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Varför en halvö?

Rune Arnesen, 
stadsutvecklingschef, 

Älvstranden Utveckling



Hållbar stad – öppen för världen



Programskiss
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Hur ska vi göra?

Cecilia Andersson, 
chef fastighetsutveckling, 
Älvstranden Utveckling
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Kofferdamm



L-stödslösning
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Grundlägger halvön i 
en sekvens
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Vem har överenskommelser med vem



• Back-to-back-avtal tecknas 
för respektive kvarter

• Reglerar skyldigheter och 
rättigheter

• Ca 30-40 % av totalt 
entreprenadsvärde
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Fördelning av risk- och möjligheter
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Hur finansierar 
man en halvö?



19

2018

Tidplan

2019 2020 2023 20242022 2026

Kontrakt -
skrivning

Detaljplan  
laga kraft

Särskild 
ordning

Upphandling 
fas 1

2021

Upphandling 
fas 2

Byggstart

Byggstart 
kvarter

Detaljplan





Trafikkontoret, Göteborgs Stad

Christer Niland, 
chef Stora projekt 



Hållbar stad – öppen för världen

Halvön – ett unikt och speciellt 
projekt som kräver ”unika” (?) och 
speciella samarbetsformer.



Hållbar stad – öppen för världen

Vad menar vi med det?
Vision Älvstaden



Hållbar stad – öppen för världen

Varför?

• Halvön kan inte byggas på ”traditionellt delat” 
sätt.

• En (1) grundläggande teknisk konstruktion 
som skall nyttjas för flera ändamål.

• Underbyggnaden bör byggas ut av en (1) 
aktör.

• Staden kan inte bygga kvartersanläggningar, 
men exploatörer kan bygga allmän plats.

• Det leder till att konsortiet bygger ut 
underbyggnaden för halvön på beställning
av staden.



Hållbar stad – öppen för världen

Vad är utmaningen?

• Fastighetskontoret
• Stadsbyggnadskontore

t
• Kretslopp och vatten
• Trafikkontoret
• Park och natur
• Stadsledningskontoret
• Kulturförvaltningen

• Vi vill alla verka för projektets 
bästa!

• … Men vi är rätt många som 
skall vara överens om vad
som är projektets bästa…



Hållbar stad – öppen för världen

Vad krävs?

Systematik

Lyhördhet

Transparens



Delprogram Gata och kaj



Global Business Gate

Daniel Holmén, 
Fastighetsutveckling, 

Elof Hansson Fastigheter



Global Business Gate - konceptet

En hubb och mötesplats för företag och organisationer 
som verkar inom internationella affärer
Affärsverksamheter inom finans, juridik, marknad, 
logistik, ekonomi mm
Samverkan, kunskapsutbyte och möten
Internationell kompetens och talang möts, utvecklas 
och växer i en hållbar miljö. 
Ett nav av mötesplatser, inspirations- och 
coworkingytor. 

VISION

Global Business Gate är navet som syresätter 
hållbara internationella affärer

globalbusinessgate.se



Global Business Gate - byggnationen

33 000 m2 kontor i två byggnader
Höghuset 25 våningar/Kanalhuset 12 våningar
Totalt ca 2 000 – 2 500 arbetsplatser

Byggstart grundläggning Q1 2022
Byggstart hus Q4 2023
Inflyttning fr.o.m. hösten 2025

Utvecklas och byggs av Elof Hansson 
Fastigheter tillsammans med Alecta Fastigheter

globalbusinessgate.se



Stena Fastigheter

Martin Gidenstam,
VD Stena Bygg





Stena Fastigheter

2021-06-18

• Masthuggskajen har varit 
vårt hem i över 50 år.

• I kvarteren längst ut på kajen 
bygger vi hyresrätter. Totalt 
300 unika lägenheter på 
halvön.

• Här kan du bo tillsammans 
med andra i Stena 
Fastigheters koncept We 
share.

• Vi bygger också 30 000 kvm 
kommersiellt med kontor, 
restauranger, butiker, caféer 
och förskola.

• Arkitekter är KUB, Fojab
och Wingårdhs.

• Hållbarhetsambitionerna är 
höga. Långsiktighet, goda 
relationer, miljömässigt tänk.





STUVERIET



Stuveriet
• Uthyrningsbar yta: 

7 600 kvm

• Antal våningsplan: 16

• Inflyttning: Q2 2022

• LEED Platinum

• Gemensam reception i 
entréplan

• Café och bistro 

• Terrass med fantastisk 
utsikt mot hamninloppet

• Konferensmöjligheter i 
orangeriet på 14e våningen

• Dusch och omklädning

• Garage för bil och cykel

I Stuveriet på Masthuggskajen får du moderna 
kontor i levande kvarter som blir en del av den 
nya stadskärnan. Hyr kontor här och få, förutom 
otrolig utsikt över staden och hamninloppet, 
tillgång till de gemensamma ytorna i receptionen, 
orangeriet på 14e våningen och takterrassen.




