicago. Tre element förenade den nya byggnadstypen, det skulle vara ett kontorshus med stålstomme 

och elektriska hissar (Caldenby, 1990). Genom skelettkonstruktionen av järn under slutet av 1800-talet 

möjliggjordes skyskraporna rent tekniskt. De stigande markpriserna i de amerikanska storstäderna och 

den starkt ökade markexploateringen var orsaken till skyskrapans uppkomst. (Ahlstrand & Eriksson, 

1976) Åsikterna går isär om vilken byggnad som var den första skyskrapan. The Equitable Life 

Assurance Building i New York med sex våningar från 1868-70, Home Insurance Building i Chicago 

med tolv våningar från 1884-85 eller Masonic Temple Building med 22 våningar från 1891-92. Efter 

depressionen byggdes Empire State Building i New York 1931 med 102 våningar och var världens 

högsta byggnad fram till att World Trade Center i New York byggdes i början av 1970-talet 

(Caldenby, 1990). Idag är Bruj Khalifa i Dubai världens högsta byggnad med 163 våningar (Emporis, 

2022). 

I Sverige var det enbart i storstäderna som den äldre stenstadsbebyggelsen gick upp i fem våningar. 

Under funktionalismen uppträdde de första höghusen för bostadsändamål i Sverige, Johanneberg är 

det första exemplet i Göteborg. Under efterkrigstiden blev höga bostadshus vanliga i perifera 

bostadsområden som exempelvis Kortedala, Västra Frölunda och senare miljonprogramsområden som 

Angered och Bergsjön. Under 1980-talet byggdes några höghus för kontors- och hotellverksamhet i 

Göteborgs centrum, exempel på det är Läppstiftet och Gothia Towers första höghus. I Göteborg byggs 

det idag flera höga hus, i dagsläget är Gårda Vesta den högsta färdigställda byggnaden. Flertalet höga 

byggnader kommer snart göra den sällskap. När Karlatornet står klart är det inte bara Göteborgs, utan 

Nordens högsta byggnad (Skyscraperpage, 2022). 
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Figur 5. Torn, skiva och grupp. Plan mark, sluttning och höjd (Höga hus i Göteborg)  

 

Höghus kan delas in i tre typer, torn, skiva och grupp. Beroende på byggnadens typ och om den står 

ensam eller i grupp upplevs höjden olika. Även placeringen i landskapets terräng påverkar hur 

byggnaden upplevs. Om byggnaden står på plan mark, i en sluttning eller på en höjd. En skiva eller en 

grupp av byggnader kan bilda en vägg i stadsrummet. Väggen kan upplevas som en barriär, men kan 

också skapa en fond i staden, framhäva övrig bebyggelse eller förstärka landskapets karaktär 

(Caldenby, 1990). 

4.2 Argument för och emot höga hus 

Utifrån Höga hus i Göteborg (1990) följer en redogörelse av argument för och emot höga hus utifrån 

frågor om ekonomi, täthet, trafik, klimat och miljö samt det höga huset som manifestation och 

landmärke. 

Ekonomi och täthet 

Synen på den ekonomiska vinningen med höga hus går isär. Men det finns ekonomiska intressen i att 

bygga högt. Markägaren, privat eller offentlig, har ett intresse av att driva upp exploateringen på 

markytan. Även större byggentreprenörer kan få en konkurrensfördel gentemot mindre företag i stora 

byggprojekt, handeln får ett ökat kundunderlag och bostadsföretag får fler lägenheter att sälja eller 

hyra ut. Höga markpriser ses ofta som en anledning till att bygga högt, det ger fler våningsplan och 

yta. Men ytenhetens kostnad ökar ju högre en byggnad är, då en större andel utav av våningsplanen 

består av konstruktionselement, hissar och andra tekniska installationer. Höga hus behöver dessutom 

fler brandtekniska lösningar som enskild utrymningstrappa. Även fasadytan blir större och kostar mer 

(Caldenby, 1990). 

 

En hög täthet i staden är eftersträvansvärt, dels för att minska restider, dels för att fler ska få möjlighet 

att bo i attraktiva områden. Täthet kan beräknas på olika sätt som BTA, exploateringstal, 

bebyggelsetäthet och befolkningstäthet. Bruttoarea förkortad BTA är den sammanlagda ytan av 

våningsplanen i en byggnad eller inom ett område. Exploateringstal är förhållandet mellan 

sammanlagd bruttoarea i ett område och områdets markyta. Bebyggelsetätheten beräknas på mängden 

våningsyta och befolkningstätheten beräknas på antalet personer. Befolkningstäthet i ett område beror 

dels på exploateringsgraden, hur stor andel bostäder som finns i området och antal personer per 

rumslig enhet. En kvartersbebyggelse på fyra till sex våningar har lika hög exploateringsgrad som ett 

dubbelt så hög skiv- eller punkthusbebyggelse på samma exploateringsyta. Att bygga högt innebär per 

se inte en ökad täthet (Caldenby, 1990). 

 

  



27 

 

 

 

Trafik 

En högre täthet leder till fler människor på samma yta, vilket ställer högre krav på tillgänglighet till 

kommunikationsmöjligheter då punktvis förtätning leder till ökad trafik i hela staden och till trafik- 

och parkeringsproblem kring förtätningarna. En punktvis förtätning av staden ställer krav på goda 

kommunikationsmöjligheter, samtidigt som en tät stad medför mindre total reslängd. En mer utglesad 

jämntjock stad är en typisk bilstad medan en stad med punktvis förtätning är en stad som gynnar 

kollektivtrafiken (Caldenby, 1990). 

 

Klimat och miljö 

Vid högre byggnader blåser det mer, husen fångar in starkare vindar på högre höjder och leder 

luftströmmarna längs fasaden. Om avståndet till det närmaste huset är lite mindre än höghusets höjd 

förstärks dessutom vinden ytterligare och närmiljön blir blåsigare. Utformningen på byggnaden 

och/eller den kringliggande bebyggelsen behöver anpassas så att vindförhållandena blir bättre. Ett sätt 

att lösa detta är att bygga ut en sockelvåning eller ett skärmtak på den höga byggnaden för att skärma 

av och förhindra blåsten att komma ner till gatuplan.  

Skuggbildning från höga hus är också problematiskt. Det är inte bara höjden på huset utan även dess 

bredd som påverkar under hur lång tid omgivningen ligger i skugga. Skuggningen uppstår oavsett men 

beroende på var huset är placerat så går det att påverka vad som blir skuggat, och detsamma vad det 

gäller ljusinsläpp i byggnaden (Caldenby, 1990). 

Manifestation och landmärke 

Höga byggnader har i alla tider varit ett uttryck för makt, om det så är religiös, politisk eller 

ekonomisk. Kyrkans centrala roll visar sig med de höga kyrktornen som reser sig över stadens övriga 

bebyggelse, och i placering; de låg fritt, gärna på en höjd väl synlig från långt håll. Även 

intuitionsbyggnader, museer, skolor, bibliotek och sjukhus placerades på höjder eller i siktlinjer i 

fonden av viktiga gator, för att på så sätt särskiljas i stadsrummet utan att för den delen byggas på 

höjden. Under 1950-talets byggande av folkhemmet uppfördes många högre byggnader som 

signalerade välfärdssamhällets makt. Under 1980-talet byggdes höga kontorskomplex i regi av 

enskilda företag och blev då ett sätt för företagen att manifestera sitt eget varumärke. Det första 

exemplet i Göteborg är Skanskas kontorsbyggnad ”Läppstiftet”. De höghus som byggts i Göteborg 

tidigare har placerats utanför längre siktlinjer, tillskillnad från hur ex. Karlatornet på Lindholmen är 

placerat, i en tydlig vy från Stora hamnkanalen. Karlatornet kan också ses som ett landmärke, att det 

manifesteras genom att möjliggöra för orientering i staden, tillika en manifestation över det företag 

som bygger huset. Landmärken går från tydliga maktsymboler till identitetsmarkörer för staden. Det 

höga huset som landmärke för att tydliggöra var i staden du befinner dig i relation till det höga huset 

och platsen det markerar. Landmärken som orienteringshjälpmedel i stadslandskapet ter sig olika i 

topografin. I älvdalen där stadsrummet är överblickbart kan landmärken fungera som orientering för 

att bedöma avstånd, men på samma sätt ger terrängen i sig bra orienteringshjälp. Det samma gäller på 

slätten även om terrängen där inte ger lika bra hjälp för orientering. Uppe på berget eller i trånga 

dalgångar där landskapet inte är lika överblickbart kan landmärken vara mer till hjälp för att orientera 

sig i stadsrummet (Caldenby, 1990).  
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5. Göteborgs stads översiktsplan och styrande 
dokument 

Varje kommun ska ha en översiktsplan. Översiktsplanen reglerar mark- och vattenanvändningen i 

kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av 

kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan är strategisk och vägledande för 

kommunens framtida utveckling och för hur den fysiska miljön ska bevaras, användas och utvecklas. 

Översiktsplanen ska ge stöd åt kommunens planering, formulera strategier och visioner för en hållbar 

utveckling. Den ska även formulera hur kommunen ska ta hänsyn till allmänna intressen och hur 

riksintressen ska tillgodoses (Boverket, 2020).  

5.1 Göteborgs översiktsplan 

Översiktsplanen som ligger till grund för detaljplanen för Masthuggskajen är från 2009. 

Översiktsplanen har reviderats fem gånger sen 2009 (Boverket, 2017). En ny översiktsplan ligger ute 

för antagande och den förväntas bli antagen av kommunfullmäktige under våren 2022 (Göteborgs 

Stad, 2020)2.  

I översiktsplanen för Göteborg (2009) påtalas att stadens roll som nav och motor i regionen har 

förstärkts. Staden ska förtätas inifrån och ut. Ambitionen är att generera tillväxt för att attrahera nya 

arbetstillfällen, branscher och invånare. Vid strategiska knutpunkter ska det finnas en tät bebyggelse. 

De strategiska knutpunkterna är City, Backaplan, Frölunda Torg, Gamlestaden och Angereds centrum. 

Även vid mindre knutpunkter och bytespunkter som har god tillgänglighet eftersträvas hög täthet. 

Kulturmiljöerna är, om de behandlas varsamt en positiv utvecklingskraft och det är viktigt att 

säkerställa och förhöja miljöernas värden för kommande generationer. I avsnittet Attraktiv stadsmiljö 

lyfts stadens karaktär.  

Göteborgs historia går att avläsa i stadsmönster och bebyggelse. Samspelet mellan stadens natur, 

näringar, bebyggelse och sociala historia har skapat en stad med många små stadsdelar med en 

lokal prägel, samtidigt som de ingår i ett större ”göteborgskt” karaktärsdrag. Varsamhet med 

unika stadsmiljöer är viktigt för stadens identitet, såsom stadskärnan med vallgrav och kanaler, 

stenstadskvarteren, landshövdingehusens kvarter och det tidiga grannskapsbyggandet. Älven 

med minnena av den livliga sjöfarts- och hamnverksamheten är en del av identiteten (Göteborgs 

Stad, 2009, s. 56). 

I översiktsplanen har staden delats in i sju områdesvisa inriktningar för hur stadens utveckling ska ske. 

Syftet är att visa huvuddragen för översiktsplanen och indelningen är gjord utifrån stadens 

förutsättningar för komplettering. De sju områdena är; 

- Centrala Göteborg - Innerstaden,  

- Centrala Göteborg – Förnyelseområden,  

- Mellanstaden,  

- Ytterstaden – Framtida utvecklingsområden,  

- Kustnära områden och skärgården,  

- Storindustri, hamn och logistik och  

- Naturområden 

De områden som genom utvecklingen av staden särskilt påverkar Göteborgs stadssiluett är Centrala 

Göteborg Innerstaden och Förnyelseområden. Förnyelseområdena ligger inom Älvstaden och syftar 

 
2 Göteborgs stads nya översiktsplan blev antagen av kommunfullmäktige den 19e maj 2022. 
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till att utveckla de centrala delarna kring Göta älv och binda samman staden. I förnyelseområdena ska 

en tätare stad utvecklas, en hög faktisk täthet ska eftersträvas och hänsyn ska tas till kulturvärdena. 

Masthuggskajen är ett av stadens Förnyelseområden (Göteborgs Stad, 2009, s. 114).  

5.2 Göteborgs stads styrande dokument 

De styrande dokumenten är förutsättningarna för kommunens arbete. De beslutas i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för att tydliggöra för invånare och för organisationen vad 

som förväntas av Göteborgs Stad. Kommunen ska arbeta i enlighet med dokumenten och vad som är 

beslutat för att kunna utkräva ansvar om kommunen inte arbetar i enlighet med de styrande 

dokumenten (Göteborgs Stad, 2022). Nedan redogörs för tre styrande dokument som är relevanta för 

uppsatsens fallstudie. 

5.2.1 Vision Älvstaden 
Göteborg stad har en vision för hur förnyelseområdena ska utvecklas i Vision Älvstaden (2012). 

”Vision Älvstaden är riktningen för hur Göteborg ska utvecklas. Älvstaden ska vara öppen för världen. 

Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk och den ska utformas så att den länkar samman staden, 

möter vattnet och stärker den regionala kärnan. Älvstaden ska även göra Göteborg synligt för världen” 

(Göteborgs Stad, 2022). 

Älvstaden är ett stadsutvecklingsprojekt i Göteborg som omfattar de centrala delarna av staden på 

båda sidor av älven och områdena Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, 

Lindholmen, Ringön och Södra älvstranden. Visionen antogs av kommunfullmäktige 2012 och målet 

är att bygga en attraktiv innerstad med närhet till vattnet med 25 000 lägenheter och 50 000 

arbetsplatser. En stor del i förverkligandet av projektet är det Västsvenska paketet med stora satsningar 

på kollektivtrafik och infrastruktur i (Göteborgs Stad, 2022). 

5.2.2 Göteborgs stads kulturprogram 
Göteborgs stad har ett kulturprogram som syftar till att skapa en färdriktning för hur ambitionen om 

Göteborg som en ledande kultur- och evenemangsstad ska förverkligas. Programmet är indelat i tre 

fält, konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering. Kulturplanering fokuserar på stadens offentliga 

rum, det sociala livet och på stadens identitet för att skapa en socialt hållbar, attraktiv livsmiljö och en 

stad med en stark profil och identitet (Göteborgs Stad, 2014).  
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5.2.3 Göteborgs stads arkitekturpolicy 
Arkitekturpolicyn godkändes av byggnadsnämnden den 11 december 2018 för att ”visa på en tydlig 

viljeriktning för stadens utveckling för att stärka Göteborgs roll som modig förebild inom arkitektur” 

(Göteborgs Stad, 2018, s. 2). I avsnittet Attraktiv stad med stark identitet tas landmärken, stadens 

siluett och höga hus upp.  

Landmärken i staden, som utmärker sig på grund av placering, arkitektur eller höjd, blir 

symbolbärare i berättelsen om Göteborg. De påverkar stadens siluett och utvecklar den mentala 

bilden av hela staden. Byggnader som utmärker sig i stadsväven ska ha hög kvalitet, så att de på 

ett positivt sätt formar stadens siluett tillsammans med historiskt viktiga landmärken, terräng och 

topografi. (Göteborgs Stad, 2018, s. 5) 

Tillskott av höga byggnader kan komma att omforma den mentala bilden av staden och inkräkta på 

redan etablerade landmärken. Ett landmärke blir inte endast genom sin höjd en symbolbärare för 

staden, utan kan i stället vara laddat med negativa associationer och uttrycka en manifestation över 

något som per definition inte innebär något positivt.  

Ett högt hus ska bygga vidare på stadsdelens unika identitet. Höga hus som grupperas i klungor 

snarare än som solitärer, kan markera noder i staden och bidra med täthet i viktiga knutpunkter. 

Hur de höga husen utformas i ögonhöjd är viktigt för upplevelsen i marknivå. Öppna och aktiva 

bottenvåningar är att föredra för att bidra till det goda stadslivet (Göteborgs Stad, 2018, ss. 5-6). 

Att ett högt hus ska bygga vidare på stadens identitet kan ses som en motsägelse då staden historiskt 

sett har en låg bebyggelsehöjd, samt att noderna i centrala Göteborg är etablerade på plan mark vilket 

innebär att klustren omformar stadssiluetten.  
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6. Riksintresse för kulturmiljövården 

På Boverkets hemsida beskrivs riksintresse för kulturmiljövården. Riksintressen är geografiska 

områden som har nationellt viktiga värden eller kvaliteter. Riksintressen är fördelade i två typer av 

områden. Dels riksintresse för större områden som anges direkt i kap 4. Miljöbalken vilka är områden 

med stora natur- och kulturvärden som riksdagen har tagit beslut om. Dels områden som är skyddade 

enligt 3 kap. Miljöbalken. I hushållningsförordningen är 12 myndigheter angivna som ansvarar för att 

göra en bedömning av vilka områden som är av riksintresse för 3 kap. Miljöbalken. 

Riksantikvarieämbetet ansvarar för den nationella översikten av riksintresse för kulturmiljövården och 

länsstyrelsen ansvarar för den regionala uppsikten. Boverket samordnar riksintresseanspråk för 

samtliga myndigheter (Boverket, 2020). 

I sina översiktsplaner ska kommunerna redovisa hur de avser tillgodose riksintressena efter dialog med 

länsstyrelsen. Det är kommunens uppfattning av riksintressena som redovisas i översiktsplanen och 

där har de möjlighet att argumentera emot och ifrågasätta riksintresseanspråket. Om kommunen och 

länsstyrelsen har olika uppfattningar gällande riksintresseanspråk ska det framgå i granskningsyttrande 

av översiktsplanen (Boverket, 2020). 

6.1 Påtaglig skada 

På Boverkets hemsida skriver Riksantikvarieämbetet följande om påtaglig skada. Ett ingrepp som 

innebär att ett område av riksintresse förlorar dess motiverade värden ska bedömas som påtaglig 

skada. Vid en förändring ska de intressen som är motiverade fortsatt vara läsbara, de kulturhistoriska 

värdena ska fortsatt återspeglas i miljön. Reglerna kan inte tillämpas vid pågående markanvändning 

utan kan endast prövas vid rättsverkande beslut om förändringar. Kulturmiljövärdena kan nyttjas som 

en resurs och höja områdets kvalitéer vid förändring. Det krävs att värdena är tydligt beskriva och att 

arbetet fokuserar på att utgå från förutsättningarna och möjligheterna i miljön i stället för att fokusera 

på vad som gör minst skada. Uppstår påtaglig skada får förändringen eller åtgärden inte genomföras. 

Vid en bedömning om vad som är påtaglig skada ska inte bedömningar av andra intressen vägas in 

utan utgå från riksintressebeskrivningen. Riksintressen för kulturmiljövården har värden som ska 

skyddas långsiktigt mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden, vilket regleras i första stycket i 

Miljöbalken 3 kap 6 § (Riksantikvarieämbetet, 2022). 

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 

grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall 

skyddas mot åtgärder som avses i första stycket (Lag, 1998:808). 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd till 3 kap. 6 § 2 stycket kan påtaglig skada uppstå om: 

• en åtgärd med irreversibel (oåterkallelig) negativ inverkan på något eller några av de värden 

som utgör grunden för riksintresset 

• den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt värde som 

riksintresse. 

Även åtgärder som påverkar läsbarheten av riksintresset under en begränsad tid kan även anses vara en 

påtaglig skada. En åtgärd utanför riksintresseområdet kan ha en större inverkan på riksintresset medan 

åtgärder inom riksintresset inte behöver ha det. Det som är avgörande för bedömningen om påtaglig 

skada är om riksintresset fortsatt har förutsättningar att återspegla det riksintressanta kulturhistoriska 
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sammanhang som präglar området. För att kunna bedöma detta behöver en kartläggning av omfattning 

och konsekvenser göras. 

Påtaglig skada kan vara laglig endast om åtgärden utgörs av ett annat oförenligt riksintresse. 

Länsstyrelsen kan upphäva en detaljplan som strider mot riksintresse, då länsstyrelsen som ovan 

nämnt ansvarar för att bevaka de statliga intressena inom länet. Länsstyrelsen bör så tidigt som möjligt 

under planprocessen påpeka om en åtgärd medför påtaglig skada och absolut senast i 

granskningsskedet. Oftast så kan påtaglig skada undvikas genom att under planprocessen gång göra 

konsekvensbeskrivningar, exempelvis en MKB. Länsstyrelsen kan agera rådgivare och 

kunskapsförmedlare under planprocessen (Riksantikvarieämbetet, 2022). 

Miljöbalken 3 kap. 1 § fastslår att 

Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges 

sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning (SFS 1998:808). 

I Plan- och bygglagen 2 kap 2 § påtalas att mark- och vattenområden ska användas till det som de är 

bäst lämpade för med hänvisning till miljöbalken och riksintressen.  

Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta 

till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 

lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan 

användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas 

(SFS 2010:900). 

6.2 Riksintresse Göteborgs Innerstad 

Masthuggskajen ligger delvis i och i anslutning till riksintresse för kulturmiljövården Göteborgs 

Innerstad O 2:1-5. De geografiska områden som ingår i riksintresse Göteborgs Innerstad O 2:1-5 är; 

Innanför vallgraven och Nordstaden, Haga och Masthugget, Lorensberg och Vasastaden och Övre 

Johanneberg. Beskrivningen av riksintresset för de göteborgska särdragen i stadsbilden är följande; 

Göteborgska särdrag i stadsbilden. Stadssiluetten från älven och bergshöjderna runt staden med 

utblickar mot stadens omgivningar och den topografiskt och socialt betingade karaktären av 

många småstäder i storstaden, d.v.s. ett lapptäcke av tydligt åtskilda stadsdelar. Kanalstadens 

vattenstråk och kontakten med älven. Byggnadstraditionen med dominerande låg bebyggelsehöjd, 

det gula "Göteborgsteglet" med den carlbergska nyklassicismen följd av medeltidsromantiken vid 

1800-talets mitt, den rikt formade sena 1800-talsbebyggelsen i puts och tegel och med stort inslag 

av polykromi, landshövdingehusen och deras olika utvecklingsskeden. Gatukaraktären med 

gatsten och gånghällar i bohusgranit samt de rikliga inslagen av grönska i stadsbilden. Drag som 

visar på de livliga kontakterna med Storbritannien och Europas västra delar 

(Riksantikvarieämbetet, 2018, s. 16). 

Det som specifikt berör stadssiluetten är hur den kan upplevas från älven och från höjderna i staden. 

Topografin möjliggör att Göteborg och dess historiska urbana landskap kan ses och läsas från många 

platser och vinklar i staden. Områdena särskiljer sig genom var de är placerade i landskapet, vilka 

stadsbyggnadsideal som rådde vid tiden de uppfördes, bebyggelsetyp och historia men skapar 

tillsammans en helhet. Eftersom beskrivningen av riksintresset formuleras i termer av utblickar från 

älven och bergshöjder, topografi, småstäder i storstaden och dominerande låg bebyggelsehöjd så får 

förändringar av stadssiluetten en potentiell påverkan på riksintresset. 
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7. Fallstudie Masthuggskajen 

Ett exempel på ett stadsutvecklingsprojekt som påverkar Göteborgs stadssiluett är Masthuggskajen. 

Masthuggskajen ingår i projektet Södra älvstranden, som även innefattar området Skeppsbron. Södra 

älvstranden ingår i den övergripande Vision Älvstaden. I mars 2019 vann Detaljplan för blandad 

stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl laga kraft. Masthuggskajen ska bli en blandstad och 

detaljplanen är framtagen ur ett barnperspektiv. Inom området ska det uppföras ca 1300 bostäder och 

5000–6000 nya arbetsplatser. Området ligger delvis inom, och i direkt anslutning till 

riksintresseområdet för innerstaden. Platsen var fram till 1960-talet hamnområde. Idag upptar Stena 

Danmarksterminal en stor del av kajen längs med älven och Oscarsleden/E45 bryter av kajen mot 

Långgatorna. Planområdet sträcker sig från Amerikahuset och Isaak Béens Plats i väster till 

Rosenlundskanalen i öster, Oscarsleden och älven i norr och Första Långgatan söder. Första 

Långgatan och kvarteren mot Oscarsleden bebyggs med bostäder och kontor. Platsen där Kommersen 

ligger blir till park. Bakom Folkets hus byggs ett 31 våningar högt hotell. En park ska anläggas ovanpå 

tunneln och en konstgjord halvö anläggs i älven norr om Järnvågen. Bebyggelsen byggs i avvikande 

skala och höjd. Området planeras att vara färdigställt 2030. 

7.1 Masthuggets historia 

Masthugget ingick från stadens grundläggande i Göteborgs ägor. På 1600-talet låg verksamheter längs 

strandkanten med koppling till älven. Längs med vägen till Majorna låg bebyggelsen gles samt några 

landerier med tillhörande trädgårdar. Masthuggskajen hade då en annan utformning än dagens raka 

avslut med barlastkajer, masthamnar och andra hamnverksamheter. Under industrialiseringen vid 

1800-talets mitt startades flertalet varv längs Göta älv och området användes för både 

hamnverksamhet och industri. Vid slutet av 1800-talet var Masthugget en av Sveriges viktigaste 

handelsplatser för trävaror. Området norr om Första Långgatan dominerades av träförädlingsindustrier 

med brädgårdar och magasinsbyggnader.   

På 1820-talet togs ett initiativ till att planera området, Masthamnsgatan anlades och det skapades en ny 

kvartersindelning. Befolkningen växte under mitten av 1800-talet och ett behov uppstod att bygga fler 

bostäder och reglera bebyggelsen i industrisamhällena utanför stadsgränsen. I och med 1866 års 

stadsplan kom området att inrättas med ett rutplansmönster och kvarter. Landerierna och den 

oregelbundna bebyggelsen som vuxit fram ersattes succesivt av stenbebyggelse i rutnätsplan längs 

med dragningarna av de fyra långgatorna och de två tvärgatorna. Järnvågsgatan anlades från Järntorget 

ner mot hamnen, Masthuggstorget blev kvadratiskt och Järntorget utvecklades till ett etablerat torg och 

blev samlingsplats för arbetarrörelsen med Arbetarföreningens kulturhus. Längs Andra Långgatan 

gick den hästdragna spårvägen fram till 1902 då den elektrifierade spårvägen anlades längs Första 

Långgatan.  

Under funktionalismen byggdes några kvarterskomplex i norra Masthugget och yrkeshögskolorna vid 

Första Långgatan etablerades med bakgrund till behovet för kvalificerad yrkesutbildning för industrin. 

Elof Hansens speditionskontor uppfördes på 1940-talet. Folkets hus uppfördes på 1950-talet. Stena 

Lines terminal anlades på 1960-talet efter att Göteborgs storhamn flyttade väster ut. Saneringen av 

Masthugget påbörjades och ett antal stenhuskvarter revs längs med Första Långgatan och ersattes av 

kontors- och affärsbebyggelse. Oscarsleden anlades under 1970-talet (Genomförandestudie, 2020). 
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7.2 Områdets karaktär 

 

Figur 6. Detaljplaneområdet (Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl.) 

Området är idag under uppbyggnad enligt Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen 

Majorna-Linné i Göteborg (2019). Trafiken längs med Oscarsleden och Stena Lines 

Danmarksterminal separerar stora delar av planområdet från älven. De oexploaterade ytorna i området 

var parkeringsyta innan byggprocessen startade.  

Den befintliga bebyggelsen inom planområdet är gles och varierad. Längs Första Långgatan och 

Masthamnsgatan är bebyggelsen indelad i tre långa och smala kvarter med kontorsbyggnader och ett 

parkeringsdäck. Parkeringsdäcket uppfördes provisoriskt när Götatunneln byggdes. Konstorhusen är 

uppförda i fem till sex våningar i gult tegel med lägre tillbyggnader som sammanlänkar de tvärställda 

huskropparna. Mellan Masthamnsgatan och Oscarsleden ligger Stenas kontorsbyggnad och 

parkeringshuset Koffen, därifrån går en gångbro över Oscarsleden till Stenas Danmarksterminal. Intill 

Koffen, utanför planområdet ligger Fryshuset där bland annat Teater Trixter har sin verksamhet. 

Kommersens loppmarknad ligger nedanför Masthuggstorget.  

Vid Järnvågen ligger Frilagerhuset intill Roslundskanalen. Frilagerhuset eller Lagerhuset var 

ursprungligen en lagerbyggnad med lastningsmöjlighet direkt från kanalen, idag är det kulturhus och 

restaurang. Byggnaden uppfördes 1918–20, och är i tre våningar i gul puts. Byggnaden är upptagen i 

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse (1999). Vid Olof Palmes plats ligger Folkets Hus och biograf 

Draken i nio våningar i gult tegel, uppfört 1949–55 och ritad av arkitekt N E Eriksson.  

7.3 Planförslaget 

En detaljplan används för att exempelvis pröva om ett område är lämpligt för bebyggelse, det kan även 

vara för att förändra eller bevara befintlig bebyggelse. Genom en detaljplan får kommunen reglera 

användningen av mark- och vattenområden. Utifrån 2 kap i PBL och hushållningsbestämmelserna i 3 
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och 4 kap i miljöbalken tar kommunen ställning till allmänna intressen under arbetet med detaljplanen. 

En detaljplan har vanligtvis en s.k. genomföranderätt på fem till 15 år, under den perioden kan 

området i princip byggas utifrån den angivna planen. När genomförandetiden har gått ut gäller 

fortfarande planen men den kan då ersättas, ändras eller upphävas (Boverket, 2022). 

 

Figur 7. Detaljplaneprocessen (Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl.) 

Utifrån två planhandlingar från detaljplanen följer en sammanfattning av gestaltningen för 

planområdet. Planhandlingarna är Kvalitetsprogram - Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 

Järnvågsgatan m fl inom stadsdelen Masthugget i Göteborg (2018-01-26) samt Genomföranderapport 

för Masthuggskajen (2020-05-04, rev. 2020-09-09). 

 

Figur 8. Illustration av gestaltningen för planområdet (Genomföranderapport) 
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Figur 9. Utformningen av Masthuggskajen (Genomföranderapport) 

Utformningen av Masthuggskajen illustreras ovan. Den befintliga bebyggelsen redovisas i orange och 

den planerade bebyggelsen i rött. Den nuvarande bebyggelsen kompletteras med slutna kvarter och 

höghus. Linnégatans sträckning förlängs ner mot älven. Masthamnsgatan blir en till en ny ”långgata” 

men som avviker i utformning. Första Långgatan görs om till en boulevard och blir en förlängning av 

Nya Allén med sittplatser och trädrader. De högsta byggnaderna placeras vid Järnvågen och på den 

nya halvön. Byggnadshöjderna närmast vattnet hålls nere. Den högsta byggnaden i planområdet blir 

hotellbyggnaden bakom Folkets hus med 31 våningar och en maxhöjd på 98 meter (Bilaga 2). Den 

höga tätheten och skalan medför att stora delar av planområdet kommer att ligga i skugga stora delar 

av dagen (Bilaga 3).  
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I Genomförandestudien har planområdet delats in fem i delområden med olika karaktärer. 

Delområdena är Halvön och kajstråket, Järnvågsparken och Järntorgsmotet, Olof Palmes plats, Östra 

Masthamnsgatan och Västra Masthamnsgatan.  

 

Figur 10. Kvartersindelning (Genomföranderapport) 

Det är från den nya halvön som byggs ut i Göta älv som mötet med älven i planområdet möjliggörs. 

Längs kajpromenaden byggs lägre bebyggelse som till viss del består av bostäder samt restauranger, 

kaféer och verksamheter. Ett besökscenter för Ostindiefararen förläggs i kvarter A1. I kvarter A3, 

förläggsFilmens hus och hus för foto. Kvarter A4 är ett högt kontorshus med över 20 våningar, enligt 

plankartan är maxhöjden 77 meter (Bilaga 2). Kvarteren på halvön kommer att byggas tätt och i stor 

skala med flertalet höga byggnader som kommer skugga området under stora delar av dagen. Ett 

färjeläge för älvtrafiken planeras och Järvågsbron ska flyttas från sin ursprungliga plats längre ut i den 

förlängda Rosenlundskanalen. 

Tunnelanslutningarna till Götatunneln ska överdäckas och Järnvågsparken anläggs ovanpå 

överdäckningen. Delar av parken kommer tidvis att ligga i skugga särskilt i och med det 31 våningar 

höga hotellet som byggs bakom Folkets hus, C3. Publika lokaler och restaurang förläggs i kvarter C2.  

Trafiksituationen vid Järntorget ska ses över, Olof Palmes plats ska fortsatt vara öppen. Ett flöde ska 

säkras för att binda ihop planområdet.  

Masthamnsgatans östra del ska ha en tydlig koppling till Långgatorna och Linnéstaden, delen av gatan 

blir ett livligt område med butiker och restauranger. Området närmast Järntorget och Järnvågsparken 

domineras av verksamheter och fungerar som entré till Masthamnsgatan. Våningshöjderna i området 

blir höga, mellan 5-16 våningar men även upp till 20 våningar. I kvarter D blir de nya byggnaderna 

kontor. I kvarteren E3 och E4 förläggs bostäder och resterande byggnader i kvarter E blir till kontor. 

En stor del av gatan kommer ligga i skugga under delar av dagen.  
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Den västra delen av Masthamnsgatan blir ett lugnare område. Längs med Masthamnsgatan förtätas de 

befintliga kvarteren. Platsen där Kommersen ligger idag blir till en park och en förlängning av 

Masthuggstorget, i parken anläggs ”Kommersen 2.0”, G5. I kvarter G byggs det mestadels bostäder 

med verksamheter i gatuplan främst mot Första Långgatan. Kvarter F består av främst befintliga 

byggnader, byggnaden F2 blir den högsta byggnaden i den västra delen, med en max höjd på 66 meter 

enligt plankartan (Bilaga 2) och en våningshöjd på 13–16 våningar. I kvarteren mot Oscarsleden 

förläggs parkeringshus och verksamheter. Byggnadernas höjd kommer att skugga en stor del av 

gaturummet, solläge finns i parken och i sydligt och västligt läge.

 

Figur 11. Visionsbild Masthuggskajen Kanozi Arkitekter 

Förslag finns för hur Masthuggskajen fortsatt kan utvecklats efter att Stena Line flyttar sin verksamhet 

från kajen, avtalet löper till 2035 men kan sägas upp tidigare, 2025. (Genomförandestudie, 2020) 
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7.4 Masthuggskajens påverkan på Göteborgs stadssiluett 

Utifrån planhandlingarna Granskningsutlåtande och Slutsatser gällande riksintresse, följer en 

redogörelse över Masthuggskajens påverkan på stadssiluetten. 

Planområdet för Masthuggskajen (markerat i blått) ligger delvis i och i anslutning till riksintresse för 

kulturmiljövården Göteborgs Innerstad O 2:1-5 (se inringat område).  

 

 

Figur 12. Kartbild riksintresse Göteborgs Innerstad (Boverket) 

I detaljplanens kulturmiljöutredning har uttrycket för Riksintresset i det aktuella området delats in i 

sex teman;  

- Fästningsstaden,  

- Det tidiga 1800-talets stadsnydaning,  

- Hamn-, sjöfarts- och handelsstaden,  

- Det sena 1800-talets storstadsomdaning,  

- 1900-talets stadsbyggande och fortsatta utvidgning av staden och  

- Göteborgska särdrag i stadsbilden 

I utredningen lyfts att 

flera tyngdpunkter (utifrån riksintressebeskrivningen) kan bara upplevas inom eller invid det 

aktuella området. Områdets centrala läge invid älven gör att det får stor betydelse i utblickar 

över staden och att många av för riksintresset centrala teman, som kommer till uttryck utanför 

området, berörs vid förändringar inom området. Att så många centrala teman och uttryck finns 

samlade i ett område är unikt för staden” (Mats & Arne Arkitektkontor AB & Antiquum AB, 

2017, s. 5).  
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7.4.1 Planhandling: Slutsatser gällande riksintresse 
Inför att detaljplanen var ute på samråd utfärdades Slutsatser gällande Riksintresse (2107), ett PM av 

Lagtolken. PM:et utvärderar påverkan och påtaglig skada för Riksintresset för kulturmiljö, inte 

påverkan på kulturmiljö eller lämplighet i övrigt. ”Det är uppenbart att planerade byggnaderna, från 

delar av älven samt höjder runt staden, skymmer delar av lapptäcket samt att stadens siluett ändras. 

[…] Betydelsen av de förändringarna hänger emellertid samman med övrig bebyggelseutveckling i 

Göteborg och siluetten och lapptäcket i hela Riksintresset” (Lagtolken, 2017, s. 9). PM:et menar att 

det inte går att bedöma om siluetten och lapptäcket redan är såpass förändrat att det fortsatt är 

riksintressant. Då ”det finns många uppstickande byggnader som bryter av siluetten och stör 

landskapets mönster” (Lagtolken, 2017, s. 9). Även att de nya byggnaderna är en fortsättning på 

tillskottet av höga byggnader i centrum eller om de nya byggnaderna är något helt nytt som måste 

bedömas separat. PM:et indikerar att ”en fördjupning av översiktsplanen eller ett samlat 

planeringsunderlag kan tänkbart ge stöd för att dra slutsatser om aktuella detaljplanen” (Lagtolken, 

2017, s. 9). Enligt PM:et finns det inte tillräckliga underlag för att dra slutsatsen om Masthuggskajens 

utformning i detaljplanen medför påverkan på stadssiluetten och/eller påtaglig skada riksintresset. Dels 

att MKB:n och kulturmiljöutredningen inte skiljer på vad som är av riksintresse och påverkan på 

kulturvärden eller lämplighet i övrigt, dels att det inte finns tydligare förankring i översiktsplanen eller 

ett samlat planeringsunderlag för att kunna göra bedömningen. Därmed bortses och avskrivs 

Masthuggskajens påverkan på stadens siluett enligt Riksintressebeskrivningen ”Stadssiluetten från 

älven och bergshöjderna runt staden med utblickar mot stadens omgivningar. Den topografiskt och 

socialt betingade karaktären av många småstäder i storstaden, d. v. s. ett lapptäcke av tydligt åtskilda 

stadsdelar. Kanalstadens vattenstråk och kontakten med älven. Byggnadstraditionen med dominerande 

låg bebyggelsehöjd” (Riksantikvarieämbetet, 2018, s. 15).  

7.4.2 Planhandling: Granskningsutlåtande 
Utifrån detaljplanens granskningsutlåtande inkom följande punkter från Länsstyrelsen och 

Kulturförvaltningen som berörde stadens siluett, siktlinjer, höga byggnader och riksintresse för 

kulturmiljö. Övriga tillfråga var; 

- Trafikverket, Miljöförvaltningen,  

- Park- och Naturförvaltiningen,  

- Stadsdelsnämnden Majorna Linné,  

- Trafikkontoret,  

- Älvstranden utveckling, 

- Bostadsrättsföreningar och 

- Sakägare och boende.  

Länsstyrelsen påpekar i bilagan till granskningsutlåtandet särskilt att den visuella kopplingen mellan 

bastionen Carolus Rex och älven ska vara intakt.  

Det visuella sambandet mot älven är av avgörande betydelse för förståelsen av den befästa 

staden eftersom befästningsverkens historiska funktion som övervakare av älvrummet inte 

längre går att förstå om vyn blockeras. […] 1600- och 1700-talens fästnings- och kanalstad med 

bevarade delar av stadsbefästningarna samt befästningsgördeln är en central del av riksintresset 

för kulturmiljö (Länsstyrelsen, 2017, s. 4). 
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Figur 13. Planförslagets påverkan på siktlinjen från bastion Carolus XI Rex mot älven. Observera att illustrationen gjordes 

innan några av byggnadshöjderna i planförslaget sänktes (Antikvarisk konsekvensbeskrivning) 

Länsstyrelsen menar vidare att den höga exploateringen, där bebyggelsen bildar en hög och tät skärm 

mellan älven och staden, försvårar möjligheten att uppleva stadens siluett från älvrummet. Tidigare, 

vid plansamrådet, har Länsstyrelsen uttryckt att ”planförslaget innebär en storskalig och intensiv 

markanvändning i ett centralt område i staden med flera utmanande förutsättningar för att genomföra 

den tänkta bebyggelsen” (Länsstyrelsen, 2017, s. 1). 

 

Figur 14. Planförslagets påverkan på upplevelsen från älven. Observera att illustrationen gjordes innan några av 

byggnadshöjderna i planförslaget sänktes. (Antikvarisk konsekvensbeskrivning) 

Även kulturförvaltningen påtalar den visuella kopplingen mellan bastionen och älven, och tillägger; 

”Fokus bör inte ligga på att testa gränserna för hur mycket skada riksintresset tål innan det påtagligt 
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skadas. Göteborgs riksintresseområden bör ses som tillgångar i staden, de bär på värden och 

möjligheter som bör tas tillvara som kvaliteter i stadsbyggandet” (Granskningsutlåtande, 2018, s. 16). 

Att spåren av den befästa staden är ett speciellt särdrag för Göteborg som Nordens starkaste 

stadfästning ges särskild tyngd i utlåtandet   

De kommentarer och svar från Stadsbyggnadskontoret vilka berörde påverkan på stadens siluett, 

siktlinjer och läsbarheten av staden är följande.  

Exploateringsgraden och de höga byggnaderna i området förklaras inledande med att ”området är 

utpekat som en strategisk viktig punkt i stadens strategidokument, med mycket kollektivtrafik och 

därför lämplig att förtäta kring” (Granskningsutlåtande, 2018, s. 5). För att förhindra att bebyggelsen 

skapar en hög och tät skräm är hushöjderna längs älven lägre och trappas istället upp längre in i 

planområdet. Byggnadshöjderna föreslås olika för att ”skapa en småskalig byggnadsindelning med 

varierande höjder. Genom att dela in byggnader i mindre indelningar och olika höjder så kan intrycket 

av byggnadshöjderna tas ner något jämfört med om det varit en och samma höjd” 

(Granskningsutlåtande, 2018, s. 6). Vidare kommenterar Stadsbyggnadskontoret den höga 

exploateringen i området har ökat dels för att byggnationen är kostsam, dels för att komma närmare 

stadens uppsatta mål om att hälften av områdets BTA ska vara bostäder. Den höga 

exploateringsgraden försvårar även för tillräckliga grönytor i området. De höga byggnadshöjderna 

vilka avviker från närliggande bebyggelse förklaras med att de kommer upplevas lägre när de inte har 

en jämn(hög) skala.   

Åtgärden för riksintresse för kulturmiljön och särskilt den visuella kopplingen mellan bastionen och 

älven kommenterar Stadsbyggnadskontoret följande; 

Utifrån resultatet av kulturmiljöunderlaget samt från dialog med Länsstyrelsen så har 

byggnadskroppen A1 justerats för att medge siktlinje mellan bastionen Carolus Rex och Göta 

älv för att inte innebära skada på riksintresse för kulturmiljö. Flera av byggnadernas höjder har 

tidigare sänkts för att tydliggöra Göta Älvs dalgång och för att bättre samspela med den 

befintliga bebyggelsen (Granskningsutlåtande, 2018, s. 5).  

7.4.3 Sammanfattning 
I Detaljplanen lyfts att ”planförslaget kommer bli ett viktigt steg i att utveckla Masthuggskajen till en 

mer komplett stadsdel med ytterst goda möjligheter till att bygga en fungerande blandstad. Genom 

områdets karaktär, kommer platsens byggnation att förstärka stadsdelen och verkligen medverka till 

att staden möter vattnet och att kärnan stärks enligt Vision Älvstaden” (Göteborgs Stad, 2019, s. 9).  

”Detaljplanen föreslår flera höga byggnader som kommer att innebära en förändring av stadens 

siluett” (Göteborgs Stad, 2019, s. 90) samt att ”Höga byggnader placeras i en del av staden med 

historiskt sett låg bebyggelse” (Göteborgs Stad, 2019, s. 90). Stadens förändrade siluett konstateras 

men underbyggs av att flera stadsbyggnadsprojekt i staden sammantaget kommer att förändra och 

påverka stadens siluett. ”Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att pröva den högre 

bebyggelse som detaljplanen föreslår. Fler stadsbyggnadsprojekt i staden vilka också föreslår högre 

exploatering föreslås vilka alla kommer att innebära att staden kommer att få en förändrad siluett” 

(Göteborgs Stad, 2019, s. 90).  

Några åtgärder har gjorts utifrån resultatet av kulturmiljöunderlaget samt efter dialog med 

Länsstyrelsen. En byggnadskropp på halvön har justerats för att ge en siktlinje mellan bastionen 

Carolus Rex och Göta älv. För att tydliggöra Göta älvs dalgång och för att bättre samspela med 

befintlig och omkringliggande bebyggelse har byggrätten öster om Folkets hus samt två byggrätter i 

den västra delen av planområdet sänkts för att minska påverkan på stadssiluetten.  
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Nedan förklaras planförslagets utformning enligt rubriceringen i avsnitt 6.2 Argument för och emot 

höga hus. 

Ekonomi och täthet 

Planen har en hög täthet med flera höga byggnader, vilket kan förklaras utifrån två aspekter. Dels att 

”utbyggnaden av området innebär också stora investeringar vilket ställt krav på en högre exploatering” 

(Göteborgs Stad, 2019, s. 90). Sammantaget är det ”investeringskostnader för byggnation av den nya 

halvön, nya kajkanter, påseglingsskydd vid kajen, åtgärder för höga vattennivåer, säkerhetsåtgärder 

samt överdäckning av ramperna för Götatunneln, kostsam grundläggning ska bäras av exploateringen” 

(Göteborgs Stad, 2019, s. 90). Dels att planförslagets strävan är att minst hälften av områdets BTA ska 

vara bostäder. ”Granskningsförslaget hade en högre total BTA än i det tidigare samrådsskedet vilket 

kan förklarats bland annat genom att BTA för planområdet har behövt öka för att komma närmare 

målet om just 50% bostäder” (Göteborgs Stad, 2019, s. 90). Planförslaget uppnår inte ambitionen 

”bland annat på grund av bullersituationen och kulturmiljö, blir det svårt att uppnå målet att hälften av 

planens totala yta ska innehålla bostäder. Förslaget innebär att ca 43% av den totala ytan möjliggör 

bostadsbebyggelse” (Göteborgs Stad, 2019, s. 9). Pga. bullersituationen blir många av lägenheterna 

mindre, då mindre lägenheter har lägre krav på buller än större lägenheter. Med en högre andel mindre 

lägenheter riskerar området att få en homogen befolkning där singelhushåll dominerar. Med tanke på 

att detaljplanen har haft ett barnperspektiv så borde det vara eftersträvansvärt att möjliggöra för en 

majoritet av större lägenheter för barnfamiljer.  

Den höga täthet och höjden på byggnaderna grundar sig i den ekonomiska aspekten. Kostnaderna för 

exploateringen blir höga och där av motiveras att området bebyggs tätt och högt, dels för att strävan 

efter minst 50% av BTA:n ska innehålla bostäder, dels att investeringskostnaderna för byggnationen 

väntas bli höga. Då krävs en högre exploatering av området för att byggnationen ska bli ekonomisk 

hållbar.  

Trafik 

Masthuggskajen är en centralt belägen plats med goda kommunikationsmöjligheter med närhet till 

knutpunkterna Järntorget och Stenpiren. Västlänkens station Haga byggs i närområdet. 

E45/Oscarsleden är fortsatt riksintresse för kommunikation då Stena Line är lokaliserad på 

Masthuggskajen. Avtalet med Stena Line går ut 2035 men kan sägas upp 2025. Förberedelser för en 

eventuell framtida sänkning av leden och exploatering vid vattnet har gjorts bland annat genom att inte 

stänga några kopplingar avseende gatustruktur och anpassning av trafikstruktur längs Emigrantvägen. 

Planen uppfyller inte kraven från Vision Älvstaden om att studera hur E45/Oscarsleden kan 

omgestaltas, biltrafiken är fortsatt dominerande i området och i stadens centrala delar, 

E45/Oscarsleden blir fortsatt en barriär i området (Göteborgs Stad, 2019).  
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Klimat och miljö 

Planförslaget får dessutom andra konsekvenser, dels att ”grönytorna i området inte uppfyller 

grönstrategins intentioner, friytorna för förskolorna följer inte ramprogrammet, allmän plats och 

innergårdar kommer att få begränsad andel solljus” (Göteborgs Stad, 2019, s. 90). Utifrån en solstudie 

(Bilaga 3) som har genomförts kommer stora delar av planområdet under stora delar av året få låg 

andel sol. ”Större delen av innergårdarna, den norra delen av kajstråket och Masthamnsgatan får 

mellan noll och två timmars solljus under vår- och höstdagjämningen” (Göteborgs Stad, 2019, s. 43). 

Masthuggskajen är utsatt för starka vindar från älven något som de höga husen kan förstärka. Vid 

järnvågen placeras den högre bebyggelsen längre in i området och närmast älven och 

Rosenlundskanalen trappas bebyggelsen ner för att minska effekten av vinden. De höga byggnadernas 

påverkan på vindförhållanden identifierades på två platser inom planförslaget, vid den nya parken där 

Kommersen hade sin verksamhet, vid Första långgatan och vid kajstråket. Gällande miljön vid 

Kommersen har de höga delarna av byggnaderna skjutits in för att skapa mindre vindturbulens. Vid 

Första Långgatan och kajstråket har inga åtgärder gjorts i detaljplanen, i stället föreslås 

”detaljutformning av rumsbildningar och vindskydd för vistelse ses över, till exempel vid 

uteserveringar och hållplatslägen” (Göteborgs Stad, 2019, s. 69) 

Manifestation och landmärken 

Den högsta byggnaden inom planområdet blir hotellbyggnaden bakom Folkets hus med 31 våningar. 

Det är ett samarbete mellan Folkets hus, hotellkedjan Nordic Choice och fastighetskoncernen Balder. 

Byggnaden manifesterar platsen och skapar ett landmärke för Järntorget som nod och knutpunkt. 

Samtidigt som byggnaden bli ett manifest över det ekonomiska kapital hotellkedjan Nordic Choice 

och koncernen Balder har att bygga höghushotellet.  

Den nya skalan och de höga byggnaderna kommer även att påverka landmärket Masthuggskyrkan 

negativt. ”Det starka landmärket som Masthuggskyrkan utgör kommer att utmanas och delvis 

skymmas från vissa platser av de nya byggnaderna” (Göteborgs Stad, 2019, s. 98). Att ett sådant 

viktigt landmärke som är en symbol för staden delvis kommer att skymmas kan också innebära en 

försämring av orienteringsmöjligheterna för stadens invånare. 
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8. Resultat 

Hur påverkar den planerade bebyggelsen Göteborgs stadssiluett och läsbarheten av staden? 

Historiskt har bebyggelsen expanderat i etapper när staden växt och nya delar inkorporeras i staden. 

Detta har lett till att stadens olika bebyggelseskeden är tydligt läsbara i stadens siluett. Bebyggelsen i 

landskapets lågpunkt, vilket också är där staden anlades, har en karaktär av låg bebyggelse vilket har 

varit ihållande. Bebyggelsen har brett ut sig fram till bergsfoten för att senare på 1900-talet tagit steget 

upp på bergen när tekniken och stadsplaneidealen ändrats. Från kvartersbebyggelse i rutnät till ett 

konstnärligt stadsrum anpassat till terrängen och därefter funktionalismens idéer, då bebyggelsen blev 

högre och marken som fanns tillgänglig var på höjderna runt om staden. En stad byggd efter 

landskapets förutsättningar, och för tidens stadsplaneideal och tekniker.  

Denna utveckling är karaktäristisk för Göteborg, med tydliga småstäder i staden. Att Göteborg idag 

bygger på tidigare hamn och industrimark är ytterligare ett bebyggelseskede i stadens historia och är 

ett ytterligare steg i stadens utveckling. Nya tekniker och ideal möjliggör den nya skalan, nu kan vi 

anlägga en konstgjord halvö och där förlägga storskalig bebyggelse. Med nya tekniker och ideal 

riskeras det som är karaktäristiskt för Göteborg byggas bort.  

Förtätningen sker vid Järntorget som är en av de utpekade noderna i staden. Vad som är utmärkande 

för noderna är dess placering i stadens låga delar, med få landskapselement. Genom att förtäta noderna 

skapas nya landmärken för att bättre kunna orientera sig i staden och till noderna. Men i och med dess 

placering i landskapet och stadslandskapet påverkar en förtätning av noderna definitivt stadens siluett, 

och frångår stadens historiskt sammanhållna bebyggelsemönster med placering av högre byggnader 

med stöd i terrängen.  

Den avvikande skalan och höjden som de nya stadsutvecklingsområdena medför försvårar läsbarheten 

av staden. Bebyggelsen har tidigare anpassats efter landskapets förutsättningar och skapat ett 

lapptäcke av små stadsdelar. Viktiga vyer kan blockeras och försvårar då läsbarheten av staden som 

helhet från stadens höjder och från älven. Även stadens landmärken som är en del av stadens karaktär 

och fungerar som orienteringsmarkörer i staden riskeras att skymmas och försvårar för stadens 

invånare att läsa av och orientera sig i staden.  
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Hur påverkar den planerade bebyggelsen riksintresse för kulturmiljövården? 

Det är svårt att föra en diskussion om hur planförslaget kommer att påverka riksintresset för Göteborgs 

innerstad då byggnationen av Masthuggskajen ej är klar. Diskussionen blir presumtiv.  

Det som kulturförvaltningen framhöll i granskningsförslaget, att ”Fokus bör inte ligga på att testa 

gränserna för hur mycket skada riksintresset tål innan det påtagligt skadas. Göteborgs 

riksintresseområden bör ses som tillgångar i staden, de bär på värden och möjligheter som bör tas 

tillvara som kvaliteter i stadsbyggandet” (Granskningsutlåtande, 2018, s. 16), belyser frågan väl.  

De värden som beskrivs i Riksintressebeskrivningen kan försummas genom hög exploatering. Vyerna 

från älven och höjderna i staden riskeras att byggas bort och upplevelsen av det historiska urbana 

landskapet blir mindre tydligt. Den högsta bebyggelsen i planområdet koncentreras inom riksintresse 

för kulturmiljövården, Göteborgs Innerstad, där staden har sin lågpunkt vid Järnvågen.  

Gestaltningen av planförslaget för Masthuggskajen påverkar främst riksintresset för Göteborgs 

innerstad då den planerade bebyggelsen är i en avvikande skala som förändrar stadens siluett och 

blockerar viktiga vyer från älven och höjderna i staden. Med Älvstadens vision att göra Göteborg 

synligt för världen och staden möter vattnet, kan upplevas som en motsats när det som blir synligt från 

älven är en hög och tät skärm av byggnader som skymmer staden. Skärmen kan på samma sätt 

upplevas inifrån staden i både stadsrummet och från stadens utblickar som en barriär mot älven.  

Byggnationen och gestaltningen av Masthuggskajen avviker från den befintliga bebyggelsen i centrala 

Göteborg. Byggnationen av Masthuggskajen kan på sikt ge kumulativa effekter på riksintresse för 

kulturmiljövården i Göteborg, då flertalet områden med stora arealer inom Älvstaden och på andra 

platser i staden ska bebyggas under de kommande åren, exempelvis det närliggande området 

Skeppsbron. Översiktsplanen från 2009 är inte anpassad till de utmaningar som staden nu ställs inför. 
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9. Diskussion 

Vad är Göteborgs stads långsiktiga plan för hur stadens siluett ska värnas, utvecklas och 

gestaltas? 

Göteborgs stad har arbetat fram ett förslag på en ny översiktsplan3. I förslaget har större vikt lagts på 

stadens siluett. Förhoppningsvis leder den nya översiktsplanen till att de utpekade värdena rörande 

stadens siluett värnas och att det finns ett stöd i översiktsplanen när nya detaljplaner tas fram för 

områden i centrala Göteborg, vars utformning kan innebära en påverkan på stadens siluett. I 

diskussionen redovisas utdrag ur förslaget till den nya översiktsplanen samt de styrande dokumenten 

Riktlinje för stadens silhuett (2022) och Beskrivning av centrala Göteborgs karaktärsområden (2021). 

Kapitlet avslutas med en diskussion.  

Förslaget till Göteborgs nya översiktsplan 

I den nya översiktsplanen som ligger ute som förslag till antagande har Förnyelseområden döpts om 

till Omvandlingsområden. Innerstaden är indelad i 14 delområden som i sin tur är indelade i 

kategorierna Omvandlingsområden och Kompletteringsområden. Ett antal noder är utpekade, noderna 

kallas för stadens entréer och är knutpunkter som enligt översiktsplanen har stor potential för 

förtätning. Omvandlingsområdena är före detta hamn- och industriområden vid älven med potential 

för en tät blandstad. Kompletteringsområdena har mindre eller begränsad möjlighet till 

stadsutveckling.  

 

 

Figur 15. Omvandlingsområdena (Förslag Översiktsplan) 

Omvandlingsområdena utgörs av Frihamnen, Backaplan, Gullbergsvass, Centralenområdet, 

Lindholmen och Södra älvstranden och är en del av Vision Älvstaden. Tanken är att utveckla 

Göteborgs stadskärna till en tät sammanhållen innerstad och binda samman staden över älven. 

  

 
3 Göteborgs stads nya översiktsplan blev antagen av kommunfullmäktige den 19e maj 2022. 
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Älvrummets flacka landskapskaraktär och idag relativt glesa bebyggelse innebär att alla större 

byggnader och höga hus ofta blir iögonfallande, vilket ökar kraven på välstuderad placering, 

utformning, skala och siktvinklar. I samband med stadsutvecklingen i Älvstaden etableras nu en 

ny skala som, rätt utförd, kan skapa en upplevd närhet med andra sidan älven. En utmaning är att 

hitta just den skala och gestaltning som samspelar med befintliga värden och omgivande stad på 

bästa sätt (Göteborgs Stad, 2022)4. 

I motsats till den nuvarande översiktsplanen där hög täthet var eftersträvansvärt lyfts nu höga hus och 

en ny skala som ett faktum där utmaningen blir att utarbeta den rätta skalan i förhållande till befintliga 

värden och omgivande stad. Ett större grepp har tagits för att poängtera betydelsen för var den här 

typen av byggnader är mest lämpliga.  

Omvandlingsområdena har var sitt stycke, och för Södra Älvstranden som med sin centrala placering 

kommer att påverka stadssiluetten, står följande: 

Genom att bygga ut de redan planerade områdena vid Skeppsbron och Masthuggskajen 

förbättras stadskärnans relation till älven och älvrummet samtidigt som vyer och siktlinjer 

mellan älvrummet och den byggda staden påverkas. I den fortsatta utbyggnaden av Södra 

älvstranden behöver den visuella kontakten mellan staden och vattnet särskilt studeras som en 

viktig faktor i en växande stadskärna. Området som nu blir en del av en mycket tät stadsstruktur. 

Runt Skeppsbron finns flera kulturhistoriska skikt såsom spår av den befästa staden att förhålla 

sig till (Göteborgs Stad, 2022)5.  

I förslaget till den nya översiktsplanen förtydligas vikten av de visuella sambanden i stadsbilden, 

särskilt mellan staden och älven. Något som var en av de stora utmaningarna under arbetet med 

detaljplanen för Masthuggskajen. De kulturhistoriska miljöerna lyfts fram med betoning på spåren av 

den befästa staden. Den fortsatta utbyggnaden av Södra Älvstranden ska också förbättra relationen 

mellan staden och älven.  

Till skillnad från Översiktsplanen 2009 så har den nya översiktsplanen som ligger ute som förslag till 

antagande ett avsnitt som behandlar stadens siluett. I det första stycket beskrivs stadssiluettens särart 

och vikten av att ta hänsyn till vyerna från stadens utsiktsplatser i stadsbyggandet.  

Göteborgs innerstad har en siluett som medvetet gestaltats genom århundraden utifrån 

landskapets förutsättningar och rådande tiders ideal. Spelet mellan de grönskande bergshöjderna, 

dalgångarna och Älvrummet ger stadslandskapet unika kvaliteter. Innerstadens siluett består av 

kontraster mellan enstaka byggnader som sticker ut och en stor, mer enhetlig bebyggelse med ett 

varierat och brokigt taklandskap. Älvrummet och Västerhavet skapar vida perspektiv som ger 

siluetten en extra stor betydelse. Stadens många höjder ger möjlighet att uppleva vyer över 

staden från många olika vinklar. Vyerna från stadens utsiktsplatser är viktiga att ta hänsyn till i 

stadsbyggandet (Göteborgs Stad, 2022)6.   

  

 
4, 5 och 6 Sidhänvisning kan ej anges då källan enbart är digital utan sidnumrering. Citaten hämtades från avsnittet 

Geografiska inriktningar – Innerstaden – Centrala Göteborg som gestaltad livsmiljö – Stadens siluett. 
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I nästa stycke behandlas höga hus i relation till stadssiluetten. Översiktsplanen betonar att förslag på 

höga byggnader i staden kräver en analys av hur de påverkar stadssiluetten, vyer och den kumulativa 

effekten ett högt hus kan innebära. Göteborgs Stad går inte lika långt som London som i The London 

Plan (Londons översiktsplan) där strategiska vyer pekas ut som värdefulla och som inte ska påverkas 

av nybyggnation (Tavenor & Gassner, 2010). Med krav på hur de höga husen upplevs i gaturummet 

och hur närmiljön påverkas.  

Höga hus får alltid en särskild betydelse i stadslandskapet. Höga hus i Innerstaden är idag 

koncentrerade till några få platser och fungerar här som landmärken. För att bedöma om förslag 

med höga hus är acceptabla krävs en analys av hur föreslagen nybyggnation påverkar 

Innerstadens siluett och vyer samt av den samlade effekten av befintliga och planerade höga hus. 

Det ställer särskilda krav på att innehåll och arkitektoniska kvaliteter motsvarar den 

symbolverkan som de får på grund av sin höjd. Kraven på utformning av nya höga hus behöver 

också innefatta påverkan på stadslivet i det offentliga rummet. Det kan till exempel handla om 

upplevelser av ljus- och vindförhållanden eller av samspelet mellan hushöjd och livet på gator, 

torg och parker (Göteborgs Stad, 2022)7. 

Riktlinje för stadens silhuett 

Göteborgs stads riktlinje för stadens silhuett (2022) ska inarbetas i den nya översiktsplanen och är en 

konkretisering av Arkitekturpolicyn. Den syftar till en gemensam inriktning för hur stadens siluett kan 

värnas och utvecklas, då det dagsläget ”inte finns en övergripande inriktning för hur vi kan värna och 

utveckla stadens siluett” (Göteborgs Stad, 2022, s. 3). Riktlinjen ska ge en övergripande vägledning i 

frågeställningar om framför allt högre bebyggelse men även andra anläggningar eller byggnadsverk 

som påverkar stadens siluett. Riktlinjen kommer att utvecklas vidare genom arbetet med ”Göteborgs 

digitala tvilling” som är en digital stadsmodell där utvecklingen av stadens siluett kan prövas, 

kommuniceras och diskuteras. Syftet med riktlinjen är att skapa en övergripande inriktning för hur 

staden utvecklar och värnar stadssiluetten. Den skapar en förutsägbarhet för invånare och byggherrar, 

för att kunna avstyra förslag som strider mot riktlinjen i ett tidigt skede och för att ge handläggare på 

stadsbyggnadskontoret stöd vad det gäller bygglovs- och detaljplaneärenden gällande bebyggelse som 

påverkar stadssiluetten.  

I avsnittet Var kan vi ha höga hus? och Var kan vi inte ha höga hus? förespråkas att skyskrapor, som 

enligt riktlinjen är byggnader över 16 våningar, ska ”i lämpliga lägen anordnas i kluster eller i stråk 

vid platser som är viktiga entréportar, noder eller knutpunkter i staden, då de kan bli inslag som 

beskriver stadens struktur och markerar platser och stråk av större betydelse” (Göteborgs Stad, 2022, 

s. 8). Men att det inte är lämpligt med höga byggnader i den historiska stadskärnan. Att höga hus inte 

är lämpliga i andra lägen om de påverkar kulturmiljön i sin närhet negativt eller påverkar läsbarheten 

negativt genom att blockera viktiga vyer och siktlinjer. Även att ”känslan av en Göteborgsk identitet” 

(Göteborgs Stad, 2022, s. 10) samt ”bibehålla tydligheten i det Göteborgska, och att undvika att släta 

ut det som skiljer Göteborg från andra städer i världen” (Göteborgs Stad, 2022, s. 10) lyfts fram som 

eftersträvansvärt.  

I avsnittet Stadens olika karaktärer följer en generell indelning av bebyggelsekaraktärer i Göteborg 

och var det kan och inte kan vara lämpligt med höga hus. I Stenstaden och Landshövdingehusstaden är 

det inte lämpligt med höga hus. I Miljonprogrammet, Nyare stadsbebyggelse och Villastaden är det 

mindre lämpligt med höga hus. Där det kan vara lämpligt med höga hus är i Älvrummet, där det är 

viktigt att bevara läsbarheten av de berg och kullar som omger älven. Tidig modernism, kan det med 

rätt utformning fungera väl men att utmaningen blir att anpassa nya tillskott efter den minimalistiska 

 
7 Sidhänvisning kan ej anges då källan enbart är digital utan sidnumrering. Citatet hämtades från avsnittet 

Geografiska inriktningar – Innerstaden – Centrala Göteborg som gestaltad livsmiljö – Stadens siluett. 
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utformningen. I 1950-talsstaden är det möjligt med nya höga hus men det behöver ske med stor 

varsamhet till den ofta välkomponerade stadsbilden och siluetten (Göteborgs Stad, 2022, ss. 11-12).   

Karaktärsbeskrivning 

Beskrivning av centrala Göteborgs karaktärsområden (2021) är ett kunskapsunderlag upprättat till den 

nya översiktsplanen som syftar till att fungera som ett planeringsunderlag. Underlaget 

uppmärksammar rumsliga och visuella samband i stadsbilden och karaktärsdrag som bidrar till de 

olika stadsdelarnas identitet och som utgör en signatur eller tonalitet typisk för centrala Göteborg 

(Göteborgs Stad, 2021). 

Avslutande diskussion 

Uppsatsens teoretiska ansats utgick från ett helhetsperspektiv, dels utifrån ett landskapsperspektiv med 

UNESCO och Europeisk landskapsperspektiv samt prepositionen för Gestaltad livsmiljö. Göteborg 

utvecklas och behöver anpassa arbetet utefter de förändringar, utmatningar och eventuella hot som 

följer när stadens roll som regionens nav förstärks. Kulturmiljön är en av de faktorer som ingår i en 

hållbar utveckling och god gestaltad livsmiljö i staden. Att förtäta staden inifrån och ut för att skapa en 

mer sammanhållen stad med kortare resvägar och närhet till skola, arbete och dagligvaruhandel gör att 

de områden som nu tas i anspråk utsätts för en hög exploateringsgrad för att skapa rum för detta. 

Göteborg försöker reparera de felsteg som gjordes under miljonprogrammet som medförde att staden 

gick från en sammanhållen stad till en separerad och segregerad stad genom rivningar, trafikseparering 

och nya bostadsområden långt utanför stadens centrum.  

Den höga exploateringen får kumulativa följder, det skapar en stad vi inte känner igen. Den 

småskaliga staden som är en del av Göteborgs identitet äventyras. Staden har dessutom flertalet 

planerade stadsutvecklingsprojekt i stadens centrala delar som sammantaget kommer påverka 

helheten. Den faktiska effekten av projekten kommer inte att kunna utläsas förrän flera år efter att 

byggnationerna är genomförda. Att staden, i arbetet med den nya översiktsplanen och styrande 

dokument kopplade till den, fokuserar på helheten och de särdrag som identifierats för staden värnas 

visar på att staden är inne i ett nytt skede. Förhoppningsvis ger den nya översiktsplanen verktygen som 

krävs för att förhindra tillkomsten av högre byggnader som har en negativ påverkan på stadens siluett. 

Även om varken översiktsplanen, policys och riktlinjer är juridiskt bindande så ger de förhoppningsvis 

bättre vägledning och stöd till att genomtänkta förankrade beslut tas kring både kulturmiljön och 

utformandet av staden som helhet. För vad är en stad utan sin identitet, historia och utveckling?  
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10. Sammanfattning 

Göteborgs stadssiluett – Fallstudie Masthuggskajen behandlar hur Göteborgs stadssiluett förändras 

genom byggnationen av uppsatsens fallstudieområde Masthuggskajen. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur ett av Göteborgs pågående stadsbyggnadsprojekt i stadens centrum förändrar stadens 

siluett och hur det påverkar riksintresse för kulturmiljövården för Göteborgs innerstad. Ett ytterligare 

syfte är att undersöka Göteborgs stads långsiktiga plan för hur stadssiluetten ska värnas, utvecklas och 

gestaltas i framtiden. Uppsatsens frågeställningar är följande; 

• Hur påverkar den planerade bebyggelsen Göteborgs stadssiluett och läsbarheten av staden? 

• Hur påverkar den planerade bebyggelsen riksintresse för kulturmiljövården? 

På statlig, europeisk och global nivå förespråkas ett helhetsperspektiv inom kulturmiljövården. Att inte 

enbart fokusera på enskilda delar utan se hur samspelet dem emellan påverkar helheten. Stadssiluetten 

är ett sätt att betrakta helheten. Uppsatsen avgränsas geografiskt med fallstudieområdet, 

Masthuggskajen, i tid avgränsas uppsatsen till april-maj 2022. Byggnationen av Masthuggskajen 

startade hösten 2019 och är pågående, vilket innebär att en konsekvensanalys av utfallet ej kan göras. 

Den 19e maj antog kommunfullmäktige i Göteborg en ny översiktsplan samt Riktlinje för stadens 

siluett och Karaktärsbeskrivning av områden i Göteborg. De berörs inte i uppsatsen då de inte ligger 

till grund för detaljplanen för Masthuggskajen utan förläggs till uppsatsens diskussionsdel.  

För att undersöka helhetsperspektivet för hur stadens siluett förändras och påverkas av förtätningen i 

Göteborgs innerstad utgår uppsatsen från en kvalitativ metod som bygger på en fallstudie. Metoden 

karaktäriseras av ”mjuk” data så som texter, artiklar, bilder och synintryck. Undersökningen baseras 

på planhandlingar, visionsdokument och platsbesök. Platsobservationer har genomförts, dels inom 

planområdet, dels av vyer mot planområdet från älven och höjder runt staden. Observationerna ingår 

inte i analysen då de främst har genomförts för att få en djupare förståelse av fallstudieområdet än att 

ge ett vetenskapligt utfall. Studien motiveras med att flertalet stadsbyggnadsprojekt planeras i staden 

som sammantaget kommer att påverka stadens siluett. Det kan ses som problematiskt att uttala sig om 

något som ännu inte har skett, men konsekvenser av utfallet kan anas. Fallstudien ses inte som en 

isolerad händelse utan förhoppningen är att den kan spegla mer generella slutsatser för hur Göteborgs 

stadssiluett förändras då flertalet stadsbyggnadsprojekt genomförs och planeras i staden. 

Göteborgs stadssiluett utgörs av naturlandskapet och det historiskt urbana landskapet. Landskapets 

förutsättningar skapade platsen där stadens anlades. Göteborg ligger vid Göta älvs mynning mot 

Västerhavet i ett skärgårdslandskap. Flera dalgångar stöter samman i Göteborg. Göta älv dominerar 

landskapet och möter dalgångarna Säveån, Mölndalsån, Kvillebäcken och Frölundadalen vilket skapar 

långa siktlinjer och delvis branta dalsidor. Den befästa staden Göteborg anlades mellan tre berg, 

Kungshöjd, Otterhällan och Kvarnberget.  

Bebyggelsen har anpassats efter topografin och terrängen när staden vuxit och skapat en stad av 

småstäder med olika karaktär. Stadens topografi, bebyggelse och anläggningar som på avstånd kan 

urskiljas från älven och höjder runt staden utgör stadssiluetten. De mest framträdande elementen i 

stadens siluett är stadens landmärken. Exempel på landmärken är äldre tiders byggnader, så som 

skansarna och kyrkorna, nyare landmärken som kranarna, broarna, Lisebergs åkattraktioner. 

Landmärken är en del av stadens karaktär och gestalt. De har också en funktion som orientering och 

stadsdelsidentifiering. En stad utan landmärken är svår att hitta i. Nya landmärken påverkar vår 

mentala karta av staden och kan försvåra läsbarheten och orienteringen för stadens invånare.  

Masthuggskajen ligger delvis inom och i angränsning till riksintresse för kulturmiljövården Göteborgs 

innerstad. I riksintressebeskrivningen framhålls ”stadsiluetten från älven och bergshöjderna runt 
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staden med utblickar mot stadens omgivningar och den topografiskt och socialt betingade karaktären 

av många småstäder i staden, dvs. ett lapptäcke av tydligt åtskilda stadsdelar” samt dominerande låg 

bebyggelsehöjd. I kulturmiljöutredningen lyfts att flera tyngdpunkter utifrån riksintressebeskrivningen 

bara kan upplevas inom eller invid det aktuella området. Områdets centrala läge vid älven gör att det 

får stor betydelse i utblickar över staden och att många av riksintressets centrala teman, som kommer 

till uttryck utanför området, berörs av förändringar inom området. Att så många centrala teman och 

uttryck finns samlade inom området är unikt för staden.  

Detaljplanen föreslår flera höga byggnader som kommer att förändra stadens siluett. Höga byggnader 

placeras i en del av staden med historiskt sett låg bebyggelse. Stadens förändrade siluett konstateras 

och underbyggs av att flera stadsbyggnadsprojekt kommer att förändra och påverka stadens siluett. 

Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att pröva den högre bebyggelse som detaljplanen 

föreslår då fler stadsbyggnadsprojekt i staden vilka också föreslår högre exploatering vilka alla 

kommer att innebära att staden kommer att få en förändrad siluett.  

Några åtgärder har gjorts utifrån resultatet av kulturmiljöunderlaget samt efter dialog med 

länsstyrelsen där länsstyrelsen ställde sig frågande till den höga exploateringen samt framhöll att den 

visuella kopplingen mellan bastionen och älven skulle vara intakt. En byggnadskropp har justerats för 

att ge en siktlinje mellan bastionen och älven och för att tydliggöra Göta älvs dalgång. För att bättre 

samspela med befintlig och omkringliggande bebyggelse har tre byggrätter sänkts för att minska 

påverkan på stadssiluetten.  

Den höga exploateringen grundar sig i den ekonomiska aspekten. Kostnaderna för exploateringen blir 

höga och där av motiveras att området bebyggs tätt och högt, dels för strävan efter att minst 50% av 

den sammanlagda ytan av alla våningsplanen i området, BTA ska vara bostäder, dels att 

investeringskostnaderna för byggnationen förväntas bli höga vilket kräver en högre exploatering för att 

byggnationen ska bli ekonomiskt hållbar. Den höga exploateringen grundar sig även på 

Masthuggskajens geografiska position med goda kommunikationsmöjligheter. Järntorget är en nod 

som staden vill förstärka. Men biltrafiken blir fortsatt dominerande då planen inte uppfyller kraven 

från Vision Älvstaden om att studera hur Oscarsleden/E45 kan omgestaltas. Grönytorna i området 

uppfyller inte grönstrategins intentioner, friytorna för förskolorna följer inte ramprogrammet och 

allmän plats och innergårdar kommer att få en begränsad andel solljus som konsekvens av den höga 

exploateringen. Masthuggskajen är dessutom utsatt för starka vindar från älven något som de höga 

husen kommer att förstärka.  

Den högsta byggnaden i planområdet är höghushotellet Draken bakom Folkets hus vid Järntorget. 

Byggnaden skapar ett nytt landmärke som ska manifestera platsen. Men byggnaden blir även ett 

manifest över det ekonomiska kapital som hotellkedjan och byggherren har att uppföra höghushotellet.  

Masthuggskajens utformning kommer även att påverka landmärket Masthuggskyrkan som utmanas 

och delvis kommer att skymmas från vissa platser av de nya byggnaderna.  

Den avvikande skalan och höjden som de nya stadutvecklingsområdena medför försvårar läsbarheten 

av staden. Bebyggelsen har tidigare anpassats efter landskapets förutsättningar och skapat ett 

lapptäcke av små stadsdelar. Viktiga vyer kan blockeras och försvårar då läsbarheten av staden som 

helhet från stadens höjder och älven. Även stadens landmärken riskeras att skymmas och försvårar för 

stadens invånare att läsa av och orientera sig i staden. Byggnationen och gestaltningen av 

Masthuggskajen avviker från den befintliga bebyggelsen i centrala Göteborg. Byggnationen av 

Mashuggskajen kan på sikt ge kumulativa effekter på Riksintresse för kulturmiljövården i Göteborg, 

då flertalet områden med stora arealer inom Älvstaden och på andra platser i staden ska bebyggas 

under de kommande åren, exempelvis det närliggande området Skeppsbron. Översiktsplanen från år 

2009 som låg till grund för detaljplanen är inte anpassad för de utmaningar som staden nu ställs inför. 
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Göteborg utvecklas och behöver anpassa arbetet utefter de förändringar, utmaningar och eventuella 

hot som följer när stadens roll som regionens nav förstärks. Kulturmiljön är en av de faktorer som 

ingår i en hållbar utveckling och god gestaltad livsmiljö. Att förtäta staden inifrån och ut för att skapa 

en mer sammanhållen stad gör att de områden som nu tas i anspråk utsätts för en hög 

exploateringsgrad för att skapa rum för detta. Att staden, i arbetet med den nya översiktsplanen och 

riktlinjer kopplade till den, fokuserar på helheten och de särdrag som identifierats visar på att staden är 

inne i ett nytt skede. Förhoppningsvis ger den nya översiktsplanen verktygen som krävs för att 

förhindra tillkomsten av höga byggnader som har en negativ påverkan på stadens siluett. Även om 

översiktsplanen inte är juridiskt bindande så ger den förhoppningsvis bättre vägledning och stöd till att 

genomtänkta, förankrade beslut tas gällande kulturmiljön och stadens siluett. För vad är en stad utan 

sin identitet, historia och utveckling? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Vyer 

Vyerna har valts ut efter riksintressebeskrivningen för Göteborgs Innerstad från älven och höjder runt 

om i staden mot planområdet Masthuggskajen. Vyernas geografiska position är markerade på kartan, 

planområdet är markerat i blått. 
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