
Elof Hansson bygger vidare på handelstradition
I samband med att
Göteborg fyller 400 år
2021 ska många byggpro-
jekt färdigställas i staden.
Ett av dem är Global
Business Gate som byggs
på en ny halvö i Göta Älv
vid Masthuggskajen i
Göteborg. Detta kan utan
överdrift beskrivas som
ännu en viktig pusselbit i
Göteborgs starka position
som internationell han-
delsstad. 

Elof Hansson är ett av Göteborgs
äldsta och mest anrika handels-
hus. När verksamheten etable-
rades för 120 år sedan var det
med ambitionen att marknadsfö-
ra och sälja producerande före-
tags produkter globalt. Detta är
fortfarande den grundläggande
affärsidén för Elof Hansson. 

I samband med att dotterbola-
get Elof Hansson Fastigheter,
genom projektet Global Business
Gate, hjälper till att utveckla

Masthuggskajen till en arena för
internationell handel och affärer,
tydliggörs inte bara en del av
Elof Hanssons framtidsstrategi –
utan även Göteborgs betydelse
som handelskluster ur global
synpunkt. 

– Utvecklingen av Global Bu-
siness Gate stämmer väldigt väl
in i vår historia som handelshus
med mycket internationella kon-
takter. Verksamheterna som ska
samlas i den nya arenan har en
stark koppling till vår grundidé
som handelshus, och samtidigt är
det här ett sätt att ta vara på nya
idéer och utveckla regionens
konkurrenskraft som nav för
internationell handel, säger Mi-
kael Forslund, vd för moderbola-
get Elof Hansson Holding AB. 

Oväntade affärer skapas
i unik miljö på
Masthuggskajen
Elof Hansson Fastigheters avsikt
är att inviga Global Business

Gate lagom till Göteborgs 400-
års jubileum. Genom den unika
miljön, läget i staden, nya flöden
och nätverkande kan små och
stora internationella B2B företag
som verkar inom internationell
handel och affärer (inom allt från
transport och juridik till kommu-
nikation och it-teknik) här ges
möjligheter till ökad konkurrens-
kraft, lönsammare affärer och
bättre rekryteringsmöjligheter.
Detta kan i sin tur leda till ovän-
tade affärer. 

Konceptet kommer att utveck-
la den internationella handeln i
direkt anslutning till näringslivet,
akademin, centrala staden och
bygga på samverkan med de tre
science parkmiljöer som redan
finns i Göteborg. 

– Att samla aktörer som idag
sitter utspridda på olika ställen,
och att förena kunskap, är en vi-
sion som funnits länge och som
nu kan förverkligas tack vare de
satsningar vi gör. 

Vi bidrar med andra ord till att
skapa ett nytt ekosystem för glo-
bala affärer – mitt i Göteborg,
förklarar Lennart Hedström, vd
för Elof Hansson Fastigheter. 

När den planerade linbanan
över Göta Älv förverkligas ska-
pas även nya vägar för samver-
kan mellan aktörer på båda sidor
om älven. Utvecklingsmiljön på
Lindholmen möter centrala Göte-
borg via Järntorget på ett nytt sätt
och det är en möjlighet som Elof
Hansson inte vill missa. Genom
den planerade utvecklingen av
Masthuggskajen, och det kring-

liggande området i anslutning till
Järntorget, kommer Elof Hans-
son att bidra till stadens utveck-
ling med fler attraktiva arbets-
platser mitt i centrala Göteborg. 

Utvecklar nya
affärsmöjligheter 
Elof Hansson Fastigheter kom-
mer att bygga Global Business
Gate, som består av två byggna-
der och sammantaget rymmer
cirka 2500 arbetsplatser. Mast-
huggskajen blir en ny del, och en
förlängning, av stadsdelen Lin-
né/Haga. Man kommer att ta till-
vara den kulturella verksamhet
som redan finns i området och ut-
veckla den. Det som växer fram
här blir en blandstad med botten-
våningar inbjudande och öppna
för alla.  

– Det finns även idéer om lä-
genheter för ex-pats som hoppas
kunna förverkligas inom områ-
det, berättar Lennart vidare. De-
taljplaneprocessen pågår i skri-
vande stund och går mot anta-
gande under 2017. 

Samtidigt tar Elof Hansson
fasta på sin grundläggande idé
om att vara ett centrum för ut-
veckling av internationell handel.
Elof Hansson jobbar för att möj-
liggöra de tankar och idéer som
finns om att skapa en miljö med
lokaler för start-ups. De nystarta-
de företagen ska härigenom ges
möjlighet till finansiering och få
tillgång till globala säljkanaler
och stöd i sina affärer.

– Vi utvecklar nya affärsmöj-
ligheter hela tiden. Vi koncentre-

rar oss mycket på de mindre ak-
törerna som vill komma ut i värl-
den och sälja globalt. Större före-
tag har ofta egna kanaler för det,
men för små och medelstora
företag kan vårt stöd vara helt av-
görande, menar Mikael Forslund.

Fastighetsbranschen mer involverad
i den sociala dimensionen
Branschorganisationen
Fastighetsägarna arbetar
för att främja medlem-
marnas intressen genom
att förbättra fastighets-
branschens förutsättning-
ar för tillväxt. Den pågå-
ende utvecklingen i och
omkring Göteborg borde
bjuda på många nya möj-
ligheter – men samtidigt
finns det också ett antal
utmaningar som
Fastighetsägarna ser som
högprioriterade att lösa. 

Fastigheter är långsiktiga in-
vesteringar vars avkastning ofta
återinvesteras i underhåll och nya
utvecklingsprojekt. För att det på
sikt ska vara attraktivt att etablera
sig i Göteborg och därmed även
lönsamt att starta nya byggpro-
jekt, som dessutom är avgörande
för den hållbara stadens framtid,
måste två stora huvudutmaningar
lösas i Göteborg. Den ena hand-
lar om social integration och den
andra om en expanderande bo-
stadsbrist. 

Sociala avstånd ökar 
Utvecklingen i Göteborgsregio-
nen är positiv och visar på stark
tillväxt med hög efterfrågan gäl-

lande nya etableringar. Staden
har traditionellt inte byggts in-
ifrån och ut, med tiden har det
genererat ett stort behov av för-
tätning. De senaste årens utveck-
ling inom stadsplaneringen visar
att man börjat tänka mer på möj-
ligheter som förknippas med för-
tätning, men samtidigt som det
byggs mer på öppna ytor i och
mellan olika stadsdelar ökar de
sociala avstånden. 

– Fastighetsbranschen måste
engagera sig mycket mer i den
sociala dimensionen än tidigare.
Det finns redan alldeles för stora
skillnader mellan de olika stads-
delarna. På sikt är det skadligt för
stadens utveckling som helhet,
menar Rudolf Antoni, vice vd
Fastighetsägarna GFR. 

Redan nu finns det stadsdelar
som enligt Rudolf Antoni börjat
bli helt bortkopplade från staden i
stort. På sikt riskerar de att bli
bortkoppade från hela samhälls-
apparaten och allt vad den omfat-
tar med jobbmöjligheter, trygg-
het och välfärd. 

– Den stora sociala utmaning-
en har blivit en del av vårt huvud-
uppdrag. Om vi inte kan ta tag i
det nu, så hämmas den totala ut-
vecklingen för Göteborg. Samti-

digt finns det en enorm utveck-
lingspotential i de stadsdelar som
halkat efter mest – detta är trots
allt områden som ligger mitt i en
av Skandinaviens mest tillväxt-
benägna städer. Om kranskom-
muner kan dra nytta av att ligga
nära Göteborg så borde ju sta-
dens egna stadsdelar också kunna
göra det, påpekar Rudolf Antoni. 

Utmaningar vänds till
möjligheter 
Det är tydligt att ännu mer arbete
och resurser borde koncentreras
till sociala investeringar som stär-
ker varumärken och skapar bättre
livskvalitet i Göteborgs utsatta
stadsdelar. 

– När intresset ökar och läget
förbättras går naturligtvis värdet i
fastigheterna upp. Fastighets-
branschen har med andra ord ett
starkt incitament att engagera sig
i stadsdelarnas karaktär och at-
traktivitet. Det är ju fastighets-
ägarna som till stor del står för
infrastrukturen och möjliggör ut-
veckling med etableringar och
tillväxt, påminner Rudolf Antoni. 

En annan stor utmaning – som
intressant nog också bjuder på
nya möjligheter speciellt för ut-
satta stadsdelar – är bostadsbris-

ten. Det finns stora utvecklings-
möjligheter i områden som har
god marktillgång, men för att det
ska vara attraktivt att bygga där
måste man först arbeta med
trygghet och attraktivitet i dessa
stadsdelar. Helheten måste bli
bättre. 

– Ingen part kan lösa de stora

utmaningarna på egen hand, var-
ken kommunen eller den enskilde
fastighetsägaren. Därför måste vi
arbeta mer tillsammans och göra
gemensamma insatser. Då krävs
engagemang från alla håll i sam-
hället, såväl politiskt och offent-
ligt och privat, säger Rudolf An-
toni som avslutning.
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