
Hållbar stad – öppen för världen

Masthuggskajen

Information: Totalkostnadsprognos för Masthuggskajen samt återinförande av 
”tre nyttor”. 
Marit Sternang, delprogramledare Gata & Kaj
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Nuläge – kostnader och innehåll 

Kostnad
Den senaste totalkostnadsprognosen för program Masthuggskajen 
visar på ett budgetöverskridande på ca 215 miljoner kr

Innehåll
I syfte att ge beslutsunderlag kring hela programmets omfattning gav 
portföljstyrgruppen i uppdrag till programmet att se över de delar som 
valdes bort 2020 för att ta fram förslag på innehåll/nyttor som, om de 
återinförs, bäst uppnår programmets kvalitets- och hållbarhetsmål. 

• Arbete i programmet under sommaren
• Inriktningsbeslut fattades i oktober av portföljstyrgruppen om att 

återinföra tre nyttor utifrån programmets slutsatser.
• Projektering görs nu utifrån ovan beslut. Projekteringen innebär 

en medveten risk som ryms inom riskreserven.
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Inriktningsbeslut – 3 nyttor 
Portföljstyrgruppen har fattat ett inriktningsbeslut att 
återinföra:

o Färjeläge på halvön för bättre kollektivtrafik och för att 
knyta ihop staden över vattnet. 

o Åtgärd för att möta vattnet, till exempel flytbrygga eller 
bryggkonsol. Viktig del i vision Älvstaden och stort 
mervärde för området och göteborgarna

o Yttre Järnvågsbron. Knyter ihop Masthuggskajen och 
Skeppsbron och har ett betydande kulturhistoriskt värde.
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Program Masthuggskajen – Intäkter

Älvstranden markförsäljning 1 759 000 000
FK markförsäljning 100 000 000
PoN-nämnd 13 000 000
Trafik-nämnd 147 000 000

Totalt 2 019 000 000

Finansiering via 
Exploatering

Intäkter MHK

Finansiering via 
skattekollektivet

Oktober 2017 års prisnivå
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Program Masthuggskajen – Kostnader

Programledning 74 000 000
Delprogram Kvarter 145 000 000
Delprogram Gata & Kaj 1 616 000 000
Park & Torg 172 000 000
VA (Dagvatten hantering) 13 000 000

Total 2 020 000 000

Kostnader för projektet för att genomföra detaljplanen

Oktober 2017 års prisnivå

Investeringsbeslut i KF på 2 020 mnkr 
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s
Ca 215 mnkr

Totalt budgetöverskridande 
Enligt prognos hittills för 
Masthuggskajen Återinförande av 

omfattningsförändringar
De tre nyttorna som ska återinföras, 
enligt beslut av Portföljstyrgruppen:
- Färjeläge (ändringskostnad halvön)
- Åtgärd för att möta vattnet
- Yttre Järnvågsbron

Ca 40 mnkr

Tillkommande kostnader 
Halvöns underbyggnad

? mnkr

Totalkostnadsprognos
Program Masthuggskajen 2 275 mnkr 
exkl. tillkommande kostnader halvön

2 020 mnkr 
Ursprunglig exploateringsprognos

2 020 mnkr 
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Innehåll och andra kostnader som 
finansieras utanför Masthuggskajen

Återinförande av omfattningsförändringar
Tidigare omfattningsförändringar, vilka nu 
finansieras från annat håll, dvs ej av projektet.
- Olof Palmes Plats som ligger utanför 
planområdet (finansieras av P&N, 
investeringsbeslut taget)
- Färjeläge (finansieras via hamnavtalet, 

investeringsbeslut ej taget)
- Nordhemsgatan utanför planområdet 

(inspelat till TN:s investeringsplan)

Ca 80 mnkr

Finansiering av Älvstranden Utveckling utanför 
program Masthuggskajen
- Egna kostnader för genomförande av detaljplan
- Fördyrning halvöns underbyggnad

Ca 325 mnkr
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Upparbetat Masthuggskajen (prisnivå 2017) 

47%

23%

30%

Program Masthuggskajen                  
2 020 mnkr

Kvar av budget
Upparbetat
Låst i kontrakt 79%

21%

Delprogram Gata & Kaj
1 077 mnkr

Kvar av budget
Upparbetat

80%

20%

Programledning
74 mnkr

Kvar av
budget
Upparbetat

25%

75%

Delprogram Kvarter
145 mnkr

Kvar av
budget
Upparbetat

16%

84%

Projekt Halvön
724 mnkr

Upparbetat
Låst i kontrakt



Tidplan Masthuggskajen

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Programledning

Delprogram Kvarter

Delprogram Gata & Kaj

Projekt Halvön

Samordning av genomförandet: ekonomi, avtal, nyttorealisering, hållbarhet, kommunikation, med mera

Fastighetsförvärv och försäljning, sanering och iordningsställande av kvartersmark, hantera planskador på fastigheter, samordning av kvartersutbyggnaden 

Projektering och byggnation av gator, torg och parker

Totalentreprenad (konstruktion underbyggnad)
”Mellanbyggnad” och ledningar

Finplanering
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Sammanfattningsvis

• Inriktningsbeslut på att tre nyttor återinförs för att 
hålla kvalitets- och hållbarhetsmål. Uppskattad 
kostnad på ca 40 mnkr

• Programmet har tagit beslut att projektera utifrån 
ovan beslut, vilket innebär en medveten risk. 
Risken ryms inom riskreserven

• Den senaste totalkostnadsprognosen för 
Masthuggskajen visar på ett budgetöverskridande 
på ca 215 mnkr

• Vi ser att vi har ett handlingsutrymme att de 
närmsta 2-3 åren arbeta med kostnader och 
möjliga intäkter i programmet
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Det här gör vi nu

• Information till trafiknämnden, 
fastighetsnämnden, kommunstyrelsen 
och Älvstranden Utvecklings styrelse 
om nuläget

• Utökad exploateringsgrad utvärderas
• Löpande arbete med kostnader och 

kvalitetssäkring av kalkylerna 
• Möjlighet till ökade intäkter, exempelvis 

försäljning av ”linbanetomten”, 
utvärderas
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Kontakt

Marit Sternang
marit.sternang@trafikkontoret.goteborg.se
Trafikkontoret, Göteborgs Stad
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