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Detaljplanen för Masthuggskajen får grönt ljus - Elof Hansson Fastigheter 
utvecklar 2500 nya arbetsplatser och 300 lägenheter inom området. 
 
Detaljplanen för Masthuggskajen har nu vunnit laga kraft. Planerna med utvecklingen 
av två byggrätter på Första Långgatan som ska ge 300 lägenheter och för Global 
Business Gate med ca 2500 arbetsplatser kan nu realiseras.  
 
Kontorsprojektet Global Business Gates med sitt unika koncept blir en central mötesplats 
för Göteborgs- och Västsveriges internationellt verksamma företag. Global Business Gate, 
med plats för ca 2500 nya arbetsplatser, kommer att resa sig 24 våningar högt på den nya 
halvö som ska byggas från kaj och ca 100 meter ut i Göta Älv inom detaljplanen för 
Masthuggskajen. Det kommer att bli en attraktiv miljö för hyresgäster, anställda, kunder 
och för besökande. Redan nu har avsiktsförklaringar för en majoritet av lokalerna 
tecknats. 
 
Elof Hansson Fastigheter utvecklar även två byggrätter för bostadshus längs Första 
Långgatan. Dessa kommer totalt att tillföra ca 300 nya bostäder till området.  
 
Denna utveckling ligger helt i linje med Elof Hansson Fastigheters strategi att utveckla, äga 
och förvalta kommersiella fastigheter och att investera i nya intressanta 
utvecklingsprojekt. 
 
- Ett strategiskt beslut togs 2012 om att satsa på, och bidra till utvecklingen av 
Masthuggskajen, ett område vi ser ha stor utvecklingspotential. Det är nu med stor glädje 
vi tar emot beslutet om laga kraft för detaljplanen som innebär att vi nu kan realisera 
planerna för Global Business Gate och de två byggrätterna. Det känns fantastiskt, säger 
Elof Hansson Fastigheters VD Lennart Hedström.  
 
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. 
 
Elof Hansson Fastigheter investerar i, utvecklar, äger och förvaltar, i huvudsak kommersiella fastigheter 
samt investerar i nya projekt. Elof Hansson Fastigheter ingår som ett av tre affärsområden i Elof Hansson-
koncernen. Mer om elofhanssonfastigheter.com. 
 
Global Business Gate ägs till lika delar av Elof Hansson Fastigheter AB och Tjänstepensionsbolaget Alecta. 
Kontorsprojektet Global Business Gate, en hub för företag och organisationer verksamma inom 
internationella affärer och kommer med sina 24 våningar att växa fram på en nyanlagd halvö. Halvön 
sträcker sig ca 100 meter ut i Göta Älv vid Masthuggskajen i Göteborg. Läs mer på globalbusinessgate.se. 
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