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Detaljplanen för Masthuggskajen godkänd – Global Business Gate ett steg 
närmre målet 
 
Global Business Gate, med plats för mellan 2500 – 3000 arbetsplatser i ett av Göteborgs 
mest attraktiva områden Masthuggskajen, är nu ett steg närmre målet. Global Business 
Gate avser att stärka Göteborg och Västsverige som internationell handelsstad.  
 
- Beslutet innebär ett stort steg närmare förverkligandet av Global Business Gate, det känns 
fantastiskt roligt och spännande, säger Global Business Gates VD Lennart Hedström.  
 
I och med att detaljplanen för Masthuggskajen den 7 juni 2018 antogs i Kommunfullmäktige startar 
nästa etapp av Global Business Gate, att planera för byggstart. Ambitionen är att kunna inviga 
fastigheterna under 2021 i samband med Göteborgs Stads 400 års jubileum.  
 
Global Business Gates unika koncept blir en central mötesplats för Göteborgs- och Västsveriges 
internationellt verksamma företag. Här skapas en attraktiv miljö för hyresgäster, anställda, kunder 
och för besökande. Redan nu har avsiktsförklaringar för en majoritet av lokalerna redan tecknats. 
 
Elof Hansson Fastigheter AB och Alecta pensionsförsäkringar som gemensamt äger Global Business 
Gate, är mycket nöjda med Kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen och att nu kunna 
planera för byggstart. Elof Hansson Fastigheter har genom antagandet av detaljplanen för 
Masthuggskajen även fått möjlighet att utveckla ca 300 nya lägenheter längs Första Långgatan. 
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Lennart Hedström, vd, Elof Hansson Fastigheter AB 
Tel:  0705-51 74 23   E-mail: lennart.hedstrom@elofhansson.com. 
 
 
För pressbilder, följ länken PRESSBILDER. 
 
Global Business Gate 
Kontorsprojektet Global Business Gate bygger på ett koncept där man skapar ett kluster för företag inriktade 
på internationell handel och affärer. Idéen och grundstenarna i projektet bygger på den 120 år långa 
handelstraditionen inom koncernen Elof Hansson och på Göteborgs historia som internationell handelsstad. 
Projektet kommer ytterligare att stärka Göteborg och Västsverige som handelsstad och att bli en viktig 
mötesplats för staden. Global Business Gate kommer att byggas på en ny halvö i Göta Älv i Göteborg och är en 
del i stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen. Totalt blir Global Business Gate 40 000 m² fördelat på två 
huskroppar. Invigning beräknas ske under 2021 i samband med Göteborgs Stads 400 års jubileum. Mer om 
projektet på globalbusinessgate.se. 
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Stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen 
Inom stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen kommer det att byggas totalt ca 140 000 – 150 000 m², 
motsvarande ca 6000 arbetsplatser, lokaler för kontor, verksamheter och kultur samt ca 1 300 nya bostäder. 
Byggstart är beräknad till 2019 och första inflyttning från 2021.  
 
Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, 
Folkets Hus Göteborg, Hotell Draken, NCC, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. 
Läs mer på masthuggskajen.se. 
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