Göteborgs universitet hyr lokaler på flera adresser i Vasastaden
för sin gemensamma förvaltning. Universitetet vill få ändamålsenliga lokaler, effektivare inre samband, minskade transporter och en ny tydligare kontaktyta utåt för studentservice och
förvaltning, genom att samla verksamheten i en ny byggnad.
Syftet med lokaliseringsutredningen är att finna möjliga platser för efterfrågade lokaler, samt peka ut platser som kan
studeras vidare i en planprocess enligt plan- och bygglagen.
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Kontorslokaler för Göteborgs universitet

Lokaliseringsutredning
Utredningen är framtagen av stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret i samarbete
med Göteborgs universitet, under ledning av stadsbyggnadskontoret. Uppdraget
kommer från byggnadsnämnden.
Universitetet har tagit fram ett underlag för utredningen, vilket är bilagt.

Sammanfattning
Göteborgs universitet (GU) hyr lokaler på flera adresser för sin gemensamma
förvaltning. GU vill få ändamålsenliga lokaler, effektivare inre samband, minskade
transporter och en ny tydligare kontaktyta utåt, genom att samla verksamheten i en ny
byggnad.
Byggnadsnämnden har givit stadsbyggnadskontoret uppdraget att ta fram en lokaliseringsutredning som underlag för beslut om
fortsatt arbete.
Tjugo möjliga platser i centrala staden har
studerats översiktligt för att bedöma om de
kan tillgodose hela eller delar av behovet
som universitetet har. När förutsättningarna
sammanställs framträder fyra platser som
lämpliga och önskvärda att fortsatt studera
för nybyggnad; Schillerska tomten, Vasaparken, Hvidtfeldtsparken och Molinsparken.
Dessutom bör kvarteret med Konsthögskolan Valand studeras vidare, eftersom
universitetet har planer på att flytta berörda
verksamheter till Campus Näckrosdammen.
Nästa steg är att i en planprocess med program utreda lämpligheten att förändra
markanvändningen för någon, några eller dessa fyra platser.
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Bakgrund
Göteborgs universitet hyr lokaler på flera adresser i Vasastaden för sin gemensamma
förvaltning. GU vill få ändamålsenliga lokaler, effektivare inre samband, minskade
transporter och en ny tydligare kontaktyta utåt för studentservice och förvaltning,
genom att samla verksamheten i en ny byggnad.
GU framhåller att en för universitetet gynnsam lösning vore om studentservice och
gemensam förvaltning kunde samlokaliseras på den Schillerska tomten. Göteborgs
fastighetskontor har beställt en ny detaljplan för kontor med tillhörande parkering under
mark på den obebyggda delen av Schillerska tomten. Wallenstam har tecknat en
avsiktsförklaring med GU som innebär att bolaget inom området uppför en kontorsbyggnad för GUs samlade centrala administration. Wallenstam har begärt en
markanvisning för området.
Med anledning av fastighetskontorets begäran har stadsbyggnadskontoret genomfört en
förstudie med avsikt att dels bedöma den inkomna begäran samt dels få ett underlag till
beslut om fortsatt hantering. I denna förstudie studerades utöver Schillerska två
alternativa områden – Vasaparken och vid Landsarkivet. Sammanlagt sju olika varianter
på volymer och placeringar studerades inom de tre områdena.
Universitetet har stor betydelse för stadens och stadsdelens fortsatta utveckling och
stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att GUs behov är viktiga att tillgodose.
En samlad utvärdering av vidtagna åtgärder och preliminära konsekvensanalyser talar
emellertid för att ett bredare utredningsunderlag först tas fram där fler möjliga lägen
analyseras. Därför har byggnadsnämnden givit stadsbyggnadskontoret uppdraget att i
samråd med GU, fastighetskontoret samt berörda förvaltningar och markägare ta fram
en lokaliseringsutredning som innebär att pröva platser i ett större område.
Lokaliseringsutredningen bör enligt uppdraget bl.a. innehålla följande:
•
•
•
•
•
•
•

GUs behovsanalys
Lokaliseringsalternativ
Sociala och ekonomiska konsekvenser
Påverkan på riksintressen och stadsbild
Mark- och planfrågor
Gestaltningskrav
Andra frågor av betydelse

Syfte
Syftet med lokaliseringsutredningen är att genom en bred studie fånga in möjliga platser
för efterfrågade lokaler, samt peka ut en eller ett fåtal platser som kan studeras vidare i
en planprocess enligt plan- och bygglagen.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Universitetet i staden
Göteborgs universitet

Göteborgs universitet är ett stort och brett universitet med många kvalificerade
utbildningar och starka forskningsmiljöer. Bland universitetets fakulteter ryms flera välkända och starka varumärken. Samverkan med omvärlden är omfattande. GU har det
totalt sett högsta söktrycket i landet till sina utbildningsplatser.
I takt med att konkurrenstrycket ökar inom universitetssektorn, växer också behovet av
att tydliggöra bilden av GU, som ett sammanhållet universitet, såväl internt som externt.
Undersökningar visar att universitetet uppfattas som splittrat både internt och externt.
GUs geografiska tyngdpunkt – Campuscirkeln

Göteborgs universitets lokaler ligger i stort sett lokaliserade i en cirkel. Det finns redan
idag starka kollektivtrafikkopplingar mellan alla campus. Ytterligare förbättringar blir
det i samband med att Västlänken tas i bruk.
Behov totalt

Utöver nya lokaler för den gemensamma förvaltningen, som är föremålet för denna
studie, så har GU även andra planer på att utveckla verksamheten med avseende på
fysisk miljö.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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En del är att förstärka universitetets campus vid Näckrosdammen genom en utbyggnad
av Humanisten och Artisten med en tydligare knytning och kommunikation mellan
Götaplatsen, Korsvägen och evenemangstråket. Lokaler som idag rymmer HDK, Konsthögskolan Valand och Fotohögskolan skulle troligen då frigöras.
Sahlgrenska akademin på Medicinarberget söker möjlighet att samla all forskning och
utbildning inom lifescienceområdet genom en utbyggnad av Medicinarlängan och med
en bättre kommunikation med Sahlgrenska sjukhuset och Linnéplatsen.
Handelshögskolan är trångbodda och deras lokalbehov ökar. En tillbyggnad i hörnet
Vasagatan Haga Kyrkogata skulle kunna lösa detta, men även den planerade nybyggnationen på Skanstorget är av intresse.
Rörelsemönster

Vasagatan är ett relativt nytt starkt stråk i Göteborg. Här har studenterna intagit staden,
berikat den och lagt grunden för ett omfattande utbud av caféer och butiker. Den
centrala staden Inom Vallgraven och Haga/Linnestaden är andra områden i Göteborg
som har mycket att erbjuda unga personer. Även de som studerar uppe på Chalmers och
Medicinareberget har många mål i centrum av Göteborg. Det finns således motiv till att
ha den del av förvaltningen som vänder sig till studenterna, mitt i denna rörelse.
Det är också viktigt för förvaltningens verksamhet att man har så korta avstånd som
möjligt mellan administrationens delar. Samtidigt konkurrerar GUs förvaltning med
annan kontorsverksamhet som önskar en central placering.

Lokalprogram
Studentservice och gemensam förvaltning

Universitetets gemensamma förvaltning hyr idag nästan 10 000 m2 i centralt belägna
fastigheter. För att i ett nytt hus med moderna och mer yteffektiva lokaler ersätta
befintliga lokaler bedömer universitetet att 8000 m2 krävs.
Om ytan inte kan ordnas samlat så kan GU tänka sig att den delas upp i två delar med
6000 resp. 2000 m2. I detta fall behöver studentservicefunktionen med ca 1000 m2, som
är den mest publika funktionen, ingå i den större delen.
Krav och kriterier

GU har som önskemål angivit att avståndet från huvudbyggnaden i Vasaparken till den
nya centrala administrationen bör vara ett ”kavajavstånd” så att man lätt kan ta sig
mellan enheterna och få en effektiv arbetsdag. På 5 minuter går man ca 400 meter vilket
av GU bedöms som ett acceptabelt avstånd, på 7,5 minuter går man ca 600 meter.
Vidare behöver den nya byggnaden vara centralt belägen, i närheten av de viktigaste
studentstråken för att få en effektiv kontaktyta med studenterna.

Universitetet och en hållbar stadsutveckling
GU är en viktig aktör i Göteborgs stadsliv med 5 500 anställda och ca 28 000 helårsstudenter. Totalt rör sig 50 000 studenter in och ut i GUs lokaler under ett år.
Verksamheten är uppdelad på central administration och nio fakulteter. Även på dessa
fakulteter finns det personal som organisatoriskt sorterar under den centrala administrationen. Ekonomi, fastighetsansvar m.m. är idag geografiskt uppdelade på många små
enheter utlokaliserade i Vasastaden. Till detta hyr man ca 1 400 parkeringsplatser, varav
700 finns på medicinareberget.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Verksamheten vitaliserar stora delar av Göteborg och många studenter blir kvar och
införlivas i stadens näringsliv. En framgångsfaktor är det centrala och ändå samlade
läget för undervisningen. Det är positivt för ett gott socialt liv och en begränsad
studentekonomi att ha mycket inom gångavstånd. På samma sätt ökar det effektiviteten
för de anställda om de kan ha nära till sina övriga kolleger i administrationen.
Likafullt finns det andra aktörer och andra intressen som vill ha del i centrala Göteborgs
mark och kontorsbestånd, det finns en konkurrens om ytan.
Ekonomi

För GUs administration är det bäst och mest rationellt att sitta i en byggnad nära
ledningen i den befintliga universitetsbyggnaden. Man önskar en ny byggnad för att
kunna skräddarsy denna för sina behov och för att kunna få en energisnål verksamhet ur
flera olika aspekter.
De befintliga lokalerna kan i stor utsträckning omvandlas till bostäder i attraktiva lägen.
För staden gäller det att hushålla med markresurserna i centrala staden.
GU behövs i centrum och det är inte önskvärt att den gamla universitetsbyggnaden får
en minskad betydelse.
Ekologi

Bakgrunden till avsikten att bygga ett nytt kontorshus är bl.a. att GU vill få effektivare
inre samband och minskade transporter, vilket är positivt både för stadsmiljön och för
resurshushållning i stort.
Ett nytt hus kan bli en byggnad där de ekologiska hållbarhetsaspekterna väger tungt och
där det även manifesteras i gestaltningen. Men även en gammal byggnad som får
förlängt liv kan vara en god lösning ur ekologisk synpunkt. Det nya som tillförs bör
hålla hög miljöprofil vilket är i enlighet med GUs eget miljöarbete.
Många människor förflyttar sig mellan GUs olika delar och till och från lokalerna. Detta
måste även fortsättningsvis ske i så stor utsträckning som möjligt till fots, cykel och
kollektivt.
I ett övergripande perspektiv är det önskvärt att utnyttja området i centrala Göteborg så
effektivt som möjligt. Här finns kollektivtrafiken och här har man nära till mycket. Men
det gröna är viktigt att värna av flera skäl, att ta del av Vasaparken eller annan parkyta i
anspråk är inte optimalt ur miljösynpunkt. Intressen måste vägas mot varandra och med
stor hänsyn, kompensationer och/eller andra åtgärder kan det vara lämpligt.
Socialt perspektiv

Vasastaden har förändrats över tid alltsedan de första husen byggdes. Stadsdelen
kommer fortsatt att utvecklas. Det som sker ska samtidigt garantera en trygghet och
säkerhet i vardagen, en fortsatt god boendemiljö, bra resmöjligheter för de som ska
jobba och studera här, samt möjligheter till rekreation. Här ska också fortsatt vara god
service – vilket talar för att GU ges stora möjligheter att vara kvar i centrala staden även
i framtiden – som kundunderlag men också som servicegivare.
Det är väsentligt att också väga in frågan om identitet och samhörighet. Dels ska man
som boende i Vasastaden känna igen sin stadsdel och känna sig hemma i den också om
fem år, dels ska man som student och personal på GU känna stolthet och engagemang.
Ett starkt universitet i centrala staden gynnar också integration och jämlikhet.
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Ett stort och viktigt hus

Göteborgs Universitet har en mycket hög ambitionsnivå vad gäller sin tilltänkta
administrationsbyggnad. Den ska manifestera det miljöarbete som sker, den ska vara ett
landmärke och en byggnad att även i alla andra avseenden vara stolt över. Detta kräver
också en placering i staden som matchar ambitionsnivån. Det innebär samtidigt att det
ska vara tydligt vem som huserar i byggnaden.
Olika tomter ställer olika krav på volymens utbredning i höjd och bredd. En byggnadsarea på 2000 m2 på marken innebär 4 våningar för att nå 8000 m2. Få centrala tomter är
så stora. En utbredning på 1000 m2 kräver följaktligen ett hus i åtta våningar. Få delar
av centrala staden tål den höjden. Den önskade kontorsytan är mycket stor och det kan
bli aktuellt att dela upp den i två byggnader.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Planeringsförutsättningar
Översiktsplan, riksintressen och andra ställningstaganden
Riksintresse

Vasastaden med Lorensberg och delar av Heden och Haga m.m. är en av landets största,
mest enhetliga och välbevarade stenstadsmiljöer. Planmönster, bebyggelse och planteringar präglas av höga arkitektoniska anspråk och illustrerar växlande stadsbyggnadsideal 1870-1930. Området utgör riksintresse för kulturmiljövården.
Även andra delar av utredningsområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.
Genom utredningsområdet finns även ett riksintresse för kommunikation, som avser den
planerade järnvägstunneln Västlänken.

Stadskärnan, 1600-talsstaden

Haga med Pustervik och
östligaste Masthugget

Vasastaden med Lorensberg
Stenstaden m.m.

Övre Johanneberg
Norra Guldheden

Riksintressen för kulturmiljövård, samt riksintresse för kommunikation, järnväg (Västlänken)
Översiktsplan

Samtliga lägen som studerats i denna utredning ligger inom vad som i Göteborgs stads
översiktsplan anges som Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor där det
önskvärda innehållet är en blandning av bostäder och icke störande verksamheter.
I översiktsplanens kapitel om utbyggnadsordning anges att Göteborg ska byggas inifrån
och ut, i första hand med inriktning på komplettering av den byggda staden i
kombination med byggande i strategiska knutpunkter.
I de områdesvisa inriktningarna kan man bl.a. läsa att för innerstaden gäller;
-

att eftersträva ett levande centrum med attraktiva stadsrum,
att blanda bebyggelse i form och funktion,

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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-

att öka bostadsinnehållet,
att värna de kulturhistoriska värdena och
att utveckla parkerna.

Detaljplaner

Ingen av de studerade platserna har byggrätt i gällande detaljplan som motsvarar
behovet vid en nybyggnad.
Parkprogram

Park- och naturförvaltningen har i sitt parkprogram formulerat fem strategier för att ta
vara på de möjligheter Göteborg har att bli en ännu mer upplevelserik parkstad och en
föregångare inom stadsplanering:
•
•

Karaktär – det nya som tillkommer ska förstärka de befintliga naturkaraktärerna.
Omhändertaget – de offentliga rummen bildar en helhet och de ska vara omhändertagna. Välskötta men olika och ge olika upplevelse.
• Inom räckhåll – det ska vara lätt att ta sig till stadens parker.
• Ställa till förfogande – man ger utrymme för privata initiativ i parkerna för att
tillgodose önskemål om delaktighet.
• Variation – vi är olika och har olika behov, parkerna ska därför också varieras.
Vidare har man tagit fram sociotoputredningar för många av kommunens grönytor.
Detta för att visa hur dessa nyttjas och av vem. I det kommande programarbetet ska
dessa värden vägas in.

Övriga planer och projekt
Trafik och infrastruktur

De planerade övergripande projekt som kan påverka en lämplig lokalisering av ett
kontorshus för universitetet är framför allt Västlänken och införandet av trängselavgifter.
Påverkan kan uppstå på flera sätt; Västlänkens planerade hållplatslägen kring
Hagakyrkan och kring Korsvägen, ytor som krävs för anläggningsarbeten, samt den
stora ökning av kollektivtrafik som planeras och de markanspråk som detta medför.
Dessutom kommer centrala staden påverkas genom tillfälliga parkeringar och
förbifarter, upplag av arbetsmaterial och bodar m.m.
Pågående program- och planarbeten

Flera program- och planarbeten pågår inom utredningsområdet. Det handlar t.ex. om
komplettering kring avenyn, komplettering vid Renströmsparken, program för
Grönsakstorget och Kungstorget, program för Skanstorget och program för Chalmers
Johanneberg.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Lokaliseringsstudie
Totalt har 20 alternativ studerats – samtliga belägna i mycket centrala delar av
Göteborg. Alla rymmer inte hela lokalbehovet. Kombinationer kan vara lämpligt för att
uppnå en lösning inom det önskade avståndet från universitetets huvudbyggnad i
Vasaparken.
Generellt kan sägas att för alla platser som diskuteras kan en exploatering medföra mer
eller mindre negativa konsekvenser, för stadsmiljön, stadsbilden och/eller kulturmiljön.
Därför behöver en bevakning ske under det fortsatta arbetet, för att se om lämpliga
lokaler i befintliga hus kan komma att bli lediga.

Studerat område

Studerade platser, siffror är kopplade till text nedan

1.

Schillerska

Den ursprungliga förfrågan om lokalisering av
förvaltningsbyggnad för GU gällde Schillerska
gymnasiets skolgård. Denna tomt har därför
studerats och redovisats i en tidigare utredning.
Kommunägd mark, i nuläget parkering/skolgård.
Här finns möjligt att tillgodose hela lokalprogrammet, men påverkan på stadsbilden och den
riksintressanta miljön är stor.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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2.

Vasaparken

Läget har studerats tidigare. Kommunägd mark, i
nuläget använt som parkområde. Att tillgodose hela
behovet om 8000 m2 här innebär stora ingrepp i
parken. En mindre tillbyggnad med till exempel
studentservice skulle kunna generera liv i parken,
och det ligger i ett huvudstråk. Ett komplement till
universitetets huvudbyggnad kan i långsiktigt perspektiv vara positivt för denna byggnads användning och bevarande.
3.

Hvidtfeldtsparken

Läget har studerats tidigare. Landsarkivet ägs av
KB Klippan och parken bredvid samt Hvitfeldtska
skolan ägs av kommunen.
Studenternas hus ska vara en fristående byggnad
och inte sammanblandas med universitetets förvaltning, men en fristående byggnad kan t.ex.
rymmas mot Viktor Rydbergsgatan eller längre in i
parken dockad till arkivet. Att tillgodose hela
behovet om 8000 m2 innebär stora ingrepp i parken.
Även om delar bör kunna bevaras får en byggnad
här stor påverkan på stadsbilden och det sammanhängande gröna stråket genom staden.
4.

Molinsparken

Kommunägd mark, i nuläget parkområde. Området
skulle kunna rymma en del eller möjligen hela
behovet, men samtidigt innebära ett stort ingrepp i
miljön och inkräkta på Vasakyrkans respektavstånd.

5.

Konsthögskolan Valand och HDK

Berörda fastigheter ägs av Higab respektive Kigab.
Används i dag av GU, men planer finns att omkring
år 2015 flytta verksamheterna till Campus
Näckrosdammen (se nr 20). Det förutsätter dock en
byggnation inom Campus Näckrosdammen som
staden ännu inte tagit ställning till.
HDK är en tydlig skolbyggnad medan kvarteret
som idag rymmer Konsthögskolan m.m. skulle
kunna studeras vidare som lokalisering av större
delen av administrationen - möjligen med ett
mindre komplement i Vasaparken eller på annat
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret

10(17)

ställe. Läget i staden är i det område GU önskar, vid
Vasagatan nära universitetets huvudbyggnad.
Befintliga lokaler ger dock inte fullt ut den
sammanflyttning som är grunden för GUs önskemål
om nya lokaler.
Kvarteren ligger inom riksintresseområdet.
Gällande plan för fastigheterna är 1866 års plan,
vilken inte ger någon detaljreglering av användning
etc.
6.

Berzeliigatan – Konserthuset

Kommunägd mark, i nuläget markparkering. Området är för litet för att rymma hela lokalprogrammet. Området har inte någon upplevd koppling
till universitetet utan snarare till kulturinstitutionerna vid Götaplatsen.

7.

Läraregatan – Gibraltargatan

Området ägs av Chalmersfastigheter, i nuläget ett
privat parkområde utan byggrätt. Byggnaderna
bredvid används bl.a. för Ekocentrum. Lokalprogrammet bör vara möjligt att rymma på den
aktuella ytan men Chalmers verksamhet kan behöva
expandera och ta området i anspråk. Här finns
också en risk för sammanblandning vad gäller vems
förvaltning som det är fråga om, GU eller
Chalmers, vilket möjligen inte är önskvärt.
8.

Kapellplatsen

Kommunägd mark, i nuläget en öppen plats och
viss parkering. Stadsbyggnadskontoret har arbetat
med ett program där bebyggelse diskuterades. Det
bedöms olämpligt att inrymma hela lokalprogrammet här, det går inte att förena med en kvarvarande platsbildning.
Skolan (inom Vasa kunskapscentrum) närmast
Landala torg kan kompletteras men detta område är
också något för litet för att rymma hela behovet.
Det finns även här en risk när det gäller identitet
och sammanblandning med Chalmers.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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9.

Skanstorget

Kommunägd mark, i nuläget torg som används för
parkering. Programarbete pågår. Kompletteringsbebyggelse bedöms preliminärt möjlig och på grund
av den bullerutsatta miljön är kontor troligen en
bättre användning än bostäder. Dock är 8000 m2
något mer än vad som preliminärt har bedömts
lämpligt. Parkeringen kan ersättas genom en
parkeringslösning under mark.

10. Haga Kyrkoplan

Kommunägd mark, som i nuläget används som park
kring Hagakyrkan samt Kurs- och tidningsbiblioteket. Området kommer att påverkas av
Västlänken och den station som planeras här med
uppgångar till marknivå. I och med detta kommer
området att bli viktigare även som bytespunkt för
lokaltrafiken och platsbehoven för detta kommer att
öka.

11. Pusterviksplatsen

Kommunägd mark, i nuläget i huvudsak markparkering och tankstation, samt plats för stråk och
vistelse längs Rosenlundskanalen. Området är smalt
och ett stråk längs kanalen bör hållas öppet, det kan
också vara svårt att bebygga området på ett bra sätt
ur stadsbilds- och kulturmiljösynpunkt. Lokalprogrammet bör vara möjligt att inrymma på
platsen.
Det är positivt med närheten till den planerade
Västlänksstationen. Samtidigt kan områdets östra
del med anledning av Västlänken vara svår att
planera för i nuläget eftersom stationens och
anläggningsarbetenas utbredning är oklar.
En stor underjordisk ledning genom området finns,
denna är kostsam att flytta.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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12. Rosenlundsplatsen

Kommunägd mark, i nuläget i huvudsak plats för
stråk och vistelse längs Rosenlundskanalen. Området kan möjligen påverkas av Västlänken.
Området ligger utanför de täta kvarteren inom
vallgraven, bredvid lägre friliggande byggnader på
kajen – Feskekörka och en kontorsbyggnad. I
Cityplan -97 (ej antagen) nämns platsen som
reservyta för ex. universitetets behov. Att inrymma
lokalprogrammet här innebär dock ett ca 10
våningar högt hus vilket skulle innebära kraftig
påverkan på stadsbilden och därmed kulturmiljön
inom riksintresset.
13. Grönsakstorget och Kungstorget

Kommunägd mark, i nuläget torg som används för
parkering och för torghandel. För att rymma
lokalprogrammet på Grönsakstorget krävs minst 6-7
våningar på hela torget.
Att helt bebygga något av dessa torg inom vallgraven bedöms innebära kraftigt negativ påverkan
på riksintresset. Programarbete pågår för torgen.

14. Kungsparken och Nya Allén m.m. – Charles
Felix Lindbergs plats

Inom parkområdet längs Parkgatan och Nya Allén
finns stora kommunägda obebyggda områden.
Parkstråket är mycket värdefullt och viktigt för
förståelsen av stadens utveckling. En del som är
tänkbar att bebygga kan vara Charles Felix Lindbergs Plats (f.d. Högskoletomten). Det är i nuläget
en grön plats som i viss mån används för vistelse.
Området ingår i riksintresse för kulturmiljövård.
Byggbar yta är max 2000 kvm.
Del av Charles Lindbergs plats kan komma att
användas för en kollektivtrafikhållplats, i enlighet
med förslag i K2020.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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15. Heden, längs Parkgatan/Södra Vägen

Kommunägd mark, i nuläget används ytan i
huvudsak för markparkering och busshållplatser. I
program för Heden/Avenyn diskuteras översiktligt
bebyggelse för bostäder på någon mindre del av
Heden. Området längs Parkgatan planeras för att
användas för utökade ytor för kollektivtrafiken och
ingår i K2020. Det är osäkert hur detta kan komma
att påverka ytorna mot Södra vägen. Lokalprogrammet kan rymmas här.
Området ligger i ett område som upplevs något
perifert i förhållande till GU:s verksamhet.
16. Heden, längs Engelbrektsgatan

Kommunägd mark, i nuläget markparkering.
Området kan rymma lokalprogrammet. I program
för Heden/Avenyn diskuteras översiktligt bebyggelse för bostäder på någon mindre del av Heden.
Området ligger i ett område som upplevs något
perifert i förhållande till GU:s verksamhet.

17. Berzeliigatan – Södra Vägen

Området ägs av kommunen och hyser idag ett
parkeringsdäck av tillfällig karaktär, det kan ses
som en resurs för kommunen när ett särskilt behov
uppstår. Området kan tåla en hög exploatering och
rymmer troligen betydligt mer än GU:s behov.
Universitetets lokaler skulle kunna vara del i en
sådan exploatering, men tidshorisonten för detta är
oklar.

18. Artisten – Gösta Rahmns gata

Området ägs av Parkeringsbolaget och utgör i dag
ett parkeringsdäck. Området kan rymma högst ca
1000 m2/plan och rymmer således inte lokalprogrammet. Området kan istället bli aktuellt att ta i
anspråk för undervisning eller fakultetsadministration om man väljer att lokalisera fler av de
konstnärliga utbildningarna hit. Gällande detaljplan
anger garage.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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19. Korsvägen – öster om universitetsbiblioteket

Området är kommunal mark och använd idag som
park. Johannebergs landeri samt omgivande kvarter
är kulturintressant bebyggelse. Parkytan är
landeriets gamla trädgård och ligger på en platå
ovanför Korsvägen. Den omgivande bostadsbebyggelsen är i 6 våningar. Området rymmer de
efterfrågade 8000 m2. En stor del av parkmarken
kan bli kvar vid en lokalisering hit men påverkas
starkt.
Läget nära en framtida Västlänksstation är bra och
byggnaden kan bli en tydlig koppling upp mot
universitetsområdet och Götaplatsen. Universitetet
har idéer om att skapa ett stråk mellan Korsvägen
och Götaplatsen, över Campus Näckrosdammen.
Det är idag oklart hur området påverkas av Västlänken under byggskedet och även vad gäller slutlig
lösning på trafikföring och stationsutformning.
20. Renströmsparken, Näckrosdammen

Området ägs av Akademiska hus och Göteborgs
Stad. Markanvisning har lämnats till Akademiska
hus man har för avsikt att bygga ca 7000 kvm.
Universitetet har planer på att flytta HDK och
Valands konsthögskola hit, vilket kan medföra att
andra lokaler blir lediga. Detta kan i sin tur leda till
att rockader möjliggörs i Vasastan (se 13).
Wallenstam planerar att bygga 4-5000 kvm
bostäder och 4-5000 kvm verksamhet vid
Carlandersplatsen, fastighetsnämnden gav markanvisning för detta i juni 2010. Ett alternativ är att
GU utnyttjar de sistnämnda 4-5000 kvm för
administration och lokaliserar de resterande till
Vasaparken eller annan plats.
Programarbete har genomförts och planarbete för
både Wallenstam och Akademiska hus startar 2011.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Sammanfattning av studerade alternativ
Matrisen är en sammanfattning av ovanstående beskrivningar:
Plats Avstånd till
huvudbyggnad
1
Inom 400 m
2
0
3
Inom 400 m
4
Inom 400 m
5
Inom 400 m

Ryms
ytan
Ja
Ja
Ja
Tveksamt
Ja

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nej
Ja
Tveksamt
Tveksamt
Tveksamt
Ja
Tveksamt
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

Inom 500 m
Inom 600 m
Inom 600 m
Mer än 600 m
Inom 600 m
Mer än 600 m
Mer än 600 m
Inom 600 m
Inom 500 m
Inom 500 m
Inom 600 m
Inom 600 m
Inom 600 m
Mer än 600 m
Mer än 600 m

GUs
värdering *
(1)
(2)
(3)
(3)
(3, förutsätter
till-/ombyggnad)
(4)
(4)
(4)
(4)
(3)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)

Kommentarer
Ursprungligt förslag
Intrång i park
Intrång i park
Intrång i park
Befintliga byggnader
Kan behövas av CTH
Tar platsbildning i anspråk
Påverkas av Västlänken
För stort för platsen
För stort för platsen
K2020 anspråk, parkintrång
Delvis K2020 anspråk
Om bebygga → bostäder
Rymmer mer än behovet
Ägs av Parkeringsbolaget
Påverkas av Västlänken
Ägs delvis av Akadem hus

*GUs värdering: (1) = utmärkt, (2) = bra, (3) = mindre bra, (4) = ointressant.

Slutsats
Höga krav på förhållningssättet till stadsbild och befintlig bebyggelse är självklart i de
centrala lägen som diskuteras. Större delen av lägena kräver antikvarisk hänsyn då de
ligger inom riksintresseområden för kulturmiljövård. Flera av de utredda platserna tar
parkmark i anspråk vid en lokalisering vilket gör att kompensationsåtgärder behöver
diskuteras.
De flesta lägena ligger på kommunal mark och staden har därmed stor rådighet över hur
marken ska användas.
Alla studerade tomter rymmer inte de efterfrågade 8000 m2. Alla ligger heller inte inom
kort gångavstånd från huvudbyggnaden i Vasaparken. Det är därmed endast ett fåtal av
de studerade lägena som GU anser uppfyller kraven på en ny lokalisering av sin centrala
förvaltning. De befintliga lokalerna för Valand (nr 5) bedöms inte av GU som ett
aktuellt alternativ i nuläget, men under förutsättning att befintliga verksamheter flyttar
till Campus Näckrosdammen, och att en ombyggnad/tillbyggnad kan göras för att få
kvarteret mer ändamålsenligt, så kan kvarteret lösa hela eller delar av lokalbehovet.
De platser som kvarstår som mest aktuella att pröva i ett program, inför ett upprättande
av detaljplan, är således lägena 1, 2, 3, 4 och 5. En tänkbar lösning är att kombinera två
av dessa lägen, för att eventuellt minska negativa konsekvenser.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Utredningens slutsats gällande platser lämpliga att studera vidare i program

Några av de frågor som måste besvaras i ett programarbete är:
• Påverkan på stadsbilden och på riksintresset för kulturmiljövården
• Volymstudier
• Övergripande gestaltningskrav för respektive läge
• Konkurrerande anspråk: park, kollektivtrafik m.m.
• Vilka kompensationsåtgärder som kan komma att krävas
• Påverkan på rörelserna och det sociala livet i Vasastaden
• Möjligheten att dela upp de önskade 8 000 m2 på två enheter/tomter

Bilagor
Kontor för universitets behov, underlag för lokaliseringsutredning. Göteborgs
universitet 2011-08-25.

Underlag
Förstudie till miljökonsekvensbeskrivning; Schillerska tomten Vasastaden 116:2.
Stadsbyggnadskontoret november 2010.
Antikvariskt underlag; Schillerska tomten, Vasaparken & anslutande gaturum.
Stadsbyggnadskontoret maj 2010.

Fredrik Söderberg
Planarkitekt (SBK)

Malin Häggdahl
Planarkitekt (SBK)

Ann-Sofie Jeppson
Arkitekt (FK)

Johan Altenius
tf Planchef
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Göteborgs universitet
Per Sundqvist
Fastighetschef

Kontor för universitetets behov –
underlag för lokaliseringsutredning
2011-08-25 Diarienr:
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Göteborgs kommun stadsbyggnadskontoret

Inledning
Göteborgs universitet har fått som uppgift att tydliggöra behoven av nya lokaler samt beskriva hur universitetet avser att arbeta med hållbarhetsfrågorna när universitetet blickar
framåt med avseende på ny studentservice- och förvaltningsbyggnad i centrala Göteborg
för universitetets gemensamma förvaltning.
En projektgrupp har bildats inom universitetet för att ge lokaliseringsfrågan en bred genomlysning med avseende på dessa behov. Projektgruppen består av representanter från
Fastighetsavdelningen, Ekonomiavdelningen, Miljöenheten, Informationsenheten och Personalavdelningen.
De förslag till lokalisering som har framkommit pekar på flera möjligheter och svårigheter.
I det bilagda materialet framstår i första hand Schillerska tomten och även Vasaparken som
alternativ vilka rymmer stora utmaningar när det gäller antikvariska och gestaltningsfrågor.
Närheten till universitetsledningen i Vasaparken och det livliga studentstråket längs Vasagatan är viktiga för ett nytt studentservice- och förvaltningshus. Flera andra alternativ har
diskuterats i projektgruppen och dessa ser universitetet fram emot att genomlysa i samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret.

Bakgrund
Identitet och image
Alla svenska lärosäten lever i en värld med kraftigt ökad konkurrens om resurser och tydligt uttalade krav på profilering. Konkurrensen om lärare, forskare, studenter och forskningsmedel hårdnar och internationella rankningar av universitet och högskolor spelar en
allt större roll. En otydlig bild av vårt universitet ger oss en sämre position än vi förtjänar.
Från regeringshåll finns ambitionen att utveckla Sverige till en av världens främsta kunskapsländer. Det ställs också stora krav på internationalisering.
Göteborgs universitet är ett stort och brett universitet med många kvalificerade utbildningar
och starka forskningsmiljöer. Bland universitetets fakulteter ryms flera välkända och starka
varumärken. Samverkan med omvärlden är omfattande.

Göteborgs universitet
Vasaparken, Box 100, SE 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.gu.se
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I takt med att konkurrenstrycket ökar inom universitetssektorn, växer också behovet av att
tydliggöra bilden av Göteborgs universitet, som ett sammanhållet universitet, såväl internt
som externt. Undersökningar visar att Göteborgs universitet uppfattas som splittrat både
internt och externt. Det leder också till att anställda upplever en känsla av bristande tillhörighet.
Identitet byggs genom kommunikation, produkter, tjänster, beteende och miljöer. Universitetets byggnader är viktiga byggstenar för att förmedla värden som öppenhet, kvalitet, samhällsengagemang och hållbarhet. Göteborgs universitet ska vara en förebild, en föregångare
och skapa förutsättningar för upplevd kvalitet. Universitetet måste upplevas som trovärdigt,
den kommunicerade bilden ska överensstämma med den upplevda.
Göteborgs universitets miljöprofil
Vi vill vara ett universitet som bidrar till hållbar utveckling såväl socialt som kulturellt och
ekonomiskt, liksom vi vill stå för hög kvalitet i en akademisk bildningstradition, skriver styrelsens ordförande Carl Bennet och rektor Pam Fredman i ”Kvalitet och förnyelse, Strategier för Göteborgs universitet 2011–2012”. Vidare skriver man att det globala ansvaret också är vägledande för den miljöprofil som har utvecklats tillsammans med Chalmers.
Hållbar utveckling är angeläget för oss, vi prövar alltid de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. Det gäller både människor och naturresurser och utgår från en helhetssyn på samhällets behov, förutsättningar och problem. Göteborgs universitet är internationellt unikt genom att ha blivit dubbelt miljöcertifierat. Miljöprofilen präglar både utbildning och forskning och utgör ett av universitetets profilområden. Samtliga utbildningar har miljöklassificerats och miljöforskningen är prioriterad.
”Att verka för det hållbara samhället” är ett av Göteborgs universitets kärnvärden. Detta
manifesteras inte minst genom universitetets profilering mot hållbar utveckling inom både
forskning, utbildning och samverkan med samhället. Göteborgs universitet har i dagsläget
538 utbildningskurser, 59 utbildningsprogram, och 316 forskare i hållbar utveckling.
I universitetets miljöpolicy står att "Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö"
Vid nybyggnation finns särskilt goda förutsättningar att välja systemlösningar med god
prestanda ur hållbarhetssynpunkt. Göteborgs universitets senaste nybygge, Idrottshögskolan på Skånegatan, invigdes under mars 2011, uppfyller som andra byggnad i Sverige nivå
Guld inom ramen för miljöklassningssystemet Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad byggnad). I universitetets handlingsplan för Miljö och hållbar utveckling 2011-2015 finns ett
ambitiöst mål formulerat för nybyggnation: ”Vid nybyggnationer ställa miljökrav motsvarande Miljöklassad byggnad nivå Guld”.
Cityuniversitet och stadsdelen centrum
Göteborgs universitet är idag Sveriges kanske populäraste universitet med det totalt sett
högsta söktrycket i landet till våra utbildningsplatser. En stor anledning till detta är den
långsiktiga satsningen som vi delar med Göteborgs kommun att etablera Göteborgs universitet som ett tydligt cityuniversitet med merparten av all verksamhet i centrala staden. En
profilerande byggnad för studentservice och universitetsförvaltning som ligger nära eller i
direkt anslutning till studentstråket på Vasagatan och med närhet till universitetets huvudbyggnad i Vasaparken är en tydlig markering i denna riktning
Ett led i denna satsning är även att förstärka universitetets campus vid Näckrosdammen
genom en utbyggnad av Humanisten och Artisten med en tydligare knytning och kommunikation mellan Götaplatsen, Korsvägen och evenemangstråket.
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Sahlgrenska akademin på Medicinarberget söker möjlighet att samla all forskning och utbildning inom lifescienceområdet genom en utbyggnad av Medicinarlängan och med en
bättre kommunikation med Sahlgrenska sjukhuset och Linnéplatsen.
Handelshögskolan är trångbodda och deras lokalbehov ökar. En tillbyggnad i hörnet Vasagatan Haga Kyrkogata skulle kunna lösa detta, men även den planerade nybyggnationen på
Skanstorget är av intresse.
Göteborgs universitet har ambitionen att var ett modernt universitet vilket innebär:
- att universitetet har en tydlig fysisk närvaro och stark identitet i staden;
- att universitetet har en tydlig vision och strategi för sin fysiska miljö;
- att universitetet ständigt har en löpande och nära dialog med sin omgivning;
- att universitetet säkerställer möjligheter för snabb reaktion i en föränderlig värld;
- att universitetet inte bara ska erbjuda attraktiva studie- och forskningsmiljöer, utan också
attraktivt boende för studenter och utländska gäster;
- att universitetet har en tydlig hållbarhetsstrategi som genomsyrar hela verksamheten.
I kommunens dokument Om stadens utformning Stadsbyggnads kvaliteter Göteborg, 6 maj
2008, formuleras en förståelse för förändring och för att hantera tillväxt och profilering.
”Många näringar, som är viktiga för Göteborg, har behov av att använda och förändra stadens rum och byggnader.” Gällande stadsförnyelse och förtätning finns tydliga utgångspunkter för gestaltning. ”Den tredje uppgiften är att gå varsamt fram med alla de historiska
spår vi ser i bebyggelsen, som bidrar till att forma det genuint göteborgska. Det kan vara
skalan i bebyggelsen, ett grönt parti med en speciell historia eller en viktig utblick mellan
husen. Det kan också gälla att ett nytt hus med sitt arkitektoniska uttryck visar hänsyn till
omgivande bebyggelse.”
I kommunens dokument Program för bostäder, miljöanpassat byggande Göteborg, Fastställd av fastighetsnämnden 5 april 2009, anges Göteborgs roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle ”att Göteborgs Stad ska ta del av utvecklingen av Sverige till ett ekologiskt
hållbart samhälle genom att bygga storstaden där konkurrenskraft och bärkraft går hand i
hand”. Utgångspunkten är tydlig ”Ett miljöanpassat byggande är fundamentalt i en hållbar
stadsutveckling”. I dokumentet formuleras också ett förhållningssätt till gestaltning av den
hållbara byggnaden ”Den hållbara byggnaden beskådas inte längre som en ensam solitär
utan som en integrerad del av staden och samhället som helhet, allt påverkar på ett eller
annat sätt allt.”
Nedan följer ett urval av texter med utgångspunkt för hållbar utveckling av Stenstaden i
stadsdelen Centrum. Texterna är hämtade från: (7) Centrum beskrivning av stadsdelen,
mars 2008, Om stadens utformning Stadsbyggnads kvaliteter Göteborg, 6 maj 2008 och
Program för bostäder, miljöanpassat byggande Göteborg, Fastställd av fastighetsnämnden
5 april 2009.
En väl utformad, attraktiv stadsmiljö är ett intressant medel bland många andra för att stärka Göteborgs ställning i omvärlden och skapa gynnsamma förutsättningar för företag, samtidigt som de grundläggande dragen i stadens karaktär inte får försvagas. Stads- och regionkärnan, som i princip omfattar Göteborgs centrala delar på båda sidor om älven, utgör en
viktig nod för näringsliv, utbildning, kultur, nöje och evenemang.
Inom stadsdelen Centrum finns en stor mängd kulturhistoriskt värdefulla miljöer som kräver stor varsamhet. Dessa utgör en viktig del av stadens attraktionskraft och mångfald och
lockar även en stor mängd turister. Stadsdelsområdet Centrum uppvisar mycket av det som
är Göteborgs egenart. Samtidigt är det en utmaning att utvidga kärnan med en blandad,
mångsidig, unik och attraktiv stadsmiljö, vilket bidrar till att skapa den kreativa miljö som
befrämjar företagslokalisering.
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Ny arkitektur i befintlig miljö ska utgå från ett förhållningssätt till omgivningen som skapar
ett läsbart sammanhang mellan nytt och gammalt. Olika epoker kan finnas sida vid sida,
vilket ger stabilitet. Kompletteringar i stadsdelarna ska ske med respekt för stadsmönster.
Stadsplaneringen ska vidare främja blandning, tillgänglighet, öppenhet och tydliga sammanhang i den fysiska miljön som bidrar till en ökad integration i Göteborg. En stad där
olika människor kommer i vardaglig kontakt med varandra är långsiktigt mer hållbar än om
människor lever och rör sig åtskilda från varandra.

Syfte och mål
Syftet är att genom hållbart byggande, som en integrerad del av staden, stärka Göteborgs
ställning i omvärlden och Göteborgs universitets konkurrenskraft nationellt och internationellt.
Målet är skapa ett synligt, tillgängligt, inbjudande, öppet och sammanhållet universitet i
stadens centrum. En visionär hållbar profilbyggnad och en tydlig policy för utveckling av
profilerande campusbyggnader för Göteborgs universitet.

Utgångspunkter
Göteborgs stad
Nedan visas en bild hämtad från (7) Centrum beskrivning av stadsdelen, mars 2008, föreställande områden för KULTUR, EVENEMANG OCH UTBILDNING. Här beskrivs olika
stråk i Göteborgs stad där området för utbildning och utbildningsstråken inte är komplett.

Vasagatan har genom åren utvecklats till Göteborgs studentstråk och tillfört gatan ett rikligt
folkliv och en mängd caféer och restauranger. Det är ett huvudstråk för kollektivtrafiken
och har en avskild livligt trafikerad cykelväg. I gatans ena ände ligger Handelshögskolan
och den samhällsvetenskapliga fakulteten, i mitten universitetets huvudbyggnad i Vasaparken och i dess andra ände Avenyn. I de nära omgivningarna ligger dessutom Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Pedagogen, Valands Konsthögskola och Högskolan för Design och
Konsthantverk, HDK. Det är heller inte långt till Högskolan för scen och musik med bygg-

5/7

naden Artisten och Humanistiska fakulteten med byggnaden Humanisten. Nära Vasagatans
studentstråk uppehåller sig nästan hälften av universitetets 50-tusen studenter inom normalt
gångavstånd.
För att tydligare formera universitetets platsspecifika kluster av underliggande lärosäten har
campusområden börjat ta form. Universitetets huvudbyggnad i Vasaparken utgör en nod.
Campusområdena är:
Linné med Annedalsseminariet, gamla KK2 och Psykologen samt Haga med Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan och Kungliga tidningsbiblioteket där tillsammans
ca 9 000 studenter dagligen uppehåller sig. Medicinarberget med Medicinarlängan, Hälsovetarbacken, Odontologen och Zoologen med ca 6 000 studenter, tillsammans med närliggande Geovetarcentrum och Botan. Näckrosdammen med Humanistiska fakulteten, Högskolan för scen och musik (Artisten) och Universitetsbiblioteket med tillsammans ca 6 000
studenter. Pedagogen, Utbildningsvetenskapliga fakulteten med ca 3 000 studenter
Utöver dessa områden delar Göteborgs universitet campusområden med Chalmers i Johanneberg och IT-fakulteten på Lindholmen. Totalt har Göteborgs universitet närmare 50 000
studenter under ett år och som omräknat till helårsstudenter blir nästan 27 000.

Göteborgs universitet, Cityuniversitetet, i centrum. Blå områden är universitetet och ljusgrå
är de universitetet samverkar med. Vitmarkerat område med orangea fyrkanter är där Gemensamma förvaltningen fysiskt befinner sig i dagsläget.
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Organisation
Göteborgs universitets Gemensamma förvaltning uppgår till totalt 659 anställda (inklusive
lokalvård). De finns i dag i huvudsak placerade i kv. Linden vid korsningen mellan Karl
Gustavsgatan och Föreningsgatan, i det stora bostadshuset på Vasagatan 33, samt i Betlehemshuset mitt emot Schillerska och med några mindre enheter i Studenternas hus och vid
Kapellplatsen.
Förvaltningen består av:
• Förvaltningschef
Projektkontoret
Kommunikationschef
Förvaltningsråd
Förvaltningssekreterare
Miljöenheten
• Analys och utvärdering
• Ekonomiavdelningen
• Externa relationer
• Fastighetsavdelningen
• Lokalvården
• IT ledning
• IT service
• Personalavdelningen
• Serviceavdelningen
• Studentavdelningen
• Universitetsledningens kansli
Behov för studentservice- och förvaltningshus
Studentperspektiv
En lösning behöver tas fram för att underlätta för de tusentals ungdomar som väljer att studera i vår stad genom att tydliggöra bilden av Göteborgs universitet och dess tjänster och
service.
Genom att förlägga studentservicen i direkt anslutning till de stora stråken i centrum skulle
stadsfunktionen av nod förstärkas för de universitetsgemensamma service- och tjänstefunktionerna. Det är dessutom viktigt att fortsätta vår etablering i centrum och förtydliga vår
närhet där det finns goda kollektiva kommunikationer och där studenterna rör sig. Ett tydligt sådant område är Vasagatan där studentnärvaron är mycket stark och tydlig:
”Stadsdelens innehåll har varit i ständig förändring sedan dess uppförande. Högborgerliga bostadskvarter har gått via kontorisering till studentifiering. Idag bidrar det studentikosa innehållet till en levande stadsbild” 1
Organisation- och medarbetarperspektiv
Gemensamma förvaltningen sitter idag på många olika adresser i centrala staden. Den centrala administrationen måste ständigt utvecklas och förbättras för att möta behoven hos
kärnverksamheten: forskning, utbildning och samverkan med samhället. Tjänstedesign är
att alltid sätta brukaren och dess behov i fokus. Målsättningen är att skapa en arbetsmiljö
som sätter medarbetarens behov i centrum och ger förutsättningar för kreativt och hållbart
arbete. Gemensamma ytor och naturliga möten leder till en kreativ miljö.

1

Antikvariskt planeringsunderlag 2010-04-30, ”SCHILLERSKA TOMTEN, VASAPARKEN & ANSLUTANDE GATURUM, Stadsbyggnadskontoret.
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Den centrala administrationen är inne i ett utvecklingsskede där ambitionen är att åstadkomma öppenhet och naturlig samverkan mellan enheterna. Då dessa idag finns på olika
adresser saknas det närhet, funktionella ytor och naturliga mötesplatser.
För att kunna leva upp till de ökande effektivitetskrav som ställs på organisationen från
regering, allmänhet och studenter och ha möjlighet att minska de onödiga miljöbelastningar
som interna person-, post- och godstransporter orsakar bör universitetets centrala studentservice tillsammans med den gemensamma förvaltningen samlas under ett tak nära universitetsledningen i Vasaparken och det livliga studentstråket på Vasagatan.
Universitetets gemensamma förvaltning hyr idag nästan 10 000 kvm i centralt belägna fastigheter. Ett nytt hus ska innehålla moderna och betydligt yteffektivare lokaler för studentservice och universitetsadministration med en väl tilltagen entré och möteslokaler samt arbetsplatser för ca 400 personer på en yta av närmare 8 000 kvm. De drygt 4 000 kvm kontorslokaler som tomställs och som tidigare var bostäder kan återställas till bostäder. Ett nytt
studentservice- & förvaltningshus i centrum kommer inte att medföra någon ökad biltrafik
eller ökat parkeringsbehov för de personer som arbetar i huset. De parkeringsplatser som
idag hyrs i närheten kommer att behållas och någon utökning kommer ej att behövas för
universitetets räkning.

Sammanfattande målbild
En profilerande byggnad för studentservice och universitetsförvaltning som ligger nära eller i direkt anslutning till studentstråket på Vasagatan och med några minuters gångavstånd
till universitetets huvudbyggnad i Vasaparken är målsättningen. Den ska uttrycka stark
framtidsvision, vara en förebild och en föregångare inom hållbart byggande. Den ska tillföra en positiv utveckling för staden och vara ett spännande tidsgrepp. Byggnaden kan både
som stadsfunktion och gestaltande del av staden vara unik och attraktiv utan att för den
skull bli en solitär som inte visar hänsyn till omgivande bebyggelse. Den ska visa respekt
för den Göteborgska egenarten, formad efter stadens förutsättningar. Göteborgs universitet
och staden Göteborg är i ständig förändring, en profilerande byggnad ska uttrycka förändring, bygga kultur och förmedla värderingar.

Per Sundqvist

