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Läsanvisningar 
 

Rapporten är upplagd i block, närmast som en katalog, och 
är tänkt att läsa/använda på olika sätt beroende på vilken 
information som behövs i olika skeden av det kommande 
planarbetet.  

Först i rapporten ligger blocket ”Inför fortsatt planering”, 
själva kärnan i rapporten. Block beskriver planeringsförut-
sättningar utgående från de kulturmiljövärden som identifie-
rats. Det inleds med en översiktskarta där delområden och 
särskilda objekt är utsatta. Därefter följer den sammanväg-
da bedömningen av kulturmiljöerna i de fem delområdena, 
redovisade i kartform. Blocket avslutas med en samman-
ställning  av kända fornlämningar.  

Block två utgörs av en genomgång av delområdena enligt 
DIVE-metodens två första steg, Describe (beskriv) och In-
terpret (tolkning). Blocket utgör grund för den sammanväg-
da bedömningen. DIVE-metoden beskrivs sist i rapporten. 
Sist i detta block ligger en redovisning av vilka delar av un-
dersökningsområdet som ingår i Kulturhistorikt värdefull 
bebyggelse—ett program för bevarande.  

I block tre beskrivs områdets karaktär på ett övergripande 
plan, samt ges en enkel karaktärisering av ”mellanrummen” 
i materialet, d.v.s. Chalmersområdet som helhet samt Nya 
Landala. Huvuddelen av avsnittet utgörs av kartor där da-
gens bebyggelse redovisas utifrån sin tillkomsttid.  

Block fyra är en historisk beskrivning av hela undersök-
ningsområdet i relation till staden och beskriver hur områ-
det inkorporerades i Göteborg och bebyggdes. I bild och 
kartor beskrivs även hur området växte fram till saneringar-
na på 1970-talet.  

Som avslutning ligger en beskrivning av förutsättningarna 
för rapportarbetet, redogörelse av uppdraget, avgränsning-
ar, metod– och materialredovisning.    
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FORNLÄMNINGSBILDEN 

Sammanställning av  
registrerade fornlämningar 
inom och i anslutning till 
planområdet 
 
Göteborg 200:1 
Älvkvarn, 32 skålgropar 
Undersökt och borttagen 1966 

Göteborg 201:1 
Älvkvarnsförekomst, skålgropar 
Borttagen i samband med bebyggelseplanering 

Göteborg 203:1 
Skålgropsförekomst 
Sentida ristningar 

Göteborg 461 
Sentida ristning ”C.V.S. 19/9 1895” 

Göteborg 462 
Skålgrop samt historiska ristningar 

Göteborg 463 
Sentida ristningar 

Göteborg 2:1 
Fyndplats (slagen flinta) 

Göteborg 257:1 
Fyndplats (skafthålsyxa) 

 









 

 

 

GENOMGÅNG AV DELOMRÅDEN A - E, DESCRIBE/INTERPRET I ”DIVE” 

 Kv. Syrenen Vinkelgatan 

  

  

  

  

OMRÅDE A: KAPELLPLATSEN  OMRÅDE A: KAPELLPLATSEN  OMRÅDE A: KAPELLPLATSEN  OMRÅDE A: KAPELLPLATSEN   

Huset har kvar sin roll som fondbyggnad vid 
torget, om än begränsat då torgets roll ändrats  

Flygbild från 1962, med kvarteret Syrenen till 
höger om mitten i bild. Foto ur Garellick, 2003 

Kvarteret 1935, ungefär 10 år efter det stod klart 

Sprängningsarbeten inför Aschebergsga-
tans framdragande, vilket resulterade i 
att den trekantiga tomten vid Vinkelga-
tan skapades. Tomten tillhörde tidigare 
Gibraltar fattigvårdsanstalt (se förra upp-
slaget). Foto ca 1910 

Landala kapell låg tidigare på 
platsen för byggnaden. Här på 
bild från ca 1910. Kapellet flyt-
tades 1919. 

 
Vinkelgatan 1970, 
foto Staffan Wes-
tergren  
 
Nedan: Flygbild 
från 1964, inner-
stadsbyrån. På 
ytan fanns ur-
sprungligen en 
kulle samt från 
1920-talet en 
droskstation. Från 
ca 1950 en ben-
sinstation 

Kvarteret idag: Ett 
parkeringsdäck 
invid ett 8 våning-
ar högt bostads-
hus.  
 
Platsen blev till lite 
oplanerat i början 
av 1900-talet och 
har inte haft nå-
gon tydlig avgräns-
ning eller funktion 
under tidens gång.    
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Aktuellt skydd  
Största delen av undersökningsområdet är uppta-
get i bevarandeprogrammet för Göteborgs kom-
mun. Delar av angränsande områden är även utpe-
kade som miljöer av riksintresse för kulturmiljövår-
den.  

Kartan visar bevarandeprogrammets avgränsningar 
för undersökningsområdet och de närmast angrän-
sande områdena.  

Inom undersökningsområdet är det två samman-
hängande delar som inte omfattas av bevarande-
program; nya Landala och området Mossen.   

Bebyggelse efter 1955Bebyggelse efter 1955Bebyggelse efter 1955Bebyggelse efter 1955    
Det ska noteras att bevarandeprogrammen omfat-
tar bebyggelse fram till ungefär 1955. Det finns 
ännu inget beslut om bevarandeprogram för huvud-
parten av efterkrigstidens bebyggelse. Arbete pågår 
dock med detta.  

Lorensberg 6, Vasastaden 10Lorensberg 6, Vasastaden 10Lorensberg 6, Vasastaden 10Lorensberg 6, Vasastaden 10    
10:A ”Vasastaden” 
10:B/6:B Vasaparken—Götaplatsen—Renströmsparken  
6:C Lorensbergs villaområde 

Johanneberg 7Johanneberg 7Johanneberg 7Johanneberg 7    
7:A Nedre Johanneberg  
7:B Övre Johanneberg  
7:D Chalmers—Vasa sjukhus  

Skydd enligt KML: Johannebergskyrkan  

Krokslätt 8Krokslätt 8Krokslätt 8Krokslätt 8    
8:A Kristinehöjdsgatan—Eklandagatan  
8:3 Ljungbackegatan 2, 4 och 8 

Landala 9Landala 9Landala 9Landala 9    
9:A Landala egnahem  
9:B Fyrverkaregatan, landshövdingehus 
9:C Kv 15 Sångsvanen, f d Holtermanska sjukhuset 

54 Guldheden54 Guldheden54 Guldheden54 Guldheden    
54:A Norra Guldheden 
54:B Södra Guldheden 

Riksintresseområden för kulturmiljövården: Riksintresseområden för kulturmiljövården: Riksintresseområden för kulturmiljövården: Riksintresseområden för kulturmiljövården:     
7:A Nedre Johanneberg 
7:B Övre Johanneberg 
9:A Landala egnahem  

 













 

 

 

HISTORIK, HISTORIK, HISTORIK, HISTORIK, OMRÅDETSOMRÅDETSOMRÅDETSOMRÅDETS    FRAMVÄXTFRAMVÄXTFRAMVÄXTFRAMVÄXT    

 

1914 till vänster 1914 till vänster 1914 till vänster 1914 till vänster  

Vid ingången till 1920-talet var stadsdelen fullt 
utbyggd. Till en början bodde här främst arbetarefa-
miljer med stora barnskaror. Omdragningen av 
Aschebergsgatan syns som en skiss 

1935 ovan1935 ovan1935 ovan1935 ovan    

Chalmers har börjat etablera sig. Gibraltarfältet är 
utlagt, koloniområdet har sin största utbredning och 
villaområdet vid gränsen till Krokslätt är så stort det 
kommer att bli.  

1964 ovan 1964 ovan 1964 ovan 1964 ovan     

Saneringen ligger runt hörnet. Nu bor här främst pensionä-
rer, med djupa rötter i stadsdelen, men även studenter och 
andra som här fann billigt boende. Gårdshus fanns det gott 
om i kvarteren, detta byggnadsskick övergavs på 1900-
talet till förmån för öppna luftiga gårdar.  

1973 till höger 1973 till höger 1973 till höger 1973 till höger     

Gamla Landala är rivet, nya är uppfört. Chalmers har när-
mast nått den utsträckning det har idag. Den kvarvarande 
fliken av villaområdet vid f.d. gränsen mot Krokslätt är 
fortfarande intakt. Idrottsplatsen är flyttad, kolonierna är 
borta. 
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UPPDRAGUPPDRAGUPPDRAGUPPDRAG————MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL————METMETMETMETODODODOD    

Bakgrund 
Stadsbyggnadskontoret arbetar med ett program 
för Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala i 
Göteborg. Begäran inkom från Chalmersfastighe-
ter, Akademiska hus och Johanneberg Science 
Park om planändring 2010-05-17. Intressentens 
motiv till förändring är framför allt en förändring 
inom Chalmersområdet med mer yta för näringsliv 
med syfte att skapa en väl fungerande och i sta-
den integrerad science park. I Chalmers randzon 
finns många andra förfrågningar, vilka kan påver-
ka. Staden önskar ta ett helhetsgrepp.  

Programmets mål är att ta fram övergripande för-
utsättningar, värden och strategier för utveckling 
av Chalmers Johanneberg, Mossen och Landala, 
vilka kan användas både på kort och på lång sikt. 
Vidare är avsikten att identifiera och utveckla tyd-
liga samband mellan programområdet och övriga 
staden, med fungerande stråk och platser samt 
ny bebyggelse. Programmet har som mål att kom-
binera akademi, näringsliv med övriga staden på 
Chalmers, att stärka Landala torg/Kapellplatsen 
om ett lokalt centrum samt utveckla Mossens 
särart.  

Programområdet rymmer flera kulturhistoriskt 
intressanta områden och enskilda byggnader ut-
pekade i Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse—ett 
program för bevarande. Programområdet är en 
mycket sammansatt kulturmiljö som ställer krav 
på en aspektrik antikvarisk utredning.  

Syfte  
Målet med den antikvariska utredningen är att 
den ska bli ett verksamt redskap i det fortsatta 
programarbetet, och att områdets kulturhistoriska 
värden kan tas tillvara och bilda utgångspunkt i 
kommande utvecklingsdiskussioner.  

Kulturmiljöunderlaget är en av flera studier som 
tas fram som ett led i ett värdebaserat programar-
bete i syfte att bygga en strategi för områdets ut-
veckling.  

Uppdragsbeskrivning 
Undersökningsområdet omfattar såväl program-
området i sig som dess gräns mot kringliggande 
stadsdelar. Gränsen illustreras på bilden till hö-
ger.  

Undersökningen skall ge en samlad bild och ka-
raktärisering av programområdets kulturhistoris-
ka, arkitektoniska och upplevelsemässiga kvalite-
ter —och det på ett sätt som understödjer analy-
sen och bedömningen av de olika delområdenas 
egenart och utvecklingsmöjligheter som kulturmil-
jöer samt deras inbördes relation.  

Undersökningen utförs huvudsakligen på en över-
gripande rumslig nivå, men bör också innehålla 
mer detaljerade studier av platser och olika stråk 
som bedöms vara av strategisk vikt ur kulturmiljö-
synpunkt. Avseende programområdets byggnads-
bestånd skall fokuset läggas mer på deras en-
sembleverkan än på detaljerade beskrivningar av 
enskilda byggnader. Detta utesluter inte att också 
enskilda byggnader lyfts fram i beskrivningarna i 
de fall de har en strategisk betydelse för miljöns 
identitet från kulturhistorisk eller stadsbildsmäs-
sig synpunkt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innehåll 
Underlaget skall inriktas mot att med text och 
grafiska illustrationer gestalta befintliga tillstånd 
samt vara lättillgängligt med hänsyn till följande 
användningsområden och resultat:  

• Kunskaps– och inspirationsresurs i pro-
gramarbetets värdeintegrerade analyser 
avseende såväl bevarande som nygestalt-
ning.  

• Identifikation av delområden, platser och 
stråk där behovet av fördjupade kulturmil-
jöstudier vid framtida detaljplaneläggning 
kan förutses.  

• Stöd för löpande antikvariska konsekvens-
analyser i programarbetet.  

 
Stor vikt läggs vid aspektrika beskrivningar av 
programområdets historiska, estetiska och upple-
velsebaserade kvaliteter. Vad gäller de kulturhi-
storiskt berättande kvaliteterna är det av vikt att 
dessa relateras till olika materiella egenskaper 
och rumsliga karaktäristika. Sammantaget skall 
studien ge ett nyansrikt stöd för att på ett initierat 
sätt kunna bedöma såväl programområdets kul-
turhistoriska egenvärde som dess historiska och 
stadsbildsmässiga relation till angränsande stads-
områden.  

I uppdraget ingår också att redogöra för den 
stadsbyggnadshistoriska bakgrunden och de suc-
cessiva förändringar som undersökningsområdet 
genomgått samt på vilket sätt denna stadsbygg-
nadsprocess är avläsbar idag.  

Metod  
I arbetet med kulturmiljöunderlaget ingår även en 
metodutvecklande aspekt i samarbetet mellan 
Stadsbyggnadskontoret och Göteborgs Stadsmu-
seum. Projektgruppen (stadsbyggnadskontoret 
och museet) bedömde att analysprocessen DIVE 
kan utveckla de kulturhistoriska kunskapsunder-
lagen så att de blir mer verksamma i en fortsatt 
planeringsprocess. 

En analys enligt DIVE består av fyra huvudmo-
ment samt förberedelser och sammanfattning.  

Metoden är Indelad I fyra systematiska steg.  

• Describe (D) - Beskrivning. Det första ste-
get handlar om vad dagens landskap kan 
berätta om områdets historiska utveckling 
och karaktär  

• Interpret (I) - Tolkning. Det andra steget 
behandlar områdets karaktär och vilka 
förändringar som haft särskild betydelse.  

• Value (V) - Värdering. Det tredje lyfter fram 
de historiska delar och karaktärsdrag som 
är särskilt värdefulla. Genom dem tydlig-
görs värdenas utvecklingspotential, utifrån 
deras sårbarhet och tålighetsgräns.  

• Enable (E) - Aktivering/förverkligande. Det 
fjärde steget förklarar hur områdets karak-
tärsdrag och resurser kan utvecklas och 
förvaltas.  

 
Fokus i rapporten ligger på de tre första stegen, 
då det fjärde steget förutsätts arbetas fram i dia-
log med andra inblandade parter längre fram i 
planprocessen.  

Susanne Fredholm, doktorand vid Göteborgs uni-
versitet, Institutionen för kulturvård, har följt hela 
processen och fungerat som extern expert på 
DIVE. Detta innebar en kvalitetssäkring och ett 
mycket värdefullt stöd i arbetet. 

Ändring i redovisningen av (V) värderingsdelen 
Under rapportarbetet hölls regelbundna projekt-
möten, och i denna process ändrades metoden 
något. Anledningen var främst att projektgruppen 
diskuterade sig fram till ett tydligare sätt att redo-
visa den sammanvägda bedömningen, så att det 
enkelt kan föras in i det fortsatta planarbetet.   

Även om presentationssättet inte följer DIVE så 
vilar den på det som framkommit under arbetet 
med de två första stegen,  Describe och Interpret.  
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