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Göteborgs innerstad [O 2:1-5] 
 
Motivering: 
Storstadsmiljö, formad av funktionen som "Sveriges port mot väster" och det för sjöfart, handel 
och försvar strategiska läget vid mynningen av Göta älvs vattensystem. Rikets främsta 
sjöfartsstad samt residensstad, domkyrko- och universitetsstad, präglad av tre seklers 
handelsaristokrati. Ett av de förnämsta exemplen på 1600-talets stadsanläggnings- och 
befästningskonst, och på stadsbyggandet under 1800- och 1900-talen. Den göteborgska 
byggnadstraditionen med dess olika stadsdelskaraktärer. (Skolstad, Univeristetsmiljö, Stiftsstad). 
 
Uttryck för riksintresset 
1600- och 1700-talens fästnings- och kanalstad med bevarade delar av stadsbefästningarna, och 
strax utanför stadskärnan skansarna Göta Lejon och Kronan samt Exercisheden; andra uttryck för 
fästningsstaden - västerut från centrum mot älvmynningen -är lämningarna av Älvsborgs slott, 
det gamla amiralitetsvarvet, Nya Älvsborgs fästning och flottstationen Nya Varvet. 1600-talets 
stadsbyggande, med landets främsta exempel på holländskt inspirerad kanalstadsplan, med 
omgivande befästningsgördel och vallgrav, och den regelbundet planerade förstaden Haga med 
sin enklare rutnätsplan. Gatunät, tomtstruktur, bevarade och igenfyllda hamnkanaler. De solida 
köpmanshus av tegel som tillkom efter bränderna vid 1700-talets mitt. Karaktären hos 
"Hamngatorna" och de trånga bakgatorna, med huvudsakligen 2-3-våningshus. Utanför den 
gamla stadskärnan den trädkantade kanalen Fattighusån och Gamla Fattighuset av trä – hela 
miljön utmärkande för 1700-tales nedbrunna Göteborg - samt Gamla Allén vid Södra Vägen. 
Dessutom spridda rester av donationsjordarnas landerier. 
 
Det tidiga 1800-talets stadsnydaning med stadsarkitekt Carl W. Carlbergs nyklassicistiska 
stenstad inom vallgraven och det bälte av ny bebyggelse och planteringar som uppstod på det 
nedlagda fästningsområdet enligt Carlbergs plan 1808. Längs vallgravens insida kajgator, öppna 
platser och salutorg samt byggnadskvarter för bostäder och offentliga byggnader. Längs utsidan 
parker och gränsboulevarden Nya Allén. 
 
Hamn-, sjöfarts-och handelsstaden med hamnanläggningar och bebyggelse från skilda tider, som 
visar hur kanalernas ursprungligen slutna innerhamnar fr. o. m. 1840-talet ersattes av 
älvstrandens djuphamn, och affärslivets utveckling från de gamla patricierhusen till varuhus och 
saluhallar. Kajer och sjöfartsanknuten bebyggelse som f. d. Ostindiska kompaniet och andra 
gamla handelshus kring Stora Hamnkanalen, kontor och magasin för handelsfirmor och rederier 
mot älven. Banker och försäkringsbolag vid Hamngatorna samt bostäder för olika sociala skikt. 
Donationsgrundade anläggningar som parker, sjukhus, skolor, museer och bostadsstiftelser. 
 



Det sena 1800-talets storstadsomdaning och -utbyggnad med anläggningar, områden och 
bebyggelse som visar på ny samfärdselteknik, spridningen av olika verksamheter och skilda 
sociala gruppers levnadsförhållanden. Cityomvandlingen med handelns om- och nybyggnader i 
storstadsmässig skala, hamnens och järnvägarnas tullpackhus och stationsmiljöer samt de plana 
kanalbroarna av järn. Kommunaltekniska anläggningar som vattentorn och spårvägarna. De stora 
utvidgningsområdena med planmönster, tät stenstadsbebyggelse, gator av olika bredd och 
karaktär, bestämda hushöjder, parker och trädplanteringar. Det mondäna Vasastaden - 
Lorensberg - Heden, med breda, trädplanterade huvudgator som Kungsportsavenyn och 
Vasagatan, de palatslika "parkkvarteren" och den storstadsmässiga, slutna kvartersbebyggelsen 
med institutioner insprängda bland hyreshusen. Högre upp i Vasastaden rester av 
tjänstemannaföreningens trädgårdsstad. Mönstergilla arbetarbostäder i tegel i Haga och Annedal, 
och traditionella trähus blandade med stadsmässiga landshövdingehus. 
 
1900-talets stadsbyggande och fortsatta utvidgning av staden, med de inledande decenniernas 
terränganpassade, orgelbundna planmönster, men även fullföljande av rutnätsstaden. 
Bostadsbebyggelse för olika samhällsskikt och som uttryck för olika stilepoker, och anläggningar 
för idrott, rekreation och nöjesliv. Övre Vasastaden-Lorensberg med institutionskomplex i 
parkmiljö och stenstadskvarter med inslag av landshövdingehus. Götaplatsen med omgivande 
kulturinstitutioner. Lorensbergs villastad och Nedre Johannesbergs slutna hyreshuskvarter. 
Folkhemmets funktionella stadsbyggande i Övre Johanneberg med väderstrecksorienterade 
lamellhus i bergig naturmiljö. 
 
Göteborgska särdrag i stadsbilden. Stadssiluettan från älven och bergshöjderna runt staden med 
utblickar mot stadens omgivningar. Den topografiskt och socialt betingade karaktären av många 
småstäder i storstaden, d. v. s. ett lapptäcke av tydligt åtskilda stadsdelar. Kanalstadens 
vattenstråk och kontakten med älven. Byggnadstraditionen med dominerande låg 
bebyggelsehöjd, det gula "Göteborgsteglet" med den carlbergska nyklassicismen följd av 
medeltidsromantiken vid 1800-talets mitt, den rikt formade sena 1800-talsbebyggelsen i puts och 
tegel och med stort inslag av polykromi, landshövdingehusen och deras olika utvecklingsskeden. 
Gatukaraktären med gatsten och gånghällar i bohusgranit samt de rikliga inslagen av grönska i 
stadsbilden. Drag som visar på de livliga kontakterna med Storbritannien och Europas västra 
delar. 
 
 


