
KULTURMILJÖUTREDNING 
ENGELBREKTSGATAN MELLAN SÖDRA VÄGEN OCH SKÅNEGATAN MED OMGIVNING

Underlag till ny detaljplan. Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad
Utförd april - juni 2020

Slutleverans 2020-09-23



KULTURMILJÖUTREDNING: ENGELBREKTSGATAN MELLAN SÖDRA VÄGEN OCH 

SKÅNEGATAN MED OMGIVNING - UNDERLAG TILL NY DETALJPLAN 

Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad 

Konsult: WSP Göteborg 

Uppdragsansvarig: Amanda Görander Frost (bebyggelseantikvarie)  

Handläggare: Kristine Gillespie (landskapsarkitekt)

Bakgrundskartor: © Lantmäteriet Geodatasamverkan / Göteborgs stad 

Foto: WSP, om inget annat anges.   

WSPs uppdragsnr: 10302898 

Sluteverans: 2020-09-23



3

INNEHÅLL
SAMMANFATTNING

 
Historik ...................................................................................6
Stadsrummets egenskaper ..................................6
Viktiga vyer ..........................................................................7
Stadsrummets byggstenar ....................................7
Resonemang inför kommande 
gestaltning ..........................................................................8

INLEDNING
 
Bakgrund ........................................................................... 12
Uppdraget ......................................................................... 12
Utredningsområdet .................................................. 13
Befintliga skydd ............................................................ 14
Metod .................................................................................... 14
Tidigare utredningar och använda 
underlag.............................................................................. 14

LÄSANVISNING ..................................................... 16

HISTORIK

STADSBYGGNADSHISTORIK ................20
1600- och 1700-talen ............................................. 20
1800-talets första hälft ............................................ 21
1800-talets andra hälft ..........................................22
1900-1930-talen ..........................................................24
1940-talet till idag ......................................................28
Stadsrummets sju berättelser ........................ 30
Fördjupning - Alléerna ............................................31
Fördjupning - Spårvägen i stenstaden .....32

AVLÄSBARHET

BESKRIVNING AV FYRA  
STADSRUM ...............................................................38

FYRA SYNBILDSANALYSER ................... 44
Synbild 1 - karaktärisering ....................................46
Synbild 2 - karaktärisering ...................................48
Synbild 3 - Karaktärisering .................................50
Synbild 4 - Karaktärisering ..................................52

ENGELBREKTSGATANS  
FASADER ....................................................................54

RESULTAT & DISKUSSION

RESULTAT OCH DISKUSSION ............ 66
Kritiska punkter att beakta ................................ 66
Försvagande egenskaper .................................... 68
Resonemang inför kommande 
gestaltning ...................................................................... 70

KÄLLOR & LITTERATUR
 
Kommunala handlingar och 
kunskapsunderlag .....................................................76
Litteratur ............................................................................76
Web ........................................................................................76
Arkiv .......................................................................................76
Historiska kartor ...........................................................76
Metoder .............................................................................. 77





SAMMANFATTNING



Kulturmiljöutredning - Engelbrektsgatan mellan Södra vägen och Skånegatan

6

SAMMANFATTNING
HISTORIK
Vid grundandet av det som skulle komma bli den 
befästa staden Göteborg 1621 låg utredningsom-
rådet på slättlandet utanför stadsmuren och vall-
graven. Området bestod då av öppen odlingsbygd 
brukad av större gårdsenheter som arrenderade 
stadsägd jord - landerierna. Från söder löpte den 
gamla landsvägen in i staden (nuvarande Södra 
Vägen) som på 1780-talet pryddes med en allé. 
Längs det som idag utgör Engelbrektsgatan och 
utredningsområdet växte ytterligare landerier fram 
med Stora och Lilla Hedås och Lorensberg. Intill 
allén, strax utanför Kungsporten, kom en hed 
tidvis att användas som militärt övningsfält. År 
1812 gavs området därmed namnet Exercisheden. 
Under 1800-talets andra hälft anordnades här även 
idrottstävlingar, här hölls bland annat välbesökta 
lantbruksmöten och utställningar.  

Under 1800-talet växte staden och genom 1866 års 
stadsplan lades planen för stadskärnans utvidgning 
utanför vallgraven. Exercisheden fick behålla sitt 
öppna stadsrum. Vissa av de tidigare lantliga förbin-
delsevägarna mellan staden och gårdarna omvand-
lades så sakteligen till raka, boulevardliknande och 
alléprydda gator, såsom Sten Sturegatan och Södra 
Vägen. Här drogs även Engelbrektsgatan fram 
som en enklare, smalare gata längs Exercishedens 

kortsida. Kvarteren runtom planerades för sten-
stads- och villabebyggelse. Under 1890-talet påbör-
jades realiseringen av planen söder och öster om 
Heden och längs den södra kortsidan byggdes en 
sstadsfront med bostadshus i fem våningar med 
dekorativa fasader i förbländartegel. Framför bygg-
naderna fanns en bred yta för fotgängare, sedan 
själva gatan och därefter Exercishedens öppna fält. 

På 1910-talet påbörjades förberedelserna för 
stadens 300-årsjubileum. På Exercishedens södra 
del planterades en park. Fram tills sekelskiftet 
hade det endast funnits träd längs norra och västra 
sidorna av Heden men vid denna tid planterades 
även trädrader längs dess östra och södra sidor, för 
att markera Hedens avslut.

Fram till 1930-talet fortsatte kvarteren söder om 
Heden och ner mot Korsvägen att bebyggas. 
Området öster om Heden runt Skånegatan och 
bort mot Mölndalsån hade emellertid fortsatt 
lantlig karaktär långt in på 1900-talet, men kom 
efter 1950 att bebyggas med såväl sport- och 
evenemangsanläggningar, skolor, sjömanskyrka, 
polishus och rättscentrum. 

I parken på södra Heden byggdes Hotell Heden på 
1940-talet - ett provisoriskt kombinerat hotell och 

studentboende på 1940-talet. Hotellet blev slut-
ligen permanent och byggdes ut i flera omgångar.

På 1960-talet breddades Engelbrektsgatan till 
förmån för biltrafiken. Delar av Heden kom även 
att upplåtas för parkeringsytor och korvkiosken 
byggdes på Heden - denna finns kvar än idag finns 
vid korsningen Engelbrektsgatan - Södra Vägen. 

Under 1980-talet byggdes flera nya bostads-
komplex längs den utredda sträckningen av 
Engelbrektsgatan, både på gamla och nya 
rivningstomter. Den enhetliga stadsfronten söder 
om Heden bröts vid denna tid, då fyra 1890-talshus 
ersattes av nya. 

I närtid har närområdet runt Skånegatan även 
kompletterats med flera höga kontorshus och en 
ny spårvagnslinje som drogs längs Skånegatan på 
början av 2000-talet. Vid samma tid tillkom även 
biografen som ligger insprängd i Burgårdsparken. 
På Engelbrektsgatan har man nyligen föryngrat 
trädraden mot Heden med unga lindar och även 
anlagt en sport- och lekpark med trädplanteringar 
på södra delen av fältet. En tillfällig förskola i 
baracker har även placerats intill Hotell Heden.

STADSRUMMETS 
EGENSKAPER
På nästkommande sida sammanfattas resultatet av 
de analyser som gjorts av stadsrummet. 

På kartan har stadsrummets byggstenar illustrerats 
ut, liksom de vyer som bedömts som viktiga. 

Inom respektive vy punktas såväl värdebärande 
egenskaper upp, som försvagande egenskaper.
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VÄRDEBÄRANDE EGENSKAPER
• Hedens öppna och rymliga stadsrum, historisk 

plats för idrott och evenemang - ett slags friluftens 
mässhall. 

• Stenstadens stadsfront med 1890-talsfasader som 
centralt motiv. 

• Långa siktlinjer och rymd. 
• Alléerna som bidrar med symmetri till platsen, 

mjukar upp, bäddar in, skapar rum i rummet och 
avgränsar stadsrummet både utåt och inåt och 
förstärker upplevelsen av det historiska stadsrum-
met.

FÖRSVAGANDE EGENSKAPER
• Mindre träd och yngre parkdel i sydvästra hörnet 

av Heden upplevs fragmentarisk och osamman-
hängande med övriga sidor av Heden

• Barackerna skapar en temporär karaktär. 
• Stora parkeringsytor och en sopsorteringsstation 

gör miljön osammanhängande.  
   

VÄRDEBÄRANDE EGENSKAPER
• Hörnhuset i korsningen med 1890-talsfasad och 

karaktäristiskt hörntorn som centralt motiv. 
• Södra Vägens breda och boulevardliknande stråk 

med långa siktlinjer ner mot Korsvägen och med 
entré till Engelbrektsgatans smalare stadsrum.

• Spårvägens dragning - mjukt inpassad i gatan.
• Visuella kopplingar mellan de f d landerierna Lise-

berg, Johanneberg, Lorensberg och Burgården. 
• Alléerna som mjukar upp, bäddar in, skapar rum 

i rummet och avgränsar stadsrummet både utåt 
och inåt och förstärker upplevelsen av det historis-
ka stadsrummet.  

VÄRDEBÄRANDE EGENSKAPER
• Stenstadens monumentala stadsfront i gemens-

am byggnadshöjd, material, färgskala och placer-
ing i förhållande till gatulivet. 

• Gatans långa sträckning samt dess möte med 
Södra Vägens och Sten Sturegatans breda boule-
vardliknande stråk. Kvartersformer med avskurna 
hörn.  

• Vasakyrkan utgör viktig historisk fond i väst med-
an Burgårdsparkens träd är det i öst. 

• Träd i alléer och vid Hotell Heden avgränsar och 
verkar rumsskapande och mjukar upp den östra 
delen av stadsrummet.

• Yngre bebyggelse på Heden, som är relativt 
känsligt inpassade i miljön och som idag är starkt 
förknippade med området: Hotell Heden och  
korvkiosken “Lasse på Heden”. 

• Visuella kopplingar mellan de f d landerierna 
Lorensberg och Burgården.

FÖRSVAGANDE EGENSKAPER
• Engelbrektsgatans smala trottoar underminerar 

fasadernas monumentala verkan. 

STADSRUMMETS BYGGSTENARVIKTIGA VYER
1

2

43

1

ExercishedenExercisheden
Hotell HedenHotell Heden

STRÅK 
Huvudstråk med historisk karaktär: boule-
vardliknande, breda gator.

Huvudstråk med modern karaktär: brett 
och bilanpassat, med byggnaderna som 
öar i det öppna stadsrummet.

Smalare, intima gator kantade av höga, 
äldre fasader.

Smalare stadsrum i kontrast till huvud-
stråken, men med en växlande rumslighet 
på grund av den oregelbundet uppvuxna 
trädraden och bilparkeringens visuella 
dominans.

Viktigt huvudstråk för endast cyklister och 
fotgängare.

Bred trottoar, rymligt promenadstråk med 
förträdgårdar.

Spårvägens historiska dragning från 1879. 

BEBYGGELSE
Miljöer/hus som utgör landmärken i 
landskapet och/eller fonder för enskilda 
stadsrum.

Stadsfront i gemensam byggnadshöjd, 
färgskala, fasad- och takmaterial samt 
placering i förhållande till gatulivet.

Stenstadens polykroma 1890-talsfasa-
der i förbländartegel med puts- och 
naturstensdetaljer, burspråk, dekorerade 
gavelrösten och hörntorn. 

RUMSLIGHET OCH KARAKTÄR
Stadsrum med modern karaktär, med 
brett och öppet stadsrum kantat av 
storskaliga byggnader och anpassat för 
biltrafiken.

Stadsrum med hög rumslighet och mer 
sammanhållen karaktär genom inbäddan-
de grönska

Stadsrum med mer plåttrig, oregelbund-
en karaktär, starkt påverkat av parkering-
sytor, ojämn trädrad.  

GRÖNSKA
Grönska genom parker och alléer. Bäddar 
in och mjukar upp stadsbilden. Uppvuxna 
träd förstärker dessutom upplevelsen av 
det historiska stadsrummet, i samver-
kan med äldre fasader. Markerar de f d 
landerierna.

• Gångstråket på Heden-sidan som mynnar ut i en sop-
sorteringsstation och i parkeringsytan. 

• Stor yta för bilparkering som skapar plottrighet och 
splittrar stadsrummet. 

• Fonden Burgårdsparken försvagas genom den 
insprängda biografen och det nya höghuset bakom.    
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RESONEMANG INFÖR 
KOMMANDE GESTALTNING
Fram tills nyligen har Engelbrektsgatans sträckning 
längs Hedens södra sida haft en tydlig avgränsning 
mot Heden genom den täta raden av uppvuxna 
lindar som planterades här på 1910-talet. Träden 
bidrog till stadsrummets rumslighet och en mer 
sammanhållen karaktär. För ett par år sedan har 
träden bytts ut mot nya, unga varför de i dagsläget 
är små. Karaktären har därmed förändrats inom 
delar av utredningsområdet och positiva egen-
skaper har försvagats.

Idag upplevs Engelbrektsgatans sträckning 
mellan Södra Vägen och Skånegatan till viss del 
som splittrad och med tre skilda karaktärer - ett 
modernt, storskaligt stadsrum med mer trafikan-
passad karaktär, ett historiskt stadsrum med större 
del rumslighet och grönska och ett mer plottrigt 
och osammanhängande stadsrum. En utmaning i 
kommande gestaltning blir att binda samman och 
stärka upplevelsen av ett och samma stadsrum.

Resultatet av utredningen mynnar därför ut i ett 
resonemang angående möjligheten att stärka och 
utveckla befintliga kulturvärden och stadsbildsmäs-
siga positiva egenskaper. Risk finns att det nya trafik-
förslaget med spårdragning längs Engelbrektsgatan 
skulle kunna innebära att de försvagande egenska-
perna blir fler i stadsrummet. Nedan presenteras 

kortfattat förslag på hur stadsbilden istället kan 
stärkas genom kommande gestaltning. Fördjupade 
beskrivningar finns i kapitlet Resultat och diskus-
sion i denna utredning. 

Sammanfattning - Åtgärder för att stärka 
kulturvärden
• Området binds samman genom gemensam 

markbeläggning på trottoarer samt ett gemen-
samt grepp med ledningsstolpar, belysnings-
armaturer och parkmöblering. 

• En bredare trottoar, likt den som fanns här 
fram till 1960-talet, återskapas intill sten-
stadsfasaderna mellan Södra Vägen och Sten 
Sturegatan. Denna ansluter även till trottoaren 
längs Södra Vägens östra sida. Förslagsvis tas 
även kantstensparkeringen bort längs denna 
sidan av gatan.  

• Genom tätare placerade och större lindar 
längs gatusträckningen skulle stadsrummets 
forna rumslighet återskapas och Heden 
skulle återfå sin sammanhållna trädkant åt 
alla sidor. Trädraden kan flyttas några meter 
åt norr vid behov, så länge den är placerad 
längs det som uppfattas som Hedens avslut. 
Det är alltså viktigt att området norr om 
Heden fortsättningsvis upplevs som öppet 
stadsrum/fält. Alla eventuella tillkommande 
körfält behöver förläggas söder om träd-
raden för att detta karaktärsdrag ska kvarstå 

och stadsrummet inte ska upplevas ännu mer 
splittrat.   

• Att minimera ökad bredd för körfältet i så 
stor utsträckning som möjligt vore positivt 
då gatans smalare karaktär i jämförelse med 
exempelvis Södra Vägen är ett viktigt karak-
tärsdrag. Detta skulle kunna åstadkommas 
genom ett gemensamt körfält för bil och 
spårvagn. 

• Det vore även positivt om ytterligare barri-
ärer kunde undvikas ute i själva gatan, såsom 
staket intill spårområdet. 

• Spåret behöver passas in i omgivande mark-
beläggning för att minimera förändrad 
karaktär. Gräs eller grus mellan spåren är 
därmed olämpligt här. Om det föreslås som 
en bullerreducerande åtgärd behöver dock 

Den smala trottoaren gör utrymmet för gångtrafikanter 
trångt och fasaderna ges inte det utrymme de behöver för 
att hävda sig i stadsrummet. Bilarna längs kantstenspark-
eringen begränsar ytan ytterligare och skapar barriärer. 

Unga, mindre träd av skapar den trädrad som tidigare 
bestått av större, uppvuxna träd. 

frågan vägas mot vilka andra bullerreducerande 
åtgärder som föreslås, och deras påverkan på 
kulturvärdena.  
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Stadsrum mellan Sten Sturegatan och 
Skånegatan, med modern, storskalig och 
trafikanpassad karaktär.  

Stadsrum mellan Sten Sturegatan och Hedåsgatan, med 
historisk karaktär, med uppvuxna, större träd i park och 
fasader med karaktär från 1890-1910-tal.

Stadsrum mellan Hedåsgatan och Södra vägen, med ett 
något mer plottrigt och sammanhängande stadsrum, 
präglat av bl a bilparkeringar och byggnader med tillfällig 
karaktär. 

Tre karaktärer längs gatan inom 
utredningsområdet - jämför med 
kartbilden på föregående sida.





INLEDNING
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- vara kopplat till planförslaget, d v s ombyggnation 
inom gaturummet för ny spårvagnsdragning.

Uppdraget har utförts av bebyggelseantikvarie 
Amanda Görander Frost och landskapsarkitekt 
Kristine Gillespie från WSP Sverige AB, på uppdrag 
av Göteborgs stads stadsbyggnadskontor (SBK). 
Uppdraget har utförts under april - juni 2020, i 
nära samarbete med projektledare Sandra Trzil och 
bygg- och planantikvarie Sören Holmström, SBK. 

INLEDNING
BAKGRUND
För att stärka upp och öka det befintliga spårvagns-
nätets flexibilitet i centrala Göteborg har trafik-
kontoret föreslagit att en ny spårväg byggs längs 
Engelbrektsgatan, mellan Skånegatan och Södra 
Vägen. Genom att bygga en ny spårvägslänk utmed 
Engelbrektsgatan – Engelbrektslänken – mellan 
Södra Vägen och Skånegatan, blir det möjligt att 
avlasta spårvägstrafiken vid Drottningtorget och 
Brunnsparken.

För att bygga Engelbrektslänken ska en ny detaljplan 
tas fram, enligt beslut i byggnadsnämnden den 24 
september 2019. Förslaget bygger på en ny spår-
vagnssträcka, ny cykelbana samt upprustning av 
gaturummet. Syftet med detaljplanen är att:
- Göra det möjligt att bygga spårväg i den 
här delen av Engelbrektsgatan
- Förbättra framkomligheten för cyklister 
med en ny cykelväg
- Se till att stadsbyggnadskvaliteter och 
kulturmiljövärden bevaras

Inför arbetet med detaljplanen utreder därför 
stadsbyggnadskontoret en rad frågor för att få fram 
bästa möjliga underlag till planen, däribland kultur-
miljöförutsättningarna inom området. 

Det berörda området ingår i Göteborgs stads beva-
randeprogram (1990). Därtill ingår en angräns-
ande fastighet i bevarandeprogrammet Moderna 
Göteborg. Engelbrektsgatan med omgivning 
är dessutom del av ett område som är av riks-
intresse för kulturmiljövården. Därmed har 
Stadsbyggnadskontoret identifierat behovet att 
utreda förutsättningarna avseende miljöns kultur-
värden. Målet är att den befintliga kulturmiljöns 
dokument- och upplevelsevärden ska värnas och 
användas som resurs i omdaningen av området. 

UPPDRAGET
Uppdraget omfattar ett framtagande av en kultur-
miljöutredning för Engelbrektsgatan. Underlaget 
ska syfta till att ge en god kunskapsgrund för en 
övergripande förståelse av områdets kvaliteter. 
Dessutom ska det synliggöra kulturvårdande 
ingångsvärden inför kommande planering och 
gestaltning och fungera som kritiskt stöd i den 
löpande utvärderingen av planförslaget. Det ska 
även fungera som utgångspunkt i konsekvens-
bedömningen av samrådsförslagets identifierade 
kulturmiljökvaliteter.

Fokus i utredningen ska ligga på:

- en fördjupad kulturmiljökaraktärisering av utred-
ningsområdet samt dess omedelbara närområde 
(här ingår en typologisk studie med referens till 
stadens alléer).

- en karaktärisering av de berörda stadsrummen och 
deras inbördes relationer som upplevda helheter.

- peka ut de komponenter som tillsammans bygger 
upp det samlade uttrycket/värdet, avseende materi-
ella, rumsliga och visuella sammanhang.



13

Ovan, ortofoto över utredningsområdets placering i Göteborg.
Till höger, Engelbrektsgatans sträckning mellan Skånegatan och Södra Vägen. Själ-
va utredningsområdet markeras i blått och planområdets ungefärliga avgränsning  
i rosa.
Ortofoton: Lantmäteriet / Göteborgs stadsbyggnadskontor 2019.

UTREDNINGSOMRÅDET
Området som undersökts i denna rapport utgörs av 
planområdet (ungefärligt inringat i rosa på bilden 
längst till höger) samt dess omedelbara angräns-
ningsområde (inringat i blått på bilden längst till 
höger). 

Då utredningen även ska belysa alléerna ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv omfattas alléer som 
leder in i utredningsområdet.
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BEFINTLIGA SKYDD
Kommunala utpekanden
Området runt Heden är beskrivet i Göteborgs 
stads bevarandeprogram Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse - Del 1. I programmet pekas följande aktu-
ella områden ut som särskilt värdefulla: 
Kvarteren söder om Engelbrektsgatan (5:C, 
Engelbrektsgatan - Korsvägen) och själva Exercisheden 
(5:B Exercisheden och Alléstråket mm).

Det närbelägna kv. Opalen är därtill utpekat som 
särskilt värdefullt i Göteborgs stads bevarandepro-
gram Moderna Göteborg.

Riksintresse för kulturmiljövården
Området ingår till stora delar i ett område som är 
av riksintresse för kulturmiljövården, Vasastaden 
med omnejd. 

En uttolkning av riksintressegrunden inom 
Göteborgs innerstad gjordes av Göteborgs stads 
stadsbyggnadskontor 2019-2020. I den har bland 
annat Hedens öppna fält och Gamla allén pekats 
ut, tillsammans med stenstadens stadsfront längs 
Engelbrektsgatan. Dessutom har själva plan-
mönstret och vissa gaturum, stråk, entréer och sikt-
fält pekats ut som viktigt uttryck och komponenter 
för riksintresset.   

METOD
Utredningen av kulturvärden har genomförts med 
hjälp av historiska kartöverlägg, äldre foton och 
ritningar samt genom inläsning av tidigare utred-
ningar och tillgänglig lokalhistorisk litteratur. En 
fullständig redogörelse för det källmaterial som 
använts återfinns sist i denna rapport. 

Därefter har ett platsbesök genomförts och utred-
ningsområdet har noga fotodokumenterats. Fokus 
i fältstudierna har legat på stadsrummets histo-
riska framväxt. För att belysa detta har fördjupade 
studier genomförts för stadsplanens, bebyggel-
sens och spårvägens historia på platsen samt om 
bakgrunden för alléerna längs Södra Vägen, Sten 
Sturegatan och Engelbrektsgatan. 

Med utgångspunkt i ovanstående studier har en 
analys gjorts gällande stadsmiljöns kulturhistoriska 
värde. Här i ryms ett utpekande av de avläsbara 
uttryck och värdebärare som identifierats i miljön, 
men även faktorer som försvagar miljöns kulturhis-
toriska värden.  

TIDIGARE UTREDNINGAR 
OCH ANVÄNDA UNDERLAG
Följande kunskapsunderlag i form av textrapporter 
har varit viktiga utgångspunkter för arbetet: 

• Riksintressebeskrivningar för kulturmiljö 
inklusive fördjupade riksintressebeskrivningar 

• Det kommunala bevarandeprogrammet   

• SBKs uttolkning av riksintresset för kultur-
värden    

• Heden - Avenyn. Kulturhistorisk beskriv-
ning (SBK 2008) Maria Lundgren och 
Gudrun Lönnroth.    

• Kulturmiljöunderlag - Smålandsgatan 
(Göteborgs stadsmuseum 2019) Annette 
Lindgren. 
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Engelbrektsgatan sträckningen mellan 
Södra Vägen och Skånegatan sett snett 
från ovan.  

Området som utretts är inringat i blå 
streckad linje. 

Källa: Göteborgs stads stadsbygg-
nadskontor 2020. 
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LÄSANVISNING
För att det ska vara enkelt att följa hur utred-
ningens resultat har nåtts är rapporten upplagd i 
samma följd som arbetsgången. 

HISTORIK
I denna del sammanfattas områdets bebyggelsehis-
toriska framväxt, beskriven i kronologisk ordning. 
Särskilda avsnitt om historien om alléer som stads-
byggnadselement samt om spårvägens framväxt 
i staden fördjupar förståelsen för dessa element i 
stadsbilden. 
 
Historiken har sedan systematiserats in i sju 
berättelser som bedöms avläsbara i stadsrummet. 
Berättelsernas utbredningsområde har sedan illus-
trerats på en kartbild. 

AVLÄSBARHET
I nästa steg av utredningen har utredningsområdet 
analyserats gällande vilken avläsbarhet stadsrum-
mets berättelser har idag. Detta har gjorts genom 
följande tre analysmetoder. 

Beskrivning av fyra stadsrum
För att karaktärisera upp utredningsområdet och 
dess omedelbara närmiljö på ett tydligare sätt har 
det delats in fyra mindre stadsrum (A-D). Dessa 
karaktäriseras främst genom beskrivning av dess 

värdebärande egenskaper, och exemplifieras 
genom foton. För att förtydliga var egenskaperna 
finns och hur de samverkar kompletteras denna del 
av en karta, där de olika egenskaperna är utritade. 

Synbildsanalyser
Genom fyra synbildsanalyser förtydligas stadsrum-
mets olika karaktärer tydligt. Här åskådliggörs hur 
Engelbrektsgatans värdefulla karaktärsdrag upplevs 
från olika betraktelsepunkter. Känsliga egenskaper 
i respektive vy illustreras även, med förtydligande 
av de egenskaper som har bäring på riksintresset 
för kulturmiljövården.

Engelbrektsgatans fasader
Inom utredningsområdet finns nio fastigheter
som riskerar att beröras av åtgärder kopplade till
den nya spårvägen. Dessa beskrivs kortfattat i detta 
avsnitt - både vad gäller deras respektive karaktär 
och historik. En kulturhistorisk värdering samt en 
känslighets-/tålighetsanalys av dessa fasader görs 
även. 

RESULTAT OCH DISKUSSION
Resultatet av analyserna gällande möjligheten att 
avläsa utredningsområdets kulturvärden presen-
teras sammanfattat i detta kapitel. Här pekas alltså 
miljöns kritiska punkter man behöver beakta i 

kommande planering, men även de egenskaper 
som bedöms försvagande listas även. 

I denna del förs även ett resonemang angående 
vilka drag och egenskaper man kan ta fasta på i 
kommande gestaltning för att stärka områdets 
värden och minimera negativ påverkan på kommu-
nala eller riksintressanta kulturvärden.
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Äldre träd i parken som omger Hotell Heden intill Engelbrektsgatan, planterade där när parken anlades vilket troligen gjordes inför Jubileumsutställningen 1923.





HISTORIK
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STADSBYGGNADSHISTORIK
1600- OCH 1700-TALEN
Vid tiden för grundandet av nya Göteborg år 
1621 låg utredningsområdet på slättlandet utanför 
det som kom att bli den befästa staden. Här kom 
området så småningom att utgöras av öppen 
odlingsbygd, med landerierna Burgårdens och 
Stora Katrinelunds strategiska placering längs 
Möndalsån under 1700-talet. Här ledde stadens 
södra infartsväg förbi (nuvarande Södra Vägen) 
och vidare in genom stadens Kungsport. År 1788 
planterades en allé parallellt med landsvägen längs 
Heden, den som sedermera skulle komma att 
kallas ”Gamla allén”. Under mitten av 1700-talet 
uppfördes landeriet Hedås som tobaksplantage 
ungefär där kv. Ametisten ligger och Hedåsgatan 
idag är dragen. 

Vid sekelskiftet 1800 låg utredningsområdet inom 
Stora Katrinelunds ägor och invid Mölndalsåns 
strand låg Tegelbruket, varför området öster om 
Södra Vägen länge kallades för ”Tegelbruksängen”. 
Det väg som idag är Engelbrektsgatan har på 
kartorna från 1700-talets slut inte givits något 
namn men här finns en smal väg, om än med en 
lite annan vinkel än idag. Längs Hedens sydvästra 
långsida, väster om landsvägen, låg ytterligare 
landerier med mangårdsbyggnader omgivna av 
dekorativa parker och plantage - Lorensberg och 
Christinelund.    

Ovan, målning troligen föreställande huvudbyggnaden till 
Christinelunds landeri på 1850-talet. Landeriet var beläget 
söder om stora landsvägen, nära Kungsporten (nuv. Södra 
Vägen). Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar.

 

Exercisheden

En
ge

lb
re

kt
sg

at
an

Kungsporten

Burgårdens 
landeri

Katrinelunds 
landeri

Hedås landeri

Lorensberg 
landeri

Christinelunds 
landeri

Södra Vägen med ny alléChristineberg
landeri

Vänster, karta från Jubileumsutställningen, föreställande staden så som den lär sett ut 1790. Utredningsområredet med nuva-
rande Engelbrektsgatan ligger inom den röda markeringen. 
 
Exercisheden hade ännu inte fått sitt formella namn men användningen som militärt övningsfält lär redan varit i bruk, åtmin-
stone tidvis. Allén längs landsvägen var nyligen planterad vid denna tid. Längs hedens södra kortsida gick en enkel landsväg 
men med en något annan vinkel än Engelbrektsgatan har idag. 

Karta från SBKs arkiv.
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1800-TALETS FÖRSTA HÄLFT
Den första utvidgningen av staden utanför stads-
murarna gjordes 1808. Vid denna tid raserades 
stadens befästningsvallar och på dessa planlades 
bland annat Nya allén och Trädgårdsföreningen. 
Söder om Nya allén och vid nuvarande Korsvägen 
började bostadsbebyggelse växa fram men fram 
till 1870-talet var området runt Heden lantligt med 
karaktär av odlingslandskap och med landerierna 
som tongivande bebyggelse. Gamla allén med 
tre trärader löpte längs Hedens västra långsida. 
Sten Sturegatan bestod av en enkel, smal väg som 
förband tillfartsvägarna mellan Burgårdens landeri 
och Tegelbruket. Vid nuvarande korsningen Sten 
Sturegatan – Engelbrektsgatan låg en mindre 
samling hus. 

Heden öster om landsvägen användes tidigt som 
militärt övningsfält och redan 1812 gavs området 
namnet “Exercisheden”. Vid denna tid lär även 
hästkapplöpningar anordnats på platsen och så 
tidigt som på 1860-talet anordnades idrottstäv-
lingar på området. 

Längs det som idag är Engelbrektsgatan hade 
nu småskalig, enklare bebyggelse vuxit fram och 
Hedås landeri hade utökats genom Lilla Hedås, med 
boningshus placerat ungefär där Engelbrektsgatan 

Karta från Jubileumsutställningen, föreställande staden så som den lär sett ut 1860. Nu hade befästningsvallarna raserats och 
Nya allén har tillkommit. Huvudstråken Nya allén, Gamla allén och vägen mot Katrinelund tydliggörs genom trädplantering-
arna. Karta från SBKs arkiv.

 

Utsnitt från karta över Göteborgs stadsplan från 1866, som 
visar stadens tänkta utvidgning. Den del av Engelbrektsgatan 
som ingår i utredningsområdet är inringad i rött. Gatunätet 
i rutnät och rätvinkliga kvarter med skärningspunkter i form 
av platsbildningar/torg där gatorna möts likt en stjärna kän-
netecknar stadsplanen. Karta från SBKs arkiv. 
 

Stora
Hedås 
landeri

Lilla <
Hedås

Lorensberg 
landeri

Christinelunds 
landeri

Södra Vägen/Gamla allén

51 ligger idag. Även längs Södra Vägen närmast 
stadstullen och nedanför Christinebergs landeri 
låg småhusbebyggelse, denna skulle så småningom 
komma att rivas till förmån för stenstaden. 

Christineberg
landeri

Burgårdens 
landeri

Katrinelunds 
landeri

Nya
 al

lé
n

Nya
 al
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n
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1800-TALETS ANDRA HÄLFT
Den senare delen av 1800-talet är en expansiv fas 
i Göteborgs stadsbyggnadshistoria. Nu kom järn-
vägen och djuphamnarna och med dem tillsam-
mans med ångkraften kunde industrialiseringen 
få ordentlig fart. Flera år med förödande missväxt 
inom jordbruket lockade allt fler människor från 
landsbygden till staden, för att ta arbete vid fabri-
kerna eller i hamnen. Även borgerskapet var ett 
ökande samhällsskikt. Bland annat till följd av poli-
tiska förändringar där börd inte längre var en avgö-
rande faktor för möjlighet till rikedom och makt, 
gjorde sig nu fler rika på handel, skeppsbyggeri och 
industri. Detta hade tidigare endast varit förbe-
hållet adeln i samhället. 

Staden utvidgades och nya stadsplaner med inspira-
tion från Paris och Wien genomfördes med stads-
delar framför allt byggda för det växande borger-
skapet och övre medelklassen. Grönskan i staden 
fick en ny betydelse med boulevarder och alléstråk, 
parker och förträdgårdar. De göteborgska lands-
hövdingehusen lanserades på slutet av 1800-talet, 
men även en ny och mer fri stenstadsarkitektur 
med större skala och polykroma fasader i förblän-
dartegel, natursten och med putsornamentik. Med 
den ökade skalan förändrades stadsbilden i många 
fall dramatiskt, femvåningshus hade fram tills nu 
varit en ovanlig syn i staden. 

Kommunikationsfrågan blev viktig med större 
rörelse till, från och inom staden. Järnvägen 
byggdes med stationshus på 1860-talet och år 1879 

Kopparstick föreställande Lantbruksmötet 1871, perspektiv från korsningen av nuvarande Södra Vägen och Parkgatan. Ur 
Göteborgs stadsmuseums samlingar. 

lanserades den hästdragna spårvagnen. 

På 1866 års utbyggnadsplan syns Exercisheden som 
öppen plats intill landeriägorna. Över den lantliga 
miljön är den nya och för sin tid typiska stadsplanen 
utlagd - med gatusträckningar, torg och kvarters-
former präglade av geometriska former och räta 
vinklar. Huvudstråken markerades med alléer och 
även parker och planteringar fanns planlagda. 
Området söder och öster om Heden var till stora 
delar avsatta för en villastad, som dock aldrig kom 
att genomföras. Längs Sten Sturegatan uppfördes 
istället kvarteret Rubinen på 1880-talet, med större 
hyreshus i sten med förträdgårdar framför. Söder 
därom byggdes flera friliggande landshövdingehus 
i villastil. Dessa var stadens mest centralt belägna i 
sitt slag och påkostade till utformningen, ritade av 
självaste stadsplaneingenjör Westerberg. 

Kvarteren längs Sten Sturegatan var bebyggda 
på 1890-talet, då utbyggnaden fortsatte i kvar-
teren sydöst om Exercisheden och längs 
Engelbrektsgatan, som nu fick sin befintliga vinkel. 
Boningshuset Lilla Hedås som låg här revs, snart 
skulle även Stora Hedås jämnas med marken. I 
kvarteren längs Exercisheden på Engelbrektsgatan 
uppfördes under 1890-talet en rad bostadshus i 
fem våningar, med dekorativa fasader i tegel, puts 
och natursten. Troligtvis utgjorde bebyggelsen en 
pampig fond sedd från den öppna heden, som vid 
sekelskiftet 1900 var omgärdad av bebyggelse längs 
alla sidor. Tanken var att stenstaden skulle utvidgas 

även öster om Heden, med Stureplatsen och det 
idag bortglömda Bohustorget vid Skånegatan, 
som öppna platser och skärningspunkter för 
huvudstråken.

Planerad bostadsbebyggelse väster om Södra 
Vägen hade sakta vuxit fram under 1800-talet 
och ersatte under slutet av 1800-talet de lande-
rier som legat här, i samband med att planen med 
Vasagatan och Kungsportsavenyn genomfördes. 
I korsningen Engelbrektsgatan – Södra Vägen 
uppfördes Göteborgs ridhus 1881, där det låg 

mitt emot Lorensbergsparken tills dess att det revs 
1931. Själva Heden användes inte nu endast vid 
militärövningar utan även för de lantbruks- och 
industriutställningar som arrangerades av staden 
under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 
Utställningarna innebar ofta att en stor mängd 
provisoriska byggnader uppfördes, bekostat av 
både staden och staten.       
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Kartan till höger visar hur området såg ut 1890. Gatorna har 
fått sin nuvarande sträckning och Exercishedens form är under 
viss modifiering, då Engelbrektsgatans och Sten Sturegatans 
sträckningar fick något ändrad vinkel. Ännu ligger Hedås 
landeri kvar men ska snart rivas, i takt med byggandet av de 
nya femvåningshusen i sten längs Engelbrektsgatan. Kvarteret 
Rubinen vid norra Sten Sturegatan är färdigt vid denna tid-
punkt, liksom de landshövdingehus i villastil som tidigare låg 
längs samma gata. Längs Södra Vägen och Gamla allén växer 
stenstadskvarteren fram med bland annat ett Tingshus. Intill, 
vid korsningen Södra Vägen - Engelbrektsgatan låg Göteborgs 
ridhus mellan 1881 och 1930-talet. Karta: SBKs arkiv.

Till vänster, övning på Exercisheden med Sten Sturegatan nyligen uppförda stenstadskvarter Rubinen i bakgrunden. Fotot är taget 1886.
Till höger, arbetarrörelsens första maj-tåg på Exercisheden omkring sekelskiftet 1900. Nu är samtliga byggnader närmast Engelbrektsgatan uppförda. Den öppna 
Exercisheden har fått en hög och pampig stenstadsfond med tinnar och torn som kraftigt kontrasterar mot den öppna heden och de lantliga omgivningarna mot Möln-
dalsån. Foton: Göteborgs stadsmuseums samlingar.
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1900-1930-TALEN
Under början av 1900-talet skedde en fortsatt utvid-
gning av stenstaden men nu med ett större fokus 
på att ena den splittrade stadsbild som man ansåg 
att det sena 1800-talets arkitektur åstadkommit. 
Ett vurmande för äldre tiders stadsbyggnadstra-
dition blev därmed rådande - helt i enlighet med 
nationalromantiska idéer. En stadsplanetävling 
utlystes i Göteborg, bland annat för att ta fram ett 
förslag som hanterade den svårangripna topografin 
i Lorensberg och Johanneberg. Vinnande förslag 
inlämnades 1901 av Fredrik Sundbärg och Per Olof  
Hallman, vilka var starkt influerade av den medel-
tidsinspirerade och banbrytande österrikiske arki-
tekten Camillo Sitte. Strax skulle Albert Lilienberg 
tillträda som stadsingenjör i Göteborg, även han en 
förespråkare för Sittes stadsplaneringsidéer. 

Sida vid sida med den konservativa och bakåt-
blickande anda som rådde fanns också den snabba 
tekniska utvecklingen. År 1902 lanserades de första 
elspårvagnarna till Göteborg och under 1900-talets 
första decennier blev såväl elljus, avloppsledningar 
och telefon mer allmänt utspritt. Ur samhällshis-
toriskt perspektiv kännetecknas tidsperioden även 
av ökad demokratisering med genomförandet av 
allmän och kvinnlig rösträtt, men också av oroliga 
tider med världskrig, hungerkravaller, trångboddhet 
och bostadsbrist. 

Omgivningarna runtom Exercisheden fortsatte 
att bebyggas vid denna tid, inte minst Götaplatsen 

Fotografi taget någon gång mellan 1909 och 1915. Det är svårt att urskilja markbeläggningen men de raka gångvägarna från 
entréerna till själva gatan ser ut att vara belagda med smågatsten. Mellan dessa är ytan möjligen gräs. Några smyckade för-
trädgårdar som annars var vanligt ses inte till utan den breda ytan intill fasaaderna ser ut användas som gångstråk. Körvägen 
är kantad av gatlyktor i tidsenlig modell. Den öppna Exercisheden saknar barriär och möjliggjorde en vidsträckt vy från bost-
adshusen. I fonden syns Vasakyrkan och träden i Lorensbergsparken och i Gamla allén. 
Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar.     

År 1908 uppfördes Göteborgs elektricitetsverk på 
Bohusgatan men därefter verkar stenstadens tänkta 
utvidgning åt öster, mellan Skånegatan och Sten 
Sturegatan, ha kommit av sig - möjligen till följd av 
minskad efterfrågan på denna typ av bostadshus. 
Områdena runt Skånegatan mot Fattighusån och 
Mölndalsån var fortsatt till stora delar obebyggda 
långt in på 1900-talet. Flygfoton från området visar 

och Nedre Johanneberg, i enlighet med Lilienbergs 
stadsplan. Bebyggandet av stenstaden fortlöpte 
parallellt och 1909 fick Engelbrektsgatan sin västra 
fond i form av Vasakyrkan. Kvarteren söder om 
Engelbrektsgatan mot nuvarande Korsvägen fort-
satte bebyggas fram till omkring 1930. De många 
landerierna som legat på utarrenderade stadsägor 
återtogs av staden runt sekelskiftet 1900, vilket var 
passande när staden expanderade. Landeriet Stora 
Hedås söder om Exercisheden löstes in redan på 
1860-talet och revs 1916. 

Vid Jubileumsutställningen 1923 användes 
Exercisheden för olika evenemang med bland annat 
lantbruks- och luftfartsutställning. En stor mängd 
provisoriska utställningsbyggnader uppfördes 
även denna gång och en parkliknande anläggning 
anlades på södra delen närmast Engelbrektsgatan. 

Från tiden strax före utställningen härstammar 
troligen de äldre träden som finns bevarade på 
och runt om parkeringen vid Engelbrektsgatan 
och vid Hotell Heden. Från omkring 1910 blev 
hela Exercisheden omgärdad av träd längs alla 
fyra sidor, till skillnad från tidigare då endast träd 
kantat fältet åt väster och norr.  På Hedåsgatan och 
Wadmansgatan samt längs hela Sten Sturegatan 
fanns redan små förträdgårdar vid denna tid, men 
Engelbrektsgatans södra sida närmast fasaderna 
verkar ha hållits öppen, som en bred trottoar.   

att här in på 1950-talet delvis fanns stora arealer 
av kolonilotter. En brandstation uppfördes öster 
om Exercisheden 1930, liksom den första bensin-
macken i området. Men någon fullföljd stadsplan, 
så som exempelvis i Vasastan, kom det aldrig att bli.
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Två kartor från 1910 (vänster) 
respektive 1921 (höger).
 
År 1910 har ett konserthus tillkom-
mit på Exercisheden och i stort 
sett alla kvarter väster om Södra 
Vägen är bebyggda med sten-
stadskvarter. Flera tomter i kvar-
teren mellan Engelbrektsgatan 
och Berzeliigatan är fortfarande 
obebyggda, detsamma gäller 
tomter öster om Sten Sturegatan. 
På platsen för nuvarande Gamla 
Ullevi fanns 1910 både idrottsplats 
och tennispaviljong. Spårvägen 
som nyss blivit elektrifierad, var 
vid denna tid dragen längs den 
streckade linjen på kartan och 
hade samma sträckning som 
dagens spår till Korsvägen. 

På kartan från 1921 ses Jubil-
eumsutställningen med nya 
byggnader markerade i rött. På 
Exercisheden finns nu flera tillfäl-
ligt uppförda byggnader. Engel-
brektsgatan avslutas åt öster i ett 
”ingenting” men åt väster utgjorde 
Vasakyrkan (uppförd 1909) en 
tydlig fond - säkerligen tänkt att 
kommunicera i vilken riktning den 
nya, moderna stadskärnan fanns. 
På 1920-talet bebyggdes så gott 
som hela kvarteren söder om 
Engelbrektsgatan, medan kvar-
teren närmast Skånegatan fortsatt 
till stor del var obebyggda.
 
Båda kartorna ingår i SBKs arkiv.



Kulturmiljöutredning - Engelbrektsgatan mellan Södra vägen och Skånegatan

26

1. Engelbrektsgatan från Sten Sture-
gatan 1902.

2. Korsningen Engelbrektsgatan - 
Södra Vägen 1902.

3. Korsningen Engelbrektsgatan - 
Södra Vägen 1910.

4. Barnlek på Exercisheden med 
Engelbrektsgatan i bakgrunden 1910. 

5. Två oidentifierade ryttare framför 
den nyplanterade trädraden längs 
Hedens kortsida mot Engelbrektsga-
tan, taget omkring eller strax före 1915. 

Foton från Göteborgs stadsmuseums 
samlingar. 

1 2 

3 4 5
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1 2 
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1. Sten Sturegatan och stenstadskvarteret Rubinen 1903.

2. Flygfoto från 1920-talet. Den nyligen anlagda parkdelen närmast Engelbrektsgatan samt en ny trädrad längs Sten Sturega-
tan gjordes troligtvis för Jubileumsutställningen 1923.
 
3. Exercisheden mot Södra Vägen och Gamla allén 1910.

4. Landshövdingehusen i villastil med lummiga förträdgårdar mot Sten Sturegatan 1905, dock ingen synlig trädrad mot 
Heden. 

3 

6

5. Engelbrektsgatans fasader 1922, i samband med att Exercisheden dränerades, troligen inför Jubileumsutställningen.

6. Engelbrektsgatan med och vy mot Vasastan och Vasakyrkan i fonden. Spårvagnsspåret gick då som nu här men på hörnet 
vid Södra Vägen låg Göteborgs ridhus fram till 1930-talet.

Foton från Göteborgs stadsmuseums samlingar. 
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Engelbrektsgatan med kompakt stenstadsfront 1962, sett 
från Södra Vägen. Foto från Bilden av Göteborg (2008).

1940-TALET TILL IDAG
Vid tiden för andra världskriget hade funktiona-
lismen fått ordentligt genomslag. Redan under 
1930-talet genomfördes satsningar på ökat 
bostadsbyggande för att höja medborgarnas boen-
destandard. Så kallade saneringsutredningar pågick 
i de flesta större städer, där man inventerade bygg-
nadsbeståndet i syfte att riva och bygga nytt. Detta 
bidrog återigen till en kraftigt förändrad stadsbild i 
stadskärnan, där ibland hela kvarter jämnades med 
marken och nya, ofta större byggnader uppfördes. 

Det ökade byggandet ledde till såväl större till-
gång på bostäder och ökad boendestandard, som 
till en bevarandedebatt som blev allt livligare. Vid 
tiden för miljonprogrammets genomförande under 
1960-70-talen hade stora delar av Göteborgs äldre 
stadskärna rivits. Under 1970-talet kom oljekris och 
nedläggningen av varvet vilket skapade osäkerhet 
på byggmarknaden som avstannade något en tid. 

Vid denna tid hade bilismen ökat rejält och andelen 
nya stadsdelar och förorter likaså. Därmed fanns 
behov av fler bilvägar, motortrafikleder och nya 
spårvagnssträckor.

Idrottshistorien i området har lång kontinuitet, inte 
minst genom att Exercisheden och Gamla Ullevi 
är två av de äldsta idrottsplatserna i Göteborg som 
fortfarande är i bruk. På platsen för Gamla Ullevi 
hade cykelvelodromen ”Idrottsplatsen” invigits 
så tidigt som 1896, men skulle under 1900-talets 
början att förvandlas till en fotbollsarena. Den 

första svenska landsmatchen i fotboll spelades där 
1908 och namnet Ullevi tillkom 1916 men nuva-
rande fotbollsstadion är från 2009. Inför 1958 års 
fotbolls-VM byggdes Nya Ullevi. Arenan byggdes 
till 1995, i samband med Friidrotts-VM. Då 
byggdes en tillfällig VM-by på Hedens södra del. 
År 2003 drogs spårvägen längs Skånegatan, som 
ett steg i utvecklingen av evenemangsstråket mellan 
Ullevi och Korsvägen.  

Den parkdel som anlagts vid Jubileumsutställningen 
1923 i Hedens södra del bevarades, med störst 
utbredning i fältets sydöstra hörn men även med 
träd mot sydväst. År 1947 beslutade man därtill 
att ge ett provisoriskt lov för att låta uppföra 
Hotell Heden. Byggnaden var tänkt att fungera 
som studentbostäder vintertid och som turistho-
tell under sommaren. Det provisoriska bygglovet 
förlängdes i flera omgångar likväl som olika på- och 
ombyggnationer av hotellet genomfördes. Från 
1982 års stadsplan fick byggnaden till slut perma-
nent bygglov. 

Intill korsningen Engelbrektsgatan - Södra Vägen 
har det här funnits en permanent korvkiosk sedan 
1960-talet. Tidigare, under 1940-50-talen fanns en 
korvvagn i Lorensbergsparken.

Engelbrektsgatans östra fond hade fram till nu 
bestått endast av grönskan i Burgårdsparken 
men 1958 byggdes norska sjömanskyrkan där, 
dock något förskjutet placerad åt norr. Därför 

fick  parkträden i Burgårdsparken fortsatt var den 
primära fonden. Detta var fallet tills biografen 
Filmstaden Bergakungen byggdes i parken 2006. 

År 1960 fanns planer på att bygga fyrfilig motortra-
fikled på Engelbrektsgatan, tänkt att gå ner i en 
tunnel vid Skånegatan sedan dras över Gårda och 
ansluta till E6:an. Planerna förverkligades dock 
aldrig. Istället breddades Engelbrektsgatan med 
ytterligare en körbana, vilket minskade trottoarens 
bredd närmast fasaderna. 

Landshövdingehusen längs Sten Sturegatan revs 
under 1960- och 70-talet och under 20 år stod 
tomterna obebyggda, förutom Scandias kontorshus 
som stod klart 1974. Hotell Opalen uppfördes på 
1960-talet i kvarterets sydöstra hörn och i närom-
rådet uppfördes 1967 det uppmärksammade nya 
polishuset. Under många år användes de gamla 
rivningstomterna från landshövdingekvarteren till 
parkering för Ullevi men så småningom beslutade 
man bygga det stora bostadskomplexet ”Öster 
om Heden” 1987. Vid samma tid ersattes några 
av Engelbrektsgatans 1890-talshus i kv. Ametisten 
och kv. Bergskristallen (mellan Wadmansgatan och 
strax öster om Hedåsgatan) med stora bostadshus 
i rött tegel. Under decennierna som följde tillkom 
ett nytt rättscentrum i närområdet runt Skånegatan 
samt Burgårdsskolans lokaler, den tidigare nämnda 
biografen och flera höga kontorshus.

Sammantaget kan sägas att man från mitten 

av 1900-talet uppfördes flertalet offentliga och 
samhällsnyttiga byggnader i det tidigare obebyggda 
området mellan Heden och Mölndalsån. Nu 
byggdes Praktiska mellanskolan (nuvarande 
Katrinelundsgymnasiet, 1947) och norska sjöman-
skyrkan (1958), båda placerade längs Skånegatan. 
Därtill tillkom idrottsanläggningar och polishus 
(1967). Dessa kompletterade bebyggelsen bestå-
ende av elverk och brandstation som uppförts 
under 1900-talets början, men ersatte även de 
planer man haft under 1800-talet på en stenstad 
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Ovan, Nöjesfält på Heden 1946. I bakgrunden anas Engelbrektsgatan med dess trädrad som nu vuxit sig stor. Foto 
från Heden-Avenyn, Kulturhistorisk beskrivning (SBK, 2008)

Utredningsområdet under 1960-talet. Överst ses Engelbrektsgatan där 
den korsas av Sten Sturegatan. Landshövdingehusen är idag rivna. När 
norska sjömanskyrkan byggdes 1958 fungerade den delvis som en slags 
fond för Engelbrektsgatans östra ände. Denna effekt har minskats när det 
nya bostadskomplexet ”Öster om Heden” byggdes 1987.
 
Foton ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. 

Höger, Hotell Heden. Översta fotot, 
taget 1948, är från Heden-Avenyn, Kul-
turhistorisk beskrivning (SBK, 2008). 
Nedersta fotot, taget 1970-tal är från 
Göteborgs stadsmuseums samlingar. 

med bostadshus. Den nya bebyggelsen hade det 
gemensamma draget av att vara utrymmeskrävande 
byggnationer och med viktiga funktioner för staden 
varför de med fördel placerades centralt. Från 1960-
talet och fram till idag har flera planprojekt genom-
förts i stadsdelen, senast ”Gamla Ullevikvarteren” 
2006 och ”Kontor öster om polishuset” 2013. De 
nya planerna har bidragit till en betydande förskjut-
ning vad gäller tillåtna byggnadshöjder, vilket inte 
minst märks på en fem vånings påbyggnaden av 
Hotell Opalen år 2007.
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Den befästa staden omgärdades av 
vallgraven. Utanför fanns slättlandet med 
landerier  på stadsägd jord. Exer-
cisheden användes tidigt som militärt 
övningsfält. 

1808 års stadsplan innebar att de gamla 
befästningsvallarna raserades, och att 
trädgårdsföreningen tillsammans med Nya 
allén anlades.

I 1866 års stadsplan planlades stenstadens 
bebyggelse och ett gatunät i rutnät med 
rätvinkliga kvarter. 

Lilienbergs stadsplan från 1908 innebar 
en utvidgning av staden, men med mer 
organiska kvartersformer och byggnader 
anpassade till topografin. 

Sekelskiftets industri- och lantbruksut-
ställningar såväl som Jubileumsutställnin-
gen 1923 har hållits Heden, brukad som en 
friluftens mässhall.  

Östra delen av området bebyggdes relativt 
sent med flera nya detaljplaneprojekt i 
närtid. Bilismen  har fått ökad betydelse 
och mer utrymme sedan 1960-talet .

Idrottshistorien har lång kontinuitet på 
platsen, med ett stort antal anläggn-
ingar. Tillsammans med byggnader vid 
Korsvägen utgör de en del av Evene-
mangsstråket.

STADSRUMMETS SJU 
BERÄTTELSER

Utifrån den historik som tagits fram om stadsrum-
mets framväxt och utveckling har sju berättelser 
kunnats urskiljas. 

Berättelserna lyfts här fram på en karta, där deras 
utbredning på platsen visas. Detta för att enklare 
kunna systematisera och analysera stadsrummets 
innehåll och kulturhistoriska uttryck i nästa steg av 
utredningen. Kartan visar inte i vilken utsträckning 
berättelserna går att avläsa på platsen idag, detta 
görs i nästa kapitel. Denna kartredovisning visar 
endast miljöns berättelseinnehåll.

Legend
          
         Den befästa staden
         1808 års stadsplan - stadskärnans utvidgning
         1866 års stadsplan - stenstaden
         Lilienbergs stadsplan
         Utställnings- och mässområde
         Moderna stadens utbyggnad 1940-2020
         Idrott och evenemangsstaden
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FÖRDJUPNING - ALLÉERNA

Den trädprydda vägen i byggandet av staden
Att markera ett viktigt stråk eller en ståndsmässig 
bebyggelse med en trädrad har lång kontinuitet i 
svenska bebyggelsehistoria. Idéen kom till våra 
trakter under 1500-talet men har en mer än 3000-
årig tradition i de gamla kulturerna vid medel-
havet. Som inom mycket annat under den svenska 
barocken och rokokon hämtades idéerna därifrån 
och alléer blev vanliga vid slott och herrgårdar, ofta 
för att förstärka symmetri och mittaxlar i landskap, 
park och byggnader. 
    Under framför allt 1800-talet blev allén ett viktigt 
stadsbyggnadselement i de växande städerna. Med 
stadsbyggnadsidéer hämtade från Paris och Wien 
fick de breda och trädplanterade boulevarderna 
ett starkt genomslag, inte minst i storstäderna. Att 
markera stadens huvudstråk med planterade träd 
gav vägen både en angenäm och flottare karaktär, 
då många vid denna tid förknippade dem med slott 
och herresäten. Men alléerna hade även funktio-
nella kvaliteter, de erbjöd ett väderskydd för de ofta 
oskyddade trafikanterna, färdandes till fots eller i 
öppna vagnar. 
    Träden ansågs även kunna bromsa stadsbränder 
och förhindra att elden spreds mellan kvarteren. 
Brandskyddsfrågan var rykande het under 1700- 
och 1800-talen, då delar stadskärnor totalför-
stördes av eldsvådor regelbundet vid denna tid. 
När järnvägen och stationerna introducerades i 
städerna från 1860-talet var oron stor att gnistor 
från ånglokens skorstenar skulle ta fyr i bygg-
nader. Därför anlades ofta alléer och parker runt 
stationsområden. 

Alléerna vid Heden - Avenyn
Idéen om en allé längs den södra infartsvägen till 
staden (nuv. Södra Vägen) presenterades år 1787 
av bland andra Göteborgs dåvarande borgmäs-
tare Daniel Pettersson, med motiveringen att den 
skulle vara ”till stadens prydnad och inwånarnas mera 
nöje vid promenader”. Allén planterades jämns med 
Exercishedens västra långsida redan året därpå. 
Nuvarande träd lär ha planterats på 1820-talet. 
Tidigare bestod allén av tre rader träd, med en 
trädrad mellan de två nuvarande.  
Nya allén planerades i 1808 års stadsplan, och i 
samband med den fick allén längs Södra Vägen sitt 
nya namn ”Gamla allén”. Nya allén genomfördes 
dock först 1823-27. 
Vasagatan, Kungsportsavenyn och Sten 
Sturegatans alléer planlades i 1866 års stadsplan. 
De två förstnämnda färdigställdes i kapp med 
byggandet av stenstaden och var färdiga 1890. Sten 
Sturegatan å andra sidan verkar ha genomförts 
först under 1900-1910-talet.  
Parkgatan hade en äldre trädkant/allé under sin 
äldre dragning men när Exercishedens norra kort-
sida rätades ut togs denna bort. En ny trädrad 
planterades antagligen omkring 1910. Även 
Berzeliigatan planterades med allé strax före 
1910, något som dock inte var utmarkerat i 1866 
års stadsplan. 
Engelbrektsgatan var den sista av gatorna runt 
Heden att trädkantas. Här planterades en enkel 
trädrad längs med Heden-sidan av gatan i samband 
med att en park anlades på södra delen av Heden. 
Detta gjordes troligtvis inför Jubileumsutställningen 

Engelbrektsg
atan

Södra Vägen / Gam
la allén

Berzeligatan

Sten Sturegatan
Parkgatan

Nya allén

Kungsportsavenyn

Vasagatan

Kartan visar hur alléerna 
kronologiskt vuxit fram i 
stadsplaneringen. 

         
            1788 
            
            1808 (färdig 1827)
            
            1866 
           (färdiga 1890-tal)

            1866
            (färdig tid. 1900-t)

            Omkring sent  
            1910-tal

Observera att tids-
bestämningen inte 
gäller enskilda träds 
ålder utan när alléerna 
planerades respektive 
planterades första 
gången. 

Kartan ska läsas sche-
matiskt och pekar inte 
ut enskilda träds exakta 
placering. 

1923. Varför en park just anlades här är oklart men 
möjligen hade det att göra med att det från början 
var tänkt att hållas en trädgårdsutställning här. 
Denna flyttades dock till annan plats på grund av 
att man inte ansåg området lämpligt för det känsliga 
växtmaterialet på utställningen. I stället hölls endast 
jordbruks- och luftfartsutställningar på området. 
    Träden på Engelbrektsgatan och på Hedens södra 
del har delvis tagits bort i samband med att biltrafik 
och parkering getts utökat utrymme här från 1960-
talet och framåt. Idag finns endast ett fåtal äldre 
individer kvar. Dessa är placerade på och väster om 

parkeringsytan, samt runtom Hotell Heden. 
    Inom den östra delen av utredningsområdet, längs 
med Engelbrektsgatan mellan Sten Sturegatan och 
Skånegatan, har det i närtid anlagts en liten parkyta 
framför bostadskomplexet ”Öster om Heden”. 
Denna har ingen kulturhistorisk koppling utan är 
en sentida gestaltning. De landshövdingehus som 
tidigare låg här saknade vegetation mot denna gatu-
sida, däremot fanns förträdgårdar i kvarteren mot 
Sten Sturegatan.    
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FÖRDJUPNING - SPÅRVÄGEN 
I STENSTADEN
Redan 1873 inkom ett förslag till Kungl. Maj:t att få 
anlägga räls för hästspårvagn på vägar i Göteborg. 
Förslaget lades dock ner eftersom stadsfullmäktige 
inte såg det som lämpligt att en privatperson tog 
dispositionsrätt över stadsägd gatumark och ansök-
ningen avslogs. 

Frågan om de fördelar en spårväg skulle innebära 
för stadens medborgare diskuterades emellertid 
vidare av stadsfullmäktige. Staden var under en 
expansiv fas med kraftig utbyggnad och ett ökade 
kommunikationsmöjligheter mellan de nya stads-
delarna sågs som nödvändigt. En beredning tog 
fram en plan och olika möjliga alternativ för hur 
en spårväg med hästdragna vagnar skulle kunna 
bedrivas - privat eller i stadens egna regi. Inspiration 
togs från danska Kristiania, där ett liknande system 
redan var i rullning. 

Efter beredningens framläggande och efter 
ytterligare en privat aktörs ansökning beslutade 
stadsfullmäktiges 1877 om att en spårväg skulle 
anläggas. Linjernas dragning var reglerad av staden, 
med en linje som drogs mellan Redbergslid via 
Fattighusgatan, Drottningtorget, genom Södra 
och Västra hamngatorna, utefter Vallgraven över 
Rosenlundsbron och Nya allén. Därefter fortsatte 
den längs Södra Allégatan och över Järntorget 
för att fortsätta längs Andra Långgatan fram till 
S:t Johannes kyrka. Genomförandet för denna 
första linje var reglerat till 2 år efter att beslutet 
trätt i kraft, och att man inom 10 år efter beslutet 

även skulle anlägga ytterligare två linjer; en från 
Brunnsparken via Kungsportsavenyn och Södra 
Vägen till Getebergsäng och en från Haga till 
Slottskogsparken. Sistnämnda linje trafikerades 
endast sommartid till en början. Avgiften högst fick 
vara 10 öre/passagerare för varje trafikdistrikt och 
vagnarna skulle avgå åtminstone var 20:e minut.

Tillståndet erhölls av ett brittiskt företag - The 
Gothenburg Tramways Company Ltd. Den 
24 september 1879 invigdes den första linjen 
mellan Brunnsparken och Stigbergsliden. Ett 
Spårvägskontor förlades så småningom på adressen 
Södra Hamngatan 63. 

År 1881 tillkom sträckorna Brunnsparken - 
Slottsskogen och Brunnsparken - Getebergsäng. 
Den sistnämnda linjen hade samma sträcka 
som linjerna till Korsvägen har idag, via 
Engelbrektsgatan och Södra Vägen.
    
1885 var Victoriabron färdig och Slottskogslinjen 
kunde nu gå över den istället för via Rosenlundsbron. 

Under den första tiden under slutet av 1800-talet 
fanns inga hållplatser, kusken stannade varhelst 
denne fick signal från en passagerare - med 
undantag för uppförsbackar. 

Vid sekelskiftet 1900 tog Staden själva över spår-
vägen. År 1902 togs de hästdragna vagnarna bort 
och de 160 spårvagnshästar såldes på auktion - 
spårvägen blev nu elektrifierad. Ledningsstolparna 
gjordes i svartmålat gjutjärn och blev ett 

karaktäristiskt inslag i stadsbilden. Den nya elspår-
vägen hade följande fyra linjer: Ringlinjen, Majorna-
Redbergslid, Majorna-Getebergsäng, Redbergslid-
Getebergsäng. Linjerna fick olika färger för att man 
enklare skulle kunna skilja dem åt. Vagnar avgick 
var 5:e till 10:e minut. 

Ett gemensamt kontorshus uppfördes för stadens 
gasverks- och spårvägsstyrelser i Pustervik, vid 
platsen för nuvarande Rosenlundsverket. Snart 
skulle även stadens elektricitetsverk flytta in i 
samma byggnad men med flera av stadens växande 
tekniska kontor under samma tak blev det snart 
trångt och spårvägens huvudkontor flyttade 1920 
till Drottninggatan 33. Vagnhallar och reparations-
verkstad fanns i Gårda och Majorna. 

Under 1900-talets första tre decennier utvidgas 
spårvägen väsentligt, särskilt under 1900- och 
1910-talen. På 1929 års linjekarta syns nu linjer till 
Härlanda, Kviberg, Örgryte och Mölndal. Även 

ut till Saltholmen och till de nya bostadsområ-
dena Änggården finns nu linjer, den senare kallad 
”Blindtarmen” i folkmun.  

1940 når spårvagnarna Hisingen, vilket blir den 
första linjen i det framtida lokalbanenätet. Så 
småningom utvidgas spårnätet ytterligare, framför 
allt i samband med att de nya yttre stadsdelarna till 
kommer under 1960- och 70-talen. Först planeras 
en tunnelbana och snabbspåret till Angered byggs 
1969 som en första etapp i detta. 

Under 1980- och 90-talen kommer flera nya 
modeller av spårvagnar. 2002 inleddes stora 
omläggningar av spårvagnslinjenätet i samband 
med att första etappen av ”Kringen” tas i bruk. Nu 
invigs spårvägslinjen via Skånegatan och genom 
Chalmerstunneln.

2004 anländer de två första Siriovagnarna till 
Göteborg och 2006 introduceras SMS-biljetten.



33

1880 års spårkarta över den första spårvägen i Göte-
borg. De röda linjerna markerar de första spåren. 

Ovan ses en spårvagnshäst en sommardag 1901, året 
innan spårvagnen elektrifierades. 

Till vänster, Kungsportsbron och Drottningtorget 
omkring år 1900. 

Föregående sida, en hästdragen spårvagn pas-
serar över Kungsportsbron. Fotot lär vara taget på 
1890-talet. 
 
Samtliga foton ur Göteborgs spårvägen 1879-1929 
(1929).



Kulturmiljöutredning - Engelbrektsgatan mellan Södra vägen och Skånegatan

34

Ovan, Linjekartan från 1902, när den elektrifierade 
spårvagnen introducerades. Ur Göteborgs spårvägen 
1879-1929 (1929).

Till vänster, korsningen Engelbrektsgatan - Södra Vägen. 
Okänt årtal men troligen taget under 1910-talet. Foto: 
Göteborgs stadsmuseum.

Överst, Spårvagn på Övre Husargatan, taget omkring år 1902. Foto: Privat.

Nederst, Korsningen Parkgatan - Viktoriagatan, från omkring 1912. Foto: Privat.

Notera de karaktäristiska trådstolparna i svartmålat gjutjärn, synliga på samtliga tre bilder.
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Ovan, Linjekartan från 1929. Ur Göteborgs spårvägen 1879-1929 (1929).

Överst till vänster, Korsningen Avenyn.-Engelbrektsgatan 1947. Foto: Göteborgs stadsmuseum.

Nederst till vänster, Kungsportsavenyn med de nya ledspårvagnarna 1960-tal. Foto: Privat.
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Utredningsområdet och dess närområde har en 
brokig karaktär. Det ligger i gränslandet mellan 
flera bebyggelsekaraktärer och rymmer många 
skikt av kulturhistoriska berättelser och stor del 
värdebärande egenskaper. För att tydliggöra dessa 
har de delats in fyra mindre stadsrum. 

  Stadsrum präglat av Exercishedens 
öppna fält, där de långa siktlinjerna och rymden 
begränsas av Engelbrektsgatans fasader och omgär-
dande grönska med alléer och parker. Stadsfronten 
på Engelbrektsgatan skapar en fond för Hedens 
södra kortsida, där 1890-talsfasaderna är tongi-
vande. Grönskan i parken runt Hotell Heden, längs 
Gamla allén och Sten Sturegatan bäddar in vyn i 
öst och väst. Hotell Heden och kiosken ”Lasse på 
Heden” med nedtonad skala är karaktärsmässigt 
underordnade och relativt väl inpassade i miljön 
samt berättar om Hedens yngre historia. Även den 
temporära förskolan, de nya sport- och lekytorna 
samt parkeringsytan vittnar om vår samtid men är 
utformningsmässigt oförankrade i miljön. Dessa 
element splittrar därmed intrycket och skapar en 
osammanhängande karaktär.

  Stadsrum präglat av stenstadens möte 
med Södra Vägen och Gamla allén, som förvand-
lades från landsväg till bred boulevard under det 
sena 1800-talet. Stenstadsfronten upplevs som 
något försvagad då den till stor del består av yngre 

BESKRIVNING AV 
FYRA STADSRUM

byggnader, dock i stenstadens höjd och skala. Det 
öppna stadsrummet på Hedens begränsas på ett 
tydligt sätt genom Gamla allén, som bäddar in sten-
stadsfronten och utgör ett eget, långsträckt rum i 
rummet. Grönskan i allén och trädens höga ålder 
samspelar med stadsrummet och tillsammans med 
äldre byggnader förstärker de upplevelsen av det 
historiska stadsrummet. 

  Detta stadsrum är präglat av den 
moderna stadens/evenemangsstråkets möte 
med den öppna Heden och Sten Sturegatans 
allé. Skalan är större i detta stadsrum, med större 
byggnadskomplex som upptar hela kvarter, samt 
med betydligt högre byggnadshöjd. Ett stort 
antal symbolladdade byggnader utgör landmärken 
och tydliga målpunkter, med bland annat Hotell 
Opalen, biografen Bergakungen, Gothia Towers, 
Lisebergstornet, Katolska kyrkan och Vasakyrkan. 
Övergången mellan bebyggelsen och Heden blir 
succesiv genom Hotell Hedens byggnad och den 
tätare grönskan som omgärdar hotellet tillsammans 
med Sten Sturegatans allé. Träden begränsar stads-
rummet, både mot Heden och från stadsrummen.

  Engelbrektsgatans stadsrum präglas 
dels av stenstadens stadsfront, dels av mötet med 
Hedens öppna rum som bitvis erbjuder långa 
siktlinjer. 1890-talsfasadernas monumentalitet 
överordnar sig i stadsrummet och tillsammans 
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med Gamla allén, Lorensbergsparken och parken 
vid Hotell Heden bildas en historisk stenstadska-
raktär. Fasadernas möte med gatulivet skapar en 
rak linje som avspeglar de raka kvartersformerna. 
Därtill bidrar fasaderna med en vertikal inverkan på 
stadsrummet. 

Vasakyrkan utgör viktig fond och målpunkt i slutet 
av gatan. Detta tillsammans med Engelbrektsgatans 
boulevardliknande karaktär väster om Södra Vägen 
signalerar åt vilket håll stenstaden och den yngre 
stadskärnan ligger. Vid korsningen i Hedens 
sydvästra hörn smalnar Engelbrektsgatan betydligt. 
Vid korsningen med Sten Sturegatan, där träden i 
parken skapar rumslighet skapas därmed ett mer 

A

C

B D

intimt stadsrum med historisk karaktär uppbyggt 
av fasader och äldre lövträd i parken.

Efter Sten Sturegatan och fram till Skånegatan har 
stadsrummet en betydligt mer modern och stor-
skalig karaktär, präglad av omgivande bebyggelses 
skala och det breda stadsrummets trafikanpassade 
utformning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Engelbrektsgatans 
sträckning mellan Skånegatan och Sten Sturegatan 
upplevs idag splittrat och osammanhängande, 
framför allt eftersom parkeringsytor upptar så stort 
utrymme och delar av trädraden längs gatan består 
av mindre träd. Även södra Hedens splittrade 
karaktär bidrar till detta.

Karta över de fyra delområdena 
med olika karaktär.

A

B

C

D

”DET HISTORISKA 
STADSRUMMET”

Upplevelsen av en 
historisk miljö är 
personlig och uppfattas 
olika beroende på vilka 
förkunskaper vi har.  

Gemensamt för de flesta 
människor är emellertid 
att ålderdomliga ele-
ment i vår byggda miljö, 
såsom äldre byggnader 
eller träd, bidrar med en 
positiv inverkan på vår 
upplevelse av den. De 
skapar sammanhang 
för oss och markerar vår 
plats i historien. Flertalet 
sådana  element bildar 
sammantaget till det vi  
uppfattar som ett his-
toriskt stadsrum. 
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Karta som åskådliggör de uttryck som 
är värdebärande i stadsrummet. 

Spårvägen i stenstaden

Betydelsefulla stråk

Planmönster och gatunät

Målpunkter / fonder

Bevarad f d landerimiljö

Öppet stadsrum

Grönska (alléer och parker)

Viktiga entréer
 
Stadsfront - stenstad

Stadsfront - stenstad (försvagad)

Visuella samband

Symbolbyggnad/landmärke

Egenskaper att värna

Rumslig
het i 

Rumslig
het i 

sta
dsru

m

sta
dsru

m

Hotell OpalenHotell Opalen

Norska sjömanskyrkanNorska sjömanskyrkan

Hörnhus - stenstadHörnhus - stenstad

Hörnhus - stenstadHörnhus - stenstad

ExercishusetExercishuset

Katolska kyrkanKatolska kyrkan ElverketElverket

Gamla UlleviGamla Ullevi

UlleviUllevi

Alléer/trädkanter Bidrar med monumentalitet 
till Södra Vägen. Ramar in Hedens stadsrum och 
avgränsar. Skapar rum i  rummet. Uppvuxna träd 
stärker upplevelsen av Det historiska stadsrummet.

 Visuella samband mellan stadsfront-
er, Heden, närbelägna stråk, fd landerimiljöer och 
symbolbyggnader/landmärken, såsom Exercishuset.

Historiska parkmiljöer som 
berättar om det sena 1800-talets 
stadsplaneideal. Utgör dessutom 
fysiskt spår efter bl a landeriepo-
ken och Jubileumsutställningen. 
Äldre och uppvuxna träd verkar 
för att stärka upplevelsen av 
Det historiska stadsrummet 
tillsammans med alléerna. Gröna 
oaser med stor del rumslighet 
som är starkt karaktärsskapande 
i stadsrummet och utgör ytor där 

personer stannar upp i miljön. 

  Spårvagnen i sten-
staden markeras här av spårdrag-
ningen  mot Korsvägen via 
Kungsportsavenyn, Engelbrekts-
gatan och Södra Vägen. Spåret 
har haft samma dragning sedan 
spårvägen introducerades i 
staden på 1870-talet. Spåret är 
fortfarande väl inpassat i gatan, 
likt vid tiden för spårets 
anläggande. Även ledningsstol-
parna finns kvar idag, men 
fungerar som stöd för 

belysningstrådar.

 P l a n m ö n s t r e t 
markerar 1866 års stad-
splanemönster i rutnät med 
rätvinkliga kvarter, något fort-
satte att förverkligas långt in på 
1900-talet. Här utgör växelver-
kan mellan smalare och bre-
dare stadsrum, stenstadens för-
trädgårdar samt grönska med 
alléer och parker viktiga 

beståndsdelar.

Entréerna markerar 
övergången mellan två olika 
stadsrumskaraktärer och som 
introduktion för det nya rummet. 
Hur entréerna uppfattas är därför 
av stor betydelse för respektive 

stadsrum. 

Stråken leder bl a 
långsamtfärdandes personer 
(fotgängare och cyklister) genom 
stadsrummen och har liknande 
betydelse som entréerna. Här 
upplevs stadsrummet genom 
vyer och blickfång. Stråken har 
historisk betydelse med lång 
kontinuitet som transportsträcka. 

 Stadsfronterna 
är viktiga element i miljön, som 
genom sin arkitektur bidrar 
med estetik och monumen-
talitet, avgränsar stadsrummet 
och inte minst stärker upplev-
elsen av Det historiska stads-
rummet tillsammans med t ex 

uppvuxna lövträd. 

Vasakyrkan som fond Vasakyrkan som fond 
för gatan i österför gatan i öster

Burgård-Burgård-
sparkensparken
som fondsom fond

KÄNSLIGA EGENSKAPER

 S y m b o l b y g g -
nader och fonder har liknande 
egenskaper som stadsfronter-
na. Därtill utgör de punkter att 
orientera sig efter i stadsrum-
met och utgör referens- och 
målpunkter.
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STADSRUM 

Sentida anlagd parkdel vid minigolfbana i sydvästra hörnet, intill 
korsningen Södra Vägen - Engelbrektsgatan.

Sport- och lekdel med nyplanterade träd i Hedens sydvästra del, 
intill korsningen Södra Vägen - Engelbrektsgatan.. I bakgrunden 
ses Engelbrektsgatans stenstadsfront.

Hedens sportfält med fotbollsmål och vy mot Gamla allén 
och nordvästra delen av Heden mot Parkgatan. Exercishuset 
anas till vänster i bild. 

Nordöstra delen av Hedens sportfält, med Katolska kyrkan till 
vänster i bild och Sten Sturegatans allé och stenstadsfront i 
kv. Rubinen rakt fram. 

Utsikt från gångvägen längs Hedens västra långsida, intill 
Gamla allén. Stenstadsfronten längs Engelbrektsgatan är 
synlig tillsammans med Hotell Opalen till vänster i bild. 

Norra delen av Hedens sportfält samt den bilparkering 
som finns intill Exercishuset. Bakom bebygglesen ligger 
Trädgårdsföreningen. 

Parken som omgärdar Hotell Heden i sydöstra hörnet består 
av flera grova och uppvuxna lövträd som planterades där på 
1910-talet, inför Jubileumsutställningen på Heden. 

Hotell Heden omgärdad av höga lövträd i områdets sydöstra 
del. I bakgrunden ses Hotell Opalens påbyggnad sticka upp, 
tillsammans med bostadskomplexet “Öster om Heden”, 
byggd på 1980-talet. 

A
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Gamla allén mot norr, sedd intill korsningen Södra Vägen - Engel-
brektsgatan. Fotot är taget på våren innan träden fått löv. 

Gamla allén och Södra Vägen sedd från Hedens västra 
långsida. 

Bebyggelsen längs Södra Vägen och Gamla allén är blandad. 
Vissa hus från sent 1800-tal har fått vara kvar men samsas 
nu med yngre grannar från 1930-80-tal. Här ovan ses f d 
Mölndals tingsrätt från 1880-talet bredvid en byggnad från 
1960-70-talet.   

Gamla allén mot söder. I bakgrunden söder om fältet anas 
stenstadens stadsfront. 

Korsningen Södra Vägen - Engelbrektsgatan, med Lorens-
bergsparken. Spårvägens dragning är här densamma sen 
den grundades 1879. 

Ytan mellan Engelbrektsgatan och Heden utgörs av bland 
annat en större bilparkering och mindre kiosker,

Korvkiosken “Lasse på Heden” har länge funnits i sydvästra 
hörnet av Heden, intill Engelbrektsgatan. Intill växer en hög 
kastanj som utgör ett av få bevarade träd från den park som 
tidigare sträckte sig längs hela Hedens södra kortsida. 

Heden anas mellan träden i Gamla allén från trottoaren 
längs Södra Vägen. 

STADSRUM B
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Hotell Opalen från 1960-talet med påbyggnad från 2007. 

Hotell Opalens högdel, sedd från Skånegatan. 

Skånegatan med norska sjömanskyrkan från 1950-talet och 
biografen från tidigt 2000-tal.

Från stråket som löper över Heden mot Sten Sturegatan syns 
Ullevi i fonden. Till vänster syns ett modernt kontors- och 
bostadskomplex, här låg tidigare villaliknande landshövding-
ehus med förträdgårdar. 

Detaljbild på “Öster om Heden, utförd i en tidstypisk arkitek-
tur för 1980-90-talets postmordernism. 

Bostadskomplexet “Öster om Heden” uppfört på 1980-talet. 
Framför, mot Engelbrektsgatan, finns en parkeringsyta och 
en liten trädgård. 

STADSRUM C
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Närmast Skånegatan upplevs stadsrummet som storskaligt, inte 
minst på grund av gatubredden som skapas genom byggnader-
nas placering. Bostadskomplexet “Öster om Heden” samt Hotell 
Opalen bidrar vidare genom sina stora volymer och byggnadshö-
jd till intrycket. 

Utblick från parken vid Hotell Heden mot Engelbrektsgatans 
stenstadsfront. Parkdelen upplevs som rumsskapande i stads-
rummet.

Längs med Hedens södra kortsida löper en parkering-
syta med unga träd planterade i rad. En äldre trädrad 
planterades här på 1910-talet och här fanns tidigare en 
fortsättning på parken i sydost. Idag minner endast enstaka 
träd om detta faktum. 

Engelbrektsgatan sedd från korsningen vid Södra Vägen. 
Gatan smalnar av här och blir mer intim. Stenstadens 
stadsfront överordnar sig i stadsrummet men norr om gatan 
upplevs karaktären splittrad och dominerad av parkeringsy-
tan som underminerar siktlinjer mot Heden och 
Exercishuset. 

Engelbrektsgatan där Hedåsgatan leder in till vänster i bild. 
Längre bort, intill korsningen Engelbrektsgatan - Södra 
Vägen, ses Lorensbergsparkens träd.

Engelbrektsgatan med utsikt mot Gamla allén och kiosken 
“Lasse på Heden”. Parkeringsytor och bilar dominerar 
intrycket.  

Engelbrektsgatans trottoar upplevs idag som smal. Den 
stora gräsyta som fanns framför husen vid sekelskiftet 
minskades succesivt till förmån för biltrafiken. 

Korsningen Engelbrektsgatan - Sten Sturegatan, sedd mot 
väster, med Vasakyrkan som anas i fonden. 

STADSRUM D
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Genom fyra synbildsanalyser förtydligas stadsrum-
mets olika karaktärer tydligt. Här åskådliggörs hur 
Engelbrektsgatan upplevs från olika betraktelsepunkter 
och vilka värdefulla komponenter som är viktiga att 
värna vid förändring. 

2

1

3

4
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Kartbilden visar från vilka vinklar de fyra 
synbildsanalyserna har gjorts. På nästa 
sida visas samma bilder men i större 
format. 

1. Engelbrektsgatan sedd från Heden.

2. Vy mot korsningen Engelbrektsgatan - 
Södra Vägen.

3. Engelbrektsgatan mot väster, vid 
korsningen med Sten Sturegatan.

4. Engelbrektsgatan mot öster, vid 
korsningen Södra Vägen. 

FYRA SYNBILDSANALYSER
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SYNBILD 1 - 
KARAKTÄRISERING

Fasader/byggnader
Stadsfronten med gemensam byggnadshöjd (5-7 
våningar) utgör en centralt motiv detta stadsrum. 
Här är stenstadens individuellt utformade 
1890-talsfasader i förbländartegel med vertikal 
inverkan tongivande, även om fronten även består 
av yngre tegelfasader med mer homogen färgskala. 
Samtliga fasader samspelar dock väl med varandra 
genom byggnadshöjd, fasad- och takmaterial, jord-
toner i fasadkulör och vertikala inverkan genom 
exempelvis balkonger och burspråk.

På Heden-sidan minskas skalan ner betydligt, och 
har mer temporär karaktär genom förskolan i 
baracker samt kioskbyggnaderna. 

Gatunät/plan
Den tidstypiska stadsplanen från 1866 är tydligt 
avläsbar, med raka gatusträckningar och tydligt 
avgränsade och rätvinkliga kvarter. Byggnaderna 
placerade i rak linje i förhållande till gatulivet 
bildar tydlig och monumental front. Avskurna 
hörn skapar rymliga korsningar och möjliggör små 
platsbildningar på trottoaren intill byggnadernas 
hörn. Även grönska genom parker och alléer är 
typiska komponenter inom det sena 1800-talets 
stadsplaneringsideal. 

Lång kontinuitet i brukandet av Heden som en 
öppen och obebyggd yta använd för sport- och 
utställningsaktiviteter utgör en annan värdefull 
komponent i stadsrummet. Platsen har sedan 1800-
talet använts som en slags friluftens mässhall.

Grönska 
Södra Vägens allé skapar tillsammans med den 
parkyta som omger Hotell Heden i sydöst en 
tydlig inramning av Hedens västra respektive östra 
sidor. Här anas även Lorensbergsparken bakom 
alléträden i sydväst. Denna har ett viktigt och 
riksintressegrundande värde för stadsbilden, som 
bland annat markerar landeriernas historia. 

Träden i samspel med stenstadens fasader bidrar 
med att förstärka stadsrummets historiska karaktär 
och fungerar även som ett mjukt och ombonande 
element i stadsbilden.  

Den nyanlagda parkdel som nu finns i Hedens 
sydvästra hörn ansluter vad gäller funktion histo-
riskt till den park som anlades här på 1910-talet. 
Även de nyplanterade trädraden med lindar på 
parkeringen längs Hedens södra sida ansluter till 
det tidiga 1900-talets gestaltning. Från denna plats 
uppfattas dock endast uppvuxna, äldre individer, 
vilket idag skapar ett fragmentariskt och ej helt 
sammanhållet intryck. Den nyanlagda lek- och 
sportparken verkar gestaltningsmässigt heller inte 

helt förankrad i den historiska miljön, vilket gör 
att den skapar en plottrig och osammanhängande 
karaktär till området - en försvagande egenskap. 

Material/detaljer
Bebyggelsens fasader i rött och gult tegel med inslag 
av ljus slätputs och natursten, alternativt homogena 
tegel- eller putsfasader avfärgade ton i ton med 
varandra, i naturanpassade kulörer. Rödmålade 
plåttak och smidesbalkonger eller balkongräcken i 
svartmålat järn. 

Markbeläggning av gräs. Grönska med uppvuxna 
lövträd som bäddar in i öst och väst.

Fond/landmärken/siktlinjer
Från denna vinkel utgör stadsfronten längs 
Engelbrektsgatan tydlig fond. Lisebergstornet och 
Svenska mässan blir landmärken i bakgrunden. I 
Wadmansgatans ände blir det tydligt hur bygg-
naden där är känsligt inpassad för att utgöra en 
dekorativ och pampig fond för den smala gatan.  

Det foto som analyserats i synbildsanalys 1. Engelbrektsgatan sedd från Heden och norr.
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Stenstadens arkitektur (1890-tal): Stenstadens arkitektur (1890-tal): 
Polykroma fasader i förbländartegel Polykroma fasader i förbländartegel 
med artikulerande gavelrösten, mar-med artikulerande gavelrösten, mar-
kanta sockelvåningar och balkonger kanta sockelvåningar och balkonger 
med smidesräckenmed smidesräcken

Rätvinkliga, rektangulära Rätvinkliga, rektangulära 
kvartersformer med avskurna kvartersformer med avskurna 
hörnhörn

Nyare bebyggelse som anpassats till stenstaden Nyare bebyggelse som anpassats till stenstaden 
gällande materalval, kulör, något nertonad bygg-gällande materalval, kulör, något nertonad bygg-
nadshöjd, kvartersform med avskurna hörn och nadshöjd, kvartersform med avskurna hörn och 
husets placering i gatulivethusets placering i gatulivet

Trädkant med lindar markerar Trädkant med lindar markerar 
Hedens avslut. men upplevs Hedens avslut. men upplevs 
dock fragementarisk i nuläget dock fragementarisk i nuläget 
eftersom många träd här är unga eftersom många träd här är unga 
och endast enstaka uppvuxna och endast enstaka uppvuxna 

individer är synligaindivider är synliga
Hedens öppna och rymligt stadsrum med pan-Hedens öppna och rymligt stadsrum med pan-
oramavy. Präglat av idrotts- och uteaktiviteteroramavy. Präglat av idrotts- och uteaktiviteter

Gamla allénsGamla alléns
äldre trädrad som äldre trädrad som 
inramning åt västerinramning åt väster

Lorensbergsparken anasLorensbergsparken anas

Stadsrummets känsliga egenskaper med 
bäring på riksintresset för kulturmiljövården

• Hedens öppna rum med koppling till 
såväl stadens fortifikativa historia och 
stadsdelens idrotts- och evenemang-
shistoria. 

• Södra Vägens promenadallé med lång 
historisk kontinuitet, som ramar in 
platsen åt väster och skapar ett viktigt 
stråk förbi platsen.

• Markerade hörnpartier som svarar mot 
den täta stenstadens rektangulära 
kvarter med avskurna hörn.

• Stadsfronten av tät stenstad med tongi-
vande polykromaa fasader i förbländar-
tegel, ljus puts och natursten. 

• Det mörka teglets naturanpassade 
kulör.

• Siktlinjer från Hedens öppna plats mot 
stenstadens front och Södra Vägens allé.

• Landeriet Lorensberg som bevarad 
obebyggd park minner om landeriepo-
ken samt kopplingen mellan det f d 
landeriet och den gamla landsvägen 
(Södra Vägen). 

Engelbrektsgatan sedd från norr. Känsliga egenskaper som tillsammans bygger stadsrummets kulturhistoriska värde. 

Stadsfront i tegel i 5-7 våningarStadsfront i tegel i 5-7 våningar

Byggnad med fondverkan Byggnad med fondverkan 
på Wadmansgatanpå Wadmansgatan

Moderna landmärken genom Lise-Moderna landmärken genom Lise-
bergstornet och Svenska mässanbergstornet och Svenska mässan

Park vid sport-/lekyta - anslut-Park vid sport-/lekyta - anslut-
er funktionsmässigt till äldre park  er funktionsmässigt till äldre park  
men dock  ej gestaltningsmässigtmen dock  ej gestaltningsmässigt

Tätare grönska/Tätare grönska/
park  med uppvuxna park  med uppvuxna 
lövträdsom inramning lövträdsom inramning 
i sydöstra delen. Hotell i sydöstra delen. Hotell 
Heden känsligt inpassad Heden känsligt inpassad 
i parken, med lägre i parken, med lägre 
byggnadshöjd än stads-byggnadshöjd än stads-

fronten fronten 
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SYNBILD 2 - 
KARAKTÄRISERING

Fasader/byggnader
Central i synbilden är hörnhuset vid korsningen 
Engelbrektsgatan – Södra Vägen. Detta tillsam-
mans med övriga hus i kvarteren skapar tydliga 
stenstadsfronter med monumental inverkan på 
stadsrummet genom skala, fasaduppbyggnad och 
byggnadernas placering i gatulivet. Byggnadernas 
individuella fasader bidrar med liv och förändring 
men samspelar väl med varandra genom skala, 
fasadfärg som går ton i ton i jordkulörer samt den 
vertikala inverkan genom exempelvis balkonger 
och burspråk. Stenstaden har en gemensam och 
tidstypisk höjd och skala (5-6 våningar). På Heden-
sidan minskas skalan ner betydligt, och har mer 
temporär karaktär genom kioskbyggnaderna.

Gatunät/plan
Den tidstypiska stadsplanen från 1866 är tydligt 
avläsbar, med gator i rutnät med tydligt avgränsade 
och rätvinkliga kvarter. Byggnaderna placerade i rak 
linje i förhållande till gatulivet och bildar tydlig och 
monumental front. Avskurna hörn skapar rymliga 
korsningar och möjliggör små platsbildningar på 
trottoaren intill byggnadernas hörn. Även grönska 
genom parker och alléer är typiska komponenter 
inom det sena 1800-talets stadsplaneringsideal. 

Södra Vägen upplevs här som det primära 
stråket, vältrafikerad, bred och boulevardliknande.

Trottoaren längs Södra Vägens östra sida är bred 
och här finns delvis bevarade förträdgårdar. Vid 
hörnet Engelbrektsgatan - Södra Vägen smalnar 
såväl trottoaren som gatan av betydligt.

Spårvägen har sedan den byggdes 1879 haft samma 
dragning denna sträcka.

Grönska 
Södra Vägens lindallé skapar en tydlig avgräns-
ning och begränsar siktlinjerna något mot Heden, 
särskilt under den lövbärande perioden av året. 
Allén tillsammans med buskage och gräsytor 
mellan träden bäddar in stadsrummet och har en 
rumsskapande effekt, inte minst när man vistas i 
allén. 

Även Lorensbergsparkens grönska är en viktig 
komponent i stadsrummet, som bäddar in och 
lättar upp stadsrummet. Parken har bäring på riks-
intressegrunden och berättar såväl om landerierna i 
staden, historien om nöjes- och teaterlivet i staden 
samt om parkenas roll i 1800-talets stadsplaner. 

Promenadvägar/trottoar
Södra Vägens promenadallé leder vidare över 
Engelbrektsgatan och ansluter till Södra Vägens 
breda trottoar. Längs Engelbrektsgatans södra 
sida är trottoaren dock betydligt smalare än på den 
ursprungliga planen eftersom den minskades till 
förmån för biltrafik på 1960-talet. 

Material/detaljer
Bebyggelsens material präglas av rött och gult 
tegel mönstermurat samt med friser och listverk i 
slätputs och natursten, samt smidesdetaljer. Vissa 
fasader längre ner på Södra Vägen är slätputsade 
och avfärgade - allt i naturanpassade kulörer, ton 
i ton.

Markbeläggningen har en blandad karaktär och 
är företrädelsevis hårdgjord. Spårvägen är väl 
inpassad i markbeläggningen och knappt märkbar. 
Gamla alléns gångväg består dock av ljus stenmjöl, 
vilket ger en mer ålderdomlig och parkliknande 

karaktär. Även på ytan framför kiosken ”Lasse på 
Heden” ligger stenmjöl. 

Gångvägen är kantad av en smal gräsyta där 
alléträden (lindar) växer. Träden tillsammans med 
fasaderna har en vertikal inverkan på stadsrummet. 
Gångvägen begränsas mot bilvägen av en låg häck 
(trol. häckoxbär). 

Fond/landmärken/siktlinjer
Från denna vinkel utgör Lisebergstornet och 
grönskan runt nöjesfältet tydlig målpunkt och 
landmärke. 

Det foto som analyserats i synbildsanalys 2. Engelbrektsgatan sedd från nordväst.
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Stadsrummets känsliga egenskaper med 
bäring på riksintresset för kulturmiljövården 

• Södra Vägens promenadallé med lång 
historisk kontinuitet, som ramar in 
platsen åt väster och skapar ett viktigt 
stråk förbi platsen.

• Markerade hörnpartier som svarar mot 
den täta stenstadens rektangulära 
kvarter med avskurna hörn.

• Stadsfronten av tät stenstad med tongi-
vande polykromaa fasader i förbländar-
tegel, ljus puts och natursten. 

• Det mörka teglets naturanpassade 
kulör.

• Spårvägen i stenstaden.
• Landerierna (Liseberg, Lorensberg och 

Johanneberg) och kopplingen mellan 
dem och gamla landsvägen (Södra 
Vägen). 

KÄNSLIGA EGENSKAPER

Södra Vägen - brett, Södra Vägen - brett, 
boulevardliknande huvud-boulevardliknande huvud-

stråkstråk

Spårvägens drag-Spårvägens drag-
ning, väl inpassad i ning, väl inpassad i 
markbeläggningen markbeläggningen 
och knappt märkbaroch knappt märkbar

Lång siktlinje längs Lång siktlinje längs 
gatan. Lisebergs gatan. Lisebergs 
och Johannebergs och Johannebergs 
f d landeriers gröns-f d landeriers gröns-
ka som fond och ka som fond och 
målpunktmålpunkt

Engelbrektsgatan Engelbrektsgatan 
smalare/intimare stads-smalare/intimare stads-

rum anasrum anas

Lorensberg-Lorensberg-
sparken: sparken: 
f d landeri. f d landeri. 
Koppling med Koppling med 
Södra Vägen och Södra Vägen och 
Heden.Heden.
Ramar in och Ramar in och 
lättar upp stads-lättar upp stads-

rummetrummet

Stenstadens arkitektur (1890-tal): Stenstadens arkitektur (1890-tal): 
Polykroma fasader i förbländartegel Polykroma fasader i förbländartegel 
med kraftigt markerat hörnhus med med kraftigt markerat hörnhus med 
torn, artikulerande gavelrösten, mar-torn, artikulerande gavelrösten, mar-
kanta sockelvåningar och balkonger kanta sockelvåningar och balkonger 
med smidesräcken.med smidesräcken.

Bredare trottoar och Bredare trottoar och 
delvis förträdgårdar delvis förträdgårdar 
- stärker stråket - stärker stråket 
och intrycket av och intrycket av 
fasadernafasaderna

Fasaderna skapar vertikal Fasaderna skapar vertikal 
verkan tillsammans med verkan tillsammans med 
trädenträden

Engelbrektsgatan sedd från nordväst. Känsliga egenskaper som tillsammans bygger stadsrummets kulturhistoriska värde. 

Avskuret hörn, Avskuret hörn, 
öppnar upp stads-öppnar upp stads-

rummetrummet

Gamla alléns promenadstråk - bidrar Gamla alléns promenadstråk - bidrar 
som rumsskapare och samspelar med fasa-som rumsskapare och samspelar med fasa-
derna - bidrar till ett stadsrum med ålder-derna - bidrar till ett stadsrum med ålder-
domlig karaktär genom träden, gräsytor och domlig karaktär genom träden, gräsytor och 

gångstråk i ljust stenmjölgångstråk i ljust stenmjöl

Buskage som mjuk avgränsare mellan gång-/cykelstråk 

Buskage som mjuk avgränsare mellan gång-/cykelstråk 

och trafikoch trafik
Bevarade Bevarade 

rester efter för-rester efter för-
trädgårdar längs trädgårdar längs 
Södra Vägen - Södra Vägen - 
bred trottoarbred trottoar

Fasaderna placerade i gatulivet - rak linje

Fasaderna placerade i gatulivet - rak linje
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SYNBILD 3 - 
KARAKTÄRISERING

Fasader/byggnader
Stadsrummet domineras av stenstadens monu-
mentala stadsfront, som skapar en tydlig och rak 
avgränsning mot stadsrummet genom skala, arki-
tektur och byggnadernas placering i gatulivet. 
Byggnadernas individuella fasader bidrar med liv 
och förändring men samspelar väl med varandra 
genom skala, jordtoner i fasadkulör och verti-
kala inverkan genom exempelvis balkonger och 
burspråk. Stenstaden har en gemensam och tids-
typisk höjd och skala (5-6 våningar), dock trappas 
byggnadshöjden försiktigt uppåt neråt gatan 
genom 1980-talets hus (7 vån).

Mot Heden tonas skalan ner betydligt, med Hotell 
Hedens låga och breda byggnad och den tillfälliga 
förskolan i staplade baracker.

Gatunät/plan
Den tidstypiska stadsplanen från 1866 är tydligt 
avläsbar, med gator i rutnät med tydligt avgränsade 
och rätvinkliga kvarter. Vilka gator som är tänkta 
att vara huvudstråk markeras genom bredd och 
alléer. Byggnaderna placerade i rak linje i förhål-
lande till gatulivet bildar tydlig och monumental 
front. Avskurna hörn skapar rymliga korsningar 
och möjliggör små platsbildningar på trottoaren 
intill byggnadernas hörn. Även grönska genom 

parker och alléer är typiska komponenter inom det 
sena 1800-talets stadsplaneringsideal. Det faktum 
att Heden är en öppen och obebyggd yta, använd 
för sport- och utställningsaktiviteter, har också en 
lång historisk kontinuitet ur stadsplanesynpunkt.

Grönska 
På Heden-sidan om gatan finns de kvarva-
rande delarna av den park som anlades inför 
Jubileumsutställningen 1923. Här är ädellöv-
träden kraftiga och uppvuxna och bildar ett tydligt 
avgränsat och lummigt, grönt rum intill gatukors-
ningen. Träden bidrar även med ytterligare vertikal 
inverkan på stadsrummet. Ett tydligt samband 
finns med Sten Sturegatans allé, som står i direkt 
anslutning till parken.

Promenadvägar/trottoar
Den cykelväg/promenadväg som leder längs Sten 
Sturegatans västra sida fortsätter in i parken och 
vidare ut på parkeringen. En sopsorteringsstation 
placerad i stråket minskar dock upplevelsen och 
funktionen av det. 

Längs fasaderna löper en trottoar, dock betydligt 
smalare än den typiska stenstadstrottoaren och 
den ursprungliga gestaltningen. Trottoarens bredd 
minskades till förmån för biltrafik på 1960-talet.

Fond/landmärken/siktlinjer
I väster syns Vasakyrkan som fond och landmärke 
genom Engelbrektsgatan långsträckta och raka 
dragning. Vyn markerar i vilken riktning den övriga 
stenstaden och den yngre stadskärnan utanför vall-
graven finns och kopplar således ihop området 
med Vasastan. 
 
Går man längre in på Engelbrektsgatan från denna 
riktning kan Lorensbergparkens grönska anas. 
Denna har ett viktigt och riksintressegrundande 
värde för stadsbilden, som bland annat markerar 
landeriernas historia. 

Material/detaljer
Fasader i mönstermurat rött och gult tegel, med 
friser och listverk i slätputs och natursten, alterna-
tivt enfärgade fasader i puts eller tegel som går ton 
i ton i naturanpassade kulörer    

De stolpar som håller belysningen ansluter utseen-
demässigt till spårvägens ledningsstolpar från tidigt 
1900-tal. 

Uppvuxna lövträd i parkdelen vid Hotell Heden, 
med gräsytor mellan. Detta skapar en karaktär som 
bryter mot övriga gatans mer stadsmässiga karaktär 
med företrädelsevis hårdgjorda ytor.

Det foto som analyserats i synbildsanalys 3. Engelbrektsgatan sedd från öster.
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KÄNSLIGA EGENSKAPER

Stadsrummets känsliga egenskaper med 
bäring på riksintresset för kulturmiljövården

• Hedens öppna rum med koppling till 
såväl stadens fortifikativa historia och 
stadsdelens idrotts- och evenemang-
shistoria. 

• Sten Sturegatans allé som ingick i 
1866 års stadsplan, dock först senare 
genomförd.

• Markerade hörnpartier som svarar mot 
den täta stenstadens rektangulära 
kvarter med avskurna hörn.

• Stadsfronten av tät stenstad med tongi-
vande polykroma fasader i förbländarte-
gel, ljus puts och natursten. 

• Det mörka teglets naturanpassade 
kulör.

• Siktlinjer mot Vasakyrkan som tongi-
vande landmärke och markör för var 
stenstaden och den yngre stadskärnan 
är placerad.

Lång, rak gatusträckning Lång, rak gatusträckning 
som kopplar ihop området som kopplar ihop området 
med Vasastan. Vasakyr-med Vasastan. Vasakyr-
kan som landmärke/fond kan som landmärke/fond 
och stadsplanen tydligt och stadsplanen tydligt 
avläsbaravläsbar

GräsytorGräsytor

Promenadstråk  Promenadstråk  
längs Sten Sturegatan längs Sten Sturegatan 
och Heden. Rundar och Heden. Rundar 
Heden och fortsätter Heden och fortsätter 
delvis längs Engel-delvis längs Engel-
brektsgatan. Mark-brektsgatan. Mark-
beläggning med gräs beläggning med gräs 

och ljust stenmjöl.och ljust stenmjöl.

Tydlig och m
onum

ental stenstadsfront m
ed relativt 

Tydlig och m
onum

ental stenstadsfront m
ed relativt 

hom
ogen höjdskala. Fasaderna placerade i gatulivet - 

hom
ogen höjdskala. Fasaderna placerade i gatulivet - 

skapar rak linje & tydligt avslut.

skapar rak linje & tydligt avslut.

Stenstadens arkitektur Stenstadens arkitektur 
(1890-tal): Polykroma fasader (1890-tal): Polykroma fasader 
i förbländartegel med kraftigt i förbländartegel med kraftigt 
markerat hörnhus med torn, arti-markerat hörnhus med torn, arti-
kulerande gavelrösten, markanta kulerande gavelrösten, markanta 

Sten Sture-Sten Sture-
gatan - brett, gatan - brett, 
boulevardli-boulevardli-
knande huvud-knande huvud-

stråkstråk

Avskuret Avskuret 
hörn, öppnar hörn, öppnar 
upp stadsrum-upp stadsrum-
metmet

Enfärgade Enfärgade 
fasader, ton i fasader, ton i 
ton i kulörer ton i kulörer 
som ansluter till som ansluter till 
jordfärger/tegel jordfärger/tegel 

(brunt/gult)(brunt/gult)

Fasaderna Fasaderna 
skapar vertikal verkan skapar vertikal verkan 
tillsammans med tillsammans med 

träden.träden.

Sten Sturegatans Sten Sturegatans 
stråk som fortsätter stråk som fortsätter 
på trottoaren mot på trottoaren mot 

Korsvägen.Korsvägen.

Engelbrektsga-Engelbrektsga-
tan: mer smalt och tan: mer smalt och 

intimt stadsrumintimt stadsrum

Grönska som bäddar in och Grönska som bäddar in och 
begränsar stadsrummet åt norr. Äldre begränsar stadsrummet åt norr. Äldre 
ädellövträd, skapar ett tydligt rum ädellövträd, skapar ett tydligt rum 
och ansluter till Sten Sturegatans allé, och ansluter till Sten Sturegatans allé, 
och berättar om Jubileumsparken på och berättar om Jubileumsparken på 

Heden.Heden.

Bebyggelse på Heden Bebyggelse på Heden 
underordnar sig skalmässigt underordnar sig skalmässigt 

stenstadsfrontenstenstadsfronten

Engelbrektsgatan sedd från öster. Känsliga egenskaper som tillsammans bygger stadsrummets kulturhistoriska värde. 
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SYNBILD 4 - 
KARAKTÄRISERING

Fasader/byggnader
I denna synbild utgör hörnhuset på 
Engelbrektsgatan – Södravägen tydligt motiv.  
Här, liksom i synbild 2, är stenstadens individuellt 
utformade 1890-talsfasader i förbländartegel med 
vertikal inverkan tongivande, även om fronten 
längre neråt gatan även består av yngre bebyggelse 
med mer homogen färgskala. Samtliga fasader 
samspelar dock väl med varandra genom skala, 
placering i gatulivet, jordtoner i fasadkulör samt 
vertikal inverkan genom exempelvis balkonger och 
burspråk.

Grönska 
Södra Vägens lindallé bäddar in stadsrummet från 
denna riktning och skapar en entré med rumslighet, 
som dock avtar något på själva Engelbrektsgatan. 
På parkeringsytan till vänster i bild finns enstaka 
uppvuxna lövträd som i närtid har kompletterats 
med de unga, nyplanterade trädraderna med lindar. 
Tidigare fanns längs gatan en uppvuxen rad med 
lindar men dessa har nyligen tagits ner och ersatts 
av yngre träd. 

De äldre träden i samspel med stenstadens fasader 
bidrar med att förstärka stadsrummets historiska 
karaktär och fungerar även som ett mjukt och 
ombonande element i stadsbilden. De yngre träden 
bidrar i nuvarande storlek inte till den karaktären 

utan gör istället att stadsrummet här upplevs kalt 
och något splittrad och plottrig.   

Gatunät/plan
Från denna riktning upplevs Engelbrektsgatans 
stadsrum som vidsträckt men jämförelsevis smal. 
Den tidstypiska stadsplanen från 1866 är tydligt 
avläsbar, med raka gatusträckningar och tydligt 
avgränsade och rätvinkliga kvarter. Vilka gator 
som är tänkta att vara huvudstråk markeras genom 
bredd och alléer. Byggnaderna är placerade i rak 
linje i förhållande till gatulivet och bildar tydlig och 
monumental front. Avskurna hörn skapar rymliga 
korsningar och möjliggör små platsbildningar på 
trottoaren intill byggnadernas hörn. Även grönska 
genom parker och alléer är typiska komponenter 
inom det sena 1800-talets stadsplaneringsideal. 
Det faktum att Heden är en öppen och obebyggd 
yta, använd för sport- och utställningsaktivi-
teter, har också en lång historisk kontinuitet ur 
stadsplanesynpunkt.

Promenadvägar/trottoar
Längs fasaderna löper en trottoar, dock betydligt 
smalare än den typiska stenstadstrottoaren och i 
jämförelse med dess ursprungliga gestaltningen 
(jämför med foto på s. 20). Trottoarens bredd 
minskades till förmån för biltrafik på 1960-talet. 
Runt hörnet, längs Södra Vägens östra sida, blir 
trottoaren betydligt bredare med den ursprung-
liga bredden bevarad. Här finns även bevarade 
förträdgårdar.

 
Material/detaljer
Bebyggelsens fasader i rött och gult tegel med inslag 
av ljus slätputs och natursten, alternativt homogena 
tegel- eller putsfasader avfärgade ton i ton med 
varandra, i naturanpassade kulörer. Rödmålade 
plåttak och smidesbalkonger eller balkongräcken i 
svartmålat järn. 

De stolpar som håller belysningen ansluter utseen-
demässigt till spårvägens ledningsstolpar från tidigt 
1900-tal. 

Uppvuxna, äldre lövträd (bl a lind och kastanj) 
närmast Heden. I övrigt en mer stadsmässig 
karaktär med företrädelsevis hårdgjorda ytor.

Fond/landmärken/siktlinjer
I öster anas Burgårdsparkens grönska som sedan 
gatans tillblivelse utgjort fond. Dock har det 
höghus som är under uppbyggnad redan övertagit 
rollen som fondbyggnad och landmärke.

Det foto som analyserats i synbildsanalys 4. Engelbrektsgatan sedd från väster.
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Stadsrummets känsliga egenskaper med 
bäring på riksintresset för kulturmiljövården

• Hedens öppna rum med koppling till 
såväl stadens fortifikativa historia och 
stadsdelens idrotts- och evenemangsh-
istoria. 

• Södra Vägens promenadallé med lång 
historisk kontinuitet, som ramar in 
platsen åt väster och skapar ett viktigt 
stråk förbi platsen.

• Markerade hörnpartier som svarar mot 
den täta stenstadens rektangulära 
kvarter med avskurna hörn.

• Stadsfronten av tät stenstad med tongi-
vande polykromaa fasader i förbländarte-
gel, ljus puts och natursten. 

• Det mörka teglets naturanpassade kulör.
• Siktlinjer från Hedens öppna plats mot 

stenstadens front och Södra Vägens allé.
• Landerierna (Katrinelund och Burgården) 

samt kopplingen mellan dem och gamla 
landsvägen (Södra Vägen), Heden och 
gamla stadskärnan. 

KÄNSLIGA EGENSKAPER

Södra Vägen - brett, boulevardliknande huvudstråkSödra Vägen - brett, boulevardliknande huvudstråk

Gamla allén - bidrar som rumsskapare Gamla allén - bidrar som rumsskapare 
och samspelar med fasaderna - bidrar till ett och samspelar med fasaderna - bidrar till ett 

stadsrum med ålderdomlig karaktärstadsrum med ålderdomlig karaktär

Smalare stadsrum Smalare stadsrum 
i kontrast till Södra i kontrast till Södra 

Vägen.  Vägen.  

Lång, rak gatusträckning Lång, rak gatusträckning 
med Burgårdsparken med Burgårdsparken 
som fond.som fond.

Hedens luftiga Hedens luftiga 
och öppna och öppna 
stadsrumstadsrum

Tydlig stenstadsfront med relativt homogen Tydlig stenstadsfront med relativt homogen 
höjdskala, med fasaderna placerade i gatulivet höjdskala, med fasaderna placerade i gatulivet 
skapar tydlig rumslighet och avslut i denna riktning.skapar tydlig rumslighet och avslut i denna riktning.

Stenstadens arkitektur Stenstadens arkitektur 
(1890-tal): Polykroma fasader (1890-tal): Polykroma fasader 
i förbländartegel med kraftigt i förbländartegel med kraftigt 
markerat hörnhus med torn, arti-markerat hörnhus med torn, arti-
kulerande gavelrösten, markanta kulerande gavelrösten, markanta 
sockelvåningar och balkonger med sockelvåningar och balkonger med 

smidesräcken.smidesräcken.

Fasaderna Fasaderna 
skapar vertikal verkan skapar vertikal verkan 
tillsammans med tillsammans med 

trädenträden

Engelbrektsgatan sedd från väster. Känsliga egenskaper som tillsammans 

Uppvuxna lövträd längs Heden och Uppvuxna lövträd längs Heden och 
bevarad parkdel i sydöstbevarad parkdel i sydöst

Avskuret Avskuret 
hörn, öppnar hörn, öppnar 
upp stadsrum-upp stadsrum-

metmet
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ENGELBREKTSGATANS FASADER
NIO FASTIGHETER 
Inom utredningsområdet finns nio fastigheter 
som riskerar att beröras av åtgärder kopplade till 
den nya spårvägen. Det kan komma att handla om 
bullerreducerande åtgärder eller fasadåtgärder för 
infästningar av tvärtrådar eller belysningsarmaturer 
eller liknande. 

På följande sidor redovisas de nio fastigheterna 
genom en kort historik, karaktärisering samt en 
kulturhistorisk värdering. Sist görs en översiktlig 
tålighetsbedömning.  

De nio fastigheter som berörs är numrerade på 
kartbilden intill. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kartbild med de nio fastigheter 
som beskrivits, värderats och 
tålighetsbedömts särskilt. 

1.    22:12

2.   24:11, 24:12

3.   25:3

4.   25:2

5.   25:1

6.   26:19

7.   27:4

8.   27:3

9.   27:22 
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Karaktärisering
Bostadshus (inklusive affärslokal, kontor med 
mera). Fasaden mot Engelbrektsgatan är före-
trädelsevis i 9 våningar men med högdel mot 
Skånegatan i 11 våningar. 

Fasad utförd i gult tegel samt ljusgråmålad band-
plåt. Inglasade balkongstomme, balkongräcken 
samt portar är i blå och turkosgrön aluminium. Vita 
aluminiumfönster. 
 
Fasaden är oregelbundet uppbyggd, med utskju-
tande partier, burspråk och oregelbunden 
byggnadshöjd. 

Historik
Tomten bebyggdes under slutet av 1800-talet med 
friliggande landshövdingehus i villastil. Dessa revs 
på 1970-talet och länge var tomten obebyggd och 
fungerade som parkeringsyta. 

År 1987 inkom Göteborgs stads Bostads AB med 
en ansökan om att bebygga tomten med ett flerbo-
stadshus för 217 lägenheter. Bo Cederlöfs arkitekt-
firma ritade ett stort, postmodernistiskt bostads-
komplex, tillsammans med byggnadskonstruktör 
Rolf  Tellstedt AB. Huset gavs populärnamnet 
”Öster om Heden”.

Fastighetsbet / kvarter / adress 22:12 / Kv. 22 Rubinen / Engelbrektsgatan 46-62 

Byggår   1987

Arkitekt   Bo Cederlöf arkitektkontor AB

Befintligt skydd  Saknas

Särskilt värdefull enligt PBL 8:13  Nej

1

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden är en för sin tid tidstypiskt bostads-
komplex i postmodernistisk stil. 

Bedömningen är emellertid att den inte innehar ett 
sådant värde att det räknas som särskilt kulturhisto-
riskt värdefullt, så som menas i PBL 8:13. 

Dock bör noteras att byggnaden ändå omfattas 
av allmänna varsamhetskravet i PBL 8:17, liksom 
all bebyggelse. Alla ändringar av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tillvaratar byggnadens 
värden och kvaliteter.

Tålighet/känslighet
Byggnadens fasad bedöms som tålig för föränd-
ringar avseende infästningar för belysning och tvär-
trådar eller för bullerreducerande åtgärder genom 
exempelvis fönsterbyte. 

För att kommande åtgärder ska räknas som 
varsamma behöver ändå byggnadens arkitekto-
niska uttryck värnas, exempelvis genom att fasad-
material värnas eller att man vid fönsterbyte byter 
till så lika befintliga som möjligt.  

Bostadshuset ”Öster 
om Heden” idag. 
Nedan visas nybygg-
nadsritningarna från 
1987. 
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Samtliga kursiverade delar är klippta ur Göteborgs 
stads bevarandeprogram - Moderna Göteborg: 

Karaktärisering
”Bebyggelsens placering kan liknas vid en ö mellan två 
intensivt trafikerade gator. Kontorsbyggnaden består av två 
sammanbyggda, förskjutna byggnadskroppar i öst-västlig 
riktning. Fasaden är klädd med rött tegel med ett indraget 
våningsplan i kopparplåt längst upp. Pulpettaket är 
täckt med kopparplåt och har takterrass. På ett antal av 
gavlarna har stora väggytor lämnats fönsterfria. Material 
som teakomfattningar till fönster och dörrar och fönsterbleck 
och stuprör i koppar ger byggnaden en tidstypisk karaktär. 

Hotellet har ett öppnare fasaduttryck med glasad fasad och 
som en höghussolitär, men har en tillhörighet med kvarteret 
i material- och formval.”

Historik
“Bostadshusen inom kvarteret ritades 1963 av arkitekt-
firman Lund och Valentin medan hotellet ritades 1964 för 
Svenska Riksbyggen av arkitekt Henning Orlando.”

Fastighetsbet / kvarter / adress 24:11, 24:12 / Kv. 24 Opalen / Engelbrektsgatan 69-73 

Byggår   1964 (Hotelldel påbyggd med fem våningar 2007)

Arkitekt   Henning Orlando // Lund & Valentin

Befintligt skydd  Utpekade i bevarandeprogrammet Moderna Göteborg

Särskilt värdefull enligt PBL 8:13  Ja

2

Kulturhistoriskt värde
”Trots olika upphovsmän utmärker sig området (läs kvar-
teret - red. anm.) som en homogen miljö. Formelementen 
är karaktäristiska för 1960-talet.”

Tålighet/känslighet
Hotellets och bostadshusens fasad bedöms ha 
en viss tålighet för förändringar i fasad avseende 
infästningar för belysning och tvärtrådar. Detta 
förutsatt att det kan göras utan större ingrepp som 
påverkar fasaduttrycket. Här är fasaderna i tegel 
och koppardetaljer särskilt viktiga.  

Avseende bullerreducerande åtgärder är bostads-/
kontorshusens teakfönster en känslig och värde-
bärande egenskap som behöver värnas. Vid exem-
pelvis ett fönsterbyte behöver nya fönster utformas 
med form och material lika befintligt. 
 

Hotell Opalen och ett 
bostads-/kontorhus, 
uppförda 1964.
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Karaktärisering
Bostadshus i fem våningar, uppfört som hörnhus 
med fasad i rött och gult förbländartegel. Hörnet är 
avskuret och från andra våning skjuter ett burspråk 
ut, uppburet av dekorativa konsoler. Burspråket 
avslutas ovanför takfoten genom ett dekorerat 
gavelröste. Sockelvåningen är markerad genom 
tegelfärg och rundbågiga fönster- och dörröpp-
ningar, medan fönstren på övriga våningar är 
stickbågiga. Fasaden på våning 2-5 har individu-
ella mönstermurningar, vilket skapar horisontella, 
dekorativa band i fasaden. Takfoten markeras av en 
tandsnittsfris och taket är ett brutet sadeltak, täckt 
med rödmålad bandplåt. 

Historik
Uppfördes som bostadshus i nyrenässansstil i 
början av 1890-talet, tillsammans med övriga hus 
längs Hedens södra kortsida. Arkitekt för bygg-
naden är okänd, möjligen ritades det av samme 
byggmästare som sedan stod för byggandet. 
Redan 1897 drogs rinnande varmvatten in i bygg-
naden, vilket värmdes genom en vedeldad varm-
vattensberedare i källaren. 1938 öppnades större 
skyltfönster upp i källarvåningen. Samtliga fönster 
är bytta till nya träbågar i instickskarmar efter 1970-
tal. Porten har bytts i närtid. 

Fastighetsbet / kvarter / adress 25:3 / Kv. 25 Bergskristallen / Engelbrektsgatan 67 

Byggår   1894

Arkitekt   Okänd.

Befintligt skydd  Ingår i område utpekat i bevarandeprogrammet. Ingår i område av  
   riksintresse för kulturmiljövården

Särskilt värdefull enligt PBL 8:13  Ja

3

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden är ett tidstypiskt och välbevarat exempel 
på den karaktäristiska stenstadsarkitektur som 
uppfördes under det sena 1800-talet i Göteborg. 

Tålighet/känslighet
Byggnadens fasad bedöms som känslig för föränd-
ringar avseende infästningar för belysning och 
tvärtrådar. Sådana behöver ordnas så de i så liten 
utsträckning som möjligt skapar permanenta 
skador, särskilt i naturstens- eller putsdetaljer som 
kan vara komplicerade att återställa. 

Då samtliga fönster är bytta innebär ett fönster-
byte inte nödvändigtvis negativ påverkan. Dock 
är fönstren så karaktärskapande för byggnaden att 
utformningen för eventuella nya bör göras i samråd 
med antikvarisk kompetens. 

Portens överljusfönster ser ut att vara det ursprung-
liga och behöver värnas. Det är alltså inte endast 
karaktären som bedöms värdefull utan själva bygg-
nadsdelen i sig. 

Byggnaden är 
uppförd 1894. 
Överljusfönstret är en 
äldre byggnadsdel 
som bevarats medan 
fönster och portar är 
bytta i modern tid.

Nedan, nybyggnads-
ritningen från 1894. 
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Karaktärisering
Bostadshus i fem våningar, med slätputsad fasad 
avfärgad i gult och sockelvåning som i närtid klätts 
med mörkt kakel. Centrerad på fasaden är ett brett 
burspråk med indragna balkonger, som löper längs 
hela husets höjd från våning 2-4. Här finns även 
utmärkande dekor i koppar. Taket är ett brutet 
sadeltak, klätt med rödmålad bandplåt, med tre 
vindskupor. Fönster och balkongdörrar är grönmå-
lade, fönstren är pivåhängda. Bottenvåningens port 
och skyltfönster är i aluminium.     

Historik
Uppfördes som bostadshus i nyrenässansstil i 
början av 1890-talet, tillsammans med övriga hus 
längs Hedens södra kortsida. Arkitekt för bygg-
naden är okänd, möjligen ritades det av samme 
byggmästare som sedan stod för byggandet. 
Fasaden var ursprungligen oputsad med 
midjegesims, listverk och stickbågiga valv som 
dekorativa inslag. Burspråket ingick heller inte 
urpsrungligen men tillkom 1915, samtidigt som 
byggnaden fick sitt nuvarande utseende med puts 
och koppardetaljer. Även fönster, portar och skylt-
fönster gavs nytt utseende vid denna tid. Arkitekt 
för fasadändringen var Ernst Kruger, känd för att 
bl a ha ritat affärshuset Merkur på Skeppsbron. 

Fastighetsbet / kvarter / adress 25:2 / Kv. 25 Bergskristallen / Engelbrektsgatan 65 

Byggår   1893

Arkitekt   Okänd.

Befintligt skydd  Ingår i område utpekat i bevarandeprogrammet. Ingår i område av  
   riksintresse för kulturmiljövården

Särskilt värdefull enligt PBL 8:13  Ja

4

Fönstren har återigen bytts i närtid till nya, pivå-
hängda. Även bottenvåningens fasadbeklädnad 
i svart kakel och aluminiumfönster och portar är 
nyligen bytta. 2005 byttes takkuporna från nybygg-
nadsåret till nuvarande, i samband med att vinden 
inreddes. 

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden har ett för det tidiga 1900-talet tidsty-
piskt och välbevarat fasaduttryck, med en stor del 
välbevarade detaljer och karaktär från ombygg-
nadsåret 1915. Byggnadens koppling till arkitekten 
Ernst Kruger gör den särskilt intressant.
 
Tålighet/känslighet
Byggnadens putsfasad bedöms som relativt tålig 
för förändringar avseende infästningar för belys-
ning och tvärtrådar. 

Då samtliga fönster är bytta innebär ett fönster-
byte inte nödvändigtvis negativ påverkan. Dock 
är fönstren så karaktärskapande för byggnaden att 
utformningen för eventuella nya bör göras i samråd 
med antikvarisk kompetens. Vid en sådan bör en 
tillbakagång till 1915 års rutindelning övervägas. 

Till vänster, bygg-
naden när den 
uppfördes 1893.
Till höger, bygg-
naden när fasaden 
fick sitt nuvarande 
utseende.

Nedan, byggnaden 
idag.
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Karaktärisering
Bostadshus i sju våningar med vindsvåning, 
uppfört som hörnhus med fasad i rött tegel. 
Hörnet är avskuret, här finns balkonger och högst 
upp kröns hörnet av ett runt och dekorativt fönster 
på vindsvåningen. Centrerad på fasaden mot 
Engelbrektsgatan finns ett burspråk och ett verti-
kalt band av balkonger. Fönstren är regelbundet 
placerade på fasaden och sockelvåningen markeras 
genom fönstersättning och indragna entréer. Taket 
är ett brant, brutet sadeltak klätt med rödmålad 
bandplåt. Här finns flertalet vindskupor.   

Historik
På tomten fanns tidigare ett bostadshus i nyrenäs-
sansstil, uppfört i början av 1890-talet, tillsammans 
med övriga hus längs Hedens södra kortsida. 
Huset revs 1981 och 1982 inkom ansökan om 
bygglov för ett flerbostadshus från KB Älgen 1, 
Rosén & Co.

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden är en för sin tid tidstypiskt bostads-
komplex i postmodernistisk stil, som passats in i 
den känsliga stenstadsmiljön genom bl a anpass-
ning av fasadmaterial, byggnadsmaterial och place-
ring i gatulivet.

Fastighetsbet / kvarter / adress 25:1 / Kv. 25 Bergskristallen / Engelbrektsgatan 63 

Byggår   1982

Arkitekt   Per Olof Werner, Semrén arkitekter AB

Befintligt skydd  Ingår i område utpekat i bevarandeprogrammet. Ingår i område av  
   riksintresse för kulturmiljövården

Särskilt värdefull enligt PBL 8:13  Nej

5

Bedömningen är emellertid att den inte innehar ett 
sådant värde att det räknas som särskilt kulturhisto-
riskt värdefullt, så som menas i PBL 8:13. 

Dock bör noteras att byggnaden ändå omfattas 
av allmänna varsamhetskravet i PBL 8:17, liksom 
all bebyggelse. Alla ändringar av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tillvaratar byggnadens 
värden och kvaliteter.

Tålighet/känslighet
Byggnadens fasad bedöms som tålig för föränd-
ringar avseende infästningar för belysning och tvär-
trådar eller för bullerreducerande åtgärder genom 
exempelvis fönsterbyte. 

För att kommande åtgärder ska räknas som 
varsamma behöver ändå byggnadens arkitekto-
niska uttryck värnas, exempelvis genom fasadmate-
rial värnas eller att man vid fönsterbyte byter till så 
lika befintliga som möjligt.  

Byggnaden 
idag, ursprungli-
gen uppförd 
1982.

Nedan, nybygg-
nadsritningen .
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Karaktärisering
Bostadshus i sju våningar med vindsvåning, med 
fasad i rött tegel. På fasaden mot Engelbrektsgatan 
finns flera burspråk som skjuter ut från våning 2 
och uppåt. Burspråken är kantade av vertikala band 
av balkonger. Fönstren är regelbundet placerade 
på fasaden och sockelvåningen är markerat genom 
fönstersättning och indragna entréer. Taket är ett 
brant, brutet sadeltak klätt med rödmålad bandplåt, 
med något oregelbunden takform. Här finns fler-
talet vindskupor.   

Historik
På tomten fanns tidigare ett bostadshus i nyrenäs-
sansstil, uppfört i början av 1890-talet, tillsammans 
med övriga hus längs Hedens södra kortsida. 
Huset revs 1981 och 1982 inkom ansökan om 
bygglov för ett flerbostadshus från Svenska riks-
byggen AB. 

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden är en för sin tid tidstypiskt bostads-
komplex i postmodernistisk stil, som passats in i 
den känsliga stenstadsmiljön genom bl a anpass-
ning av fasadmaterial, byggnadsmaterial och place-
ring i gatulivet. 

Fastighetsbet / kvarter / adress 26:19 / Kv. 26 Ametisten / Engelbrektsgatan 57-59 

Byggår   1982

Arkitekt   Semrén arkitekter AB

Befintligt skydd  Ingår i område utpekat i bevarandeprogrammet. Ingår i område av  
   riksintresse för kulturmiljövården

Särskilt värdefull enligt PBL 8:13  Nej

6

Bedömningen är emellertid att den inte innehar ett 
sådant värde att det räknas som särskilt kulturhisto-
riskt värdefullt, så som menas i PBL 8:13. 

Dock bör noteras att byggnaden ändå omfattas 
av allmänna varsamhetskravet i PBL 8:17, liksom 
all bebyggelse. Alla ändringar av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tillvaratar byggnadens 
värden och kvaliteter.

Tålighet/känslighet
Byggnadens fasad bedöms som tålig för föränd-
ringar avseende infästningar för belysning och tvär-
trådar eller för bullerreducerande åtgärder genom 
exempelvis fönsterbyte. 

För att kommande åtgärder ska räknas som 
varsamma behöver ändå byggnadens arkitekto-
niska uttryck värnas, exempelvis genom fasadmate-
rial värnas eller att man vid fönsterbyte byter till så 
lika befintliga som möjligt.  

Byggnaden 
idag, ursprungli-
gen uppförd 
1982.

Nedan, nybygg-
nadsritningen.
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Karaktärisering
Bostadshus i fem våningar, uppfört som hörnhus 
med fasad i gult förbländartegel och slätput-
sade, ljusgrå listverk och omfattningar. Hörnet 
är avskuret och från andra våning skjuter ett 
burspråk ut, uppburet av dekorativa konsoler. 
Burspråket avslutas ovanför takfoten genom ett 
dekorerat gavelröste. Sockelvåningen är markerad 
genom putsrustik. Centrerad på fasaden mot 
Engelbrektsgatan finns balkonger med räcken och 
konsoler i smide. Takfoten markeras av en tand-
snittsfris och taket är ett brutet sadeltak, täckt med 
rödmålad bandplåt. 

Historik
Uppfördes som bostadshus i nyrenässansstil i 
början av 1890-talet, tillsammans med övriga hus 
längs Hedens södra kortsida. Arkitekt för bygg-
naden var byggmästare Nathan Persson, som  bland 
annat var byggmästare för Annedalskyrkan och 
som sedermera kom att bli ordförande i Göteborgs 
byggmästarförening. 

Få förändringar har gjorts utvändigt men en alumi-
niumport till källarvåningens butikslokal har till-
kommit i närtid. 

Fastighetsbet / kvarter / adress 27:4 / Kv. 27 Karneolen / Engelbrektsgatan 55 

Byggår   1893

Arkitekt   Nathan Persson

Befintligt skydd  Ingår i område utpekat i bevarandeprogrammet. Ingår i område av  
   riksintresse för kulturmiljövården

Särskilt värdefull enligt PBL 8:13  Ja

7

  
Kulturhistoriskt värde
Byggnaden är ett tidstypiskt och välbevarat exempel 
på den karaktäristiska stenstadsarkitektur som 
uppfördes under det sena 1800-talet i Göteborg. 
Byggnaden är därtill ovanligt välbevarad med äldre 
balkongräcken i smide, träfönster och port med 
överljus, vilket ger huset extra kulturhistoriskt 
värde. Med Nathan Persson som upphovsman blir 
byggnad därtill särskilt intressant.

Tålighet/känslighet
Byggnadens fasad bedöms som känslig för föränd-
ringar avseende infästningar för belysning och 
tvärtrådar. Sådana behöver ordnas så de i så liten 
utsträckning som möjligt skapar permanenta 
skador, särskilt i naturstens- eller putsdetaljer som 
kan vara komplicerade att återställa. 

Då samtliga fönster är äldre innebär ett fönsterbyte 
stor negativ påverkan och bör undvikas. Det är 
alltså inte endast karaktären som bedöms värdefull 
utan själva byggnadsdelen i sig. Om bullerreduce-
rande åtgärd krävs för fönster bör sådan ordnas på 
insidan, så att yttre bågar kan bevaras. 

Byggnaden idag, med bevarade äldre träfön-
ster.

Nedan, nybyggnadsritningen från 1893. 
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Karaktärisering
Bostadshus i fem våningar, uppfört med fasad i 
rött och gult och rött förbländartegel. Centrerat 
på gatufasaden finns ett lätt utskjutande mittparti 
med ett vertikalt band av balkonger med dekorativt 
utformade smidesräcken. Mittpartiet skjuter över 
takfoten och avslutas i ett dekorerat gavelröste, 
rikt dekorerad med ornamentik. Sockelvåningen 
är markerad genom det röda teglet och rundbågiga 
fönster- och dörröppningar, medan fönstren på 
övriga våningar är stickbågiga. Porten är av trä och 
rikt dekorerad, samt har ett överljusfönster. 
En gördelgesims samt en högt sittande midjegesims 
skapar ytterligare rekorativa inslag och liv i fasaden. 
Takfoten markeras av en tandsnittsfris och taket är 
ett brutet sadeltak, täckt med rödmålad bandplåt. 

Historik
Uppfördes som bostadshus i nyrenässansstil under 
mitten av 1890-talet, tillsammans med övriga hus 
längs Hedens södra kortsida. Arkitekt för bygg-
naden är okänd, möjligen ritades det av samme 
byggmästare som sedan stod för byggandet. 
Huset fick vatten och avlopp 1935. 
Samtliga fönster och balkongdörrar är bytta till nya 
alu-träbågar i instickskarmar i modern tid, liksom 

Fastighetsbet / kvarter / adress 27:3 / Kv. 27 Karneolen / Engelbrektsgatan 53 

Byggår   1895

Arkitekt   Okänd

BBefintligt skydd  Ingår i område utpekat i bevarandeprogrammet. Ingår i område av  
   riksintresse för kulturmiljövården

Särskilt värdefull enligt PBL 8:13  Ja

8

entrén till restaurangen på bottenplan. Dock är 
porten äldre och troligtvis från nybyggnadsåret.

Kulturhistoriskt värde
Byggnaden är ett tidstypiskt och välbevarat exempel 
på den karaktäristiska stenstadsarkitektur som 
uppfördes under det sena 1800-talet i Göteborg. 

Tålighet/känslighet
Byggnadens fasad bedöms som känslig för föränd-
ringar avseende infästningar för belysning och 
tvärtrådar. Sådana behöver ordnas så de i så liten 
utsträckning som möjligt skapar permanenta 
skador, särskilt i naturstens- eller putsdetaljer som 
kan vara komplicerade att återställa. 

Då merparten av fönstren är bytta innebär buller-
reducerande åtgärd på fönster/balkongdörrar inte 
nödvändigtvis negativ påverkan. Dock är fönstren 
så karaktärskapande för byggnaden att utform-
ningen för eventuella nya bör göras i samråd med 
antikvarisk kompetens. 

Porten bör dock värnas. Det är alltså inte endast 
karaktären som bedöms värdefull utan själva 

Nedan och till 
vänster, byggnaden 
2020. 

Nedan till vänster, 
nybyggnadsritnin-
gen från 1895. 

byggnadsdelen i sig. 
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Karaktärisering
Fastigheten består av två bostadshus, båda i fem 
våningar.

Det östra har fasad i ljusgult förbländartegel med 
mörkröda band och med markerad sockelvåning i 
rött tegel. Centrerad på fasaden skjuter ett burspråk 
ut, krönt av ett dekorerat gavelröste. Burspråket är 
på båda sidor kantade av balkonger med smides-
räcken.Taket är ett brutet sadeltak, täckt med 
rödmålad plåt. Här finns flertalet vindskupor. 

Det västra huset är ett hörnhus med fasad i rött och 
gult förbländartegel. Hörnet är avskuret och rundat, 
med balkonger som löper runt hörnet. Alltihop 
kröns av en rund tornhuv. Mot Engelbrektsgatan 
och Södra Vägen skjuter mittpartier ut från fasad-
livet, och avslutas över takfoten med dekorerade 
gavelrösten. Sockelvåningen är markerad genom 
mörkare kulör på teglet och en grov naturstensom-
fattning runt hörnentrén till källarplan. Fasaden 
på våning 2-5 har individuella mönstermurningar, 
vilket skapar horisonella, dekorativa band i fasaden. 
Takfoten markeras av en tandsnittsfris och taket är 
ett brutet sadeltak, täckt med rödmålad bandplåt. 
Här finns flertalet vindskupor.

Fastighetsbet / kvarter / adress 27:22 / Kv. 27 Karneolen / Engelbrektsgatan 49-51 

Byggår   1897 resp. 1896

Arkitekt   Hjalmar Cornilsen resp. okänd.

Befintligt skydd  Ingår i område utpekat i bevarandeprogrammet. Ingår i område av  
   riksintresse för kulturmiljövården

Särskilt värdefull enligt PBL 8:13  Ja

9

Historik
Uppfördes som bostadshus i nyrenässansstil i slutet 
av 1890-talet, som sista hus i byggetappen längs 
Hedens södra kortsida. Arkitekt för östra bygg-
naden är okänd, möjligen ritades det av samme 
byggmästare som sedan stod för byggandet. Den 
västra ritades av den renommerade göteborgsarki-
tekten Hjalmar Cornilsen. 

På östra huset har fönstren bytts i närtid till nya 
alu-träbågar i instickskarm. Även alu-skyltfönster 
och aluminiumport till källarplan har tillkommit 
i närtid. Den stora träporten och smidesbal-
kongräcken är dock äldre, möjligen ursprungliga.

På västra huset gäller samma som ovan, med 
undantaget att här har vissa äldre träfönster beva-
rats, däribland sockelvåningens skyltfönster. Även 
porten på hörnet är bytt i närtid. 
 
Kulturhistoriskt värde
Byggnaderna är tidstypiska och välbevarade 
exempel på den karaktäristiska stenstadsarki-
tektur som uppfördes under det sena 1800-talet 
i Göteborg. Den västra byggnadens koppling till 
Cornilsen gör den särskilt intressant. 

Till höger, västra huset uppfört 1897. 
Under syns nybyggnadsritningen.
Huset är särskilt intressant, ritat av 
Hjalmar Cornilsen. Det har bl a äldre 
träfönster och portar bevarade. 

Tålighet/känslighet
Byggnadernas fasader bedöms som känsliga för 
förändringar avseende infästningar för belysning 
och tvärtrådar. Sådana behöver ordnas så de i så 
liten utsträckning som möjligt skapar permanenta 
skador, särskilt i naturstens- eller putsdetaljer som 
kan vara komplicerade att återställa. 

Då merparten av fönstren är bytta innebär ett föns-
terbyte inte nödvändigtvis negativ påverkan. Dock 
är även nya fönster utformade så att de ska bevara 
byggnadens karaktär. Därför bör eventuella nya 
bör göras i samråd med antikvarisk kompetens. 

Vissa träfönster på hörnhuset (västra) är äldre, 
liksom träportar med överljusfönster i båda husen. 
Dessa behöver därför värnas. Det är alltså inte 
endast karaktären som bedöms värdefull utan 
själva byggnadsdelen i sig. Om bullerreducerande 
åtgärd krävs för äldre träfönster eller portar bör 
sådan ordnas på insidan, så att yttre bågar/dörr-
blad kan bevaras. 





RESULTAT & DISKUSSION
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KRITISKA PUNKTER ATT 
BEAKTA
Genom denna utrednings analyser av kulturmiljö-
värden har en rad egenskaper pekats ut som värde-
bärande och känsliga. 

Nedan följer en sammanställning av de kritiska 
punkter som måste beaktas för att negativ påverkan 
på miljön ska kunna undvikas. Det berör såväl 
riksintressanta kulturvärden som allmänna, lokala 
värden i stadsbilden. 

Bebyggelse och stadsplan
• Stadsfronten med stenstadens 1890-talsfa-

sader, i gemensam skala, byggnadshöjd och 
placering i förhållande till gatulivet. Upplevs 
framför allt i de olika stadsrummen men även 
från Hedens öppna fält. 

• 1890-talshusens arkitektur med polykroma 
fasader i rött och gult förbländartegel, med 
stor del bevarade byggnadsdetaljer.

• Ljust gul och slätputsad 1910-talsfasad med 
dekor i koppar.

• Yngre bebyggelse som anpassats till den äldre 
gällande fasadmaterial, byggnadshöjd, place-
ring i förhållande till gatulivet och kulörval. 
Hotell Heden har en intressant historia och 
har genom sin nedtonade skala och inpass-
ning i parken en viss positiv inverkan på 
stadsbilden, detsamma gäller kiosken Lasse 

RESULTAT OCH DISKUSSION

på Heden som legat här sedan 1960-talet och 
är starkt förknippad med området.

• Symbolbyggnader som utgör landmärken 
eller fonder för stadsrummet genom sin 
synlighet, monumentala karaktär och sitt 
väldefinierade arkitektoniska uttryck. Här 
ingår bl a Vasakyrkan, norska sjömanskyrkan, 
Exercishuset och hörnhuset i korsningen 
Engelbrektsgatan - Södra Vägen. 

• Planmönstret i rutnät med rätvinkliga 
kvarter. Här utgör även växelverkan mellan 
smalare och bredare stadsrum, stenstadens 
förträdgårdar och alléer och parker viktiga 
beståndsdelar.

Grönska och alléer
• De före detta landerimiljöerna utgör histo-

riska parkmiljöer med betydelsefulla visuella 
samband med Heden och Södra Vägen. Dessa 
utgörs av Burgårdsparken, Lorensbergsparken 
Liseberg och Johanneberg.

• Det historiska parkrummet runt Hotell Heden 
utgör en rest efter den park som anlades här 
i samband med Jubileumsutställningen 1923 
och bidrar starkt till upplevelsen av ett histo-
riskt stadsrum på delar av Engelbrektsgatan.

• Alléerna som omgärdar Heden, avgränsar, 

ramar in och bidrar med symmetri till 
stadsrummen. 

• Alléernas och parkernas uppvuxna lövträd 
som tillsammans med stenstadens fasader 
stärker karaktären av ”Det historiska 
stadsrummet” och skapar vertikalitet i 
stadsrummet. 

Entréer, stråk och spårvägen 
• Entréer som markerar övergången mellan två 

olika stadsrumskaraktärer och som introduk-
tion för det nya rummet. 

• Gång- och cykelstråken har liknande bety-
delse som entréerna. Här upplevs stads-
rummet genom vyer och blickfång. Stråken 
har historisk betydelse med lång kontinuitet 
som transportsträcka.

• Spårvägens dragning med bevarad linje via 
Södra Vägen mot Korsvägen sedan 1879. 
Spåret är väl inpassat i gatumiljön och mark-
beläggning, likt den ursprungliga hästdragna 
spårvägen var. Även äldre ledningsstolpar 
verkar åtminstone delvis finnas kvar men 
fungerar idag för att bära belysningstrådar. 
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VÄRDEBÄRANDE EGENSKAPER
• Hedens öppna och rymliga stadsrum, historisk 

plats för  idrott och evenmang - ett slags friluftens 
mässhall. 

• Stenstadens stadsfront med 1890-talsfasader som 
centralt motiv. 

• Långa siktlinjer och rymd. 
• Alléerna som bidrar med symmetri till 

platsen, mjukar upp, bäddar in, skapar rum 
i rummet och avgränsar stadsrummet både 
utåt och inåt och förstärker upplevelsen 
av det historiska stadsrummet.  

VÄRDEBÄRANDE EGENSKAPER
• Hörnhuset i korsningen med 1890-talsfasad och 

karaktäristiskt hörntorn som centralt motiv. 
• Södra Vägens breda och boulevardliknande stråk 

med långa siktlinjer ner mot Korsvägen och med 
entré till Engelbrektsgatans smalare stadsrum.

• Spårvägens dragning - mjukt inpassad i gatan.
• Visuella kopplingar mellan de f d landerierna Lise-

berg, Lorensberg och Burgården. 
• Alléerna som mjukar upp, bäddar in, skapar rum 

i rummet och avgränsar stadsrummet både utåt 
och inåt och förstärker upplevelsen av det historis-
ka stadsrummet.  

VÄRDEBÄRANDE EGENSKAPER
• Stenstadens monumentala stadsfront i gemens-

am byggnadshöjd, material, färgskala och placer-
ing i förhållande till gatulivet. 

• Gatans långa sträckning samt dess möte med 
Södra Vägens och Sten Sturegatans breda boule-
vardliknande stråk. Kvartersformer med avskurna 
hörn.  

• Vasakyrkan utgör viktig historisk fond i väst med-
an Burgårdsparkens träd är det i öst. 

• Träd i alléer och vid Hotell Heden avgränsar och 
verkar rumsskapande och mjukar upp den östra 
delen av stadsrummet.

• Yngre bebyggelse på Heden, som är relativt 
känsligt inpassade i miljön och som idag är starkt 
förknippade med området: Hotell Heden och  
korvkiosken “Lasse på Heden”. 

• Visuella kopplingar mellan de f d landerierna 
Lorensberg och Burgården.

VIKTIGA VYER I STADSRUMMET

1

2

43

Kartbild över utredningsområdet med 
dess viktiga beståndsdelar utkarterade. 
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ExercishedenExercisheden
Hotell HedenHotell Heden

STADSRUMMETS BYGGSTENAR
STRÅK 
Huvudstråk med historisk karaktär: boule-
vardliknande, breda gator.

Huvudstråk med modern karaktär: brett 
och bilanpassat, med byggnaderna som 
öar i det öppna stadsrummet.

Smalare, intima gator kantade av höga, 
äldre fasader.

Smalare stadsrum i kontrast till huvud-
stråken, men med en växlande rumslighet 
på grund av den oregelbundet uppvuxna 
trädraden och bilparkeringens visuella 
dominans.

Viktigt huvudstråk för endast cyklister och 
fotgängare.

Bred trottoar, rymligt promenadstråk med 
förträdgårdar.

Spårvägens historiska dragning från 1879. 

BEBYGGELSE
Miljöer/hus som utgör landmärken i 
landskapet och/eller fonder för enskilda 
stadsrum.

Stadsfront i gemensam byggnadshöjd, 
färgskala, fasad- och takmaterial samt 
placering i förhållande till gatulivet.

Stenstadens polykroma 1890-talsfasa-
der i förbländartegel med puts- och 
naturstensdetaljer, burspråk, dekorerade 
gavelrösten och hörntorn. 

RUMSLIGHET OCH KARAKTÄR
Stadsrum med modern karaktär, med 
brett och öppet stadsrum kantat av 
storskaliga byggnader och anpassat för 
biltrafiken.

Stadsrum med hög rumslighet och mer 
sammanhållen karaktär genom inbäddan-
de grönska

Stadsrum med mer plåttrig, oregelbund-
en karaktär, starkt påverkat av parkering-
sytor, ojämn trädrad.  

GRÖNSKA
Grönska genom parker och alléer. Bäddar 
in och mjukar upp stadsbilden. Uppvuxna 
träd förstärker dessutom upplevelsen av 
det historiska stadsrummet, i samverkan 
med äldre fasader.

KorvkioskKorvkiosk
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FÖRSVAGANDE EGENSKAPER
Stadsrummets värdefulla karaktär har under senare 
år bitvis försvagats genom en rad åtgärder och 
anpassningar. Genom att belysa dessa ges möjlighet 
att i framtida planläggning och gestaltning stärka 
stadsrummets kulturvärden. 

Följande egenskaper/komponenter bedöms 
fungera försvagande i miljön. 

• Den stora andelen parkeringsytor längs 
Engelbrektsgatan, både kantstensparkeringar 
och större parkeringsytor på Heden. Det stora 
antalet bilar på platsen gör att upplevelsen av 
de positiva egenskaperna störs och skapar en 
plottrig och osammanhållen karaktär i negativ 
bemärkelse.  

• Den smala trottoaren intill stadsfronten 
(Engelbrektsgatans fasader, sträckningen Sten 
Sturegatan - Södra Vägen). Fram till 1960-
talet var den betydligt bredare, vilket skapade 
ett tydligare samband med Södra Vägens 
breda trottoar med förträdgårdar (söder om 
Engelbrektsgatan) och utgjorde ett bättre 
stråk att röra sig på som fotgängare. 

• Blandade material på markbeläggning 
(gatsten, asfalt, betongplattor) längs trotto-
aren inom utredningsområdet, som ger en 

plottrig och osammanhängande karaktär.
• Den trädrad som tidigare kantade Hedens 

södra kortsida har i senare tid förnyats 
och i nuläget gör de nya, mindre träden att 
upplevelsen av rumslighet och symmetri på 
Engelbrektsgatans och Hedens stadsrum 
har minskat. En trädrad med större träd, 
som ansluter till omgivande alléer och parker 
gällande både storlek och växtval, skulle 
knyta ihop stadsrummet och öka rums-
ligheten och den historiska karaktären på 
Engelbrektsgatan.

• Den park som bevarats runt Hotell Heden har 
tidigare sträckt sig längs hela Hedens södra 
kortsida men i närtid har äldre träd tagits 
bort och området har omgestaltats med nya, 
mindre träd och med sport- och lekutrust-
ning. Området är populärt och välbesökt men 
ur stadsbildssynpunkt verkar det vara gestalt-
ningsmässigt oförankrat i den omgivande 
miljön. Tillsammans med bl a parkerings-
ytan och avsaknaden av en uppvuxen trädrad 
bidrar det till en plottrig och osammanhäng-
ande karaktär. 

• Den tillfälliga förskolebyggnaden konstruerad 
av baracker skymmer visuella samband mellan 
Engelbrektsgatans och Hedens respektive 

stadsrum, samtidigt som den ökar upple-
velsen av plottrighet och den osammanhäng-
ande karaktären. 

• En sopsorteringsstation på norra sidan av 
Engelbrektsgatan, intill Hotell Heden, bryter 
ett möjligt gångstråk på denna sida av gatan 
och försvagar visuella samband mellan 
parken som parken tillsammans med de äldre 
fasaderna och Sten Stureallén bidrar med. 
Denna bidrar till ytterligare plottrighet till 
stadsrummet.

• Ovarsamma renoveringar på kulturhis-
toriskt värdefulla byggnaderna längs 
Engelbrektsgatan fungerar försvagande. Det 
gäller bl a fönsterbyten, nya aluminiumportar 
och skyltfönster till verksamhetslokaler och 
modern fasadbeklädnad på sockelvåningar. 
Sådana ingrepp påverkar såväl enskilda bygg-
naders värdefulla karaktär, men även stads-
bilden i stort.

• Fronten och målpunkten Burgårdsparken 
med den visuella kopplingen mellan den f  d 
landeriparken och Heden är försvagad. Inte 
minst genom biografen men även genom det 
nya höghus som byggs bakom, som påtagligt 
påverkar stadsbilden.

Överst, den tillfälliga förskolan i barrack med lek- och 
sportyta intill. 
Mitten, gångstråket från parken vid Hotell Heden leder ut i 
parkeringsytan och sopsorteringsstationen.
Nederst, Parkeringsytor och bilar dominerar stadsrummet 
i nuläget. 
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Ytor för bilparkering - både 
större parkeringsytor och 
kantstensparkering längs 
gatan.

Smal trottoar som inte 
ansluter till Södra Vägens 
breda gångstråk och även 
minskar fasadernas monu-
mentala uttryck i miljön. 

Byggda enheter som försva-
gar stadsbilden - försämrar 
de visuella och funktio-
nella sambanden, såsom 
betydelsefulla vyer, siktlinjer 
och gångstråk. 
1. Förskola i modul/barrack
2. Sopsorteringsstation

Sport-/lekmiljö i park, med 
mindre träd med blandat 
växtval (bl a tall, björk och 
bambu). Upplevs plottrig 
och oförankrad i den his-
toriska miljön.

Fasader som fått mer eller 
mindre förvanskande eller 
ovarsamma renoveringar 
under senaste 40 åren. 

Trädrad med nyligen plant-
erade, mindre lindar, något 
glest placerade. 

FÖRSVAGANDE 
EGENSKAPER

1

2

Ortofoto över hörnet Södra Vägen - Engelbrektsgatan, som 
visar på den stora skillnaden i bredden på trottoaren. I det 
blå fältet längs Södra Vägen ingår idag även en cykelba-
na men huvuddelen av trottoaren upptas av gångstråk, 
förträdgårdar och uteserveringar idag. 

Ursprungligen fanns en lika bred yta för fotgängare längs 
denna del av Engelbrektsgatan (se foto nedan från 1914, 
källa Stadsmuseets samlingar).
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RESONEMANG INFÖR 
KOMMANDE GESTALTNING

Hur kan det nya förslaget stärka stadsbilden?
Fram tills nyligen har Engelbrektsgatans sträckning 
längs Hedens södra sida haft en tydlig avgränsning 
mot Heden genom den täta raden av uppvuxna 
lindar som planterades här på 1910-talet. Träden 
bidrog till gatans rumslighet och en mer samman-
hållen karaktär. För ett par år sedan har träden 
bytts ut mot nya, unga varför de i dagsläget är små. 
Karaktären har därmed förändrats inom delar av 
utredningsområdet och positiva egenskaper har 
försvagats. 

Det nya trafikförslaget med spårdragning längs 
Engelbrektsgatan skulle kunna innebära att den 
redan försvagade rumsligheten som finns kvar i 
stadsrummet påverkas negativt ytterligare eftersom 
Engelbrektsgatans stadsrum då blir bredare och 
öppnare, får mer trafik och nya barriärer. Biltrafik 
och parkeringsytor får redan stort utrymme i stads-
rummet idag, vilket skapar ett splittrat intryck och 
dominerar både synintryck och rörelseutrymmet 
för fotgängare och cyklister. Risken finns att detta 
skulle öka den plottrighet och  ej sammanhållna 
karaktär som idag redan påverkar stadsrummet.

För att stärka områdets inneboende värden är en 
bra utgångspunkt att fundera över hur de som 
vistas mest i stadsrummet upplever dess kvaliteter. 
Denna grupp torde utgöras av boende, verksam-
hetsutövare och besökare till restauranger och 
butiker samt fotgängare och cyklister på genomfart. 

Stadsrum mellan Skånegatan och Sten 
Sturegatan, med modern, storskalig och 
trafikanpassad karaktär.  

Stadsrum mellan Sten Sturegatan och Hedåsgatan, med 
historisk karaktär, med uppvuxna, större träd i park och 
fasader med karaktär från 1890-1910-tal.

Stadsrum mellan Hedåsgatan och Södra Vägen, med ett 
något mer plottrigt och sammanhängande stadsrum, 
präglat av bl a bilparkeringar och byggnader med tillfällig 
karaktär. 

Tre karaktärer längs gatan inom utredningsområdet - jämför med kartbilden på s. 67.
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Idag upplevs Engelbrektsgatans sträckning 
mellan Södra Vägen och Skånegatan till viss del 
som splittrad och med tre skilda karaktärer - ett 
modernt, storskaligt stadsrum med mer trafikan-
passad karaktär (Skånegatan - Sten Sturegatan), 
ett historiskt stadsrum med större del rumslighet 
och grönska (Sten Sturegatan - Hedåsgatan) och 
ett mer plottrigt och osammanhängande stadsrum 
(Hedåsgatan - Södra Vägen). 

En utmaning i kommande gestaltning blir att binda 
samman och stärka upplevelsen av ett och samma 
stadsrum, särskilt längs Engelbrektsgatan mellan 
Sten Sturegatan och Södra Vägen, som historiskt 
sett länge har haft en gemensam karaktär. Men 
även sträckningen mellan Sten Sturegatan och 
Skånegatan behöver knytas samman tydligare med 
övriga stadsrum.  

Bredare trottoar längs fasaderna
Trottoaren längs Engelbrektsgatans södra sida 
skulle kunna utgöra ett mer betydelsefullt stråk i 
stadsrummet - en yta att vistas på och promenera 
längs med. Att plocka upp det historiska draget 
med en bredare trottoar närmast stenstadsfasa-
derna, med gångstråk och möjligen plats för uteser-
vering, skulle stärka stadsbilden och knyta samman 

gatan med Södra Vägens östra trottoar. Det skulle 
även möjliggöra att de äldre fasaderna kom till sin 
rätt på ett bättre sätt än idag samt att fonden med 
Vasakyrkan tydligare upplevs från hela gatusträck-
ningen. Skulle gatans primära gångstråk istället 
placeras på Heden-sidan av gatan skulle denna 
fond skymmas av träden och endast upplevas på 
vissa sträckor av trottoaren.

Den smala trottoaren gör utrymmet trångt för gångtrafikanter och fasaderna ges inte det utrymme de behöver för att hävda sig i 
gatubilden. Bilarna längs kantstensparkeringen begränsar ytan ytterligare och skapar barriärer. 
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Utformningen av trottoaren skulle även med fördel 
göras med en rak kant mot gatan, utan kantstens-
parkeringar. Tillfällig angöring för bilar längs gatan 
kan lösas genom att trottoarkanten görs lägre och 
markeras möjligen i markstensbeläggningen. På så 
vis skulle denna yta inte primärt upplevas som en 
parkering utan fokus skulle läggas på utrymmets 
roll som vistelseyta och promenadstråk.

Att binda samman gatusträckningen
En bredare trottoar längs Engelbrektgatans södra 
sida, närmast fasaderna, skulle med fördel utformas 
med sammanhållet utseende längs hela sträck-
ningen vad gäller markbeläggningsmaterial.  Idag 
växlar markbeläggningsmaterialen på trottoarerna 
mellan de fyra kvarteren inom utredningsområdet 
vilket bidrar till en plottrig karaktär. 

Ett samlat grepp när det kommer till lednings-
stolpar, belysningsarmaturer och parkmöblering 
kan med fördel tas, gärna som stärker upplevelsen 
av det historiska stadsrummet. Stolparna som idag 
finns längs gatan verkar vara samma eller liknande 
stolpar som på de historiska fotona från tidigt 
1900-tal. Behöver man komplettera med ytterligare 
stolpar bör de utformas lika befintliga. Vissa av de 
befintliga stolparna skulle även kunna komplet-
teras med den dekorativa knoppen högst upp som 
lossnat eller bortrationaliserats. 

Uppvuxen trädrad längs Heden 
Genom fler uppvuxna träd i en tätare trädrad längs 
Hedens kortsida skulle rumsligheten på gatan och 
upplevelsen av fasadernas monumentala intryck 
förstärkas. En uppvuxen rad med större lindar 
skulle även ge ett tydligare sammanhang med 
övriga sidors trädrader/alléer runtom Heden. 
Träden skulle även kunna fungera kamouflerande 
vad gäller försvagande element i stadsbilden, såsom 
exempelvis trafik, parkeringsytor och bilar. Detta 
drag verkar Staden ha tagit fasta på vid senaste 
upprustningen av gatan, när den äldre raden med 
lindar byttes mot nya träd av samma sort. Dock 
innebär valet av relativt små/unga träd att det 
kommer ta lång tid innan stadsrummet återfår sina 
forna viktiga, positiva egenskaper. De nya träden 
förefaller även att vara placerade något glesare 
jämfört med träden i exempelvis Gamla allén.
 
Att återskapa en tätare trädrad med uppvuxna 
lindar skulle innebära att stadsfronten längs 
Engelbrektsgatan inte upplevs lika tydligt från 
Heden som idag, åtminstone inte säsongsvis när 
träden är lövade. Dock bedöms taklandskapet med 
karaktäristiska gavelrösten och hörntorn fortfa-
rande vara synliga över trädens lövverk. Det skulle 
göra att upplevelsen av fronten kvarstår. Att skapa 
ett attraktivt stadsrum att stanna upp i längs denna 
etapp av Engelbrektsgatan bedöms därtill kunna 

Unga, mindre träd av skapar den trädrad som tidigare 
bestått av större, uppvuxna träd. 

Uppvuxna och grova träd av hög ålder runt Hotell Heden. 

Ledningsstolpar i Göteborg - idag 
och för 110 år sedan. TIll vänster, 
Engelbrektsgatan idag. 
Till höger, Victoriagatan 1912 
(ur Stadsmuseets samlingar).
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stärka den positiva upplevelsen av fasaderna på 
nära håll. 

För att uppnå detta kan äldre exemplar väljas, med 
åtminstone 20-25 cm i stamomfång. Alternativt 
behöver det säkerställas att en väl utförd över-
byggnad under mark görs, så att träden ges en 
gynnsam miljö att växa sig stora i. 

Det krävs också att ett övervägt växtval görs. 
Vill man exempelvis undvika lindar som släpper 
honungsdagg under våren kan Skogslind (Tilia 
cordata ’Rancho’) väljas istället. 

Möjlighet att flytta trädraden? 
Det nya trafikförslaget innebär möjligen att träd-
raden behöver flyttas norrut, mot Heden-sidan av 
gatan, för att gatan ska kunna breddas med fler 
körfält och spår. 

Eftersom raden av lindar är unga är det inte indivi-
derna i sig inom trädraden som innehar ett kultur-
historiskt värde. Inte heller trädradens exakta place-
ring där den är idag. Att flytta träden några meter åt 
norr bedöms inte innebära en minskning av värdet, 
så länge de är placerade längs det som uppfattas 
vara Hedens avslut. Det är alltså viktigt att området 
norr om Heden fortsättningsvis upplevs som öppet 
stadsrum/fält. Alla eventuella tillkommande körfält 

behöver förläggas söder om trädraden för att detta 
karaktärsdrag ska kvarstå.

Minimera gatans/körfältens bredd och nya 
barriärer
Att öka utrymmet för trafik i stadsrummet bedöms 
kunna försvaga positiva karaktärsdrag inom 
området. Möjligheten att kombinera körfält och 
spår bör övervägas för att minimera påverkan 
på stadsbilden. Detsamma gäller möjligheten att 
undvika ytterligare barriärer som staket. 

Gräsytor mellan spåren
Ett tillkommande spårvagnspåret behöver passas in 
i omgivande markbeläggning på Engelbrektsgatan, 
för att minimera förändrad karaktär. 

Gräs mellan spåren har en positiv effekt ur buller-
synpunkt men bedöms därmed visuellt kunna 
innebära ytterligare splittrad stadsbild. Gräset 
skulle vara mer lämpligt om spåret drogs genom 
exempelvis en park eller ett stadsrum där gräsytor 
är förankrade i den befintliga gestaltningen. I detta 
fall skulle gräs innebära att ytterligare ett element 
togs in stadsrummet. 

Frågan om gräs och buller är emellertid en balans-
gång. Skulle gräsyta mellan spåren innebära att 
bullerreducerande åtgärder på fasaderna (såsom 
exempelvis fönsterbyten) skulle kunna undvikas är 
detta givetvis positivt ur kulturmiljösynpunkt. 

Parkeringsytor och trädraden med unga lindar längs Engelbrektsgatan.





KÄLLOR & LITTERATUR



Kulturmiljöutredning - Engelbrektsgatan mellan Södra vägen och Skånegatan

76

KÄLLOR & LITTERATUR  
KOMMUNALA HANDLINGAR 
OCH KUNSKAPSUNDERLAG

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg 
: ett program för bevarande / [redaktör: Gudrun 
Lönnroth ; Göteborgs stadsbyggnadskontor ...].. 
- 1999-

Göteborg : kulturmiljöer av riksintresse / [text: 
Mats Herklint, Staffan Sedenmalm och Olle Lind 
; efter en förlaga av Gudrun Lönnroth].. - 1992. - 

Heden - Avenyn. Kulturhistorisk beskrivning 
/ Maria Lundgren och Gudrun Lönnroth ; 
Göteborgs stadsbyggnadskontor 2008.
 
Kulturmiljöunderlag - Smålandsgatan / Annette 
Lindgren ; Göteborgs stadsmuseum 2019. 

Avropsförfrågan PK50 D4390 DP Spårplan i 
Engelbrektsgatan

Riksintressen inom centrala Göteborg - uttolkning 
av riksintressegrunden för kulturmiljövård / Sören 
Holmström, Paul Hansson, Adam Augustsson och 
Amanda Görander Frost ; Göteborgs stadsbygg-
nadskontor 2020. 

LITTERATUR

Eriksson, Eva - Den moderna stadens födelse : 
svensk arkitektur 1890-1920 / Eva Eriksson.. - 
1990 - 1. uppl..

Eriksson, Eva - Den moderna staden tar form : 
arkitektur och debatt 1910-1935 / Eva Eriksson.. 
- 2001. 

Garellick, Robert - Bilden av Göteborg : färgfoto-
grafier 1910-1970 : centrum - österut - söderut / 
Robert Garellick.. - 2003.

Nylén, Ove - Från Börsen till Park Avenue : intres-
santa Göteborgsbyggnader uppförda mellan 1850 
och 1950, uppställda i kronologisk ordning och 
avbildade på vykort / Ove Nylén.. - 1988

WEB

Om Nathan Persson och Göteborgs byggmästar-
förening:  
h t t p s : / / w w w. g b g b f . s e / g b f - 1 2 5 - a r /
vara-ordforanden/nathan-persson-1907-1913/

Göteborgs spårvägar 1879 24/9 1929 / Utgiven av 
Göteborgs spårvägar
http://runeberg.org/gsp1929/

Göteborgs spårvägar
http://goteborgssparvagar.se/kul-tur/historik/>

Spårvägssällskapet Ringlinien
https://www.ringlinien.org/

Artikel: ”Alléer, träd och vårdträd”, Svenska bygg-
nadsvårdsföreningen (2008)
https://byggnadsvard.se/alleer-trad-och-tradvard/

Artikel: ”Svenska alléers historia, Martin Waldmann
http://alleer.se/om-alleer/svenska-alleer-historia/

ARKIV

Göteborgs stadsbyggnadskontors bygglovsarkiv

HISTORISKA KARTOR

Historiska kartor över Göteborg 1790-1921
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggan-
de--lantmateri-och-planarbete/stadsbyggnads-
kontorets-kundservice/historiskt-material/
kartor/

Kartor från Jubileumsutställningen 1923:
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggan-
de--lantmateri-och-planarbete/stadsbyggnads-
kontorets-kundservice/historiskt-material/
kartor-fran-jubileumsutstallningen/



77

FOTOGRAFIER

Äldre fotografier från Göteborgs stadsmuseums 
samlingar: 
https://samlingar.goteborgsstadsmuseum.se/
carlotta/web

METODER

Riksantikvarieämbetet, Plattform för kulturhis-
torisk värdering och urval. http://www.raa.se/
kulturarvet/vardering-och-urval/





WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag.  

WSP Sverige har bred kompetens inom landskap, naturmiljö och  

kulturmiljö. Omkring 60 landskapsarkitekter utför utredningar och 

analyser av olika slag. Vi jobbar med formgivning samt olika typer av utredningar och analyser inom fysisk 

planering. Hänsyn till stadens och landskapets förutsättningar, miljö och människa är självklara utgångs- 

punkter. WSP har även ett stort nätverk av ekologer som kan utföra olika typer av ekologiska utredningar, 

naturinventeringar och ekologiska bedömningar. Vi fokuserar också på att förbättra den urbana ekologin 

för att skapa hållbara städer. Kulturmiljökompetensen omfattar cirka 15 medarbetare över hela landet. Vi är 

bland annat byggnadsantikvarier, arkitekturhistoriker, konstvetare, kulturgeografer, arkeologer och  

samhällsplanerare. 

Tillsammans ser vi till att WSP kan försörja myndigheter, allmänheten, företag, exploatörer och privatper-

soner med tydliga underlag och utredningar efter de senaste rönen inom kultur- och naturmiljöfältet.

www.wsp.com


