maj 2012
dnr: 0735/04

Programförslag

Program för kontorslokaler
för Göteborgs universitet i
Vasastaden
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Bild 1-5 över de olika lokaliseringsalternativen
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1 Nybyggnation i kv Sälgen
2 Nybyggnation i Molinsparken		
3 Om- och nybyggnation i kv Kronoberg
4 Nybyggnation i Vasaparken		
5 Nybyggnation i Hvidtfeldtsparken

Bakgrund och syfte

Syftet med programarbetet är att studera förutsättningarna
för att samla studentservice och den gemensamma
förvaltningen för Göteborgs universitet, som idag hyr lokaler
på ett flertal platser, i en ny byggnad i nära anslutning till det
stora studentstråket längs med Vasagatan i Vasastan.
Göteborgs universitet driver en långsiktig satsning
tillsammans med kommunen att etablera universitetet som
ett cityuniversitet med merparten av all utbildning i den
centrala staden. Detta programarbete är ett led i denna
utveckling.
Programområdet tillhör stadsdelarna Vasastaden och
Lorensberg som ligger i centrala Göteborg och karaktäriseras
av en tät stenstadsbebyggelse varav mer än 2/3 är uppförd
före år 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 Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse i Göteborg, ett program för bevarande.
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. Vasagatan är ett huvudstråk för kollektivtrafiken
och i gatans allé finns ett livligt trafikerat cykel- och
gångstråk.
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 exponering för att underlätta kontakten med
studenterna.

Tidigare utredningar
En lokaliseringsstudie som studerar totalt 20
lokaliseringsalternativ, alla belägna i centrala delar i
Göteborg har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret.
De alternativ som bedömdes som lämpliga att studera
vidare i lokaliseringsutredningen ingår i Förstudie till
miljökonsekvensbeskrivning. Utifrån alternativen har ett
antal schematiska och sinsemellan jämförbara volymskisser
med utgångspunkt i universitetets lokalprogram tagits
fram och konsekvensbeskrivits gentemot ett antikvariskt
underlag.
Det Antikvariska planeringsunderlaget som tagits fram har
undersökt Vasastadens karaktär och identitet och
delområden av den stadsmiljö vari de lokaliseringsalternativ
som ingår i miljökonsekvensbeskrivningen finns. Ett särskilt
fokus har riktats mot två byggnader; Schillerska Gymnasiet
och Universitetets huvudbyggnad med anledning av GU:s
intresse att utveckla sin verksamhet i dessa områden.

Aktuella lokaliseringsalternativ/ Programförslag
Följande fem lokaliseringsalternativ är nu aktulla i detta
programarbete. Dessa är:
1.
2.
3.
4.
5.

Nybyggnation i kv Sälgen
Nybyggnation i Molinsparken
Om- och nybyggnation i kv Kronoberg
Nybyggnation i Vasaparken
Nybyggnation i Hvidtfeldtsparken

Universitetets lokalprogram omfattar 8000 kvm BTA varav
1000 kvm i markplanet.
Förslagen har studerats oberoende av att en lösning för
tillkommande parkering har redovisats.

De enheter inom universitetets studentservice och
gemensamma förvaltning som har behov av att flytta uppgår
till totalt 400 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
bruttoarea (BTA), för studentservicefunktionen, den mest
publika funktionen krävs ca 1000 kvm BTA lätt tillgängligt i
markplanet.

Tänkbar plats för ny byggnad
Tänkbar plats i befintliga
lokaler använda av GU

13
13

12

Radie 400 m resp 600 m till
huvudbyggnad
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Stadsdelen Vasastaden (heldragen markering) samt Göteborgs universitets
lokalisering i staden (cirkelmarkeringar)
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Studerade altenativ i lokaliseringsutredningen
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Studerade lokaliseringsalternativ för GU:s lokalbehov

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) gäller 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. Stora 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

kyrkogata. Kvartersbebyggelsen tar hela Molinsparken i
anspråk. För att rymma lokalbehovet föreslås byggnaden
uppgå till fyra våningar.
Lokaliseringsalternativ 3 a-b:
Om- och nybyggnation 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 ersätts med nya ändamålsenliga
lokaler i fyra våningar, vilket motsvarar höjden på
omkringliggande bebyggelse.
En andra volymstudie (3b) innebär 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 innebär 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/volym är tänkbara
Lokaliseringsalternativ 5:
Nybyggnation i Hvidtfeldtsparken
Volymstudien innebär 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/volym är tänkbara.

Frågor i Programarbetet

Programmet prövar GU:s lokalbehov på fem olika platser i
Vasastaden. I förstudien till MKB som hör till planhandlingen
bedöms konsekvenserna av respektive förslag. Med detta
material som underlag vill planprogrammet ställa frågan
vilket alternativ som vid en sammanvägd bedömning ger
den bästa helhetslösningen. Programfrågor är de aspekter
som programarbetet avser belysa, och som därmed är särskilt
viktiga att diskutera under programsamrådet. Hur kan dessa
aspekter påverkas? Påverkas de positivt eller negativt?
Måluppfyllelse
•

Möjlighet till funktionella lokaler för GU i ett
lättillgängligt läge

Kulturmiljö och stadsbild
•
•
•
•

Påverkan på riksintresset för kulturmiljövård
Påverkan på kvartersmiljö och enskilda byggnader
Påverkan på parkmiljön
Påverkan på stadsrum

Vad händer nu?

Planeringsprocessen regleras i Plan- och Bygglagen (PBL) och
innehåller flera olika skeden. Den mer detaljerade
planeringen sker ofta i form av program eller detaljplaner.
Göteborg stad har beslutat att upprätta ett program. I
programmet sätter kommunen upp utgångspunkter och mål
för detaljplanen. Denna skrift utgör ett planprogram.
Detta material utgör underlag till programsamråd
som ger allmänhet, myndigheter, organisationer med
flera möjligheter att lämna synpunkter på innehållet.
Stadsbyggnadskontoret kommer därefter att samla ihop
och i en samrådsredogörelse svara på de synpunkterna
som kommer fram. Efter programsamrådet kan
byggnadsnämnden besluta att upprätta detaljplan för
kontorslokaler för GU.

Programsamråd

Program med underlagshandlingar finns utställt
på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20.

Grön- och friytor
•
•
•

Konsekvenser för lek och rekreation
Upplevelsevärden
Möjliga kompensationsåtgärder

Handlingarna finns även på Göteborgs Stads
hemsida:
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt/

Levande trygg stad
•
•
•

Mötesplatser
Stråk och rörelsemönster
Trygghet

Ett informationsmöte hålls i universitetets
huvudbyggnad i Vasaparken, Universitetsplatsen
1, den 29 maj kl 18.00.

Konkurrerande anspråk
•
•

Påverkan på befintliga funktioner
Genomförbarhet

Synpunkter tas emot skriftligt senast den 26 juni
2012 under adress Stadsbyggnadskontoret, Box
2554, 403 17 Göteborg
eller via e-post sbk@stadsbyggnad.goteborg.se.
Ange din adress, fastighetsbeteckning (om
aktuellt) samt ärendets diarienr 0735/04.

Ansvariga tjänstemän

program för bevarande, Stadsbyggnadskontoret och
Kulturförvaltningen/Stadsmuseet Göteborg, 1999

Fredrik Söderberg, Stadsbyggnadskontoret

Konsult för programhandling

•

Jonas Zetterberg, White arkitekter

Denna inrymmer beskrivningar av lokaliseringsalternativen och dess konsekvenser. I sammanfattande
matriser i dokumentets sista del ges läsaren en
översiktlig bild över påverkan på riksintresset samt
funktionsduglighet för universitetet, påverkan vad
gäller den sociala miljön och påverkan vad gäller
trafiktillgänglighet.

Arbetsgrupp

Ovanstående samt
Anna Reuter Metelius, Tyréns
Ulla Antonsson, White
Sara-Louise Ylander, White
Malin Häggdahl, Stadsbyggnadskontoret
Ann-Sofie Jeppson, Fastighetskontoret

Övriga dokument
•

Lokaliseringsutredning, kontorslokaler för Göteborgs
Universitet, Stadsbyggnadskontoret, 2011-10-04

•

Kontor för universitetets behov – underlag för
lokaliseringsutredning. 2011 08 25

•

Översiktsplan för Göteborg, KF 20090226

•

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg, ett

Program för kontorslokaler för Göteborgs universitet i
Vasastaden, Förstudie till Miljökonsekvensbeskrivning,
Stadsbyggnadskontoret 2012-05-03

•

Antikvariskt planeringsunderlag, Fördjupad
riksintressebeskrivning för delar av Vasastaden och
Lorensberg, Stadsbyggnadskontoret 2012-05-03
Denna inrymmer karakteriseringsbeskrivningar och
analyser av stadsstrukturen, platser, byggnader och
gaturum inom ett antal delområden i Vasastaden. Inom
de primärt fem delområdena; kv 16 Sälgen, Vasaparken;
kv 60 Högskolan, Molinsparken, Hvidtfeldtsparken samt
kv Kronoberg finns enskilda byggnader och gaturum som
kan komma att påverkas av eventuell byggnation

