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Det antikvariska planeringsunderlaget, framtaget under
våren 2012, förtydligar länsstyrelsens riksintressebeskrivning.

Göteborgs universitets studentcentrum och gemensamma förvaltning är idag utspridd på ett flertal olika adresser kring Vasagatan i stadsdelen Vasastaden i Göteborg. Som ett led i Universitetets och kommunens gemensamma satsning att etablera Cityuniversitetet vill man nu samla de utåtriktade och administrativa delarna av
verksamheten i en ny byggnad i anslutning till studentstråket Vasagatan.
I november 2008 beställde Göteborgs stads fastighetskontor, på begäran av Göteborgs universitet, en ny detaljplan för kontor med tillhörande parkering under mark
på Schillerska tomten, varpå Länsstyrelsen i ett yttrande framhöll att en förtätning
av skolgården riskerar att leda till påtaglig skada på riksintresset. Man efterfrågade
också en studie av alternativa placeringar av Universitetets lokalprogram.
White har fått i uppdrag att genom föreliggande förstudie till miljökonsekvensbeskrivning ta fram ett underlag för bedömning av eventuell skada på riksintresset
och för beslut om inriktning på lokalisering av universitetets lokalbehov i området.

Metod
Studien tar sin utgångspunkt i Göteborgs universitets lokalprogram, daterat 2010-0506 samt ett antikvariskt planeringsunderlag, framtaget våren 2012. Schematiska och
sinsemellan jämförbara volymskisser har upprättats för fem olika lokaliseringsalternativ och konsekvensbeskrivits gentemot det antikvariska planeringsunderlaget.

Medverkande
Förstudien har upprättats av White arkitekter genom Jonas Zetterberg, planeringsarkitekt, Ulla Antonsson, arkitekt, Sara-Louise Ylander, planeringsarkitekt och Egil
Blom, arkitekt. I arbetet har också Anna Reuter Metelius, bebyggelseantikvarie, Tyréns
medverkat.
En referensgrupp bestående av stadsbyggnadskontoret genom Hans Ander, planarkitekt och Malin Häggdahl, planarkitekt samt Ann-Sofie Jeppsson, fastighetskontoret, har deltagit. Stadsbyggnadskontoret har varit beställare av uppdraget genom
Fredrik Söderberg. Arbetet har genomförts under våren 2012.

Källor
• Program för kontorslokaler för Göteborgs universitet i Vasastaden, Antikvariskt planeringsunderlag, Göteborg Stad, Stadsbyggnadskontoret, april 2012
• Kontor för universitetets behov, underlag för lokaliseringsutredning. Göteborgs
universitet 2011 08 25
•
• Lokaliseringsutredning
• Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg, ett program för bevarande, del I
och II, Stadsbyggnadskontoret och Kulturförvaltningen/Stadsmuseet Göteborg,
1999
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1INLEDNING // Nuläge/nollalternativ
Vasastaden
Stadsdelen Vasastaden ligger i centrala
Göteborg och karaktäriseras av en tät
stenstadsbebyggelse varav mer än 2/3 är
uppförd före 1940. Helhetsmiljön och flera enskilda byggnader innehar ett högt
kulturhistoriskt värde. Vasastaden ingår i
ett område av riksintresse för kulturmiljövården med skydd enligt Miljöbalken 3
kap. samt ingår i Göteborgs kommunala
bevarandeprogram

Vasagatan
Vasagatan är ett väl trafikerat och viktigt
stråk genom stadsdelen. Genom åren har
gatan utvecklats till Göteborgs studentstråk med ett rikt folkliv och en mängd
caféer och restauranger. Det är ett huvudstråk för kollektivtrafiken och har en
avskild livligt trafikerad cykelväg.

Stadsdelen Vasastaden samt Göteborgs universitets lokalisering i staden.

Cityuniversitetet
Göteborgs universitet driver en långsiktig satsning tillsammans med kommunen att etablera universitetet som
ett cityuniversitet med merparten av all
utbildning i den centrala staden. Som
ett led i satsningen vill man nu samla
studentservicen och den gemensamma
förvaltningen, som idag hyr lokaler på
ett flertal platser, i ett ny byggnad i direkt
anslutning till det stora studentstråket
längs med Vasagatan.

Cityuniversitetets
lokalbehov
Universitetet har ett stort behov av att
samla sin studentservice och sin gemensamma förvaltning i ändamålsenliga och
funktionella lokaler. Det som efterfrågas
är ett effektivare inre samband, minskade
transporter och en tydligare kontaktyta
utåt för att underlätta kontakten med
studenterna.
De enheter inom universitetets studentservice och gemensamma förvaltning som har behov av att flytta uppgår
till totalt 300 anställda. De lokaler som
verksamheterna idag upptar, ca 10000
kvm, lämnas om alla enheter får plats i en
ny byggnad. Med den effektivisering som
en ny byggnad kan medföra bedöms
lokalbehovet vara 8000 kvm BTA varav ca
1000 lätt tillgängligt i t ex markplan.

Studentservice och den gemensamma förvaltningens lokalisering i Vasastaden nuläge: i kv Linden vid korsningen mellan Karl Gustavsgatan och Föreningsgatan, i det
stora bostadshuset på Vasagatan 33, samt i Betlehemskyrkan mitt emot Schillerska
och med några mindre enheter i Studenternas hus och vid Kapellplatsen.
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// Lokaliseringsalternativ
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Fem lokaliseringsalternativ
Göteborgs universitets önskemål är att
utreda en lokalisering för universitetets
behov i kv Sälgen (Schillerska tomten).
På grund av områdets riksintresse för
kulturmiljövården har denna förstudie till
MKB tagits fram för att analysera alternativa lokaliseringar.
Med utgångspunkt i pågående markanvändning och gällande detaljplaner
har stadsbyggnadskontoret gjort bedömningen att följande lokaliseringsalternativ är intressanta att studera:
• Nybyggnation i kv Sälgen (Schillerskatomten)
• Nybyggnation i Molinsparken
• Ny- och ombyggnation i kv Kronoberg
(nuvarande Valand)
• Nybyggnation i Vasaparken
• Nybyggnation i Hvidtfeldtsparken
Därtill tillkommer nollalternativet; ingen
nybyggnation inom överskådlig tid. Alternativ där lokalbehovet inte löses samlat har inte behandlats i detta program.

Volymstudier
Med utgångspunkt i de fem lokaliserinsalternativen har volymstudier ge-
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nomförts för respektive lokalisering. För
tre av alternativen där valet av lämplig
placering och utformning av volymerna
upplevdes som särskilt komplex har ytterligare en eller två volymstudier studerats, dessa omfattar kv Sälgen (Schillerska
tomten), Molinsparken och kv Kronoberg
(nuvarande Valand). Samtliga volymstudier är att betrakta som principvolymer
som kan varieras.
Schematiska och sinsemellan jämförbara volymskisser med utgångspunkt i
universitetets lokalprogram har upprättats och konsekvensbeskrivits gentemot
kulturmiljöutredningen.
Universitetets lokalprogram motsvarar
8000 kvm varav 1000 kvm i bottenvåning.
Lokaliseringsalternativ 1 a-c:
Nybyggnation i kv Sälgen (Schillerska
tomten)
En första volymstudie, (1a) är en
U-formad byggnad som placeras med
en långsida längs med Vasagatan och
med två flyglar upp mot Schillerska
gymnasiet. Delar av Schillerska
gymnasiets gård tas därmed i anspråk.
Mellan den studerade volymen och
Schillerska gymnasiet lämnas ett
gårdsrum.
En andra volymstudie (1b) är en samlad

cirkelformad volym mitt på markytan
framför Schillerska gymnasiet. Delar av
Schillerska gymnasiets gård tas därmed
i anspråk. Ett antal mindre gårdsrum
lämnas kring den studerade volymen.
En tredje volymstudie (1c) gäller
två långsmala byggnader placerade i
förlängningen av Schillerska gymnasiets
flyglar. Delar av Schillerska gymnasiets
gård tas därmed i anspråk. Mellan de två
volymerna lämnas ett smalt gårdsrum.
I samtliga alternativ föreslås
byggnaderna rymma lokalbehovet i fem
våningar, vilket motsvarar höjden på
omkringliggande bebyggelse.
Lokaliseringsalternativ 2 a-b:
Nybyggnation i Molinsparken
En första volymstudie (2a) är en
vinkelformad byggnad som placeras
i gatuliv mot Aschebergsgatan och
med gavelmotiv mot Engelbrektsgatan
och lämnar ett öppet gårdsrum mot
Molinsparken. Delar av Molinsparken
tas därmed i anspråk. För att rymma
lokalbehovet föreslås byggnaden uppgå
till sex våningar, vilket motsvarar höjden
på omkringliggande bebyggelse.
En andra volymstudie (2b) är ett
kvarter mot Aschebergsgatan,
Engelbrektsgatan, Molinsgatan och Vasa

// Bedömningskriterier
kyrkogata. Kvartersbebygglesen tar hela
Molinsparken i anspråk. För att rymma
lokalbehovet föreslås byggnaden uppgå
till fyra våningar.
Lokaliseringsalternativ 3 a-b:
Ny- och ombyggnation i kv Kronoberg
(nuvarande Valand)
Båda volymstudierna handlar om
att anpassa befintligt kvarter för
universitetets ändamål. En första
volymstudie (3a) innebär att en
befintlig och fungerande byggnad
utmed Chalmersgatan rivs och ersättas
med nya ändamålsenliga lokaler i fyra
våningar, vilket motsvarar höjden på
omkringliggande bebyggelse.
En andra volymstudie (3b) prövar
att inrymma lokalbehovet i samtliga
befintliga hus. Det kräver i sin tur
omfattande ombyggnationer för att
åstadkomma ändamålsenliga lokaler.
Lokaliseringsalternativ 4:
Nybyggnation i Vasaparken
Förslaget handlar om att placera en
långsmal byggnad längs Götabergsgatan
som möter parken delvis i souterrain.
Byggnaden tar en del av Vasaparkens
östra del i anspråk. Fler alternativ på
utbredning och volym är tänkbara.

Bedömningskriterier
Bedömningskriterierna har valts utifrån
aspekterna ’påverkan på riksintresse’ respektive ’funktionsduglighet för universitetet’ avseende universitetets interna
samband och utvecklingsbarhet, den
sociala miljön och trafiktillgängligheten.
Bedömningskriterier för påverkan på
riksintresset utgår ifrån centrala begrepp
i det antikvariska planeringsunderlaget.
Bedömningskriterier:
riksintresset
• Påverkan på kvartersmiljön och
enskilda byggnader, parkmiljön och
stadsrum.
Bedömningskriterier:
funktionsduglighet för Universitetet
• Funktionsduglighet avseende interna
samband och utvecklingsbarhet
• Funktionsduglighet avseende social
miljö: folkliv, trygghet, barnperspektivet, stråk
• Funktionsduglighet avseende trafik:
parkering, trafikrörelser, tillgänglighet,
kollektivtrafik, logistik

Lokaliseringsalternativ 5:
Nybyggnation i Hvidtfeldtsparken
Volymstudien handlar om att placera
en ny byggnadsvolym i parken mellan Studenternas hus och Landsarkivet.
Volymen utgörs av två sammankopplade
lameller med en inre gård fördelade på
fem våningar som möter parken delvis
i souterrain. Delar av Hvidtfeldtsparken
tas därmed i anspråk. Fler alternativ på
utbredning och volym är tänkbara.
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2 KONSEKVENSBEDÖMNING

// 1 a-c Nybyggnation i kv Sälgen (Schillerska tomten)

de gaturum. Trädradernas funktion som
koppling mellan Schillerska gymnasiet
och Vasagatans allé bryts. Avläsbarheten
av platsens ursprungsfunktion som skolgård från sent 1800-tal försvagas.

0 Nollalternativet
Ingen ny bebyggelse på markytan framför Schillerska gymnasiet innebär att
dagens situation med nyttjande för parkeringsändamål kvarstår. Universitetet
utvecklas inte på denna plats. Schillerska
gymnasiet med tillhörande skolgård är
en av Vasastadens många institutionsbyggnader. Schillerska tomten utgör
en öppning i den i övrigt regelbundna
kvartersstrukturen längs med Vasagatans västra sträckning, vilket tillför ljus
och rymd. Byggnad och framförvarande
monumentala plats med trädrader manifesterar det ursprungliga Vasastadens
sociala status. Den välbevarade, enhetliga bebyggelsemiljön innehåller flera av
de egenskaper som lyfts fram i riksintressebeskrivningen.

Stadsrum
Ny bebyggelse på Schillerska tomten
innebär att ett stort och monumentalt
stadsrum i Vasastaden tas i anspråk för
bebyggelse. En byggnadsvolym placerad
mellan Schillerska gymnasiet och Vasagatan skymmer betydande siktlinjer från
Vasagatan. Beroende av volymalternativens utformning och placering påverkas
den visuella upplevelsen av Schillerska
gymnasiet, vilken gör den monumentala byggnaden till en del i omkringliggande gaturum, i olika grad. Schillerska
tomtens trädrader har en viktig funktion
som rumsbildande element och bildar en
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Volymalternativ 1b
Volymalternativet ger andra rumssamband, vilka bryter mot Vasastadens bebyggelsemönster. En ny byggnadsform
centralt placerad på markytan innebär att
det samlade stadsrummet går förlorat.
Volymalternativet sparar en del av friytan
till Vasagatan som skapar en öppning i
kvartersstrukturen som ger ljus och rymd
till Vasagatan. Volymalternativet skymmer framför allt Schillerska gymnasiet i
vyn rakt nedifrån Vasagatan men sparar
siktlinjer längs med Schillerska tomtens
långsidor. Därmed sparas något av Schillerska gymnasiets närvaro i gaturummet. Ny bebyggelse kan spara delar av
de trädrader som flankerar Schillerska
tomten men trädradernas ursprungliga
funktion som inramning till platsen går
förlorad och ersätts av en ny funktion
Volymalternativ (1a)
som avgränsning till intilliggande gaturum. Avläsbarheten av platsens urkoppling mellan Schillerska gymnasiet
sprungsfunktion som skolgård från sent
och Vasagatans praktfulla allé. Beroende
1800-tal försvagas liksom att trädraderna
på nybyggnadens utformning påverkas
har fungerat som rumsbildande element
trädraderna i olika grad. Vasastadens
i tidens stadsbyggnadsideal.
institutionsbyggnader utgör tillsammans
med alléer och trädrader några av de
Volymalternativ 1c
historiska spår som konstituerar motivet
Volymalternativet skapar en avlång plats
till riksintresse för kulturmiljövården.
mellan de nya byggnadsvolymerna. De
tillkommande byggnadsvolymerna blir
Volymalternativ 1 a
stadsrummets väggar i öster och väsVolymalternativet skärmar av Schillerska
ter vilket avskärmar Karl Gustavsgatan
gymnasiet och Schillerska gymnasiet från
respektive Erik Dahlbergsgatan gaturum
Vasagatan vilket innebär att byggnadens
och husfasader. Vyn mot Schillerska
och platsens inverkan på omkringliggangymnasiet rakt nedifrån Vasagatan sett
de gaturum till stor del går förlorad. Vasparas men de tillkommande byggnasagatan förlorar ett betydelsefullt bidrag
derna skymmer i stor utsträckning sneda
av ljus och rymd som Schillerska tomten
siktlinjer. Volymalternativet innebär fällidag tillför till det till stora delar strikt
ning av delar av de trädrader som flanavgränsade gaturummet. Större delen av
kerar Schillerska tomten, vilket försvagar
Schillerska gymnasiet skyms från Vasagaplatsens monumentalitet. Trädradernas
tan sett. Endast flyglarna kan ses i vyerna
ursprungliga funktion som inramning till
längs med Karl Gustavsgatan respektive
platsen går förlorad och ersätts av en ny
Erik Dahlbergsgatan. Den monumentala
funktion som avgränsning till intilligganinstitutionsbyggnaden är inte längre en
de gaturum. Trädradernas funktion som
del betydande del i Vasagatans gaturum.
koppling mellan Schillerska gymnasiet
Volymalternativet samlar platsen i mitoch Vasagatans allé bryts. Avläsbarheten
ten av kvarteret och ersätter Vasagatan
av platsens ursprungsfunktion som skolsom avgränsning i norr. Platsen får en ny
gård från sent 1800-tal försvagas.
inramning som avskärmar den från Vasagatan. Volymalternativet innebär fällning
av delar av de trädrader som flankerar
Parkmiljö
Schillerska tomten, vilket försvagar
Ny bebyggelse på markytan framför
platsens monumentalitet. Trädradernas
Schillerska gymnasiet innebär inte några
ursprungliga funktion som inramning till
konsekvenser för parkmiljön.
platsen går förlorad och ersätts av en ny
funktion som avgränsning till intilliggan-

Kvartersmiljö och enskilda
byggnader
En byggnadsvolym placerad mellan
Schillerska gymnasiet och Vasagatan
skymmer betydande siktlinjer och påverkar Schillerska gymnasiets kopplingar till
och utblickar mot Vasagatan. Volymalternativen påverkar i olika grad Schillerska
gymnasiets roll som solitär monumentalbyggnad.
Volymalternativ 1 a
Volymalternativet innebär att institutionsbyggnadens samspel med Vasagatan försvagas. Vasagatan skyms i utblickbara från Schillerska gymnasiet. Vad
gäller Schillerskas arkitektoniska verkan
så ersätter den tillkommande byggnadsvolymen Betlehemskyrkans roll som
fondbyggnad och pendang i motstående
ände av Schillerska tomten. Schillerska
gymnasiets roll som solitär monumentalbyggnad försvagas. Avläsbarheten av
den ursprungliga byggnadskompositionen med Schillerska gymnasiet som en
delvis fristående institutionsbyggnad
försvagas. Samtidigt bygger alternativet
vidare på stadsplanen med rutnätsstad
från 1866.
Volymalternativ 1b
Volymalternativet skymmer framför allt
Vasagatan i raka vyer från Schillerska
gymnasiet men sparar sneda siktlinjer.
Schillerska gymnasiets roll som solitär
monumentalbyggnad försvagas. Byggnadsformen avviker kraftigt mot Vasastadens omkringliggande bebyggelse
både genom sin runda form och genom
att inte liva med gatan. Avläsbarheten
av den ursprungliga byggnadskompositionen med Schillerska gymnasiet som
en delvis fristående institutionsbyggnad
försvagas. Alternativet bryter mot stadsplanen med rutnätsstad från 1866.
Volymalternativ 1c
Volymalternativet sparar något av kopplingen mellan Schillerska gymnasiet och
Vasagatan mellan huskropparna. De nya
volymerna blir förlängningar av befintliga flygelbyggnader vilka kan förstärka
Schillerska gymnasiets monumentalitet.
Alternativet bygger vidare på den ursprungliga byggnadskompositionen och
följer stadsplanen med rutnätsstad från
1866.

Social miljö
Folkliv, trygghet
Förslaget innebär att omgivande gator
aktiveras genom en öppen bottenvåning med entréer. Miljön mellan den nya
byggnaden och Schillerska gymnasiet
kan utvecklas till ett offentligt rum eller
park om bilarna placeras i parkeringsgarage. Ett offentligt rum mellan byggnaderna kan ge förutsättningar att anordna
en utemiljö även för boende i stadsdelen.
Förslaget bedöms vara positivt ur
trygghetsynpunkt då en stor parkeringsplats ersätts med en byggnad. Möjligen
kan gårdsmiljön mellan ny och befintlig
byggnad bli otrygg efter kontorstid.
En ny byggnad som är lätt att nå från
Vasagatan ger bra förutsättningar att
skapa en mycket god tillgänglighet för
funktionshindrade.

Flexibiltet/ utvecklingsbarhet
En ny byggnad ger förutsättningar för
en väl fungerande byggnad med en hög
grad av flexibilitet.

Genomförandefrågor
Marken ägs av Göteborgs kommun och
förvaltas av Lokalförsörjningsförvaltningen.
I dag används marken för parkering.
Att ersätta dagens bilplatser i garage
under mark medför en stor investering
för att kunna bebygga platsen.
Mindre byggnader finns idag längs
Vasagatan. Dessa måste flyttas vilket
medför kostnader.

Barnperspektivet
Platsen har potential att bli en mötesplats som kan nyttjas av barn och ungdomar för lek och andra aktiviteter. Detta
förutsätter att parkeringsplatserna tas
bort.
Stråk
Byggnadens placering förstärker Vasagatan som ett samlande stråk för universitets studenter.

Trafik
Parkering, trafikrörelser
Dagens parkeringsplatser förutsätts ersättas med parkering under mark. Förslaget bedöms därför inte påverka p-platstillgång och trafikströmmar i området.
Tillgänglighet, kollektivtrafik, logistik
Platsen har en god kollektivtrafikförsörjning och är lätt att nå till fots och med
cykel.
En ny samlande byggnad minskar interna transporter och ger förutsättningar
för minskade transporter i området.

Funktion för Universitetet
Orienterbarhet
Placeringen ger en tydlig identitet och
målpunkt i direkt anslutning till Vasagatan som är ett viktigt sammanhållande
stråk för Universitetet.
Interna samband
Platsen ger förutsättningar för en fungerande relation till universitets omgivande
institutioner. Volymalternativ 1(c) med
två byggnadskroppar ger sämre interna
samband än övriga alternativ.
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Volymstudie 1 a-Nybyggnation i kv Sälgen
AREA BOTTENPLAN: 1600 kvm
AREA TOTAL: 8000 kvm

Överblicksbild över volymalternativ 1a, Nybyggnation i Kv Sälgen (Schillerska tomten)

Vy längs Vasagatan öster ut
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Volymstudie 1 b-Nybyggnation i kv Sälgen
AREA BOTTENPLAN: 1600 kvm
AREA TOTAL: 8000 kvm

Överblicksbild över volymalternativ 1b, Nybyggnation i Kv Sälgen (Schillerska tomten)

Karl Gustavsgatan söderut
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Volymstudie 1 c-Nybyggnation i kv Sälgen
AREA BOTTENPLAN: 800 x 2 kvm
AREA TOTAL: 4000 x 2 kvm

Överblicksbild över volymalternativ 1c, Nybyggnation i Kv Sälgen (Schillerska tomten)

Vasagatan öster ut
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// 2 a-b Nybyggnation, Molinsparken

Parkmiljö
En betydande del av parkytan i Molinsparken tas i anspråk. Båda förslag en
innebär fällning av större delen av Molinsparkens trädbestånd.
Volymalternativ 2 a
Delar av parkmarken kan sparas mot
Vasakyrkan.
Volymalternativ 2 b
Parkmarken upptas i sin helhet av volymalternativet.

Kvartersmiljö och enskilda
byggnader

0 Nollalternativet
Ingen ny bebyggelse i Molinsparken
innebär att dagens situation med parkmark kvarstår. Molinsparken är ett litet
grönområde som hänger ihop med
Vasaparkens grönska. Parken är dock
avskild från omgivningen då den omges
av trafikerade gator. Dagens obebyggda
park understödjer intilliggande byggnaders monumentalitet. Parkens rundade
form mot Aschebergsgatan och Vasa
Kyrkogatan bildar tillsammans med omgivande gator och kvarter ett karakteristiskt stadsbyggnadsmönster med portalverkan kring korsningen Föreningsgatan,
Aschebergsgatan och Vasa Kyrkogata.
Parken bidrar också till en öppenhet
kring Vasakyrkan och hörnbyggnaden i
kv Rönnen som ger siktmöjligheter mot
dessa i vyer från Aschebergsgatan. Molinsparken utgör tillsammans med övriga
parker i Vasastaden ett av de historiska
spår som vittnar om Vasastadens tidiga
stadsbyggnadsideal och är därmed en
del av motivet till riksintresset för kulturmiljövården.

Volymstudierna visar på konsekvenser för
den visuella upplevelsen av Vasakyrkan
samt hörnbyggnaden i kvarteret Rönnen,
samt deras kopplingar till omkringliggande gaturum. En byggnadsvolym placerad
i parken skärmar Vasakyrkan från Aschebergsgatan. Volymalternativen påverkar
i olika grad byggnadernas monumentalVolymalternativ (2a)
verkan.
samt hörnbyggnaden i kvarteret Rönnen.
En byggnadsvolym placerad i parken
Volymalternativ 2 a
skymmer betydande siktlinjer som påver- Volymalternativet innebär en försvagad
kar byggnadernas roll som landmärken i monumentalverkan hos Vasakyrkan och
vyer längs Aschebergsgatans och Engel- hörnhuset i kv Rönnen vars nuvarande
brektsgatans gaturum. Ny bebyggelse
omgivande öppna ytor förstärker deras
i Molinsparken enligt de redovisade almonumentalverkan. Nybebyggelsens
ternativen innebär att upplevelsen av ett placering med distans till Vasakyrkan
portmotiv mellan de båda hörnhusen i
skonar emellertid denna något i detta
korsningen Föreningsgatan, Aschebergs- alternativ. Vasakyrkans utblickar mot
gatan och Vasa Kyrkogata försvagas.
Aschebergsgatan går till stor del förloraAschebergsgatan förlorar sitt inslag av
de. Den nya byggnaden är varken kvarter
park söder om Engelbrektsgatan.
eller solitär i park och avviker därmed
Volymalternativ 2 a
Distansen till Vasakyrkan bevarar siktlinjer från Engelbrektsgatan och Aschebergsgatan mot Vasakyrkan som därmed
fortsätter att vara en del i upplevelsen av
gaturummet. Siktlinjer från Föreningsgatan mot Vasakyrkan går förlorade. Engelbrektsgatans parkinramade sträckning
mellan Aschebergsgatans och Götabergsgatan påverkas genom att den nya
byggnadens gavel livar med gatan.

Volymalternativ 2 b
Volymalternativets utbredning i hela
parken innebär att siktlinjer från EngelStadsrum
brektsgatans västra del och från FörenBebyggelse enligt de båda volymalternaingsgatan mot Vasakyrkan går förlorade.
tiven blir dominerande i stadsrummet vid
Vasakyrkans närvaro i gaturummen tas
nuvarande Molinsparken. Gaturummen
därmed bort. Engelbrektsgatans parkinkring Molinsparken kommer att få en ny
ramade sträckning mellan Aschebergsinramning av den nya bebyggelsen. Vogatan och Götabergsgatan påverkas
lymstudierna visar på konsekvenser för
genom att det nya kvarteret livar längs
den visuella upplevelsen av Vasakyrkan
med Molinsparkens hela utsträckning.

från stadsdelens struktur.

Volymalternativ 2 b
Volymalternativet innebär en försvagad
monumentalverkan hos Vasakyrkan och
hörnhuset i kv Rönnen vars nuvarande
omgivande öppna ytor förstärker deras
monumentalverkan. Vasakyrkans utblickar mot Aschebergsgatan går förlorade.
Ett nytt kvarter skapas i Vasastaden som
ansluter till befintlig kvartersstruktur.

Social miljö
Folkliv, trygghet
Förslaget innebär att platsen öster om
byggnaden mot Vasakyrkan kan upplevas som mer otrygg efter kontorstid.
Ett offentligt rum i staden tas i anspråk
utan uppenbara möjligheter att kompenseras med ny platsbildning.
Båda förslagen innebär en begränsad
kontakt med Vasagatan
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Barnperspektivet
Parkmark i staden tas i anspråk för annan
användning. Läget omgivet av trafik gör
att parken har en begränsad användning
för små barn.
Stråk
Båda förslagen begränsar stråket från
Aschebergsgatan mot Vasakyrkan.

Trafik
Parkering, trafikrörelser
Förslagen påverkar inte befintliga parkeringsplatser, men ett nytt skapat behov
måste lösas på tomten. I övrigt påverkas
inte trafiksystemet kring platsen.
Tillgänglighet, kollektivtrafik, logistik
Platsen har en god kollektivtrafikförsörjning och är lätt att nå till fots och med
cykel.

Funktion för Universitetet
Orienterbarhet
Placeringen ger en tydlig identitet och
målpunkt, men är inte belägen längs
Vasagatan.
Interna samband
Platsen ger förutsättningar för en fungerande relation till universitets omgivande
insitutioner.
Flexibiltet/ utvecklingsbarhet
En ny byggnad ger förutsättningar för
en väl fungerande byggnad med en hög
grad av flexibilitet.

Genomförandefrågor
Marken ägs av Göteborgs kommun och
förvaltas av Park- och naturförvaltningen.
Används som park idag och det finns
inga kända andra framtida anspråk/önskemål.
Inga rivningskostnader. Krav på kompensationsåtgärder utlöses sannolikt.
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Volymstudie 2 a-Nybyggnation, Molinsparken
AREA BOTTENPLAN: 1400 kvm
AREA TOTAL: 8400 kvm

4

2

1

3

Överblicksbild över volymalternativ 2a, Nybyggnation i Molinsparken

1

Aschebergsgatan från norr

2

Aschebergsgatan från söder

3

Engelbrektsgatan från väster

4

Engelbrektsgatan från öster
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Volymstudie 2 b-Nybyggnation, Molinsparken
AREA BOTTENPLAN: 2200 kvm
AREA TOTAL: 8800 kvm

2

1

3

Lokaliseringsalternativ 2b, nybyggnation Molinsparken

1

2
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Aschebergsgatan från norr

Aschebergsgatan från söder

3

Engelbrektsgatan från väster

// 3 a-b Ny- och ombyggnation i Kv Kronoberg

Trafik
Parkering, trafikrörelser
Ingen påverkan på omgivande gatunät.
Svårt att lösa parkeringsbehovet i kvarteret.
Tillgänglighet, kollektivtrafik, logistik
Platsen har en god kollektivtrafikförsörjning och är lätt att nå till fots och med
cykel.

Funktion för Universitetet
Orienterbarhet
Placeringen i befintlig byggnad ger en
otydlig identitet. Placeringen vid Vasagatan som är ett viktigt sammanhållande
stråk för Universitetet är attraktiv.
Interna samband
Platsen ger förutsättningar för en fungerande relation till universitets omgivande
institutioner och universitetets huvudbyggnad.

Volymalternativ 3a

0 Nollalternativet

Parkmiljö

Ingen ny- eller ombyggnation i kv Kronoberg innebär att dagens situation med
sammanbyggda institutionsbyggnader
från 1800-talets senare del kvarstår. Fd
Chalmerska Slöjdskolan vid Storgatan,
med huvudbyggnad och flyglar, är några
av få byggnader i Vasastaden från den
första utbyggnadsepoken innan 1870.
Kvarteret utmärker sig med sina varierade byggnadshöjder som ger en särskild
karaktär åt Chalmers- och Teatergatorna.
Vasagatans varierade gaturum är något
som särskilt lyfts fram i länsstyrelsens
riksintressebeskrivning.

Ny bebyggelse i kv Kronoberg innebär
inte några konsekvenser för parkmiljön
då sådan inte förekommer här.

Stadsrum
Volymalternativ 3a
Förslaget ger konsekvenser för den visuella upplevelsen av Chalmersgatan som
idag präglas av klassicerande byggnader
i olika höjd. En rivning av fd Chalmerska slöjdskolans flygelbyggnad innebär
förvanskning av en av de för Vasastadens
så typiska instititutionsbyggnaderna
som idag är ett betydande historiskt spår
längs med Chalmersgatan.
Volymalternativ 3b
Varsam ombyggnad och ett nyttjande
av befintliga byggnader innebär inga
konsekvenserför stadsrummet.

Kvartersmiljö och enskilda
byggnader
Volymalternativ 3a
Volymalternativet innebär att delar av
den för Vasastaden så karaktäristiska
institutionsbebyggelsen rivs. Kvarterets
helgjutna komposition förändras med all
sannolikhet.
Volymalternativ 3b
Varsam ombyggnad och ett nyttjande
av befintliga byggnader innebär inga
konsekvenserförkvartersmiljöns och de
enskilda byggnadernas betydelse för
riksintresset.

Flexibiltet/ utvecklingsbarhet
Alternativet (3b) med bara ombyggnad
av befintliga hus ger sannolikt relativt
oflexibla och oeffektivt nyttjade lokaler.
Byggnaderna är inte ämnade för kontorsändamål utan kräver omfattande
ombyggnader.
		 Alternativet (3a) med del i ny byggnad kan delvis kompensera dessa brister.

Genomförandefrågor
Marken ägs av HIGAB.
Används som skola och administration idag. Nya lokaler för detta behövs.
Konsthögskolan kan komma att flyttas
till Campus Näckrosdammen oavsett om
byggnaden tas i anspråk för administrationen eller inte.
Rivning av del av kvarteret behövs.
Omfattande ombyggnader måste göras
inom befintliga lokaler.

Social miljö
Folkliv, trygghet
Inga konsekvenser. Volymalternativ 3(a)
kan möjliggöra en mer extrovert fasad
med fler öppningar mot Chalmersgatan.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser
Stråk
GU får en samlad adress vid Vasagatan.
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Volymstudie 3 a-Ny- och ombyggnation i Kv Kronoberg
AREA BOTTENPLAN: 800 kvm + ombyggnad 1470 kvm
AREA TOTAL: 8500 kvm

Ombyggnad:		

Nybyggnad:

1

2

Lokaliseringsalternativ 3a, om- och nybyggnad, Valand.

1

18

Vasagatan från söder

2

Storgatan från norr

Volymstudie 3 b-Ombyggnation i Kv Kronoberg
AREA BOTTENPLAN: 1980 kvm
AREA TOTAL: 11200 kvm

Ombyggnad:		

Nybyggnad:

Lokaliseringsalternativ 3b, ombyggnad, Valand.

Plan 1 - 1980 kvm

Plan 2 - 2430 kvm

Plan 3 - 3200 kvm

Plan 4 - 2380 kvm

Plan 5 - 1180 kvm
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// 4 Nybyggnation i Vasaparken

bergsgatan aktiveras och utblickar mot
parken under dagtid skapas från den nya
byggnaden. En ny byggnad som är relativt lätt att nå från Vasagatan och ger bra
förutsättningar att skapa en mycket god
tillgänglighet för funktionshindrade.
Barnperspektivet
Negativ konsekvens att grönrum i staden
tas i anspråk för bebyggelse. För hundra
år sedan var det stor opinion då Universitetets huvudbyggnad uppfördes mitt i
Vasastadsbarnens mycket uppskattade
pulkabacke.
Stråk
Byggnadens placering ligger i närhet till
Vasagatan som är ett samlande stråk för
universitets studenter. Placeringen bidrar
också till att skapa ett stråk längs Götabergsgatan och genom Vasaparken.

Trafik

Volymalternativ 4

0 Nollalternativet

Parkmiljö

Ingen ny- eller ombyggnation av Vasaparken innebär att dagens situation, med
Universitetets huvudbyggnad som en
friliggande solitär institutionsbyggnad
i park, fortlever. Vasaparken, som finns
med som ett grönområde redan i 1866
års utbyggnadsplan, bildar tillsammans
med Vasaplatsen och Molinsparken en
sammanhängande grönkil i stadsdelens
mitt. Parken har i alla tider varit ett uppskattat andningshål som erbjuder ytor
för lek, umgänge och promenader mitt
i stenstaden. Universitetets huvudbyggnad är ett statligt byggnadsminne och en
av flera betydelsefulla institutionsbyggnader inom riksintresseområdet.

Att bebygga Vasaparken innebär att del
av vad som i över hundra år fungerat
som ett uppskattat andningshål i stenstaden tas i anspråk för bebyggelse.

Stadsrum
Vasagatans gaturum förändras genom
nybyggnaden. En av universitetsbyggnadens omsorgfullt utformade fasader
döljs av nybyggnationen. Nybyggnaden
innebär konsekvenser för det väl avvägda samspelet mellan Universitetets
huvudbyggnad och Vasaparken. Volymalternativet skulle innebära konsekvenser
för gaturummet längs med Götabergsgatan som idag har ett karaktäristisk
uttryck som uppstår i stenstadsbebyggelsens möte med den naturromantiserande parken. Längs med hälften av
gatusträckningen mellan Vasagatan och
Engelbrektsgatan skulle gaturummet få
en påtagligt förändrad karaktär.
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Kvartersmiljö och enskilda
byggnader
Ny bebyggelse i Vasaparken med volymalternativets placering innebär konsekvenser för det väl avvägda samspelet
mellan Universitetets huvudbyggnad
och den omgivande parken. Den tillkommande byggnadsvolymen har placerats
relativt nära vilket innebär stora konsekvenser för upplevelsen av universitetsbyggnaden. Universitetsbyggnaden är
ett representativt exempel på Vasastadens och sekelskiftets institutionsbyggande. Byggnadens karatäristiska roll
som solitär i park skulle försvagas.

Social miljö
Folkliv, trygghet
Volymalternativ (4) innebär att angränsande gata aktiveras genom en öppen
bottenvåning med entréer. Placeringen
ger ett relativt begränsat intrång i parkmiljön, men bidrar genom sin placering
till att kontakten med Vasaparken försämras från omgivande stadsdel. Del av
värdefullt parkrum i den tätt bebyggda
stenstaden tas i anspråk för bebyggelse.
Volymalternativ (4) bedöms vara
positivt ur trygghetsynpunkt då Göta-

Parkering, trafikrörelser
Byggnaden blir lätt att nå från Götabergsgatan. För att skapa tydliga entréförhållanden kan en del av befintliga
parkeringar längs gatan behöva tas bort.
En ny samlande byggnad minskar interna transporter och ger förutsättningar
för minskade transporter i området.
Tillgänglighet, kollektivtrafik, logistik
Platsen har en god kollektivtrafikförsörjning och är lätt att nå till fots och med
cykel.

Funktion för Universitetet
Orienterbarhet
Placeringen ger ett relativt undanskymt
läge men med en nära relation till Universitetsbyggnaden och i direkt anslutning
till Vasagatan.
Interna samband
Platsen ger förutsättningar för en fungerande relation till Universitetets omgivande institutioner och kan förbindas
med universitetsbyggnaden med underjordisk förbindelsegång.
Flexibiltet/ utvecklingsbarhet
En ny byggnad ger förutsättningar för
en väl fungerande byggnad med en hög
grad av flexibilitet.

Genomförandefrågor
Marken ägs av Göteborgs kommun och
förvaltas av Park- och naturförvaltningen.
Används för park och parkering idag,
inga andra anspråk på marken kända.
En transformatorstation påverkas vilket
medför kostnad. Krav på kompensationsåtgärder kan bli aktuellt.

Volymstudie 4-Nybyggnation i Vasaparken
AREA BOTTENPLAN: 1600 kvm
AREA TOTAL: 8000 kvm

Lokaliseringsalternativ 4, nybyggnation i Vasaparken

Götabergsgatan från söder
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// 5 Nybyggnation i Hvitfeldtsparken

Stråk
Byggnaden bidrar genom sin placering
till att etablera en tydligare målpunkt för
studenter vid Studenternas hus.

Trafik
Parkering, trafikrörelser
Volymalternativ (5) blir lätt att nå från
Götabergsgatan. För att skapa tydliga entréförhållanden kan en mindre entréplats
skapas framför byggnaden i förlängningen av Götabergsgatan.
Tillgänglighet, kollektivtrafik, logistik
Platsen har en bra kollektivtrafikförsörjning (dock lite längre än för de andra
alternativen) och är lätt att nå till fots
och med cykel. En ny samlande byggnad minskar interna transporter och ger
förutsättningar för minskade transporter
i området.

Funktion för Universitetet

Volymalternativ 5

0 Nollalternativet
Ingen nybyggnation av Hvitfeldtsparken
innebär att dagens situation, med en
parkmark omgiven av institutionsbyggnader fortlever. Platsen ligger inom ett
stråk med parker, platser och friliggande
allmänna byggnader från Vasaparken i
söder via Götaplatsen till Renströmsparken. Parken är lokal och relaterar framför
allt till omgivande bebyggelse.

Stadsrum
Volymalternativet innebär ett förändrat
fondmotiv i gatuvyn längs med Götabergsgatan. Del av parken ersätts med
byggnad. Pga de topografiska förutsättningarna och nybebyggelsens placering
mitt i parken innebär volymalternativet
inga större förändringar i Läraregatans
gaturum. Förändringen innebär ingen
nämnvärd påverkan på de kärnvärden
som konstituerar riksintresset för kulturmiljövården.

Parkmiljö
Del av parkrum i stenstaden tas i anspråk
för bebyggelse. Parkerna ingick i den
ursprungliga planidén vid utbyggnaden
av Vasastaden och institutitonskomplex
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i parkmiljö är ett karaktäristiskt inslag i
övre Vasastaden Lorensberg. Nybebyggelsen bygger vidare på denna idé men
försvagar samtidigt befintliga byggnaders samspel med parken.

Kvartersmiljö och enskilda
byggnader
Beroende av gestaltningen kan volymalternativ innebära konsekvenser för
upplevelsen av Landsarkivet samt Studenternas hus.

Social miljö
Folkliv, trygghet
Volymalternativ (5) innebär att rörelser
ökar genom Vasaparken och längs Götabergsgatan.
Volymalternativ (5) bedöms vara positivt ur trygghetsynpunkt då Götabergsgatan aktiveras och fler utblickar skapas
mot parken under dagtid.
Platsen ligger relativt långt från Vasagatan. En ny byggnad ger bra förutsättningar att skapa en mycket god tillgänglighet för funktionshindrade.
Barnperspektivet
Ur ett barnperspektiv är det negativt när
stadens grönrum tas i anspråk för bebyggelse.

Orienterbarhet
Placeringen ger ett relativt undanskymt
läge men med en nära relation till Studenternas hus.
Av de studerade lokaliseringsalternativen ligger den här platsen längst ifrån
Vasagatan.
Interna samband
Platsen ger förutsättningar för en fungerande relation till universitets omgivande institutioner och kan förbindas med
Studenternas hus med förbindelsegång
om behovet finns.
Flexibiltet/ utvecklingsbarhet
Volymalternativ (5) ger förutsättningar
för en väl fungerande lösning med en
hög grad av flexibilitet.

Genomförandefrågor
Marken ägs av Göteborgs kommun och
förvaltas av Park- och naturförvaltningen.
Används som park idag och inga andra
framtida anspråk/önskemål är kända.
Inga rivningskostnader. Krav på kompensationsåtgärder kan bli aktuellt.

Volymstudie 5-Nybyggnation i Hvitfeldtsparken
AREA BOTTENPLAN: 1400 kvm
AREA TOTAL: 7600 kvm

Lokaliseringsalternativ 5, nybyggnad vid Studenternas hus

Götabergsgatan från norr
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3

SAMMANFATTNING

Föreliggande förstudie till miljökonsekvensbeskrivning beskriver en lokalisering av Göteborgs Universitets lokalprogram för en samlad administration
och studentservice till fem alternativa
platser i Vasastaden. Lokalprogrammet
har prövats med schematiska och sinsemellan jämförbara volymskisser för fem
olika lokaliseringsalternativ och konsekvensbeskrivits gentemot tidigare upprättat antikvariskt planeringsunderlag.
Nedan sammanfattas volymalternativens
påverkan på de fysiska yttringarna av
riksintresset för kulturmiljövården samt
funktionsduglighet i förhållande till lokalprogrammet.

•
•
•
•
•
•
•

1 a-c Nybyggnation i kv Sälgen
U-formad byggnad
• Den idag monumentala platsen
förminskas, får en ny inramning och
avskärmas från Vasagatan
• Vasagatan förlorar Schillerska tomtens
bidrag av ljus och rymd
• Siktlinjer mot Schillerska gymnasiet
från Vasagatan går förlorade och därmed den monumentala byggnadens
inverkan på upplevelsen av gaturummet
• Delar av trädraderna fälls. Trädens
inramning till platsen går förlorad
liksom kopplingen mellan Schillerska
gymnasiet och Vasagatans allé
• Avläsbarheten av platsens ursprungsfunktion som skolgård försvagas
• Schillerska gymnasiets visuella koppling till Vasagatan till större delen går
förlorad
• Schillerska gymnasiets roll som solitär
monumentalbyggnad försvagas
• Byggnadsvolymen bildar en ny pendang till Schillerska gymnaiset
• Avläsbarheten av den ursprungliga
byggnadskompositionen med Schillerska gymnasiet som en delvis fristående institutionsbyggnad försvagas
• Alternativet bygger vidare på stadsplanen med rutnätsstad från 1866
• God orienterbarhet. Publik verksamhet samlad på ett ställe. Studentservice får tydlig identitet i ett hus med
adress Vasagatan
• Nybyggnation innebär god flexibilitet
och utvecklingsbarhet
Rund byggnad
• Nya rumssamband bryter mot Vasastadens bebyggelsemönster
• Det samlade, monumentala stadsrummet går förlorat
• Del av friytan vid Vasagatan sparas
vilket bevarar något av Schillerska

24

•

•
•

•

tomtens bidrag av ljus och rymd till
gaturummet
Något av Schillerska gymnasiets inverkan på gaturummet sparas genom
bevarade sneda siktlinjer
Trädraderna förlorar sin funktion som
rumsbildande element till platsen
Avläsbarheten av platsens ursprungsfunktion som skolgård försvagas
Schillerska gymnasiets visuella koppling till Vasagatan till större delen går
förlorad
Schillerska gymnasiets roll som solitär
monumentalbyggnad försvagas
Siktlinjer mot Schillerska gymnasiet
från Vasagatan går förlorade
Byggnadsformen avviker kraftigt mot
Vasastadens bebyggelse
Avläsbarheten av den ursprungliga
byggnadskompositionen med Schillerska gymnasiet som en delvis fristående institutionsbyggnad försvagas
Alternativet bryter mot stadsplanen
med rutnätsstad från 1866
God orienterbarhet. Publik verksamhet samlad på ett ställe. Studentservice får tydlig identitet i ett hus med
adress Vasagatan
Nybyggnation innebär god flexibilitet
och utvecklingsbarhet

Två parallella byggnader
• Den idag monumentala platsen
förminskas, får en ny inramning och
avskärmas från sidogatorna
• Siktlinjer mot Schillerska gymnasiet
från Vasagatan går förlorade medan
den centrala siktaxeln mot Schillerskas
entréparti sparas
• Delar av trädraderna fälls. Trädens
inramning till platsen går förlorad
liksom kopplingen mellan Schillerska
gymnasiet och Vasagatans allé
• Avläsbarheten av platsens ursprungsfunktion som skolgård försvagas
• Kopplingen mellan Schillerska gymnasiet och Vasagatan sparas i den centrala siktaxeln
• Alternativet bygger vidare på den
ursprungliga byggnadskompositionen
och följer stadsplanen med rutnätsstad från 1866
• Nybyggnation innebär god flexibilitet
och utvecklingsbarhet. Förslaget visar
nytt innehåll i två volymer vilket ger
sämre funktion för den nya byggnaden
• God orienterbarhet. Publik verksamhet samlad på ett ställe. Studentservice får tydlig identitet i ett hus med
adress Vasagatan

2 a-b Nybyggnation i Molinsparken
Vinkelbyggnad
• Den nya bebyggelsen blir dominerande
i stadsrummet
• Vasakyrkans inverkan på Aschebergsgatans gaturum försvagas men bevaras
i någon mån genom att nybyggnaden
håller en viss distans. Siktlinjer från
Föreningsgatan mot Vasakyrkan går
förlorade
• Portalverkan i korsningen vid Molinsparken försvagas genom att nybyggnaden
skymmer kv Rönnen
• Aschebergsgatan förlorar sitt inslag av
park söder om Engelbrektsgatan
• Engelbrektsgatans parkinramade sträckning mellan Aschebergsgatans och Götabergsgatan påverkas genom att den
nya byggnadens gavel livar med gatan
• Monumentalverkan hos Vasakyrkan och
hörnhuset i kv Rönnen försvagas
• Vasakyrkans koppling till Aschebergsgatan försvagas men sparas i någon mån
genom nybyggnadens placering i den
västra delen av parken
• Ett värdefullt parkrum i den tätt bebyggda stenstaden tas delvis i anspråk
för bebyggelse
• Större delen av Molinsparkens trädbestånd fälls
• Byggnaden är varken kvarter eller solitär
i park och avviker därmed från stadsdelens struktur
• Nybyggnation innebär god flexibilitet
och utvecklingsbarhet
• God orienterbarhet. Publik verksamhet
samlad på ett ställe. Studentservice får
tydlig identitet i ett hus
Kvartersbyggnad
• Den nya bebyggelsen blir dominerande
i stadsrummet
• Portalverkan i korsningen vid Molinsparken försvagas
• Vasakyrkans närvaro i Aschebergsgatans
gaturum går förlorad
• Siktlinjer från Engelbrektsgatans västra
del och från Föreningsgatan mot Vasakyrkan går förlorade
• Aschebergsgatan förlorar sitt inslag av
park söder om Engelbrektsgatan
• Engelbrektsgatans parkinramade sträckning mellan Aschebergsgatans och
Götabergsgatan påverkas genom att det
nya kvarteret livar längs med Molinsparkens hela utsträckning
• Ett värdefullt parkrum i den tätt bebyggda stenstaden tas delvis i anspråk
för bebyggelse
• Större delen av Molinsparkens trädbestånd fälls

• Monumentalverkan hos Vasakyrkan
och hörnhuset i kv Rönnen försvagas
• Vasakyrkans koppling till Aschebergsgatan försvagas
• Ny bebyggelse ansluter till befintlig
kvartersstruktur
• Nybyggnation innebär god flexibilitet
och utvecklingsbarhet
• God orienterbarhet. Publik verksamhet samlad på ett ställe. Studentservice får tydlig identitet i ett hus

3 a-b Ny- och ombyggnation i kv
Kronoberg
Om- och tillbyggnad
• Ett fasadparti mot Chalmersgatan rivs
och ersätts med ny byggnad. Stora
konsekvenser för det karaktäristiska
gaturummet längs med Chalmersgatan
• Delar av den för Vasastaden så karaktäristiska institutionsbebyggelsen rivs.
• Kvarterets helgjutna komposition
förändras
• Befintlig byggnad innebär begränsad
flexibilitet men en stor andel i nybyggnad ger förutsättningar för effektiva
lokaler
• En befintlig utbildningsverksamhet
byts till kontorsverksamhet och servicefunktioner
• Förstärkt stråk längs med Vasagatan
Ombyggnad
• Ombyggnad i kv Kronoberg innebär
inte några konsekvenser för stadsbilden.
• Ombyggnad i kv Kronoberg innebär
inte några konsekvenser för de enskilda byggnadernas och kvartersmiljöns
betydelse för riksintresset.
• Befintlig byggnad innebär begränsad
flexibilitet och kräver omfattande
ombyggnader
• Förstärkt stråk längs med Vasagatan

4 Nybyggnation i Vasaparken
• Vasagatans gaturum förändras genom
nybyggnaden. En av universitetsbyggnadens omsorgfullt utformade fasader
döljs av nybyggnationen
• Konsekvenser för det väl avvägda
samspelet mellan Universitetets huvudbyggnad och Vasaparken
• Götabergsgatans karaktär av stenstadsbebyggelse som möter parken skulle
gå förlorad längs med hälften av gatusträckningen mellan Vasagatan och
Engelbrektsgatan
• Byggnaden är varken kvarter eller
solitär i park och avviker därmed från
parkens struktur med den friliggande
huvudbyggnaden för Universitetet
• Del av värdefullt parkrum i den tätt
bebyggda stenstaden tas i anspråk för
bebyggelse
• Universitetetbyggnadens monumentala verkan försvagas
• God orienterbarhet med publik verksamhet samlad i anslutning till Universitetets huvudbyggnad
• Nybyggnation innebär god flexibilitet
och utvecklingsbarhet.
• Befolkar parken - trygghet!
• Förstärkt stråk längs med Vasagatan

5 Nybyggnation i Hvidtfeldtsparken
• Götabergsgatans gröna fond ersätts
med bebyggelse
• Del av värdefullt parkrum i den tätt
bebyggda stenstaden tas i anspråk för
bebyggelse
• Konsekvenser för samspelet med
befintliga institutionsbyggnader och
parken
• God orienterbarhet med publik verksamhet samlad vid studenternas hus.
Långt från stråket vid Vasagatan
• Nybyggnation innebär god flexibilitet
och utvecklingsbarhet Förstärkt stråk
från Vasagatan längs med Götabergsgatan och genom Vasaparken
• Aktiverar en otrygg plats i staden men
tar samtidigt en park i anspråk för bebyggelse
• Längre ifrån kollektivtrafik i jämförelse
med andra alternativ, men åndå med
en god koppling till kollektivtrafik
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MATRIS // Negativ påverkan på riksintresset för kulturmiljövården
Stadsrum

1a Nybyggnation i kv Sälgen (Schillerska tomten)
U-formad byggnad mot Vasagatan

• Den idag monumentala platsen förminskas, får en ny inramning och avskärmas från Vasagatan
• Vasagatan förlorar Schillerska tomtens bidrag av ljus och rymd
• Siktlinjer mot Schillerska gymnasiet från Vasagatan går förlorade och därmed den monumentala byggnadens inverkan på upplevelsen av gaturummet
• Delar av trädraderna fälls. Trädens inramning till platsen går förlorad liksom
kopplingen mellan Schillerska gymnasiet och Vasagatans allé
• Avläsbarheten av platsens ursprungsfunktion som skolgård försvagas

1b Nybyggnation i kv Sälgen (Schillerska tomten)
Central cirkelformad byggnad

• Nya rumssamband bryter mot Vasastadens bebyggelsemönster
• Det samlade, monumentala stadsrummet går förlorat
• Del av friytan vid Vasagatan sparas vilket bevarar något av Schillerska tomtens bidrag av ljus och rymd till gaturummet
• Något av Schillerska gymnasiets inverkan på gaturummet sparas genom
bevarade sneda siktlinjer
• Trädraderna förlorar sin funktion som rumsbildande element till platsen
• Avläsbarheten av platsens ursprungsfunktion som skolgård försvagas

1c Nybyggnation i kv Sälgen (Schillerska tomten)
Två parallella byggnader mot Erik Dahlbergsgatan och
KarlGustavsgatan

• Den idag monumentala platsen förminskas, får en ny inramning och avskärmas från sidogatorna
• Siktlinjer mot Schillerska gymnasiet från Vasagatan går förlorade medan
den centrala siktaxeln mot Schillerskas entréparti sparas
• Delar av trädraderna fälls. Trädens inramning till platsen går förlorad liksom
kopplingen mellan Schillerska gymnasiet och Vasagatans allé
• Avläsbarheten av platsens ursprungsfunktion som skolgård försvagas

2a Nybyggnad i Molinsparken
Vinkelbyggnad mot Molinsgatan och Aschebergsgatan

• Den nya bebyggelsen blir dominerande i stadsrummet
• Vasakyrkans inverkan på Aschebergsgatans gaturum försvagas men bevaras i någon mån genom att nybyggnaden håller en viss distans. Siktlinjer
från Föreningsgatan mot Vasakyrkan går förlorade
• Portalverkan i korsningen vid Molinsparken försvagas genom att nybyggnaden skymmer kv Rönnen
• Aschebergsgatan förlorar sitt inslag av park söder om Engelbrektsgatan
• Engelbrektsgatans parkinramade sträckning mellan Aschebergsgatan och
Götabergsgatan påverkas genom att den nya byggnadens gavel livar med
gatan

2b Nybyggnad i Molinsparken
Kvartersbyggnad i hela parken

•
•
•
•

3a Ny- och ombyggnad i kv Kronoberg (nuvarande Valand)
Ombyggnad mot Vasagatan och nybyggnad mot Chalmersgatan

• Ett fasadparti mot Chalmersgatan rivs och ersätts med ny byggnad. Stora
konsekvenser för det karaktäristiska gaturummet längs med Chalmersgatan

3b Ombyggnad i kv Kronoberg
Ombyggnad av befintliga byggnader i kv Kronoberg

• Ombyggnad i kv Kronoberg innebär inte några konsekvenser för stadsbilden.

4 Nybyggnation i Vasaparken
Långsmal byggnad i parken mot Götabergsgatan

• Vasagatans gaturum förändras genom nybyggnaden. En av universitetsbyggnadens omsorgfullt utformade fasader döljs av nybyggnationen
• Konsekvenser för det väl avvägda samspelet mellan Universitetets huvudbyggnad och Vasaparken
• Götabergsgatans karaktär av stenstadsbebyggelse som möter parken skulle
gå förlorad längs med hälften av gatusträckningen mellan Vasagatan och
Engelbrektsgatan
• Byggnaden är varken kvarter eller solitär i park och avviker därmed från parkens struktur med den friliggande huvudbyggnaden för Universitetet

5 Nybyggnation i Hvitfeldtsparken
Byggnad i parken mellan Studenternas hus och
Landsarkivet

• Götabergsgatans gröna fond ersätts med bebyggelse

Den nya bebyggelsen blir dominerande i stadsrummet
Portalverkan i korsningen vid Molinsparken försvagas
Vasakyrkans närvaro i Aschebergsgatans gaturum går förlorad
Siktlinjer från Engelbrektsgatans västra del och från Föreningsgatan mot
Vasakyrkan går förlorade
• Aschebergsgatan förlorar sitt inslag av park söder om Engelbrektsgatan
• Engelbrektsgatans parkinramade sträckning mellan Aschebergsgatan och
Götabergsgatan påverkas genom att det nya kvarteret livar längs med
Molinsparkens hela utsträckning

Parkmiljö

Kvartersmiljöoch enskilda byggnader

• Ny bebyggelse på markytan framför Schillerska gymnasiet innebär
inte några konsekvenser då parkmiljö inte förekommer här.

• Schillerska gymnasiets visuella koppling till Vasagatan går till större delen
förlorad
• Schillerska gymnasiets roll som solitär monumentalbyggnad försvagas
• Byggnadsvolymen bildar en ny pendang till Schillerska gymnaiset
• Avläsbarheten av den ursprungliga byggnadskompositionen med Schillerska
gymnasiet som en delvis fristående institutionsbyggnad försvagas
• Alternativet bygger vidare på stadsplanen med rutnätsstad från 1866

• Ny bebyggelse på markytan framför Schillerska gymnasiet innebär
inte några konsekvenser då parkmiljö inte förekommer här.

• Schillerska gymnasiets visuella koppling till Vasagatan går till större delen
förlorad
• Schillerska gymnasiets roll som solitär monumentalbyggnad försvagas
• Siktlinjer mot Schillerska gymnasiet från Vasagatan går förlorade
• Byggnadsformen avviker kraftigt mot Vasastadens bebyggelse
• Avläsbarheten av den ursprungliga byggnadskompositionen med Schillerska
gymnasiet som en delvis fristående institutionsbyggnad försvagas
• Alternativet bryter mot stadsplanen med rutnätsstad från 1866

• Ny bebyggelse på markytan framför Schillerska gymnasiet innebär
inte några konsekvenser då parkmiljö inte förekommer här.

• Kopplingen mellan Schillerska gymnasiet och Vasagatan sparas i den centrala siktaxeln
• Alternativet bygger vidare på den ursprungliga byggnadskompositionen och
följer stadsplanen med rutnätsstad från 1866

• Ett värdefullt parkrum i den tätt bebyggda stenstaden tas delvis i anspråk
för bebyggelse
• Större delen av Molinsparkens trädbestånd fälls

• Monumentalverkan hos Vasakyrkan och hörnhuset i kv Rönnen försvagas
• Vasakyrkans koppling till Aschebergsgatan försvagas men sparas i någon
mån genom nybyggnadens placering i den västra delen av parken
• Byggnaden är varken kvarter eller solitär i park och avviker därmed från
stadsdelens struktur

• Ett värdefullt parkrum i den tätt bebyggda stenstaden tas helt i anspråk för
bebyggelse
• Större delen av Molinsparkens trädbestånd fälls

• Monumentalverkan hos Vasakyrkan och hörnhuset i kv Rönnen försvagas
• Vasakyrkans koppling till Aschebergsgatan försvagas
• Ny bebyggelse ansluter till befintlig kvartersstruktur

• Ny bebyggelse i kv Kronoberg innebär inte några konsekvenser då parkmiljö
inte förekommer här.

• Delar av den för Vasastaden så karaktäristiska institutionsbebyggelsen rivs.
• Kvarterets helgjutna komposition förändras

• Ny bebyggelse i kv Kronoberg innebär inte några konsekvenser då
parkmiljö inte förekommer här.

• Ombyggnad i kv Kronoberg innebär inte några konsekvenser för de enskilda
byggnadernas och kvartersmiljöns betydelse för riksintresset.

• Del av värdefullt parkrum i den tätt bebyggda stenstaden tas i anspråk för
bebyggelse

• Universitetetbyggnadens monumentala verkan försvagas

• Del av värdefullt parkrum i den tätt bebyggda stenstaden tas i anspråk för
bebyggelse

• Konsekvenser för samspelet med befintliga institutionsbyggnader och parken
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MATRIS // Funktionsduglighet för universitetet / Social miljö / Trafiktillgänglighet

Universitetets interna samband och utvecklingsbarhet
1a Nybyggnation i kv Sälgen (Schillerska tomten)
U-formad byggnad mot Vasagatan

• God orienterbarhet. Publik verksamhet samlad på ett ställe. Studentservice
får tydlig identitet i ett hus med adress Vasagatan
• Nybyggnation innebär god flexibilitet och utvecklingsbarhet

1b Nybyggnation i kv Sälgen (Schillerska tomten)
Central cirkelformad byggnad

• God orienterbarhet. Publik verksamhet samlad på ett ställe. Studentservice
får tydlig identitet i ett hus med adress Vasagatan
• Nybyggnation innebär god flexibilitet och utvecklingsbarhet

1c Nybyggnation i kv Sälgen (Schillerska tomten)
Två parallella byggnader mot Erik Dahlbergsgatan och
KarlGustavsgatan

• Nybyggnation innebär god flexibilitet och utvecklingsbarhet. Förslaget
visar nytt innehåll i två volymer vilket ger sämre funktion för den nya
byggnaden
• God orienterbarhet. Publik verksamhet samlad på ett ställe. Studentservice får tydlig identitet i ett hus med adress Vasagatan

2a Nybyggnad i Molinsparken
Vinkelbyggnad mot Molinsgatan och Aschebergsgatan

• Nybyggnation innebär god flexibilitet och utvecklingsbarhet
• God orienterbarhet. Publik verksamhet samlad på ett ställe. Studentservice
får tydlig identitet i ett hus

2b Nybyggnad i Molinsparken
Kvartersbyggnad i hela parken

• Nybyggnation innebär god flexibilitet och utvecklingsbarhet
• God orienterbarhet. Publik verksamhet samlad på ett ställe. Studentservice
får tydlig identitet i ett hus

3a Ny- och ombyggnad i kv Kronoberg (nuvarande Valand)
Ombyggnad mot Vasagatan och nybyggnad mot Chalmersgatan

• Befintlig byggnad innebär begränsad flexibilitet men en stor andel i nybyggnad ger förutsättningar för effektiva lokaler

3b Ombyggnad i kv Kronoberg
Ombyggnad av befintliga byggnader i kv Kronoberg

• Befintlig byggnad innebär begränsad flexibilitet och kräver omfattande
ombyggnader och delvis ineffektiva kontorsytor

4 Nybyggnation i Vasaparken
Långsmal byggnad i parken mot Götabergsgatan

5 Nybyggnation i Hvitfeldtsparken
Byggnad i parken mellan Studenternas hus och
Landsarkivet
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• God orienterbarhet med publik verksamhet samlad i anslutning till Universitetets huvudbyggnad
• Nybyggnation innebär god flexibilitet och utvecklingsbarhet.

• God orienterbarhet med publik verksamhet samlad vid studenternas hus.
Långt från stråket vid Vasagatan
• Nybyggnation innebär god flexibilitet och utvecklingsbarhet

Social miljö

Trafik

• 1000 kvm publikt i nybebyggelsens bv kan befolka ett idag folktomt torg
med parkeringsplatser. Socialt liv - ökad trygghet
• Förstärkt stråk längs med Vasagatan

• God tillgänglighet och logistik
• Dagens parkering förutsätts ersättas i parkeringsgarage

• 1000 kvm publikt i nybebyggelsens bv kan befolka ett idag folktomt torg
med parkeringsplatser. Socialt liv - ökad trygghet
• Förstärkt stråk längs med Vasagatan

• God tillgänglighet och logistik
• Dagens parkering förutsätts ersättas i parkeringsgarage

• 1000 kvm publikt i nybebyggelsens bv kan befolka ett idag folktomt torg
med parkeringsplatser. Socialt liv - ökad trygghet
• Förstärkt stråk längs med Vasagatan

• God tillgänglighet och logistik
• Dagens parkering förutsätts ersättas i parkeringsgarage

• Ger mer rörelser kring ett redan frekventerat stråk. Ett visst avstånd från
Vasagatan. Närhet till Vasagatan kan bidra till ökad trygghet.

• God tillgänglighet och logistik

• Ger mer rörelser kring ett redan frekventerat stråk. Ett visst avstånd från
Vasagatan. Närhet till Vasagatan kan bidra till ökad trygghet.

• God tillgänglighet och logistik

• En befintlig utbildningsverksamhet byts till kontorsverksamhet och servicefunktioner
• Förstärkt stråk längs med Vasagatan

• God tillgänglighet och logistik

• En befintlig utbildningsverksamhet byts till kontorsverksamhet och servicefunktioner
• Förstärkt stråk längs med Vasagatan

• God tillgänglighet och logistik

• Befolkar parken - trygghet!
• Förstärkt stråk längs med Vasagatan

• God tillgänglighet och logistik

• Förstärkt stråk från Vasagatan längs med Götabergsgatan och genom
Vasaparken
• Aktiverar en otrygg plats i staden men tar samtidigt en park i anspråk för
bebyggelse

• God tillgänglighet och logistik
• Längre ifrån kollektivtrafik i jämförelse med andra alternativ, men åndå med
en god koppling till kollektivtrafik
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