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Kulturistoriska, arkitektoniska och upplevelsemässiga kvaliteter

DEL AV KVARTERET 53 RESIDENSET I GÖTEBORG
Kulturhistoriska, arkitektoniska och upplevelsemässiga kvaliteter
Kvalitetsbeskrivningen är en bilaga till planbeskrivningen för detaljplanen Del av kvarteret 53 Residenset. Redovisningen har genom planbestämmelser på plankartan kopplats till planens juridiska regelverk och skall användas
vid uttolkningen av planens skydds- och varsamhetsbestämmelser vid bygglovprövningen och den antikvariska
kontrollen under byggskedet. Sammanställningen, som är baserad på Antikvarisk förundersökning (Lindholm
restaurering AB 2007) syftar till att dels utgöra antikvariskt planeringsunderlag i de parallellt pågående detaljplaneoch projekteringsarbetena och dels att fungera som stöd vid den kulturhistoriska och stadsbildsmässiga prövningen
i bygglovgivningen och kontrollen av beslutade åtgärder. Redovisningen har kompletterats med ytterligare kvalitetsangivelser där så bedömts angeläget. Hänvisning sker också till den antikvarisk förundersökningens (posterform
A2) fotografier och ritningar som ytterligare klargör byggnadernas kvaliteter och byggnadshistoriska förändringar.
Sammanställning / Sören Holmström, Stadsbyggnadskontoret 2007-10-16 / 2008-09-10 / 2009-10-01
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Kulturistoriska, arkitektoniska och upplevelsemässiga kvaliteter

Stadsrum
Beskrivning / Kulturhistoria
Utmed Stora Hamnkanalen byggdes de välbeställdas bostäder och de mest framgångsrika näringsverksamheterna låg här, vilket bl.a. exemplifieras
av Wijkska huset och Atlanticahuset. Fasaderna ingår som viktiga komponenter i Stora Hamnkanalens stadsmiljö, traditionellt stadens finrum där de
mest betydelsefulla offentliga och privata byggnaderna uppfördes. Byggnaderna har stora kulturhistoriska och arkitektoniska värden.

Kvaliteter / Egenskaper att beakta
Byggnaderna
• Del av stadens absoluta finrum och av stor betydelse för upplevelsen av hamnkanalens historiska stadsrum.
• Historiska förändringar gjorda med stor hänsyn till byggnadernas karaktär.
• Ingår i GBG:s historiska centrum.

Wijkska huset

• Medveten placering som fond för Stora Hamnkanalens västra sträckning.
• Strategiskt miljöbildande funktion i stadsrummet.

Byggnaderna representerar

• Sin tids mest framstående arkitekter.
• GBG:s näringslivshistoria.
• Inflytelserik personhistoria.

Antikvarisk förundersökning 2007
Historiska och nytagna bilder.

Gårdsrum
Wijkska gården
Beskrivning / Kulturhistoria
Wijkska husets gård är tillgänglig mellan husen mot Otterhällegatan och har en ogästvänlig baksideskaraktär starkt präglad av sin kombinerade
funktion som transport- och parkeringsyta. Framsidans puts är ersatt av tegelytor, brandväggar samt omfattande inlastingsytor för restaurangen. Även
restaurangen som byggdes 1929 har delar av sitt kök i en påbyggnad mot gården. Inga lokaler eller trapphus har huvudentré från gården.

Kvaliteter / Egenskaper att beakta

• Rumsbildning med potentiella kvaliteter.
• Den smala öppningen mellan husen och de omslutande fasaderna utgör potentiellas kvaliteter att ta tillvara vid gårdens omgestaltning.
• Möjligheterna att binda samman de båda gårdarna i nordvästra hörnet bör också beaktas.

Atlanticagården
Beskrivning / Kulturhistoria
Gården är långsmal och har en vinklad planform som tillsammans med portgången ger varierande blickfång, vilket även påverkas av gårdens lutning
upp mot Otterhällehuset i söder. Gården har bitvis beläggning med gatsten, delvis asfalt. Med undantag för Atlanticahusets gårdsbyggnad har gårdsfasaderna framsideskaraktär utformade med hög ambition, vilket historiskt förklaras av att Otterhällehuset ursprungligen hade sin huvudentré mot
gården. Stenbeläggningen, marklutningen, det smala gårdsrummet och fasadernas framsideskaraktär ger gården karaktär av äldre stadsgränd. Flera av
byggnaderna har trapphus som vetter mot gården, vilket innebär att både bostäder och verksamheter har sina huvudentréer mot gården.

Kvaliteter / Egenskaper att beakta

• Atlanticahusets portgång och gårdsrum har med sin arkitektoniska variationsrikdeom i rumsbildningar, formspråk, fasadkompositioner och materialval stora upplevelsemässiga och historiska kvaliteter, såväl faktiskt berättande som associativa kvalitéer.
• Växtlighet i form av murgröna på Otterhällahuset och Atlanticahusets gårdsbyggnad bidrar till gårdsrummets ombonade karaktär.
• Stenbeläggning, delvis frilagd under asfalt.
• Har alltid haft karaktär av stadsgränd med huvudfasader.
• Portgång med vacker mönstermurning och blinderingar i varmrött tegel av nationalromantisk karaktär.

Wijkska huset
Historik
Uppfört 1853
Olof Wijk var en framstående affärsman och politiker i GBG under 1800-talets första hälft. Huset stod uppfört 1853 efter ritningar av arkitekt Viktor
von Gegerfeldt och Adolf Edelsvärd. Gegerfeldts ritningar fastställda 1850. Kort därefter överlämnades uppdraget till Adolf Edelsvärd. Vid överlämnandet stod redan första våningen klar. Edelsvärd följde i stort Gegerfeldts ritningar med undantag för hörntornet som starkt avvek från Gegerfeldts grundidé.

Exteriör 1853-1929

• Nyrenässansstil.
• Hög rusticerad sockel i två våningar.
• Slätputsad paradvåning.
• Kraftigt utskjutande takgesims.
• Tornet fick ett eget formspråk; åttakantigt, smala rundbågefönster i par, veckad taklist, kupol med fjällartad plåttäckning.
• Blev ett dominerande inslag i stadsbilden.

Ombyggnad 1929
Brand- och Livförsäkringsbolaget Svea köpte huset 1925 av Olof Wijks sonson. En genomgripande ombyggnad genomfördes för inrättande av
kontorsverksamhet, resulterande i ändrad planlösning och fullständig utrivning av inredningen. Huset påbyggdes med en våning med bibehållen
takvinkel inklusive höjning av tornbyggnaden som omgestaltades i samma stil som Gegerfeldts ursprungliga ritning.

Interiör 1929

• Utrivning av all inredning.
• Radikal planförändring, med centralt placerad korridor, inklusive avväxling av bärande väggar .
• Enklare material.

Exteriör 1929

• Exteriören stramades upp, omgestaltad till Gegerfeldts mer stilrena version.
• Takstol höjs 3 meter, med bibehållen takvinkel.
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Kulturistoriska, arkitektoniska och upplevelsemässiga kvaliteter
• Edelsvärds torn ombyggdes och höjdes till förmån för en rund torntrumma med flackt tak.
• Balkong på tornets andra vån togs bort.
• Entrén centralt placering flyttades till södra kanten på huset.

Antikvarisk förundersökning 2007
Fasadritningar och teckningar: redovisning av historiska byggnadsförändringar.

Fasader
Beskrivning / Kulturhistoria
Fasad gaturum
Fasaden kan karaktäriseras som en relativt stilren och lätt nyrenässans med hög rusticerad sockel i två våningar och slätputsade paradvåningar under
en kraftigt utskjutande kransgesims. Fasaden får sin särprägel av den runda torntrumman med flackt tak som håller nere tornets vertikala verkan i
harmoni med de omgivande takskivorna. Vidare noteras samspelet mellan den släta ljusa putsen i de övre våningarna och de rena takskivorna, vilket
integrerar tornbyggnaden med de omgivande huskropparna till en lugn enhet och bidrar till artiklueringen av den rusticerade sockeln och den sparsamma dekoren kring fönstren. De kring torntrumman utvinklade gatufasaderna bidrar ytterligare till byggnadens särpräglade uttryck i kanalrummet, i praktiken svarande mot hamnkanalens vridning mot hamnen vid Kämpebron. Wijkska husets har inte bara en strategisk plats i kanalarummet,
det är också ett av Sveriges första privathus inom stad som utrustades med ett hörntorn.

Fasad gårdsrum
Enkla murverkfasader av gult tegel med relativt kraftig och ljusputsad kransgesims. Höga rektangulära muröppningar med nya moderna fönster samt
muröppningar i rundbågeform utmed huvudtrapphuset med klent fönstervirke. Välskötta fasader med lugn arkitektonisk gestaltning – jämförelsevis
gatufasaden dock med baksideskaraktär.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall bevaras
Fasad gaturum

• Mycket homogen arkitektur
• Byggnadens enhetliga form har stor betydelse för stadsrummet.
• Äldre detaljer; fasaddekor, fönster, entréparti etc.
• Mot väster ett högrest monumental tempelgavelmotiv på rustik tegelmur ovan Atlanticahusets tak som spelas ut på ett intresseväckande sätt i
stadsbilden och på Atlanticahusets gård.

Taklandskap gaturummet
• Flacka fall och ytmässig skivkaraktär är av stor betydelse för tornets resning och lugna inramning, som ger det en betydelsefull roll i Hamnkanalens stadsrum.
• Från väster samverkar tornbyggnaden effektfullt med västra fasadsidans tempelgavelmotiv.
• Takskivan låter fasadens klassicerande uttryck med sin kraftfulla takfot (tillsammans med tornbyggnaden) dominera som byggnadens huvudpoäng.
• Den flacka jämna ”takskivan” inordnar sig i kanalrummets enhetliga taklandskap, vilket utgör en viktig del av hamnkanalens arkitektoniskt sammanhållna lugn.

Fasad gårdsrum

• Lugna och trivsamma fasaduttryck att ta tillvara.
• Kransgesimsen ger gårdsrummet vertikal avgränsning.

Antikvarisk förundersökning 2007
Fasadritningar och teckningar: redovisning av historiska byggnadsförändringar.

Trapphus
Beskrivning / Kulturhistoria
Trapphus mot Lilla Torget
Huvudtrapphuset från 1929. Inredning bevarad i sin helhet och utformad i stram art deco-stil som utstrålar exlusivitet och soliditet. Bekräftar fasadens arkitektoniska betydenhet och av stor betydelse för uppfattningen av husets ursprungliga sociala dignitet.

Trapphus mot Södra Hamngatan
Antagligen inte ombyggt 1929 och karaktäriserat av sin rundade form. Enklare utformning, beroende på att den saknade representativ funktion.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall bevaras
Trapphus mot Lilla Torget

• Välbevarat huvudtrapphus från 1929 med mycket stora kvaliteter i formgivning, materialval och dekor.
• Trapphuset utstrålar exlusivitet och soliditet.
• Öppet hisschaktet ger ljust och luftigt trapphus.
• Hiss med glasade dörrpartier i art deco-stil.
• Välvda småspröjsade fönster i rundbåge av stål släpper in ljus från gårdssidan och ger delar av trapphuset en stämningsfull karaktär.
• Snickeri och originalmåleri på väggar från 1929, bl.a. dekormålade väggar i marmorimiterande mönster av hög kvalitet.
• Takstuckaturer. Kassettak i entrén.
• Sten i trappa, vilplan och dörromfattningar.
• Handledare och trappräcken av smide.

Trapphus mot Södra Hamngatan
• Enkelt utformat trapphus karaktäriserat av sin rundade form.
• Väggar och tak i ljusa färger, kontrasterat mot kalkstenstrappan.

Antikvarisk förundersökning 2007
Fotografier: båda trapphusen inklusive karaktäristiska detaljer.
Planritning bottenvåning: 1929 års ombyggnad med markering av senare tillägg och förändringar, samt skraffering av befintliga väggar gemensamma med ursprungliga.

Bottenplan
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Beskrivning / Kulturhistoria
Bottenplanet ombyggt till restauranglokal vid ombyggnaden 1929 då också huvudentrén flyttades från östfasadens centrum till huset södra sida.
Ombyggt i två perioder senaste decennierna. Planlösning med pelargång och beklädnadsskikt delvis bevarade. Delvis bevarad 1920-talskaraktär.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall beaktas

• Planlösning med pelargång (mellan 104 & 101) och kolonnpelare (delvis kompletterade).
• Originaltak (101)
• Fönster.
• Tornrum (102) med bevarad takmålning från 1929.
• Monumental pardörr och omgivande entréportal i rum (103) till tornrum (102) med 20-talsklassicisitisk utformning.
• Intressant sentida interiör av god kvalitet (103) gestaltad av arkitekt Rutger Andersson.

Antikvarisk förundersökning 2007
Planritning bottenvån: 1929 års ombyggnad med markering av senare förändringar, samt skraffering av bef. väggar gemensamma med ursprungliga.

Plan 1
Beskrivning / Kulturhistoria
Inredning och planlösning huvudsakligen från 1929 års ombyggnad med stor andel bevarade snickerier och detaljer och en centralt placerad korridor
som karaktäriserar den rumsliga organisationen. Rum mot Lilla Torget och Södra Hamngatan i fil; ursprungligen (1929) förbundna med nu igensatta
dörröppningar. Mot gården är rummen i regel mer förändrade med utbytta fönster. Planlösning anknyter till den rumsliga organisation kring slutna
mittkorridorer som visas på Edelsvärds ritning 1851. Överlag parkettgolv och massiva snickerier av hög kvalitet. Snickerier, dörr, trycke i stram art
deco-stil. Några väggar flyttade och glasade mot korridoren för en bredare och ljusare passage.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall beaktas

• Planlösning och rumssamband från 1929, som delvis också anknyter till ursprunglig organisation 1853 vad gäller rumsfiler mot gata, korridorer
och tornrum. Äldre planlösning avläsbar i tak.
• Kontorsrum från 1929 års plan med bevarad parkett, taklist och övriga snickerier (202).
• Tornrum (208) med bibehållna vägg- och takskikt från1929. Golvet är äldre.
• Toalett med kakel, golv och snickerier från 1929.
• Äldre snickerier såsom dörrar, foder, socklar, foderstötar mm från 1929 och 1853
• Golv av massiv stavparkett. Observera originalgolv från 1853.
• Takstuckatur och detaljer såsom takrosetter.
• Fönster mot gata; träbågar, fönsternischer med vitmålad träpanel.
• Detaljer såsom äldre trycken, låsskyltar, hörnbeslag mm.
• Under sekundärskikt i tak sannolikt förekomst av äldre stuckatur.

Antikvarisk förundersökning 2007
Fotografier: rumsmiljöer samt karaktäristiska snickerier och detaljer.
Planritningar plan 1: 1929 års ombyggnad med markering av senare tillägg och förändringar, samt skraffering av befintliga väggar gemensamma
med ursprungliga och Edelsvärds plan från 1851.

Plan 2
Beskrivning / Kulturhistoria
Inredning och planlösning huvudsakligen från 1929 års ombyggnad med stor andel bevarade snickerier och detaljer och en centralt placerad korridor
som karaktäriserar den rumsliga organisationen, en planlösning som bryter mot den usprungliga paradvåningens organisation.Till skillnad från
övriga våningsplan en del detaljer bevarade från det ursprungliga huset (1853). Både andra och tredje våningen, som var de tidigare paradvåningarna, har högre i tak och större fönster än de övriga våningsplanen. Rum mot Lilla Torget och Södra Hamngatan i fil; ursprungligen (1929 & 1853)
förbundna med nu igensatta dörröppningar. Mot gården är fönstren utbytta och rummen är i regel mer förändrade. Några väggar har flyttats och
glasats upp mot korridoren för att skapa en bredare och ljusare passage.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall beaktas

• Planlösning och rumssamband från 1929.
• Takhöjd.
• Tornrum (308) med parkettgolv, stuckatur, snickerier och stenomfattningar från 1853.
• Överlag parkettgolv och massiva snickerier av hög kvalitet, bl.a. en stjärnmönstrad parkett.
• Äldre snickerier såsom dörrar, foder, socklar, foderstötar mm från 1929 och äldre, bl.a. dörromfattning respektive detaljrikt dörröverstycke med
stenomfattning från 1853.
• Golv av massiv stavparkett Observera speciellt originalgolv från 1853 i tornrum (308). Äldre (före 1929) golvparkett även i rum (303) och (304) –
tidigare ett och samma rum.
• Takstuckaturer och detaljer såsom takrosetter.
• Fönstren mot gatan har träbågar och fönsternischer klädda med vitmålad träpanel.
• Detaljer såsom äldre trycken, låsskyltar, hörnbeslag mm.
• Gårdslägenhet med i stora delar planlösning och ytskikt från 1929.
• Under sekundärskikt i tak sannolikt förekomst av äldre stuckatur.

Antikvarisk förundersökning 2007
Fotografier: rumsmiljöer och karaktäristiska snickerier och detaljer.
Planritningar plan 2: 1929 års ombyggnad med markering av senare tillägg och förändringar, samt skraffering av befintliga väggar gemensamma
med ursprungliga och Edelsvärds plan från 1851.

Plan 3
Beskrivning / Kulturhistoria
Tredje våningens inredning och planlösning är med få undantag från 1929 års ombyggnad. Planlösningen karaktäriseras av den centralt placerade
korridoren som anknyter till den rumsliga organisation kring slutna mittkorridorer som visas på Edelsvärds ritning 1851. Rum mot Lilla Torget och
Södra Hamngatan i fil; ursprungligen (1929) förbundna med nu igensatta dörröppningar. Både andra och tredje våningen, som var de tidigare paradvåningarna, har högre i tak och större fönster än de övriga våningsplanen. Rummen har överlag parkettgolv och massiva snickerier av hög kvalitet.
Mot gården är fönstren utbytta och rummen är i regel mer förändrade. Några väggar har flyttats och glasats upp mot korridoren för att skapa en
bredare och ljusare passage. Gårdslägenheten ombyggd med ny planlösning, sänkt tak och nya fönster.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall beaktas
• Planlösning, rumssamband och inredning med få undantag från 1929.
• Takhöjd.
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• Tornrum (406) med höga fönster i rundbåge och specialtillverkad inredning från 1929.
• Golv av massiv stavparkett. Obserevera stjärnmönstrat originalgolv från 1853 (401).
• Äldre snickerier såsom dörrar, foder, socklar, foderstötar mm från 1929 och 1853.
• Takstuckaturer och detaljer såsom takrosetter.
• Fönstren mot gatan har träbågar och fönsternischer klädda med vitmålad träpanel.
• Detaljer såsom äldre trycken, låsskyltar, hörnbeslag mm.
• Under sekundärskikt i tak sannolikt förekomst av äldre stuckatur.

Antikvarisk förundersökning 2007
Fotografier: rumsmiljöer samt karaktäristiska snickerier och detaljer.
Planritningar plan 3: 1929 års ombyggnad med markering av senare tillägg och förändringar, samt skraffering av befintliga väggar gemensamma
med ursprungliga och Edelsvärds plan från 1851.

Plan 4
Beskrivning / Kulturhistoria
Tidigare vindsvåning och troligen mestadels oinredd. Snickerier, ytskikt, golv och fönster från 1929 års ombyggnad eller senare. Den rumsliga
organisationen karakteriseras av den centralt placerade korridoren. Rum mot Lilla Torget och Södra Hamngatan i fil; ursprungligen (1929) förbundna med nu igensatta dörröppningar. Takhöjden är lägre än på de övriga våningarna. Rummen har överlag parkettgolv och massiva snickerier av hög
kvalitet. Mot gården är fönstren utbytta och rummen är i regel mer förändrade. Några väggar har flyttats och glasats upp mot korridoren för att skapa
en bredare och ljusare passage.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall beaktas
• Planlösning och rumssamband.
• Tornrum (509) med golv, fönster och snickerier från 1929.
• Golv av massiv stavparkett.
• Äldre snickerier såsom dörrar, foder, socklar, foderstötar mm från 1929.
• Takstuckaturer och detaljer såsom takrosetter.
• Fönstren mot gatan har träbågar och fönsternischer klädda med vitmålad träpanel.
• Detaljer såsom äldre trycken, låsskyltar, hörnbeslag mm.

Antikvarisk förundersökning 2007
Fotografier: rumsmiljöer samt karaktäristiska snickerier och detaljer.
Planritningar plan 4: 1929 års ombyggnad med markering av senare tillägg och förändringar, samt skraffering av befintliga väggar gemensamma
med ursprungliga.

Vind
Beskrivning / Kulturhistoria
Vind tillkommen i samband med 1929 års påbyggnad, inklusive tornrum mad samma rumsplan som underliggande våningar.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall beaktas
• Tornrum

Atlanticahuset / Otterhällehuset
Historik
Uppfört 1807/08
Tomten bebyggd med trähus sedan stadens grundläggning fram till stora stadsbranden 1804. Carl Bagge, en av stadens mest betydande köpmän, lät
uppföra gatuhus och gårdsflygel i sten 1807/08. Möjligen har stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg ansvarat för utformningen. 1818 ärvdes fastigheten av James Dickson d.ä. Eleonora Dickson bodde i byggnaden till sin död 1857. James Dickson d.y. använde huset som kontor och lager för familjeföretaget J.Dickson & Co. Grosshandlare Alfred Evers inköpte huset i slutet av 1850-talet, troligen för kontor, butik och lager.

Ombyggnad 1893
1893 inköptes fastigheten av Edvard Svanson, som lät bygga om bottenvåningen mot Södra Hamngatan till butikslokare med skyltfönster.

Nybyggnad mot Otterhällegatan 1895
1895 uppförs också ett nytt hus i fyra våningar mot Otterhällegatan inklusive gårdsbyggnad inkluderande kontor och bostäder.

Ombyggnad Atlantica-/ Otterhällehuset 1917
Mellan 1907 och 1917 ägdes huset av Herman Kunzu, vilken bl.a. bedrev hotellverksamhet i del av huset. Försäkringsaktiebolaget Atlantica köpte
fastigheten 1917 och påbörjade omedelbart en genomgripande ombyggnad under arkitekt Osvald Westerbergs ledning. Syftet med ombyggnaden var
först och främst att skapa mer utrymme för kontorslokaler och att installera centralvärme, varmvatten och el.

Ombyggnad Atlanticahuset 1922
Bara några år efter den första fasadrenoveringen byggdes Atlanticahuset ihop med grannfastighetenoch fasaden fick därmed dagens utseende. I
samband med sammanbyggnaden sattes tre av gavelfönstren igen.

Exteriör Atlanticahuset 1807/08-1893
• Ritning från 1860 visare rusticerad sockelvåning med åtta smala högresta fönsterblinderingar under rundbåge samt helvalmat tak mot väster.
• Fönster mot Residenset

Exteriör Atlanticahuset 1893
• Sockelvåningens byggs om med ny entré och större skyltfönster, inklusive borttagande av det rusticerade rundbågemotivet.

Interiör Otterhällehuset 1895

• På bottenvåningen byggdes lokaler för kontor och magasin, och på våning ett till fyra byggdes lägenheter.

Exteriör Otterhällehuset 1895

• Nya huset sammanbyggdes med befintligt hus på gården.
• På den andra sidan en förbindelsegång som band samman husen.
• Gården fick nu sitt nuvarande utseende.

Interiörer Atlantica-/Otterhällehuset 1917
• Bottenvåningen bibehöll tidigare funktion som butikslokal.
• På plan två och tre tillskapades kontorsyta genom ombyggnad.
• I hyreshuset mot Otterhällegatan bibehölls lägenheterna samt på hela fjärde våningen.

Exteriör Atlanticahuset 1917

• Fasaden omgestaltades för att ge ett mer exklusivt uttryck och bättre representera den nya hyresgästen (se fasadbeskrivning).

Exteriör Atlanticahuset 1922
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Kulturistoriska, arkitektoniska och upplevelsemässiga kvaliteter
• Atlanticahusets valmning mot väster tas bort genom sammanbyggning med grannfastigheten.

Antikvarisk förundersökning 2007
Fasadritningar och plan: redovisning av historiska byggnadsförändringar.

Fasader
Beskrivning / Kulturhistoria
Fasader gaturum
Atlanticahuset
Fasaden svarar i huvudsak mot den gestaltning den fick vid 1917 års ombyggnad enligt följande. Sockelvåningen fick då en kraftigare rusticering
och välvda skyltfönster. Huvudentrén välvdes och ingången accentuerades genom ett uthugget stenöverstycke med försäkringsbolagets namn som
bars upp av två bandkolonner. Tegelfasaden behölls men fönstren byttes ut mot nya småspröjsade fönster med järnbågar och mellan våning ett och
två tillkom fasadreliefer med marina motiv. Fasaden förlorade en del av sitt tidiga 1800-talsutseende till förmån för en mer barock gestaltning av
sockelvåningen som bättre passade tidens smak. Portgången gavs en vacker mönstermurning med blinderingar i varmrött tegel av nationalromantisk
karaktär.

Otterhällehuset
Relativt enkel murverksfasad av rödtegel mot Otterhällegatan respektive gavelmur av gult murtegel mot Wijkska huset. Långsidans röda murverk
mot Otterhällegatan accentueras på ett effektfullt sätt av den krönande övervåningens vita fasadputsning, vilken tydligt avgränsas med en gördelgesims respektive av mansardtakets kraftiga nedre fall avtäckt med grönmålad takplåt. Byggnadens horisontella fältuppdelning hålls samman av den
strikta fönstersättningen på jämna axelavstånd med korspostfönster i lika utförande på alla våningar. Dekorativa mönstermurningarna i gul nyans
kring fasadöppningarna mot Otterhällegatan, vilka med undantag för övre våningen inte framträder på ett lika effektfullt sätt som på gården. Fasaden
har mindre framsideskaraktär än gårdssidan; där gaveln mot Wijkska gården har en påtaglig och trist baksideskaraktär.

Fasader gårdsrum
Variationsrikedomen i det arkitektoniska temat förstärks av samverkan med Wijkska husets tempelgavelmotiv på den rustika tegelmuren, vilken i
blickfånget från söder samverkar med risalitetens krönande och rakskurna entablement. Varierande blickfång och fasaduttryck inom ramen för en
sammanhållande färgskala och slätputs skapar en estetisk enhet och frågor kring byggnadshistorik.

Atlantica huset
Gatubyggnadens gårdsfasad präglas av stilblandning där den framskjutande risaliten tecknar ett eget rakslutande entrémotiv med klassiciserande
ambition, ett ledmotiv i strid med såväl den asymmetriska kompositionen som fönstrens olika form och luftindelning. Vidare noteras den utskjutande
kransgesimsen och den ljust varmgula slätputsen i lugnt samspel med fönstervirkets gröna nyans, vilket sammantaget integrerar gatubyggnaden med
den enklare utformade gårdsbyggnadens fasad.
Gårdsbyggnaden har en enklare exteriör med ljust varmgul slätputs med enkla kvadratiska fönster utan spröjs med mittpost och grönmålat virke
(med undantag för de högresta fönstren närmast gatuhuset). Krans- och gördelgesimsen samt den ljusa slätputsen binder byggnaden till gatuhusets
gårdsfasad. Relativt breda och höga takkupor av mer modernt snitt klädda med brunmålad plåt sticker fram ovan takfot i blickfånget från porten.

Otterhällehuset
Gatubyggnaden karaktäriseras i första hand av de dekorativa mönstermurningarna i gul nyans kring alla fasadöppningar ovan sockelvåningen, vilka
framträder effektfult mot den ljust varmgula slätputsen och starkt bidrar till fasadens framsideskaraktär. Vidare noteras de kraftiga gördelgesimserna
som bryter ner skalan vertikalt, varav den nedre ligger skymd av den vackra murgrönan som klänger sig uppåt till första våningsplanet och ger ett
välkomnande intryck. Fönstren i våningsplan 2-4 är kvadratiska av korsposttyp, medan fasadens nedre parti ytterligare framhävs av de vackra fönstren i rundbåge i anslutning till nedre gesimsen. Mansardtakets nedre fall är synligt från gården och plåtavtäckt med en grön nyans som harmonierar
med fasadens ljust varmgula putsen.
Gårdsbyggnadens fasad har samma arkitektoniska uppbyggnad som gatuhusets gårdsfasad, men skiljer sig på två punkter. Marklutningen gör att
sockelvåningen växer i höjd norrut, samtidigt som den raksträckta fasaden bryts av det utskjutande trapphuset som mjukt kröker sig ner mot gårdsportens ingång. Sockelvåningens stora fönster och glasade port på västra sidan ger en mer öppen karaktär som berättar om ursprunglig användning.

Förbindelsegång (mellan gårdshus och Atlanticahuset)
Förbindelsgång klädd med brun plåt och fönsterband med modernistisk karaktär som starkt avviker från gårdens mer traditionella arkitektoniska
grammatik, materialval och färgskalor.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall bevaras
Fasader gaturum
Atlanticahuset
• Byggnadens exteriör präglas helt av originalutförandet i samband med ombyggnaden 1917/1922. Ombyggnader utförda med stor stilkänsla och
hög teknisk/materialmässig kvalitet.
• Exteriören är idag en arkitektoniskt väl avvägd och sammanhållen helhet avseende såväl form och komposition som enskilda fasadelement (portar,
fönster mmm)och dekordetaljer.
• Entréns påkostade dekor och portgångens mönstermurning
• Huvudfasadens utsmyckning med skepp m.m. berättar om försäkringsbolagets verksamhet.

Otterhällehuset

• Vertikal fasaduppdelning i tre delar med olika material och kulörer.
• Den ljusputsade övervåningen och den enkla råtegelmuren accentuerar varandra på ett effektfullt sätt.
• Strikt fönstersättning med enkla korspostfönster i lika utförande på jämna axelavstånd.
• Dekorativa mönstermurningar kring alla fasadöppningar mot Otterhällegatan.

Fasader gårdsrum

• Försiktigt artikulerade fasader med varierande arkitektoniska uttryck sammanhållna till en rumsbildande enhet av den ljust varmgula slätputsen i
lugnt samspel med fönster- och portvirkenas gröna nyans.
• Fasadernas uppvisar intresseväckande olikheter inom ramen för en traditionell arkitektonisk grammatik; en slags ”enhet i mångfald” känslig för
avvikande tillskott i material, färg och formgivning.
• Murgrönan på Otterhällahuset och Atlanticahusets gårdsflygel ger såväl fasaderna som gårdsmiljön ett ombonat och välkomnande intryck.

Atlantica huset

• Risalitens intresseväckande stilblandning med olika fönstertyper i asymmetrisk komposition med ett krönande rakskuret klassicerande motiv i
spännande kontrast mot Wijkska husets tempelliknnande gavelmotiv och rustika tegel. Ett associationsrikt blickfång som väcker funderingar kring
såväl faktisk byggnadshistorik som en mer avlägsen förflutenhet.
• Ljust varmgul slätputs i nära samspel med fönster- och portvirkenas gröna nyans som binder samman de båda fasaderna till en rumsbildande enhet.
• Den utskjutande kransgesimsen ger en tydlig vertikal fasadavgränsning och berättar tillsammans med den nedre gördelgesimsen om det byggnadshistoriska sammanhanget mellan byggnadskropparna.
• Varierande fönsterformer i gatuhusets gårdsfasad.
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Kulturistoriska, arkitektoniska och upplevelsemässiga kvaliteter
• Vackra glasade entrédörrar av trä med liknande karaktäristiskt ansvällda nedre bröstningar till alla trappuppgångar (I, IV).

Otterhällehuset
• De båda gårdsfasaderna, som är komponerade till en sammanhängande arkitektonisk enhet av framsideskaraktär, har stor betydelse för gårdsrummets karaktär av äldre stadsgränd.
• Karaktären av stadsgränd förstärks av den höga sockelvåningen med dess större/högre fönster och portingångar, vilken också givits en klar vertikal
avgränsning med den kraftiga gesimsen och som berättar om historiskt kommersiella funktioner.
• Gördelgesimserna ger också vertikala fasadavgränsningar av betydelse för uppfattad skala i gårdsrummet.
• Det halvcirkelformade trapphuset med dess högresta kvadratiska fönster och mjuka rundning som betonas av gördelgesimsen skjuter fram i gårdsrummet på ett effektfullt sätt.
• Ljust varmgul slätputs i nära samspel med fönster- och portvirkenas gröna nyans som tillsammans ytterligare bidrar till de båda fasadernas rumsbildande betydelse.
• Kvadratiska korspostfönster och rundbågefönster med enkelmönstrad tegelfodring i gul nyans ger en livfull artikulering av fönsteromfattningarna
och fasaderna framsideskaraktär.
• Vackra glasade entrédörrar av trä med liknande karaktäristiskt ansvällda nedre spegelbröstningar till alla trappgångar (II, III).

Antikvarisk förundersökning 2007
Fasadritningar och plan: redovisning av historiska byggnadsförändringar.

Trapphus
Beskrivning / Kulturhistoria
I Trapphus mot Södra Hamngatan
Trapphuset mot Södra Hamngatan karakteriseras främst av den representativt utformad inredningen för Försäkringsbolaget Atlanticas räkning.
Entrén är monumental med en bred kalkstenstrappa och maritima djurskulpturer i blankpolerad sten som anspelar på Atlanticas inriktning mot
båtförsäkringar. Trapphuset är ljust och rymligt och har ett stramt fromspråk med flacka valv som bärs upp av enkla, ljust grå pilastrar.

II Trapphus mot gård (östra huset)
Trapphus II från 1895 med enklare karaktär. Järnstomme med steg i kalksten, trappräcken av trä/järnsmide samt putsade väggar målade i ljus kulör.

III Trapphus mot gård (Otterhällehuset)
Trapphus III från 1895 med enklare karaktär. Järnstomme med steg i kalksten, trappräcken av trä eller järnsmide samt putsade väggar målade i en
ljus kulör. Äldre dörrar med spegelpanel och profilerade foder till bostadslägenheterna.

IV Trapphus mot gård (västra huset)
Trapphus IV är äldre, möjligen från 1807/08, då huset mot Södra Hamngatan byggdes. Trapphuset har kalkstenstrappa, trappräcke i järnsmide och
putsade och målade väggar. Har till stora delar en äldre karaktär, men präglas också av tilläggen från 1918

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall bevaras repsektive beaktas
I Trapphus mot Södra Hamngatan

• Huvudtrapphuset har både stora estetiska och kulturhistoriska kvalitéer.
• Entré med bred kalkstenstrappa och kraftfulla skulpturer berättar om försäkringsbolagets verksamhet.
• Entréhall med kalkstensgolv i grått och ockra. Putsade och målade väggar och valv, samt ljust målade spegeldörrar.
• Huvudtrapphus med synnerligen god arkitektur och högkvalitativa byggdelar såsom kryssvalv, fina trappor och plan i kalksten, väggpilastrar mm.
• Entrén till gamla Atlantica-kontoret med utsirad träomfattning från den äldre interiören.
• Golv och trapplopp av grå kalksten med detaljer i ockra.

II Trapphus mot gård (östra)

• Enklare välbevarat och vackert trapphus med järnstomme, steg i kalksten, smidesräcken/trä och pusade väggar i ljus kulör.

III Trapphus mot gård (Otterhällehuset)

• Enklare välbevarat trapphus med järnstomme, steg i kalksten, smidesräcken/trä och pusade väggar i ljus kulör och äldre dörrar med spegelpanel
och profilerade foder till bostadslägenheterna.

IV Trapphus mot gård (västra)

• Enklare trapphus av äldre modell med kalkstenstrappa, smidesräcke och putsade väggar som bevarat stora delar av ursprunglig karaktär.

Antikvarisk förundersökning 2007
Fotografier: trapphusen inklusive karaktäristisk fast inredning.
Planritning bottenvåning

Plan 1
Beskrivning / Kulturhistoria
Mot Södra Hamngatan
Den delen av huset som vetter mot Södra Hamngatan karakteriseras i hög grad av sin praktfulla inredning och planlösning från tidigt 1800-tal med
rum i fil utmed hela gatusidan. Vid Atlanticas ombyggnad till kontor 1918, sparades mycket av den tidigare interiören och användes som utgångspunkt för kontorets organisation. 1918 gavs det östra rummet en originell oval form med vackra dörr- och väggmåleri. Under senare tid har tillkommit en del glasväggar och ett okänsligt inmonterat ventilationssystem, i båda fallen dock revideringsbart utan risk för större skador på originalskikt.

Mot Otterhällegatan
Mot Otterhällegatan har huset kvar en hel del detaljer från 1895 då det byggdes. I stora drag finns den gamla planlösningen kvar, men en del nya
mellanväggar har tillkommit.

Gårdsflyglarna
Gårdsflyglarna präglas av en mer typisk kontorisering, med ett korridorsystem som betjänar ett större antal mindre rum.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall bevaras
Mot Södra Hamngatan

• Intetriören är välbevarad och har anmärkningsvärt stora kulturhistoriska och estetiska kvalitéer genom en nästan helt intakt planlösning från 1807/8
och fast inredning med detaljer från såväl tidigt 1800-tal som 1918 och Atlanticas huvudkontor.
• Planlösning och rumsvolymer med inre och yttre rumsfiler, inklusive monumentala dörröppningar i axel från tidigt 1800-tal.
• Ovala rummet (203); en välbevarad interiör med bl.a. vackra dörr- och väggmålerier från 1918.
• Allmänt äldre stavparketgolv samt äldre snickerier såsom vackra pardörrar med monumentala foder och överstycken i empirestil, kraftiga socklar,
skåpsinredning, fönster mm.
• Vackra tak med originalstuckatur bevarade.
• Enaståeende kakelugnarna, troligen från början av 1800-talet i två av rummen mot gatan (210, 211)

Mot Otterhällegatan

• Planlösning till stora delar bevarad.
• Förekomst av äldre snickerier och stuckaturer från 1895.
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Antikvarisk förundersökning 2007
Fotografier: rumsmiljöer samt karaktäristiska snickerier och detaljer.
Planritningar plan 1: Planritning 1893 (Atlanticahuset och gårdsbyggnad) och Planritning 1895 (Otterhällegatan inkl. gårdsbyggnad)

Plan 2
Beskrivning / Kulturhistoria
Mot Södra Hamngatan
Den del av huset som vetter mot Södra Hamngatan karakteriseras av sin planlösning från tidigt 1800-tal. Vid Atlanticas ombyggnad 1918, användes
den befintliga planlösningen som utgångspunkt för det nya kontorets organisation. En del av snickerierna såsom de höga pardörrarna är sannolikt
också från denna tid. Interiören är dock mindre välbevarad än underliggande våningsplan med sentida förändringar såsom sänkta tak och flyttade
dörraxlar i rumssviten utmed gatan.

Mot Otterhällegatan
Mot Otterhällegatan har huset kvar en hel del detaljer från 1895 då det byggdes. I stora drag finns den gamla planlösningen kvar, men en del nya
mellanväggar har tillkommit.

Gårdsflyglar
Gårdsflyglarna präglas av en mer typisk kontorisering, med ett korridorsystem som betjänar ett större antal mindre rum.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall beaktas
Mot Södra Hamngatan

• Planlösning med inre och yttre rumsfiler samt bevarade dörraxlar från 1807/8 innåt gården.
• Pardörrar och snickerier från 1800-talet, samt äldre parkettgolv.
• Stuckaturer kan finnas under de sänkta taken.
• I dessa rummen finns även stora kvalitéer i form av äldre stavparketgolv, äldre snickerier såsom dörrar, socklar, skåpsinredning, fönster mm.

Mot Otterhällegatan

• Planlösning till stora delar bevarad.
• Förekomst av äldre snickerier och stuckaturer från 1895.

Antikvarisk förundersökning 2007
Fotografier: rumsmiljöer och karaktäristiska snickerier.
Planritningar plan 2: Planritning 1893 (Atlanticahuset och gårdsbyggnad) och Planritning 1895 (Otterhällegatan inkl. gårdsbyggnad)

Otterhällehuset / gatuhus
Plan 3
Beskrivning / Kulturhistoria
Bostadslägenheter. I besiktade lägenheter bevarade dörrblad inklusive foder och sockellister. Förövrigt moderna ytskikt samt köks- och badrumsinredningar.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall beaktas

• Äldre dörrsnickerier och sockellister.
• Planlösning

Plan 4
Beskrivning / Kulturhistoria
Bostadslägenheter. I besiktade lägenheter bevarade dörrblad inklusive foder och sockellister. Förövrigt moderna ytskikt samt köks- och badrumsinredningar.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall beaktas

• Äldre dörrsnickerier och sockellister.
• Planlösning

Vind
Beskrivning / Kulturhistoria
Vind med mittgång i sammanhang med gårdsbyggnad. Gången omgiven av förvaringsutrymmen nätade på enkelt ramverk av trä.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall beaktas
• Historiskt nyttjande som vindsförvaring till lägenheterna.

Residenset 53:15
Historik
Kontorshus uppfört 1986 efter ritiningar av Arkitektkontoret Vallgatan 13AB. Ersatte ett tidgare hus som avgränsade Lilla Torget mot sydväst. Detta
revs 1961 och bildade en glugg i torgets västra fasadlänga. Med den nya byggnaden kunde torgets slutna form återskapas.

Fasader
Beskrivning / Kulturhistoria
Byggnadsprojektet representerar ett gott exempel på stadsrestaurering genom återskapande av ett slutet torgrum. Utöver byggnadens rumsbildande
kvaliteter uppvisar fasaden en intressant modernistisk gestaltning, som genom sin lugna fasadindelning och kraftiga kransgesims inordnar sig i den
historiskt värdefulla bebyggelsegruppen med respekt för platsbildningens historiska identitet och exponerade läge.

Byggnadsdelar/fysiska egenskaper och kvaliteter som skall beaktas

• Flack takskiva av bandplåt utan kupor med lägre höjd än Wijkska husets tak och som vilar på takfönsterbandet.
• Kraftig karnsgesims som anknyter till grannhusen och ger tydlig avgränsning mot takfönsterbanden.
• Ljus slätputs med strikt fasadindelning och avfasat hörn.
• Enkla skarpskurna fönsteröppningar, inklusive ett krönande inverterat lunettfönster som genombryter kransgesimsen på ett effektfullt sätt.

Gestaltningsprogram för Otterhällegatans nedre del
Detaljplan för del av kv.53 Residenset

oktober 2008

Liljewall arkitekter AB
Stadsbyggnadskontoret Göteborg
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Inventering / förslagen åtgård			
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Förslag på gat- och parkeringsutformning
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Goda exempel					
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Befintlighetsplan

s. 11
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53:16

Detta gestaltningsprogram har tagits fram i samband
med detaljplanearbetet för del av kv. 53 Residenset
inom stadsdelen inom Vallgraven i Göteborg. Programmet förtydligar detaljplanens intentioner avseende upprustning och ombyggnad av Otterhällegatan
samt föreslagen parkeringsyta, och utgör underlag
för kommande projekterings- och gestaltningsinsatser.
Gestaltningsprogrammet har utarbetats av Liljewall
arkitekter i samarbete med Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret samt SFV och Wallenstam (fastighetsägare). Programmet redovisar en gemensam,
överenskommen ambitionsnivå för projektets fortsatta bearbetning och genomförande.
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Aktuellt detaljplaneområde med studerad yta markerad
Foto: SBK

Ekelundsgatan

53:15

Otterhällegatan
Otterhällegatan är en brant, kurvig och centralt belägen gata. Den leder från Lilla Torget upp på Otterhällan, baksidan av Södra hamngatan. Dess form och
läge ger den karaktär av väg snarare än gata. Från
stadsbyggnadskontoret finns en ambition att förändra
karaktären i och med att flera byggprojekt pågår i
gatans absoluta närhet. Det finns i och med detta
ett tillfälle att lyfta gatumiljön på denna lite undanskymda del av staden.
Omgivning
Omgivningarna består av Lilla Torget, Magasinsgatan och Ekelundsgatan. Lilla Torget domineras idag
av asfalt, busshållplatser och vägar, men en större
omgestaltning är på gång. Magasinsgatan är sedan
några år tillbaka en så kallad gångfartsgata, med
handel, caféer och smågatsten. Ekelundsgatan är den
väg som påminner mest om Otterhällegatan och har
också den en del höjdskillnader.

Otterhällegatan uppifrån. Vägen svänger skarpt och
sikten är skymd.

Byggnation
Statens fastighetsverk planerar att bygga en ny entré
på Otterhällegatan till Länsstyrelsen som idag går
in från Södra hamngatan. Bakgrunden till detta är
att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade.
Anledningen till att man väljer Otterhällegatan som
entrésida är att de historiska byggnaderna påverkas
mindre då. Wallenstam äger fastigheten mot Lilla
Torget och Södra Hamngatan 5 och ska bygga till
och renovera.

Otterhällegatan nerifrån upplevs relativt grön och inte
särskilt stadsmässig.

Befintligt situation
Dagens markanvändning består i huvudsak av
parkering och olika typer av angöring. Mycket av
marken har byggts vid ungefär samma tid, men inte
samtidig. Detta gör att platsen upplevs till karaktären
som enhetlig men väldigt splittrad i funktionerna.
Det är helt enkelt många olika lösningar och material
som inte är särskilt snyggt sammanfogade. Det mest
iögonfallande är den höga betongmuren som leder
upp till Skräddaregatan.
På grund av gatans lutning och dess relativt skarpa
svängar, upplevs hastighetsbegränsningen på 50
km/h som högt satt.
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Målsättning
• Gör gatan och platserna mer stadsmässiga
• Samla ytor, så att de upplevs som självklara
• Ha en genomtänkt linjeföring för gata och trottoar
• Skapa hastighetsdämpande åtgärder i gatan
• Bind ihop den norra och södra sidan
• Tänk på tillgängligheten
• Murar är att föredra framför slänter
• Vegetationen ordnas i skikt/vertikalt på väggar
• Vertikala ytor belyses
• Gedigna material och utrustning
• Ordna cykelparkeringen
Detaljering
För att skapa en mer stadsmässig karaktär på Otterhällegatan föreslås att material som granit används
företrädesvis framför asfalt och betongmurar.
Det viktigaste är att man uppnår ett visst mått av
bearbetning och förfining av marken så att de hänger
bättre ihop med byggnaderna. En såpass central och
högt exploaterad gata behöver fina detaljer, dels för
att fungera rent praktiskt och dels för att upplevas
som stadsmässig
Belysning
Dagens belysning består av flera olika system. Det
finns gatubelysning som dels hänger i lina och dels
på hög stolpe. Här finns också en mängd mindre
stolpar med olika armaturer. Till sist finns ett antal
olika fasadbelysningar av skiftande kvalitet. En del
fasadarmaturer är av hög kvalitet men är placerade
så att funktionen är mindre bra.
Förslagsvis används gatubelysningen, som får
fungera som allmänljus, även i fortsättningen på hög
stolpe och i lina. De linhängande armaturerna ger ett
relativt stadsmässigt intryck fungerar särskilt bra i
Göteborg med sitt tak av linor som bl a spårvagnen
ger upphov till.
De lägre stolparmaturerna bör arbetas bort och ersättas av högre gatulyktor och belysta vertikala ytor.
Exempel på detta kan vara belysta murar men också
fasadbelysning. Även vegetation ban belysas för att
minska ner på mörka hörn.
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Inventering / föreslagen åtgärd
MURAR
Murarna som leder upp till Skräddargatan dominerar
fonden på Otterhällegatan. De massiva platsgjutna
murarna har ett flertal olika avsatser med vegetation av varierande kvalitet. Det finns till och med en
gigantisk “balkonglåda” som färg och texturmässigt
faller lite ur ramen.
Föreslagen åtgärd: De lägre delarna av murkomplexet rivs och ny vegetation planteras. Vertikala
ytor belyses. Räcken målas.
Liknande platsgjutna murar finns även i de nedre
delarna. Bakom dessa finns källarutrymmen. Delar
av dessa murar har ett eftersatt underhåll och ger ett
skräpigt/trasigt uttryck.
Föreslagen åtgärd: Murarna bör ha ett så enhetligt
uttryck som möjligt. Antingen arbetar man vidare
med den platsgjutna uttrycket eller så kan man dölja
denna med spaljéer alternativt med någon fasadsten/
element. Taket kan göras grönt av förslagsvis en
moss/sedummatta. Eventuellt kan andra åtgärder
vidtas för att plantera buskar.
MATERIAL
Materialval och utförande ger inget stadsmässigt intryck. Exempel på detta är asfaltsslänter och rostiga
vägräcken.
Föreslagen åtgärd: Materialen ska vara av hög
kvalitet och utvalda för att fungera med det centrala
läget och byggnaderna runt om.

CYKLAR
Det finns ett relativt stort behov av cykelparkeringar
på den södra sidan som lutar brant.
Föreslagen åtgärd: Cykelparkeringen ordnas med
cykelpollare i stället, vilket leder till en renare fasad
kvällstid samtidigt som cyklarna går att låsa fast.
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Inventering / föreslagna åtgärder

PARKERING
Parkeringen består av en relativt brant lutande yta
med låg standard på p-platserna i fråga om tillgänglighet och utrymme. Höjdskillnader tas upp med
asfalts”korvar” och mindre kantstöd.
Föreslagen åtgärd: Parkeringen ordnas med hjälp
av murar för att få en planare yta och snyggare, mer
distinkta nivåer. Ytskiktet bör vara smågatsten för
att passa stadsmiljön bättre. Ytor som ej används för
parkering utnyttjas för sittplatser, planteringar och/
eller öppna ytor.
Vegetation
Vegetationen upplevs som mycket frodig och på
gränsen till okontrollerad. Växtvalet, exempelvis
Idegran kan upplevas som tung och dyster.
Föreslagen åtgärd: Vegetationen ska bestå av skira
växter med tydlig uppbyggnad (habitus) för att upplevas mer stadsmässig. Vegetationen kan även belysas underifrån för att ytterligare minska det massiva
intrycket. Beskäring och andra skötselåtgärder bör
utföras regelbundet.
På motstående sida finns en klätterhortensia som är
spaljerad vilket genast ger ett mer ordnat intryck
Föreslagen åtgärd: Vegetationen kan spaljeras eller
på annat sätt omhändertas. Man kan också tänka sig
klippt häck eller tuktade träd för att uppnå ett mer
stadsmässigt uttryck.

De platsgjutna murarna ger ett gediget intryck och
har en bearbetad yta som ger en fin textur där man
kan se den gamla gjutformen. Detta är en påkostad
mur, men den känns inte så modern.
Föreslagen åtgärd: De platsgjutna murarna bör
bevaras eftersom de är såpass ovanliga och har en
hög kvalitet. Förslagsvis kan man ytterligare förädla
dem med en snygg övergång till marken. Nya murar
som byggs kan som alternativ till naturstensmurar
vara av platsgjuten betong där brädform används.
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Förslag på gat- och parkeringsutformning 1:400
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Goda exempel
Gedigna och stadsmässiga material i form av gatsten
med band av granithallar eller betongsten ska utgöra
stommen i anläggningen. Gatan ska ha bullerdämpande åtgärder. Dessa kan bestå av lätt upphöjda
delar av gatsten. Gatan i övrigt ska vara asfalt.

Murar och trappor
Murar ska vara av natursten eller med natursten
beklädd betongmur.
Växter som klättras med egna sugfötter kan tillåtas
klättra på betong- och stenmurar. Det får dock inte
bli för mycket så att allt vävs in av klätterväxter. Här
ser vi ett vildvin, som får fin höstfärg.

Trappor av granit med enkel handledare. En snygg
och enkel lösning med reservationen att tillgängligheten inte har blivit fullt ut tillgodosedd. Räcket
bör gå ut 30 cm efter sista sättsteget.

Cykelparkering
Cykelpollare på rad håller ordning på cyklarna och
ger en arkitektonisk verkan i och med upprepningen.
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Goda exempel

Vegetation
Det är miljömässigt bra om även de hårdgjorda ytorna kan släppa igenom delar av nederbörden, på så
vis avlastas dagvatten- och avloppsystem. Till detta
kommer fördelen med att få ner vatten i marken så
att bland annat grundvattennivåerna inte sjunker
mm . Här är en planteingsyta stensatt med kullersten
vilket ger ett omhändertaget uttryck samtidigt som
Häggmispeln får vatten till sina rötter.

Spaljé som klär in en mur/mindre byggnad. En lösning som kan dölja fula och trasiga fasder.

Klätterväxter som växer på en vajer sprider sig inte
lika mycket som växter med sugfötter. Belysning
placeras med fördel så att vertikala ytor belyses. På
så vis kan både spännande skuggspel uppstå, samtidigt som ljuset gör mest nytta, eftersom de är dessa
ytor som ögat i första hand ser.

Planteringar kan vara lite moderna i uttrycket när
man bygger en traditionell stomme med granit och
gatstin. På så vis kan ett visst mått av lekfullhet ändå
leta sig in i anläggningen.
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Goda exempel

Växtligheten bör anpassas till storleken på planteringar och murar så att de inte väver in, tar över, hela
anläggningen. Granitmurar kan inordnas med vackra
betongmurar.

Med mycket enkla medel kan attraktiva och behagliga platser skapas på en mycket liten yta.

Spaljé av stål mot betongmur.

Arbetsgrupp:
Johan Altenius Stadsbyggnadskontoret
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Nils Ekström Liljewall arkitekter

Befintlighetsplan 1:400
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Trafikbullerberäkning
Detaljplan för Del av Kv 53 Residenset
Beräknade nivåer utomhus, dBA, 2007-02-12, kompl. 2007-04-03
Sune Hildingsson, SBK
Beräkningspunkt
1. Fasad mot Södra Hamngatan, 2005, plan + 19,0
1. Fasad mot Södra Hamngatan, 2005, plan + 22,5
1. Fasad mot Södra Hamngatan, 2007, plan + 19,0
1. Fasad mot Södra Hamngatan, 2007, plan + 22,5
1. Fasad mot Södra Hamngatan, med spårväg, plan + 19,0
1. Fasad mot Södra Hamngatan, med spårväg, plan + 22,5
2. Fasad mot Lilla Torget, plan + 19,0
2. Fasad mot Lilla Torget, plan + 22,5
2. Fasad mot Lilla Torget, plan + 26,5
2. Fasad mot Lilla Torget, plan + 30,5
2. Fasad mot Lilla Torget, med spårväg,
2. Fasad mot Lilla Torget, med spårväg,
2. Fasad mot Lilla Torget, med spårväg,
2. Fasad mot Lilla Torget, med spårväg,
3. Fasad mot Lilla Torget, plan + 19,0
3. Fasad mot Lilla Torget, plan + 22,5
3. Fasad mot Lilla Torget, plan + 26,5
3. Fasad mot Lilla Torget, plan + 30,5
3. Fasad mot Lilla Torget, med spårväg,
3. Fasad mot Lilla Torget, med spårväg,
3. Fasad mot Lilla Torget, med spårväg,
3. Fasad mot Lilla Torget, med spårväg,

Bullernivåer, ekvivalent
och (max)
65 (80)
64 (78)
63 (80)
63 (78)
63 (80)
63 (78)

plan + 19,0
plan + 22,5
plan + 26,5
plan + 30,5

62 (81)
61 (79)
60 (77)
60 (75)
62 (81)
61 (79)
60 (77)
60 (75)

plan + 19,0
plan + 22,5
plan + 26,5
plan + 30,5

64 (82)
63 (80)
63 (78)
62 (76)
64 (82)
63 (80)
63 (78)
62 (76)

4. Gårdsfasad mot Södra Hamngatan, plan + 19,0
4. Gårdsfasad mot Södra Hamngatan, plan + 22,5

25 (34)
25 (33)

5. Gårdsfasad mot Lilla Torget, plan + 19,0
5. Gårdsfasad mot Lilla Torget, plan + 30,5

26 (33)
28 (35)
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