
Vi söker dig som vill skapa Street Art! 

 
Den nya stadsdelen som växer fram i Masthugget - Bild: Kanozi 

 

Om området:  
 

Masthuggskajen - En kontrastrik stadsdel växer fram  

 

Området mellan Järntorget, Långgatorna och hamnen är en tillåtande plats som alltid har haft själen 

nära världen.  

Masthuggskajen är en del av Vision Älvstaden. Här växer en ny hållbar stadsdel fram som kommer att 

komplettera det redan vimlande stadslivet runt Järntorget och Långgatorna. Ett kulturcentrum där 

gamla värden bevaras och blandas med nya, där kontraster skapar dynamik i stadsbilden. På 

Masthuggskajen skapas nya platser där fler människor kommer att bo, arbeta och umgås. Vi är flera 

aktörer som tillsammans skapar Masthuggskajen.  

NCC bygger just nu två kontorsfastigheter på Masthuggskajen – Våghuset och Brick Studios. I en 

kommande etapp kommer även fastigheten Habitat 7 att föras upp. Husens arkitektur sticker ut och 

här växer några av stadens nya ikonbyggnader fram. De hyresgäster som flyttar in får direkt tillgång 

till ett utmärkt kommunikationsläge, en stor takterrass och härlig utsikt över både hav och land.   

I hållbarhetsprogrammet för området lyfts områdets identitet som specifikt kontrastrik, stimulerande 

och med en rik vardagskultur. Platsens kulturhistoriska värden lyfts som viktiga att bevara och den 

graffittibemålade begagnatmarknaden Kommersen berörs återkommande som identitetsskapande 

för området. NCC har identifierat en ”konstzon” för graffitimålning på Brick Studios fasad som 

kommer förstärka gestaltningen och addera värden till så väl byggnaden som det offentliga rummet. 



 

 
Perspektiv på Våghuset - White Arkitekter. Mellan Våghuset och Brick studios högdel i tegel ligger 

graffitizonen. Läs mer om Våghuset på vaghuset.ncc.se. 

 

”Konstzon” för graffitimålning på Brick Studios: 
 

Brick Studios plåtfasad (låg delen av Brick Studios) erbjuder en zon vikt åt konstnärligt medskapande i 

form av add-ons, där de containerlika plåtelementen kan förvandlas till gatukonstverk. Konstzonen 

kan utgöras av fristående verk eller bli en lång fris med berättande bilder. Ambitionen är att 

graffitizonen blir ett gatukonstverk i ständig förändring.  

 

 
Fasad mot Masthamnsgatan 

 

Graffitizonen går att delas 

upp i 3 på varje fasad. 

En ruta är mellan 35 och 

38 kvm stor. 

Ersättningen per ruta blir 

35 000 kr. 

 

 

https://vaghuset.ncc.se/


 
Fasad mot leden, Andrégatan 

 

 

Fasadmaterial: 

 

Fasaden utförs av korrugerad plåt enligt bilderna nedan. 

  
 

 
Bild på graffitizonen som vetter mot leden. 

 

 


