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Inledning
Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning
Adress
Fastighetsägare

Masthugget 8:11, Masthugget 8:1
Tredje Långgatan 13, Nordhemsgatan 24-26
Herlitz Properties AB

Del av byggnaderna inom fastigheten 8:11 utgjorde ursprungligen del av en bryggeriverksamhet som
uppfördes 1891. 1898 genomfördes en genomgripande ombyggnad, och delvis även tillbyggnad av husen, i
och med att rörläggerifirman A J G Bissmarck tog över anläggningen med syftet att etablera sin fabrik i
lokalerna. Därefter har flera om- och tillbyggnader gjorts inom kvarteret och husen har inrymt olika
verksamheter såsom kreativa näringar, restauranger och kontor. Byggnaden på fastigheten 8:1 uppfördes
som isskjul 1889. Huset har därefter byggts om i etapper och inrymt bilverkstad, kontor samt restaurang.
Följande antikvariska förundersökning samt konsekvensbeskrivning är upprättad mot bakgrund av
Stadsbyggnadskontorets arbete med upprättandet av en ändring av del av stadsplan för stadsdelen
Masthugget i Göteborg. Ändringen omfattar Masthugget 8:1 och 8:11. Syftet med ändringen av
stadsplanen är att ge planstöd åt del av den befintliga bebyggelse som finns inom fastigheterna men som
idag saknar stöd i gällande stadsplan från 1948. Avsikten är också att förse befintlig bebyggelse med
planbestämmelser för att säkerställa att dess kulturvärden tillgodoses.
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård – Göteborgs innerstad [O 2:1-5] och miljön finns
även upptagen i Bevarandeprogrammet för Göteborg, därtill är några av byggnaderna utpekade som
särskilt värdefulla i programmet.
År 2019 utförde Lindholm Restaurering, på uppdrag av fastighetsägaren, en antikvarisk förundersökning för
att belysa bebyggelsemiljöns betydelse för stadsbilden samt bebyggelsemiljöns och byggnadernas
kulturvärden. Utredningen var kopplad till ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad och omfattade
också en antikvarisk konsekvensanalys för planerade åtgärders påverkan på identifierade värden.
Ovanstående utredning är här omarbetad för att utgöra underlag för konsekvensbeskrivningen inför
samråd. Vidare är föregående utrednings detaljerade historikavsnitt gällande fastigheterna i denna version
ersatt av mer översiktlig historik i anslutning till delar benämnda Beskrivning och karaktärisering (för
bebyggelsemiljö respektive separata byggnader).
Fördjupad beskrivning och karaktärisering av vilka delar inom planområdet som utgör uttryck för
riksintresset är vidare föremål för annan utredning och belyses i detta underlag endast som en av de
förutsättningar som gäller.
Undersökningen inbegriper följande moment:
•
•
•

Genomgång av förutsättningar i form av formella skydd mm.
Historisk presentation av miljö/stadsbild baserad på tillgängligt arkivmaterial.
Beskrivning och karaktärisering av miljö/stadsbild inkl. fotodokumentation.
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•
•
•
•
•

Beskrivning och karaktärisering samt översiktlig historisk presentation av bebyggelse och
byggnader inom fastigheterna inkl. fotodokumentation. Inventeringen av interiörerna är översiktlig.
Bedömning och beskrivning av byggnadernas betydelse för miljö/stadsbild.
Bedömning och beskrivning av bebyggelsens/byggnadernas kulturvärden.
Översiktlig redogörelse för föreslagen ändring av stadsplanen.
Redogörelse och bedömning av föreslagen ändrings konsekvenser för miljö/stadsbild samt
bebyggelse/respektive byggnad, främst relaterat befintlig stadsplan från 1948 men också relaterat
befintlig bebyggelse och bebyggelsemiljö.

Material och metoder
Källmaterialet som använts i den historiska beskrivningen utgörs av ritningar, fotografier och skriftliga
källor. Det skriftliga källmaterial som använts finns angivet i den avslutande käll- och litteraturförteckningen
samt i noter. De bygglovsritningar som används är hämtade från Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. Dessa
ritningar har ingen löpande källhänvisning. Vid datering av åtgärder i byggnaderna anges året för bygglovet,
om inte andra uppgifter finns. Det betyder att åtgärden kan ha genomförts senare än bygglovets datum.
Funktion i olika delar av byggnaden är hämtad från bygglovsritningar, om inga andra källor finns.
För fastigheterna gäller att ändringar har genomförts vilka inte finns redovisade i bygglovshandlingar. Det
finns ej heller relationsritningar som visar befintligt utförande tillgängliga. Det medför att de ritningar som
redovisas i underlaget i flera fall inte beskriver aktuell planlösning.1
Äldre fotografier har källhänvisning i bildtexten. De fotografier som ingår i dokumentationen är tagna av
Lindholm Restaurering och har ingen löpande källhänvisning.
För byggnaderna har en fotodokumentation genomförts av respektive exteriör. Fasaderna har fotograferats
översiktligt. Därefter har detaljbilder tagits av de olika byggnadsdelarna från sockel till takfot, samt
detaljbilder av material och originaldetaljer. Även förändrade delar av byggnaderna har dokumenterats.
Taken har i vissa fall kunnat fotograferas ovanifrån och i andra fall endast från mark.
Interiörerna har fotograferats översiktligt då det funnits flera lokaler som inte varit tillgängliga. I rapporten
anges vilken lokal som inventerats och respektive byggnads interiör är i de flesta fall sammanslagen per
våningsplan och beskriven genom exemplifierande bilder.
Beskrivningen och karaktäriseringen av miljö/stadsbild grundar sig på det kulturmiljöunderlag för
Långgatorna som togs fram av stadsbyggnadskontoret 2012. De karaktärsdrag som lyftes fram i underlaget
utgör utgångspunkt för analysen avseende planerade åtgärders konsekvenser för miljö/stadsbild i denna
handling.

1

Kommentar: historiken i denna version är översiktligt redovisad.
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Läsanvisningar
I dokumentationen av respektive exteriör inleds avsnittet med en beskrivning som kortfattat belyser
byggnadens utseende, hur den förändrats över tid och hur pass väl bevarad den är. Förändringar illustreras
även genom ritningar. Redovisade ritningar utgör nedslag i genomförda ändringar och ger ingen fullständig
bild av hur fasaderna ändrats underhand. Endast ändringar avseende huvudfasaden omfattas.
Beskrivningen innehåller även en lista över vilka byggnadsdelar som är i original/äldre. Indelningen
original/äldre är vald då husen i ett tidigt skede är ombyggda och det finns delar från tidiga ombyggnader
som bedöms omfattas av byggnadens äldre karaktär. Därefter följer en beskrivning med
fotodokumentation av byggnaden som den ser ut idag, vad som är original/äldre och vad som är förändrat.
Fotodokumentationen är ordnad med inledande bilder som visar fasaderna från olika väderstreck och
därefter följer foton som redovisar fasaderna nerifrån och upp.
Dokumentationen av respektive interiör inleds med en beskrivning som kortfattat belyser invändiga
åtgärder över tid. Därefter beskrivs respektive våningsplan översiktligt avseende hur de förändrats över tid
vilket även illustreras med ritningar. Redovisade ritningar utgör nedslag i genomförda ändringar och ger
ingen fullständig bild av hur planlösning och funktion ändrats underhand. Beskrivningen omfattar även en
kortfattad redogörelse för inventerade lokalers karaktär, följt av bilder. I bildtexterna redovisas vilken lokal
som är dokumenterad.

Begrepp och förhållningssätt
Begrepp
Egenskaper
Nedan förtydligas på vilket sätt begreppen används för att belysa egenskaper hos byggnaderna.
Original, ursprunglig, äldre
Begreppen original och ursprunglig används synonymt för att beskriva byggnadsdelar eller karaktärsdrag
som bedöms vara bevarade sedan byggnaden uppfördes. Äldre avser tidiga tillägg huvudsakligen utformade
med hänsyn till byggnadens karaktär. Dessa utgör delar av bedömningsgrunden för byggnadernas
kulturvärden.
Sekundär, senare tillägg, utbytt
Begreppen sekundär, senare tillägg eller utbytt används för att förtydliga vad som har förändrats i senare
tid. Oftast är de senare tilläggen utförda på ett sätt som inte tar utgångspunkt i byggnadens karaktär utan
har avvikande kvaliteter och karaktärsdrag. Men de kan även vara utformade med viss hänsyn till
byggnadens karaktär. Dessa utgör dock inte delar av bedömningsgrunden för analys och värdering – om
inte så särskilt anges.
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Övriga begrepp
Typologi/Byggnadstyp
I rapporten redogörs för det kulturmiljöunderlag, Långgatorna i Masthugget – karaktärisering och analys
av stadsmiljö, som upprättades av Göteborgs stadsbyggnadskontor 2012. I underlaget används
återkommande begreppet typologi. Begreppet uttolkas i följande rapport som synonymt med byggnadstyp
och det är också det begrepp som sedan används i värde- och konsekvensbeskrivningen. Med byggnadstyp
menas en typ av byggnad vars historiska funktion alltjämt är upplevbar. Det vill säga, det går att förstå att
huset varit någon form av småindustri, bostadshus eller offentlig byggnad och det är något man upplever
när man befinner sig i bebyggelsemiljön.

Analys och värdering
Analysen och värderingen avseende miljö/stadsbild samt bebyggelsemiljö utgår till stora delar från
Bevarandeprogrammet för Göteborg samt från ovanstående kulturmiljöunderlag, Långgatorna i
Masthugget – karaktärisering och analys av stadsmiljö. Den omfattar också kulturvärden som identifierats i
samband med den undersökning som nu gjorts. Analys och värdering av respektive byggnad utgår
huvudsakligen från Bevarandeprogrammet och från resultatet av genomförd inventering och
dokumentation.
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Kulturhistorisk värdering och lagstiftning
Riksintressen för kulturmiljövård
Mark- och vattenområden som har så höga värden att de är av nationell betydelse är riksintressen enligt 3
kap Miljöbalken. Ett område av riksintresse för kulturmiljövården är en kulturmiljö som har få eller inga
motsvarigheter i regionen eller landet. Gemensamt för alla riksintressen är att de inte får skadas påtagligt
genom exempelvis stadsförnyelse eller infrastrukturprojekt.
Ur Miljöbalken 3 kap:
6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund
av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i
närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket.

Riksintresse för kulturmiljövård, Göteborgs innerstad [O 2:1-5]
Planområdet omfattas av riksintresset Göteborgs innerstad [O 2:1-5] vilket består av många kulturhistoriska
lager från 1600-talets befästa stad till 1900-talets utvidgning söderut.
Nedan redogörs för delar som är av relevans för planområdet.2
Ur Riksintressebeskrivningen:
Motivering
Storstadsmiljö, formad av funktionen som ”Sveriges port mot väster” och det för sjöfart, handel och försvar
strategiska läget vid mynningen av Göta älvs vattensystem. Rikets främsta sjöfartsstad samt residensstad
samt residensstad, domkyrko- och universitetsstad, präglad av tre seklers handelsaristrokrati. Ett av de
förnämsta exemplen på 1600-talets stadsanläggnings- och befästningskonst, och på stadsbyggandet under
1800- och 1900-talen. Den göteborgska byggnadstraditionen med dess olika stadsdelskaraktärer (Skolstad,
Universitetsmiljö, Stiftsstad)
Uttryck för riksintresset av relevans för planområdet
Hamn-, sjöfarts- och handelsstaden
Hamn-, sjöfarts- och handelsstaden med hamnanläggningar och bebyggelse från skilda tider, som visar hur
kanalernas ursprungligen slutna innerhamnar fr o m 1840-talet ersattes av älvstrandens djuphamn, och
affärslivets utveckling från de gamla patricierhusen till varuhus och saluhallar. Kajer och sjöfartsanknuten
2

För en fördjupad utredning avseende uttryck för riksintresset inom planområdet hänvisas till rapporten
Kulturmiljöutredning – Masthugget 8:1 & 8:11, Lindholm Restaurering, daterad 2021-12-09
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bebyggelse som f d Ostindiska kompaniet och andra gamla handelshus kring Stora Hamnkanalen, kontor
och magasin för handelsfirmor och rederier mot älven. Banker och försäkringsbolag vid Hamngatorna samt
bostäder för olika sociala skikt. Donationsgrundade anläggningar som parker, sjukhus, skolor, museer och
bostadsstiftelser.
Det sena 1800-talets storstadsomdaning
Det sena 1800-talets storstadsomdaning och -utbyggnad med anläggningar, områden och bebyggelse som
visar på ny samfärdselteknik, spridningen av olika verksamheter och skilda sociala gruppers
levnadsförhållanden. Cityomvandlingen med handelns om- och nybyggnader i storstadsmässig skala,
hamnens och järnvägarnas tullpackhus och stationsmiljöer samt de plana kanalbroarna av järn.
Kommunaltekniska anläggningar som vattentorn och spårvägarna. De stora utvidgningsområdena med
planmönster, tät stenstadsbebyggelse, gator av olika bredd och karaktär, bestämda hushöjder, parker och
trädplanteringar. Det mondäna Vasastaden – Lorensberg – Heden med breda, trädplanterade huvudgator
som Kungsportsavenyn och Vasagatan, de palatslika ”parkkvarteren” och den storstadsmässiga, slutna
kvartersbebyggelsen med institutioner insprängda bland hyreshusen. Högre upp i Vasastaden rester av
tjänstemannaföreningens trädgårdsstad. Mönstergilla arbetarbostäder i Haga och Annedal, och
traditionella trähus blandade med stadsmässiga landshövdingehus.
Göteborgska särdrag i stadsbilden
Göteborgska särdrag i stadsbilden. Stadssiluetten från älven och bergshöjderna mot staden med utblickar
mot stadens omgivningar. Den topografiskt och socialt betingade karaktären av många småstäder i
storstaden, dvs ett lapptäcke av tydligt åtskilda stadsdelar. Kanalstadens vattenstråk och kontakten med
älven. Byggnadstraditionen med dominerande låg bebyggelsehöjd, det gula ”Göteborgsteglet” med den
carlbergska nyklassicismen följd av medeltidsromantiken vid 1800-talets mitt, den rikt formade sena 1800talsbebyggelsen i puts och tegel och med stort inslag av polykromi, landshövdingehusen och deras olika
utvecklingsskeden. Gatukaraktären med gatsten och gånghällar i bohusgranit samt de rikliga inslagen av
grönska i stadsbilden. Drag som visar på de livliga kontakterna med Storbritannien och Europas västra
delar.
Riksintressebeskrivning
Avser den av Riksantikvarieämbetet upprättade
redogörelsen för ett riksintresseanspråk.
Riksintressebeskrivningen består av en
motivering som ringar in områdets
riksintressanta kulturhistoriska sammanhang
samt en redovisning av olika uttryck för
riksintresset.

Uttryck för riksintresset
Är sådana inslag i landskapet som är ett resultat
av den kulturhistoriska utveckling som legat till
grund för utpekandet av riksintresset som
anges i riksintressebeskrivningen. Uttrycken
kan bestå av hela miljöer, mindre områden,
markslag, byggnader, anläggningar, lämningar,
egenskaper och karaktärsdrag samt visuella,
funktionella eller andra samband mellan dessa.

Utsnitt av riksintresset för kulturmiljövård, markerat med rött.
Planområdet är markerat med grönt. (Länskartor)
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Ur Riksantikvarieämbetets handbok gällande
riksintressen

Bevarandeprogrammet för Göteborg
Tredje Långgatan 13 samt Nordhemsgatan 24-26 finns särskilt utpekade i Bevarandeprogrammet för
Göteborg (Masthugget 12:A, Linnégatan – Långgatorna). Programmet är dock något oklart avseende
fastigheten 8:1 som är belägen på Nordhemsgatan 24 – se nedanstående kommentar.
Miljön omfattar åtta kringbyggda kvarter väster om Linnégatan och några friare placerade byggnader norr
om Järntorget.
Ur Bevarandeprogrammet
Motivering
Området kring Långgatorna har en mycket karaktäristisk blandning av bostadshus, allmänna byggnader
och verksamhetslokaler av skiftande slag. Här finns också stora variationer i bebyggelsens skala och
utseende. Höga stenhus med eleganta bostadslägenheter och låga, enkla verkstadsbyggnader förekommer
t ex inom samma kvarter. Det är den enda miljön av detta slag inom Göteborg.
Bebyggelsen som helhet är värdefull. Dessutom finns inom området ett flertal enskilda byggnader som är
särskilt intressanta t ex ”Lindbergska huset” vid Järntorget, Linnégatan 3-5 och 7-9 med sina monumentala
sekelskiftesfasader, det lilla f d bostadshuset Andra Långgatan 25, f d avsöndringsskolan, Auktionsverket, f
d brandstationen, Första Långgatan 12 med sin unika gård omgiven av loftgångar, f d
verkstadsbyggnaderna på Tredje Långgatan 11-13 samt Polishuset som är ett framstående exempel på
nationalromantisk tegelarkitektur.
Byggnaderna mot öster ingår som viktiga delar i det värdefulla ”Linnégatsstråket”.
Folkets hus och f d Yrkesskolorna är viktiga delar i miljön vid Järntorget och Frilagret ingår i miljön längs
vallgraven.
Beskrivning – karaktär (av relevans för rubricerad fastighet)
[…] Området längs Långgatorna består av kringbyggda stenhuskvarter där enstaka låga byggnader och
delvis obebyggda tomter lättar upp det slutna intrycket. Här är bebyggelsen enklare än vid Linnégatan.
Karaktäristiskt för gatumiljön är den varierande arkitekturen och verksamheter av olika slag som till stor del
upptar bottenvåningarna längs vissa gatusträckor.
[…]
Kv 8 Skutan
Kvarteret bebyggdes 1879-99. Det fick en blandad bebyggelse med bostadshus, stadens auktionsverk, en
större och flera mindre verkstäder. I stort sett alla byggnaderna är bevarade och auktionsverket
kompletterades med en nybyggnad 1976. Följande byggnader är särskilt intressanta:
[…]
Tredje Långgatan 11-13 Nordhemsgatan 24-26, (kv 8:11)
Byggnadsår: 1899-1924. Arkitekt C F Ebeling m fl. Byggnadskomplexet uppfördes för firman AJG Bissmark
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som bl a tillverkade rör. Det består av flera hus i 1-3 våningar. Hörnhuset har en mycket karaktäristisk fasad
med stora tätt sittande fönster.” 3
Kommentar: I enlighet med ovanstående är Nordhemsgatan 24 särskilt utpekat i programmet. Dock ingår
adressen inte i Masthugget 8:11 utan i 8:1 så det råder viss osäkerhet kring huruvida byggnaden är särskilt
utpekad eller inte.

Plan- och Bygglagen
Plan- och bygglagen (PBL) anger att planläggning skall göras med beaktande av stads- och landskapsbild
samt natur- och kulturvärden. Tillägg i befintlig bebyggelse skall göras varsamt.
2 kap. Allmänna och enskilda intressen
6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov
enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan,
/…/
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende
enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).

Ändring av detaljplan
Följande är hämtat från Boverket, PBL Kunskapsbanken.
En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den
aktuell utan att genomföra den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan. Det
finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom ramen för ändring. Ändringen ska dock
uppfylla plan- och bygglagens, PBL, krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga
detaljplanen. Det är kommunen som avgör om det är lämpligt att använda sig av ändring av
detaljplan i ett enskilt fall.

Skydds- och varsamhetsbestämmelser i PBL
Bygglovsfrågor regleras i enlighet också med Plan- och bygglagen. Särskilt kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer skall enligt denna lag skyddas från förvanskning.

3

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – Ett program för bevarande, del 1 (1999)

10

Förvanskningsförbudet gäller såväl exteriör som interiör (PBL 8:13). Vid underhåll skall åtgärderna anpassas
till byggnadens kulturhistoriska värden (PBL 8:14) och ändringar skall utföras varsamt med hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag (PBL 8:17).
Undantag får göras från de krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper som anges i PBL 8 kap. 4 § med
hänsyn till byggnadens förutsättningar samt bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning.
(PBL 8 kap. 7 §)
8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser
Byggnadsverkets utformning
1 § En byggnad ska
1. vara lämplig för sitt ändamål,
2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Byggnadsverks tekniska egenskaper
4 § Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
9. hushållning med vatten och avfall, och
10. bredbandsanslutning. Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket
framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16kap. 2 §. Lag (2016:537).
Undantag från utformnings- och egenskapskraven på byggnadsverk
7 § Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§ anpassas och avsteg från kraven
göras med hänsyn till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens
förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i detta kapitel.
Förbud mot förvanskning
13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.
7§,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.
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Underhåll och varsamhet
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska
egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär
och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den
alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).
17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn
till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden.

Gällande stadsplan
År 1823 kom den första officiella planen för utbyggnad av gatunätet i Masthugget och genom 1866 års
stora stadsplan fastställdes områdets nuvarande utformning med rätvinkliga lång- och tvärgator i ett
rutnätssystem. Utbyggnaden av området skedde under en längre period, cirka 1830-1930 med tyngdpunkt
på perioden 1870-1910. Bebyggelsen dominerades av bostadshus – ofta med butiker i bottenplan och
verkstäder på gården – med inslag av allmänna byggnader och industribyggnader.
Under den långa utbyggnadstiden växlade idealen vilket medförde en varierad bebyggelse uppförd i olika
arkitektoniska stilar. En av förutsättningarna för det blandade utförandet var även den småskaliga
fastighetsindelningen vilken i sig hade en direkt inverkan på stadsrummens uttryck och också på vilka
verksamheter som etablerade sig i området.4
1948 fastställdes en ny stadsplan för området. 5 Den varierade bebyggelsen med blandad användning var
tvärtemot tidens ideal och bedömdes olämplig. I den nya planen bibehölls gatudragningarna men kvarteren
funktionsuppdelades. Bostäder skulle i den nya planen koncentreras till områdets södra del medan de
norra kvarteren huvudsakligen skulle innehålla bebyggelse avsedd för handel.
Stadsplanen från 1948 som är en ”rivningsplan” för området är alltjämt gällande.

4

Se bland annat Bevarandeprogrammet för Göteborg, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, del I – Ett program för
bevarande (1999)
5
Förslag till ändring av stadsplanen för del av stadsdelen Masthugget i Göteborg, 1480K-II-2545 (1948).
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Gällande stadsplan från 1948 inklusive utsnitt av plankartan avseende Masthugget 8:1 & 8:11.
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Tidigare framtaget kulturmiljöunderlag
Långgatorna i Masthugget – karaktärisering och analys av stadsmiljö
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad upprättade 2012 en rapport med karaktärisering och analys av
stadsmiljön inom Långgatorna i Masthugget. Bakgrunden var att stadsbyggnadskontoret inlett ett arbete
med att ta fram en ny detaljplan för Kv Barken, beläget inom området. Målsättningen var att i ett nästa
steg ta fram nya detaljplaner även för de omkringliggande kvarteren Briggen, Smacken och Skutan.
Nya synsätt och insikter om vad Långgatsområdet var, och borde tillåtas vara, hade påkallat ett behov av
att upprätta nya detaljplaner för området. Det bedömdes viktigt att värna om och söka stärka områdets
särskilda karaktär – konstateranden som låg till grund för framtagande av rapporten.
Karaktäriseringen och analysen av Långgatornas stadsmiljö syftade till att visa på existerande
upplevelsevärden och strukturer som bedömdes viktiga för uppfattningen om området och som ansågs
nödvändiga att ta hänsyn till vid eventuell utveckling.
I rapporten listades nedanstående kritiska punkter som avgörande för att bibehålla områdets karaktär.
Formuleringarna är direkt hämtade från nämnda rapport.
•

Områdets skala – hushöjder varierar inom området men ligger generellt kring 3-4 våningar mot gata inom
området, kring 6 i områdets ytterkanter. För att värna om områdets karaktär som stadsmässigt men intimt
och lokalt är det viktigt att nya byggnader inte överstiger dessa våningsantal. Det präktiga gamla polishuset
bör tillåtas fortsätta fungera som områdets höga mittpunkt.

•

Hushöjder – den livliga variationen på husens höjder och det särskilda taklandskap de bildar är
karaktärsskapande för området och bör bibehållas.

•

Takfall mot gatan med markerade takfötter som avslutar byggnaden uppåt – en viktig aspekt för
uppfattningen om proportionerna och för sammanhållningen av gaturummen.

•

Små fastigheter – en småskalig fastighetsindelning med smal fasad mot gatan är nödvändig för att värna om
variationsrikedomen i fasaderna, den vertikala strävan samt de små verksamhetslokalerna. Fastighetsgränser
bör vara vertikalt markerade. Sammanslagning av fastigheter får inte förekomma.

•

Variation i typologier – många av de äldre verkstads- och industribyggnaderna har med åren rivits och
ersatts med mer renodlade bostadshus. De som finns kvar inom området idag är extremt viktiga som
miljöskapande element och har högt kulturhistoriskt värde för berättelsen om området. Det är väsentligt att
bevara och värna om dessa byggnader.

•

Variation i byggnadsålder och stil – den långsamma utbyggnaden av stadsdelen är starkt bidragande till dess
karaktär. Denna fysiska berättelse om stenstadens utbyggnad och de skiftande idealen är av stort
kulturhistoriskt värde. Flertalet byggnader bör förses med skyddsbestämmelser. Detta kan även gälla gamla
verkstadsbyggnader inne på gårdarna.

•

Blandad användning – Långgatornas historia som livfulla stadsmiljöer är till stor del beroende på den
blandade användningen av husen och inom området.
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•

Markerade bottenvåningar – de äldre husen inom området har en tydlig byggnadsordning med markerade
offentliga bottenvåningar, medan de övre våningarna är av mer privat stuk och ofta inhyser bostäder eller
kontor. Markörerna består ofta av skyltfönster, arkitektoniska detaljer som en avskiljande gesims
/”midja”/”skärp”) och sockelvåningar av annat material eller kulör och utformning än det övriga huset.
Bottenvåningar bör alltid ha extra höjd och ge möjligheter till olika verksamheter. Detaljrikedom, särskilt i
markplanet, är gynnsamt och passande i området.

•

Balkonger endast mot de större gatorna eller i hörnlägen – balkonger ut mot de smala gatorna inom
området förtar stadsmässigheten från dessa relativt småskaliga stadsrum och ska inte utföras.

•

Avfasade hörn – avfasade hörn på hörnfastigheter är ett genomgående drag inom området som samlar
kvarteren och gaturummen.

•

Stenhus – Masthugget som stenstad är av kulturhistoriskt intresse. Nya fasadmaterial bör användas med
största försiktighet.

•

Hus i liv med gatan – fasad, mur eller annan tydlig passande markör av fastighet mot gatan är viktigt för att
bibehålla stadsrummens distinktion. Eventuella öppningar bör inte vara större än att gaturummets tydligt
uppfattade kontinuitet består.

•

Blandad trafik – framkomligheten på gatorna är mycket viktig för att hålla verksamheter och gatuaktiviteten
vid liv.

•

Blandade upplåtelseformer – området har idag en heterogen befolkning i bostadsrätter, hyresrätter,
studentbostäder och kollektiv som är gynnsam ur social hållbarhetsaspekt.

•

Det hårdgjorda gaturummet som stadsrum – det aktiva livet och rörelsen på gatorna är något av det mest
typiska med Långgatorna. De långsmala hårdgjorda stadsrummen är kulturhistoriska och unika miljöer som
bör tillåtas förbli just gaturum för att inte förlora sin ruffiga charm. Träd bör inte finnas på de smala gatorna
inom området, utan bör förpassas till gårdarna. Gatornas konstanta breddning och sträckning ska behållas.

•

Kopplingen till hamnen – områdets fysiska koppling till hamnen är viktig för områdets kontext och bör
betonas och eventuellt förstärkas.6

I kulturmiljöunderlaget beskrivs och karakteriseras även Tredje Långgatan. Detta avsnitt finns nedan
återgivet under rubriken Miljö/Stadsbild – Tredje Långgatan.

6

Långgatorna i Masthugget – karaktärisering och analys av stadsmiljö, Åsa Hultgren (red.), Göteborgs
stadsbyggnadskontor (2012)
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Miljö/Stadsbild
Områdets framväxt
Det område som idag utgör stadsdelen Masthugget ingick i stadens ursprungliga ägor. Namnet på
stadsdelen kan härledas till masthamnarna som tidigare var belägna utmed älvstranden. Vid dessa bedrevs
handel med trä och tillverkning av master, både för stadens behov och för export. Man bedrev även
båtbyggeri. Orsaken till att dessa verksamheter var förlagda utanför stadens portar var dels för att vara
oberoende av stadsportarnas öppettider, dels för att stadens regleringar inte omfattade förstäderna vilket
medförde möjligheter till en friare bebyggelse.
1823 kom en första officiell plan för utbyggnad av stadsdelens gatunät. Genom 1866 års stora stadsplan
fastställdes områdets nuvarande utformning med rätvinkliga lång- och tvärgator i ett rutnätssystem.
Utbyggnaden av Masthugget genomfördes omkring 1850-1930 med huvudsaklig tyngdpunkt på perioden
1870-1910.
Den nya bebyggelsen byggdes huvudsakligen i sten, inledningsvis som hus i tre våningar, därefter i fyra till
sex våningar. Byggnaderna utgjordes övervägande av bostadshus, ofta med butiker i bottenplan och
verkstäder på gården. Det fanns även inslag av allmänna byggnader och industribyggnader. Flera av
fastigheterna avgränsades av plank och användes som materialupplag för bland annat trävaror, järnvaror,
ved och kol. Ofta fanns på gårdarna även stall för hästar, vagnbodar och verkstäder av olika slag.

Två av områdets allmänna byggnader, brandstation till vänster och polisstation till höger i bild. Hörnet Tredje
Långgatan/Nordhemsgatan, vy mot söder år 1915. (Göteborgs stadsmuseums arkiv)
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Hamnens läge var av stor vikt för långgatornas utbyggnad. Handel och verksamheter i denna bidrog till liv
och rörelse, och utgjorde i ett tidigt skede underlag för värdshus, krogar, butiker och verkstäder med
koppling till hamnen.

1860

1921

Kartor från 1860 respektive 1921 som illustrerar utbyggnaden av stadsdelen. (Kartverk, Jubileumsutställningen
1923, Göteborgs stad)

Omkring 1920 var större delen av området utbyggt. Till följd av den långa utbyggnadstiden växlade de
arkitektoniska idealen vilket medförde en till utformningen varierad bebyggelse i olika byggnadsstilar.
Fasader i nyrenässans, jugend och nationalromantisk stil varvades inom samma kvarter med låga och mer
enkelt utformade verkstadsbyggnader från sekelskiftet. En av förutsättningarna för den variationsrikedom i
byggnadsstilar som uppkom hade även sin orsak i den småskaliga fastighetsindelningen. Denna hade direkt
inverkan på stadsrummens uttryck och påverkade också vilka verksamheter som under årens lopp
etablerade sig i stadsdelen. Gatu- och kvartersavgränsningen var reglerad i stadsplanen, men i övrigt fanns
ingen specifik planering för bebyggelsestrukturen förutom den allmänna byggnadsförordningen. Detta
resulterade i tätbebyggda fastigheter, endast försedda med mycket små gårdar bakom gatuhuset.

Vy mot öster – Andra
Långgatan, 1961.
(Göteborgs stadsmuseums
arkiv)
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Vy mot öster – Tredje Långgatan, 1901. (Göteborgs stadsmuseums arkiv)

Vy mot öster – Andra Långgatan med Järntorget och Arbetarföreningens hus i fonden, 1901. (Göteborgs
stadsmuseums arkiv)
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1948 fastställdes en ny stadsplan för området. Den varierade bebyggelsestrukturen med blandad
användning var tvärtemot tidens nya stadsplaneideal och den bedömdes olämplig. Den nya plan som
upprättades bibehöll gatudragningarna men funktionsuppdelade kvarteren. Bostäder skulle koncentreras
till kvarteren i söder där gårdarna skulle göras mer bostadsvänliga genom borttagning av gårdsbebyggelsen.
Handeln skulle koncentreras till kvarteren i norr. Dessa gårdar fick överbyggas helt upp till fem meter för
handelsändamål.
Inom kvarteret Smacken revs delar av gårdsbebyggelsen men utan att de ersattes med den tillåtna
överbyggnaden. Några av de andra kvarteren inom stadsdelen fick nya stadsplaner som bland annat
medgav sanering och kv Jakten och Galeasen bebyggdes exempelvis med sammanhängande och homogena
bostadskomplex på upp till sju våningar.
Sedan 1970-talet har några enstaka hus rivits och ett par kompletterande byggnader har tillkommit på
tidigare obebyggda tomtdelar. Flertalet fastigheter är ombyggda men har kvar sin ursprungliga karaktär.
Området omfattar alltjämt många bostäder, flera allmänna byggnader och ett rikt varierat urval av butiker
och verksamheter, även verkstäder.7

7

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse – Ett program för bevarande, del 1 (1999) samt Långgatorna i Masthugget –
karaktärisering och analys av stadsmiljö (2012)
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Beskrivning och karaktärisering
Följande avsnitt är en redogörelse för analysen i kulturmiljöunderlaget Långgatorna i Masthugget –
karaktärisering och analys av stadsmiljö, upprättat av Göteborgs stadsbyggnadskontor 2012.

Långgatorna
Stadsrum – struktur och bebyggelse
Karaktäristiskt för långgatsområdets fysiska miljö är att byggnaderna har uppförts inom en bestämd,
grundläggande struktur under lång tid. Den grundläggande strukturen utgörs bland annat av de fyra
långgatorna vilkas sträckning är parallell med hamnens sträckning i norr samt de två tvärgatorna
Värmlandsgatan och Nordhemsgatan. I söder är området avgränsat av Plantagegatan och i öster av
Linnégatan. Samtliga gator inom området håller en bredd av cirka 12 meter och gatunätet bildar åtta
kvarter, varav de flesta är särskilt långsmala.
Inom ovanstående struktur uppfördes den ursprungliga bebyggelsen under åren 1860-1930 vilket har
resulterat i en variationsrik men tydlig kvartersstad. Integrerat bland bostadsbebyggelsen återfinns även
några större institutionsbyggnader – exempelvis före detta polishuset och före detta brandstationen. Det
finns även flera mycket miljö- och historiebetydande industri- och verkstadsbyggnader kvar inom området
vilket utgör ett särskilt unikt inslag i en göteborgsk bevarad kvartersstad.

Karta över Långgatsområdet. (Länskartor)
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Typologier och stilar varierar men nedanstående bedöms utgöra karaktärsskapande gemensamma
nämnare för området:
•

De högre byggnaderna i områdets utkanter mot Första Långgatan, Linnégatan
och Plantagegatan

•

De generellt sett lägre byggnaderna inom området med en medianhöjd kring fyra
våningar mot gatan

•

Varierade hushöjder

•

Gårdsbebyggelse av varierande höjder

•

Småskalig fastighetsindelning

•

Smala fasader mot gatan med markerad åtskiljande vertikal

•

Fasader (eller murar, plank) i liv med gatan

•

Balkonger endast i hörnläge eller ut mot de större gatorna

•

Avfasade hörn på hörnfastigheter

•

Markerade bottenvåningar genom arkitektoniska detaljer och/eller utåtriktade
aktiva bottenvåningar

•

Taklutning mot gatan, markerade takfötter avslutar byggnaden uppåt

•

Sten som fasadmaterial

•

Småskalig verksamhet

•

Blandad trafik på gatorna

•

Gatubredden kring 12 m

•

Inga träd på de smala gatorna inne i området
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Tredje Långgatan – beskrivning och karaktärisering
Tredje Långgatan utgör den av långgatorna som är mest kontrast- och variationsrik. Stadsrummet är något
mer uppbrutet och luftigt, men där kvarterssidorna öppnas upp markeras fastigheterna mot gatan med
låga byggnader, mur eller plank.
Entrépunkten i öster mot Linnégatan kantas av rikt dekorerade och höga byggnader. Mitt på Tredje
Långgatan – där den korsas av Nordhemsgatan – återfinns gatans högre byggnad med markerat gavelparti i
form av den före detta polisstationen uppförd i nationalromantisk stil.
Östra delen av Tredje Långgatan präglas av flera större institutionsbyggnader; före detta Auktionsverket,
före detta brandstationen samt ovan nämnda före detta polishus. I denna del återfinns även väl bevarade
industribyggnader från sent 1800-tal. Framför före detta brandstationen, som numer nyttjas som saluhall,
finns även en av områdets få platsbildningar.
Gatans västra del karaktäriseras på den norra sidan av enhetligt utformade bostadshus i fyra våningar med
ljusputsade fasader i nyrenässans. Den södra sidans kvarter är på mitten uppbruten av en låg
verkstadsbyggnad från tidigt 1900-tal. Gårdsmiljön avgränsas med ett plank. Gaturummet i denna del med
den strama norra sidan och mer brokiga södra sidan bidrar till ett karaktärsskapande stadsrum med
återkoppling till områdets ursprungliga och alltjämt kvarlevande mångfald. Flera byggnader på Tredje
Långgatan bedöms i underlaget vara av byggnadsminnesklass likväl som själva miljön.

Karaktärsdrag för Tredje Långgatans gatumiljö:
•

Spel mellan öppet och slutet

•

Kontraster

•

Grönska

•

Blandade typologier

•

Rikt och blottat taklandskap

•

Industrihistoria
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Nedanstående illustrationer visar bebyggelsens karaktär utmed gatustråken och är hämtade från
kulturmiljöunderlaget Masthugget – Långgateområdet, en inventering som genomfördes 1994. 8

Byggnader utmed Tredje Långgatan. Bostadshus uppförda i nyrenässansstil återfinns utmed gatans norra, västra
del. I den östra delen är bland annat industri- och allmänna byggnader belägna.

Byggnader utmed Nordhemsgatan med industribyggnader, bostadshus och den före detta brandstationen med
karaktäristiskt torn. (Masthugget – Långgateområdet, inventering 1994)

8

Fasadritningarna utgörs av ett fotomontage med ritningar från Stadsbyggnadskontorets bygglovarkiv – alla
förändringar och ombyggnader redovisas inte på dessa.

23

Östra delen av Tredje Långgatan, strax vid dess början – vy mot väster med Masthuggskyrkan i fonden.

Vid entrépunkten från Linnégatan karakteriseras bebyggelsen av högre samt rikt dekorerade hus med variation i
fasaduttrycket.
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Vy mot väster. Stadsrummet är delvis uppbrutet och mer luftigt än utmed de andra långgatorna.

Vy från saluhallens (f d brandstationens) gård mot Tredje Långgatan.
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Östra delen av Tredje Långgatan präglas av flera större institutionsbyggnader såsom f d brandstationen och f d
polishuset. Här finns också en av områdets få platsbildningar. Vy från Nordhemsgatan, mot norr.

Vy mot öster, mot polishuset i nationalromantisk stil.
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Bebyggelsen är kontrastrik och uppvisar variation i skala. Vy från korsningen Tredje Långgatan/Nordhemsgatan.

Väl bevarade industribyggnader från sent 1800-tal. Vy från Nordhemsgatan, mot söder.
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Blandade byggnadstyper och inslag av grönska.

Gatans västra del präglas på norrsidan av enhetligt utformade bostadshus i nyrenässansstil.
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Kvarteret Masthugget 8:1 & 8:11
De byggnader som ingår i utredningen ligger inom fastigheterna Masthugget 8:1 samt 8:11. Byggnaderna är
i följande avsnitt benämnda enligt följande litterering; A, B, C, D och E.

MASTHUGGET 8:1
A
E

MASTHUGGET 8:11
B

D
C

TREDJE LÅNGGATAN

Situationsplan som visar byggnadernas placering. (Situationsplan upprättad av OkiDoki Arkitekter)

Under rubriken Beskrivning och karaktärisering redovisas bebyggelsemiljön samt respektive byggnad var
och en för sig var för sig.
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Beskrivning och karaktärisering
Bebyggelsemiljö
Den äldsta byggnaden (A) utgörs av ett isskjul från 1889. Det byggdes om till lager 1942 och ändrades till
kontor 1947. 1958/1959 byggdes det om till bilverkstad och nu nyttjas huset som restaurang. Exteriören är
ändrad men fasaden av gult tegel med rusticeringar finns bevarad liksom takutformningen mot gatan.
Hörnhuset (B) samt byggnaderna utmed Tredje Långgatan (C & D) uppfördes ursprungligen 1891 som
någon form av bryggeriverksamhet men byggdes om 1898 då rörläggerifriman A J G Bissmarck & Co tog
över huset. Hörnbyggnaden byggdes på 1929 och exteriören karaktäriseras idag av denna ombyggnad samt
av ombyggnaden 1898. 1926 genomfördes en nybyggnad/ombyggnad av hela den lägre längan som idag
utgör hus C och exteriören fick då sitt huvudsakliga nuvarande utseende. Byggnad D byggdes om samma år
och fick då den exteriöra karaktär den till övervägande har bevarad idag.
Även gårdshuset (E) var ursprungligen en del av bryggeriverksamheten men har även den byggts om och
byggts på under årens lopp. Sin nuvarande fasadutformning fick den huvudsakligen i samband med att den
byggdes om för fabriken 1899. Därefter har den byggts till mot hus B samt byggts på något då vinden
inreddes. Gårdshusets tegelfasad liksom samtliga övriga gårdsfasader har en senare bemålning i vit kulör.
Samtliga byggnader med undantag för byggnad A ingår i en sammanhängande miljö med bebyggelse som
ingått i det tidigare industrikomplexet. Husen uppvisar stor variation i fasadutformning och skala och
upplevs som separata byggnader. Flera av husen är sammanbyggda med varandra och även
sammanlänkade invändigt. Den gemensamma gårdsmiljön nås från en portgång från Tredje Långgatan.

A
E

B

D
C

Situationsplan som visar
byggnadernas placering.
(Situationsplan upprättad av OkiDoki
Arkitekter)
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Byggnad B, C och D med fasader utmed Tredje Långgatan. Husen uppvisar variation i arkitektonisk utformning
liksom i skala.

Hörnhuset (B) har en tydlig industrikaraktär som understryks av den bevarade skorstenen.
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Byggnad B samt den betydligt lägre byggnad A med fasader utmed Nordhemsgatan.

Mot gården är tegelfasaderna målade i en vit kulör. Vy mot hus C.

32

Byggnad A
Adress: Nordhemsgatan 24
Fastighetsbeteckning: Masthugget 8:1
Byggnadsår: 1889
Arkitekt: Okänt
Ursprunglig funktion: Isskjul

Exteriör
Beskrivning
Det före detta isskjulet uppfördes 1889. Det byggdes om till lager 1942 och ändrades till kontor 1947.
1958/1959 byggdes det om till bilverkstad och nu nyttjas huset som restaurang.
Byggnaden är i en våning med gatufasader av gult tegel med murade hörnkedjor. Det förekommer även
dekorativa, murade fält i fasad. Uppåt avslutas fasaden med en utkragad takfot i tegel och sockeln är klädd
med kalkstensskivor. Dörrar och fönster är sekundära och de stickbågeformade valven är ersatta med raka
valv. Gården är överbyggd.
Husets exteriör är till stora delar förändrad men tegelfasaderna och den låga byggnadshöjden vittnar om
att det rör sig om en äldre byggnad. Den ursprungliga takutformningen mot gatan är bevarad.
Original
Kalkstenssockel
Fasader av gult tegel med rusticering
Takutformning mot gata

Översiktlig byggnadshistorik

1889 – Nybyggnad.

1958/1959 – Ombyggnad till
bilverkstad.
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2005 – Ombyggnad till
restaurang.

Fasad mot Nordhemsgatan. Taket är ett huvudsakligen platt tak med en flack, snedställd lutning mot gatan.

Sockel av kalkstensskivor – original.
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De båda dörrpartierna, varav ett är indraget i fasadlivet, är sekundära liksom de murade omfattningarna.

Fasaden har murade hörnkedjor och rusticerade fält – original. Uppåt avslutas fasaden med en utkragad takfot.
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Interiör
Beskrivning
Ursprungligen var isskjulet i ett plan. 1942 och 1947 tillkom entresolvåningar och nya bjälklag installerades.
Bjälklaget från 1947 var i betong. I slutet av 1950-talet byggdes huset om till bilverkstad med tillhörande
personalutrymmen vilket även medförde tillkomst av ytterligare en entresolvåning i bakre delen av lokalen.
2005 byggdes huset om för en restaurang vilket bland annat medförde utökade entresolvåningar och
justerad planlösning. Del av verksamheten bedrevs även inne i byggnad B. Huset används fortsatt som
restaurang.
Interiören uppvisar en förändrad planlösning men har kvar ett äldre utförande med synlig takstol och
undertak. Del av takstolen liksom undertaket är utbytt. Enstaka äldre detaljer från ombyggnader på 1940talet finns bevarade.
Översiktlig byggnadshistorik

1889 – Nybyggnad.

1947 – ombyggnad
för kontor.

1942 – nytt bjälklag i huset.

1958 och 1959 – ombyggnad för bilverkstad.

2005 – ombyggnad till restaurang.
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1947 – nytt
bjälklag i huset.

2005 byggdes lokalerna om för ny funktion som restaurang och befintliga entresolvåningar utökades. Större delen
av den synliga takstolen liksom undertaket är utbytt.

Äldre del av takstolen.

37

Takstolen vilar på en kraftig stålbalk.

Äldre brädgolv i del av entresol från 1947.
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De kraftiga, murade ytterväggarna är på insidan putsade.
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Byggnad B
Adress: Nordhemsgatan 26 & Tredje Långgatan 13
Fastighetsbeteckning: Masthugget 8:11
Byggnadsår: 1891 (ombyggt till fabrik 1898)
Arkitekt: Okänt/ombyggnadsritningar 1898 CF Ebeling
Ursprunglig funktion: Bryggeriverksamhet

Exteriör
Beskrivning
Hörnbyggnaden uppfördes ursprungligen 1891 som någon form av bryggeriverksamhet men byggdes om
1898 då rörläggerifriman A J G Bissmarck & Co tog över huset. Huset byggdes på 1929.
Den före detta fabriken är i tre våningar med gatufasader av rött och gult, mönstermurat tegel. I de två
nedre våningarna förekommer även svart tegel i horisontella band. Fönstersättningen mot gatan är
regelbunden, med stora och småspröjsade fönster. Mot Nordhemsgatan finns två fönster från
ombyggnaden 1898 bevarade liksom ett dörrparti från 1929. Övriga fönster samt dörrpartier är utbytta.
Mot gården är tegelfasaderna målade i en vit kulör.
Byggnaden uppvisar en tydlig industrikaraktär och är till övervägande väl bevarad sedan ombyggnaden
1898 och påbyggnaden 1929. Industrikaraktären förstärks ytterligare av den bevarade, runda skorstenen
som också syns från gatan. Den ursprungliga utformningen med mönstermurade tegelfasader i rött och gult
är alltjämt upplevbar. Förändringar som påverkat original/äldre karaktären är främst fönsterbytet där
befintliga öppningar minskats och ersatts med putsade bröstningar samt gårdsfasadernas sekundära
bemålning i en vit kulör.
Original/äldre (1891 samt 1898 med tidig påbyggnad 1929)
Kalkstenssockel
Tegelfasader i rött, gult och svart tegel med inslag av mönstermureri
Tegelfasader mot gård (sekundär bemålning)
Fönstersättning (med undantag för putsad bröstning och enstaka ändringar)
Fönster (två fönster i fasad mot Nordhemsgatan)
Port (pardörr i fasad mot Nordhemsgatan)
Flack takutformning
Skorsten

Översiktlig byggnadshistorik

1891 – Nybyggnad.

1898 – Ombyggnad.
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1929 – Påbyggnad.

Hörnhuset har fasader mot Nordhemsgatan samt Tredje Långgatan. Mot själva hörnet är fasaden avfasad. Taket
är mycket flackt och upplevs i ringa omfattning från gatan.

Fasad mot Nordhemsgatan.
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Fasad mot Tredje Långgatan.

Kalkstenssockel i original men med senare bemålning. Sockeln är avtäckt med en murad och putsad list – också den
bedöms vara i original.
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I samband med att merparten av fönstren i bottenvåningen byttes ut gjordes fönsteröppningarna mindre och de
försågs istället med en putsad bröstning.

I fasaden förekommer rött, gult och svart tegel.
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De mönstermurade fasaderna har en tydlig fältindelning med pelare och gesimser i gult tegel och svarta,
horisontella band i de nedre våningarna.

Den ursprungliga, översta våningen hade en mönstermurad takfot i gult tegel. Den påbyggda våningen från 1929
har ett utkragat, något enklare utförande. Samtliga dörrar och fönster är avväxlade med stålbalkar.

44

Entré som togs upp i samband med att huset byggdes på 1929. Själva dörrpartiet är senare tillkommet.

Entré som etablerades 1913. Dörrblad från 2003.
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De blå fönstren är från 1898 års ombyggnad medan den tvådelade porten är från 1929. Övriga fönster är utbytta.

Den runda skorstenen är från 1898.
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Fasad mot gård med sekundär bemålning. Industrikaraktären med de stora fönstren och takets skorsten är
upplevbar även från detta väderstreck.
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Interiör
Beskrivning
Byggnad B uppfördes 1891 för bryggeriverksamhet. Huset var i två våningar med vind med en centralt
placerad iskista vars rumshöjd nådde upp till vindsvåningen. 1898 delades huset i tre hela våningar och nya
bjälklag installerades. 1929 byggdes huset på. Byggnaden är invändigt sammanbyggd med hus A, C och E.
Bottenvåning
Beskrivning
Bottenvåningen användes från 1898 som verkstad och hade huvudsakligen öppen planlösning. Därefter har
bottenvåningens rumsindelning ändrats i etapper, till följd av nya funktionsbehov och verksamhetsbehov. I
samband med påbyggnaden 1929 tillkom ett trapphus mot Tredje Långgatan.
Idag används bottenvåningens hörnlokal för restaurangverksamhet och lokalen mot Nordhemsgatan som
butik.
Inventerade lokaler uppvisar delar av den original/äldre rumsstrukturen med öppen planlösning mot gatan.
Originaltrapphuset mot gården finns kvar med ursprunglig placering liksom trapphuset från 1929. Utöver
synliga delar av stommen såsom pelare och balkar samt bjälklag av trä och gjutna valv finns original/äldre
detaljer bevarade i mindre omfattning.
Översiktlig byggnadshistorik

1898 – detalj
av pelare och
balk.
Byggnaden 1891.

1898 –
bottenvåning med
verkstäder.

1898 – nytt bjälklag.

1918 – bottenvåning
inredd för kontor och
järnvarulager.

1947 – bottenvåning
inredd för lager,
personalutrymmen
mm.
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2005 – bottenvåning
mot Nordhemsgatan
inredd för
restaurangverksamhet
(del av verksamhet i hus
A)

2016 – relationshandling
av bottenvåningens
hörnlokal inredd som
restaurang.

Interiör från restaurangens lokaler på hörnet. Det synliga pelar- balksystemet är från 1898.
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I taket synliga gjutna valv som vilar på I-balkar. Valven är original från 1891 samt kompletterade 1898 då
bjälklaget vid iskistan byggdes igen.

De stora fönsteröppningarna är även på insidan avväxlade med stålbalkar.
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Butikslokal med ingång från Nordhemsgatan. I lokalen finns bland annat äldre brädgolv.

Äldre entresolvåningar med träbjälklag.
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De gjutna valvkapporna är synliga även butikslokalen.

Trapphus från 1929 med ingång från Tredje Långgatan.
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Synliga valv även i trapphuset.

Trappa samt enstaka snickeridetaljer är från 1929.
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Trapphus med bibehållen originalplacering sedan 1891. Trapphuset uppvisar överlag utbytta ytskikt men enstaka
äldre detaljer finns bevarade.

Exempel på äldre dörrfoder.

Äldre travers/installation.
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Plan 1
Beskrivning
Från 1898 användes plan 1 sannolikt för verkstäder med öppen planlösning. Därefter har våningens
planlösning ändrats i etapper, till följd av nya funktions- och verksamhetsbehov. Under en period var den
avdelad i flera mindre rumsbildningar. 1929 tillkom ett trapphus mot Tredje Långgatan. Idag används
våningen huvudsakligen som kontor.
Inventerade lokaler uppvisar delar av den original/äldre rumsstrukturen med öppen planlösning mot gatan.
Utöver synliga delar av stommen såsom pelare och balkar samt bjälklag av trä och gjutna valv finns
original/äldre detaljer bevarade i mindre omfattning.

Översiktlig byggnadshistorik

1898 – detalj
av pelare och
balk.
Byggnaden 1891.

1898 – plan 1.

1898 – nytt bjälklag.

1958 – plan 1 inrett
som sysal mm.

1947 – plan 1 inrett
som ritkontor,
verkstad mm.
våningen är vid tiden
sammanbyggd med
gårdshuset (E).
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Hörnlokal med öppen planlösning. Gjutna valv från 1891 respektive 1898 och synligt bärande system.

Valven återkommer på hela våningen.
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Äldre travers.

Pelar-balkkonstruktion i stål från 1898.
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Plan 2
Beskrivning
Våningen har till större delen haft öppen planlösning vilken delvis delats av för mindre utrymmen i
samband med nya funktions- och verksamhetsbehov. I samband med 1929 års påbyggnad försågs våningen
med fönster mot gatan samt ett trapphus mot Tredje Långgatan. Det inreddes då för syateljéer. Därefter
har våningens planlösning ändrats i etapper, till följd av nya funktionsbehov och verksamhetsbehov. Idag
används lokalerna huvudsakligen som kontor och några står även tomma.
Inventerade lokaler uppvisar delar av den original/äldre rumsstrukturen med delvis öppen planlösning mot
gatan. Original/äldre detaljer finns bevarade i mindre omfattning.
Översiktlig byggnadshistorik

1898 – detalj
av pelare och
balk.
1891.

1898 – nytt bjälklag.

1929 – påbyggnad.

1898 – vindsvåning.

1929 – påbyggnad
och inredning av
syateljéer. Nytt
trapphus mot Tredje
Långgatan.

1913 – vindsvåningen
användes som
snickarverkstad mm.
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1947 – inredning av
provrum mm.

Interiör från hörnlokal med delvis bevarad, öppen planlösning. Den översta våningen är försedd med bärande
träpelare och takets lutning är mot gatan upplevbar från insidan.

Mot gården – mellan de båda trapphusen och norr om det ursprungliga trapphuset – finns mindre, sekundära
rumsbildningar. I bild skymtar även en äldre lanternin.
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Vy mot del som leder vidare till den tillbyggda delen mellan hörnhuset och gårdshuset (E).
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Byggnad C
Adress: Tredje Långgatan 13 B
Fastighetsbeteckning: Masthugget 8:11
Byggnadsår: 1926
Arkitekt: R O Swenson & Harald Ericson
Ursprunglig funktion: Kontor

Exteriör
Beskrivning
1926 genomfördes en nybyggnad av den lägre längan utmed Tredje Långgatan. Det uppfördes för kontor
och var i tre våningar med garage i bottenvåningen. Garageportarna nåddes från gården. 2016
genomfördes en fasadändring mot gatan i samband med att intilliggande restaurang utökade sin
verksamhet.
Byggnaden är i tre våningar med gatufasader i närmast rödbrunt tegel. En gesims markerar bottenvåningen
som även har murad fältindelning. Fönstersättningen är övervägande regelbunden och utgörs till större
delen av småspröjsade fönster. Samtliga fönster är utbytta men med indelning lika original. I
bottenvåningen har det tagits upp större fönsterpartier med en tillhörande dörr. Den grindförsedda
portgången leder in till den gemensamma gården för byggnaderna B-E. Mot gården är tegelfasaderna
målade i en vit kulör.
Huset har en väl bevarad karaktär från 1926. Förändringar som påverkat originalkaraktären är
huvudsakligen etableringen av sockelvåningens större fönsterpartier, fönsterbytet mot gatan liksom
gårdsfasadernas sekundära bemålning och igensättning av flera garageportar.
Original (1926)
Kalkstenssockel
Tegelfasader med inslag av mönstermureri (mot gården med sekundär bemålning)
Fönstersättning (med undantag för större partier i sockelvåningen)
Portgång (utbytt grind)
Entrépartier till trapphus (utbytta dörrar)
Takutformning

Översiktlig byggnadshistorik

1926 – Nybyggnad.

2016 – Ombyggnad.

61

Fasaden har en symmetrisk uppbyggnad med en sockelvåning avgränsad av en murad gesims. Den ursprungliga
portgången till gården har en något förskjuten placering i fasad.

Sockel av kalkstensskivor – original. Skivorna har en senare bemålning.
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Tegelfasaderna uppvisar stenar med stor variation i bränning vilket medför skiftande kulörer.

I sockelvåningen finns murade väggfält.
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Ursprunglig dörröppning men utbytt port. Stentrappa i original.

Fasaden avslutas uppåt med en utkragad, murad takfot. Samtliga fönster mot gatan är utbytta till
aluminiumfönster. Originalfönstren var sannolikt tvåluftsfönster.
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Dörr- och fönsterpartier som tillkom 2016 i samband med att restaurangen etablerade sin bakficka.

Det murade gavelpartiet på byggnad B höjer sig ovan den lägre byggnaden.
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Mot gården är tegelfasaderna vitmålade lika övriga gårdshuset. De ursprungliga garageportarna är igensatta eller
förbyggda. I övrigt har fasaden en bevarad originalkaraktär.
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Interiör
Beskrivning
Ursprungligen fanns i huset flera garage i bottenvåningen emedan de två övre våningarna användes som
administrativa lokaler för fabriken. Byggnaden är invändigt sammanbyggd med hus B och D.
Bottenvåning
Beskrivning
Ursprungligen användes det nedre våningsplanet som garage, utställningslokaler och väntrum. 1947
inreddes garaget för ny funktion med utrymme för verkmästare och utställningslokalen blev väntrum för
montörer. 2016 inredde restaurangen en bakficka i del av bottenvåningen och det tillkom även
personalutrymmen i den andra delen. Idag används huset främst som kontor men även för
restaurangverksamheten.
Byggnaden är även sammankopplad med hus B och D. Inventerade lokaler uppvisar överlag utbytta ytskikt
och förändrad planlösning med undantag för trapphuset som väsentligen är i originalutförande.

Översiktlig byggnadshistorik

1926 – nybyggnad.

1947 – del bottenvåningen
inreddes för verkmästare mm.
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2016 – ombyggnad för
restaurang.

Ursprungligt trapphus med kalkstensgolv i nedre våningen – original.

I kalkstensgolvet kan en mönsterlagd stjärna skönjas.
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Spegeldörr i original.

Profilerad sockel – original.

Trappa samt vilplan i terrazzo – original. Även det smäckra räcket bedöms vara original.
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Restauranglokal mot gatan inredd 2016.
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Plan 1
Beskrivning
Våningen var ursprungligen inredd för kontor. 1947 genomfördes vissa justeringar av planlösningen, bland
annat etablerades en trappa till byggnad B och fler rum inreddes. Därefter har glasade väggpartier ersatt
tidigare väggar mot kontor mm. Idag används våningen främst för kontorsverksamhet.
Inventerade lokaler uppvisar delvis bevarad planlösning samt originaldetaljer bevarade i mindre
omfattning.

Översiktlig byggnadshistorik

1926 – nybyggnad.

1947 – ombyggnad för fler
kontor mm.

Korridorsbildning med sekundära, glasade partier mot delar av kontoren. Ytskikten är till stora delar utbytta.
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Ett av kontoren som är orienterade mot gården.

Profilerad golvsockel – original.

Mot gården finns fönsterfoder samt fönstersmygar i
original.
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Plan 2
Beskrivning
Våningen inrymde ursprungligen lunchrum och arkiv samt en större lokal för utställning och finare lager.
1947 delades sistnämnda av till förmån för mindre kontorsutrymmen och lager. Det tillkom även en
sekundär korridorsbildning. Därefter har mindre justeringar av planlösningen gjorts. Idag används våningen
främst för kontorsverksamhet.
Inventerade lokaler uppvisar huvudsakligen förändrad planlösning samt originaldetaljer bevarade i mindre
omfattning. Delar från 1947 års ombyggnad finns bevarade (snickerier) och dessa tillägg bedöms utförda
med hänsyn till byggnadens ursprungliga karaktär.

Översiktlig byggnadshistorik

1926 – nybyggnad.

1947 – ombyggnad för fler
kontor.

Rum som ursprungligen var en stor lokal för utställning och finare lager. Utrymmet delades av 1947 men har idag,
till viss del, öppnats upp igen.
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Fönsterfoder och fönsterbänk i original.

Glasat väggparti från 1947.

Brädgolv i original.
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Korridor som tillkom 1947 med profilerade snickerier som återkopplar till en ursprunglig karaktär.
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Byggnad D
Adress: Tredje Långgatan 13 A
Fastighetsbeteckning: Masthugget 8:11
Byggnadsår: 1891
Arkitekt: Okänt
Ursprunglig funktion: Skjul/stall

Exteriör
Beskrivning
Byggnaden ingick ursprungligen i bryggerianläggningen från 1891 och utgjordes sannolikt av ett stall samt
skjul. I samband med ombyggnaden för Bissmarcks fabrik 1898 upprättades ett huvudsakligen orealiserat
förslag till utformning av den lägre delen mot Tredje Långgatan men 1899 skall det ha byggts om i samband
med att bostadslägenheter tillkom i huset. 1912 genomfördes en fasadändring då större fönsteröppningar
togs upp mot gatan och 1926 byggdes huset på och takkupor etablerades mot samma väderstreck.
Därutöver har bland annat källarfönstren satts igen och fasadens större fönster är bytta mot mindre.
Mot gatan är huset i en våning med inredd vind emedan byggnadskroppen mot gården är i två våningar.
Fasaderna är av rött och gult, mönstermurat tegel. Mot gården är tegelfasaden målad i en vit kulör.
Fönstren som tillkom 1926 är idag ersatta med mindre fönster och kompletterade med bröstningar i trä.
Även takkupornas fönster är bytta liksom gårdsfasadens fönster.
Den ursprungliga utformningen med mönstermurade tegelfasader i rött och gult är alltjämt upplevbar
liksom delar av 1920-talets ombyggnad. Förändringar som påverkat den äldre karaktären är främst
ändringen av gatufasadens fönsterpartier samt övriga fönsterbyten mot gatan liksom gårdsfasadens
sekundära bemålning.
Original/äldre (före 1926 och 1926)
Tegelfasader i rött och gult tegel med inslag av mönstermureri
Tegelfasader mot gård (sekundär bemålning)
Fönstersättning (med undantag för bröstning)
Takutformning

Översiktlig byggnadshistorik

1891 –
Nybyggnad.

1899 –
Ombyggnad.

1912 –
Ombyggnad.
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1926 –
Ombyggnad och
påbyggnad.

Fasad mot Tredje Långgatan med murverk av rött och gult tegel varav det senare som pelare upp till takfoten.
Sadeltaket är mot gatan brutet med ett brant takfall och försett med takkupor. Taket byggdes om och på 1926.

De större fönsteröppningarna i fasad togs upp i samband med ombyggnaden 1912 då huset skulle inrymma
utställningslokaler. I fönsteröppningen längst till höger i bild skall det ha funnits en port vilken togs bort vid
ombyggnaden 1926. Fönstren är idag utbytta till mindre partier och försedda med en bröstning av trä i nedre
delen.
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Källarfönstren sattes igen 1926 (de putsade, kvadratiska partierna).

Takkuporna har sekundära plåtarbeten och fönstren är utbytta till aluminiumfönster.
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Taket är avtäckt med bandplåt i en röd kulör. Fasaden har en bemålning lika övriga gårdsfasader.

Gårdsfasaden fick sin huvudsakliga utformning i samband med 1926 års ombyggnad. Fönstren är utbytta.
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Interiör
Beskrivning
Huset ingick i den ursprungliga bryggerianläggningen men inreddes för bostadslägenheter 1899. 1912
byggdes det om till kontorsverksamhet med utställningslokaler mot gatan. 1926 genomfördes ännu en
ombyggnad då huset även byggdes på mot gatan. I samband med det inreddes den övre våningen
ytterligare. Därefter har ytterligare justeringar av planlösningen genomförts, bland annat 1947. Idag står
delar av huset tomt.
Byggnaden är sammankopplad med byggnad C och nås från gatan via trapphuset i hus C. Inventerade
lokaler uppvisar förändrad planlösning samt enstaka bevarad äldre detalj.
Översiktlig byggnadshistorik
Bottenvåning

1891

1912 – kontor,
utställningslokaler mm

1899 – två bostadslägenheter.

1926 – ombyggnad.

1899 – sektion.

1926 – sektion, påbyggnad
mot gata.
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1947 – ombyggnad.
Plan 1

1891

1899 – vind.

1912 – ombyggnad
för lagerhållning
mm.

1947 – ombyggnad.
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1926 – ombyggnad
för kontor mm.

Interiör från bottenvåningen som överlag uppvisar utbytta ytskikt.

Lokalerna har byggts om i etapper och planlösningen är övervägande ändrad.

82

Byggnad E
Adress: Tredje Långgatan 13 D
Fastighetsbeteckning: Masthugget 8:11
Byggnadsår: 1891/tillbyggt i etapper
Arkitekt: Okänt
Ursprunglig funktion: Skjul

Exteriör
Beskrivning
Även gårdshuset var ursprungligen en del av bryggeriverksamheten men har även det har byggts om och till
under årens lopp. 1891 utgjorde huset ett skjul i en våning men 1899 finns ritningar som redovisar huset
med fyra våningar. 1924 byggdes huset samman med hörnbyggnaden genom en tillbyggnad i tre våningar.
1929 byggdes vindsvåningen på ytterligare.
Byggnaden är i fyra våningar med källare. Fasaderna är av tegel med sekundär bemålning i en vit kulör.
Samtliga fönster är utbytta med ett undantag. Där tillbyggnadens garageportar ursprungligen satt finns idag
glasade partier. Även dörrarna är utbytta. I fasad finns även en utrymningstrappa samt
utrymningsplattformar liksom två utanpåliggande balkonger som står på stolpar.
Huset har en delvis bevarad äldre karaktär. Förändringar som påverkat den äldre karaktären är
huvudsakligen fönster- och dörrbyten, etableringen av glasade partier samt fasadens sekundära bemålning.
Original/äldre (före 1929 och 1929)
Kalkstenssockel
Tegelfasader (sekundär bemålning)
Trappa till källarvåning
Fönster (ett finns bevarat)

Översiktlig byggnadshistorik

1899 – påbyggnad och
ombyggnad.

1929 – påbyggnad av
vindsvåning.

1924 – tillbyggnad.
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Fasaden med tillbyggnad från 1924.

I fasad finns sekundära balkonger liksom utrymningstrappa med tillhörande plattformar.
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Glaspartier har ersatt de ursprungliga garageportarna.

Äldre trappa till källaren. Del av fasadens stenbeklädnad är sekundär.
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Fönstren är huvudsakligen utbytta till aluminiumfönster.

Ett originalfönster med korspost och småspröjsade överlufter finns
bevarat.
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Interiör
Beskrivning
Gårdshuset utgjorde ursprungligen en del av en skjulbyggnad i en våning men har byggts om och på
underhand. 1924 byggdes huset samman med hörnhuset. Byggnaden är invändigt sammanbyggd med hus
B.
Bottenvåning
Beskrivning
Från 1899 fanns i bottenvåningen lagerlokaler. Invändiga ombyggnader har skett underhand till följd av
verksamhetsanpassningar och nya funktionsbehov, bland annat har mindre rumsbildningar tillkommit och
andra rum har slagits samman till större utrymmen. Idag används våningen bland annat som kontor.
Inventerade lokaler uppvisar överlag utbytta ytskikt men i trapphuset finns original/äldre delar delvis
bevarade.
Översiktlig byggnadshistorik

1891 – skjul i en våning.

1899.

1924 – tillbyggnad.

1947 – ombyggnad.
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Trapphus med trappa av granit i de nedre våningarna – original/äldre. Innanför entrén finns äldre keramiska
plattor i röd och vit kulör.

Längre upp i huset är trappan av betong som krysshamrats för att efterlikna natursten. Trappan är igensatt från
plan 1. De övre våningarna nås från tillbyggnaden och hus B.
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Del av trapphuset uppvisar gjutna valv på I-balkar.

Kontor väster om trapphuset. Interiören uppvisar utbytta ytskikt men i taket syns en äldre balk.
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Plan 1
Beskrivning
Från 1899 användes våningen huvudsakligen som lager med öppen planlösning öster om trapphuset. Väster
om trapphuset fanns två mindre utrymmen vilka nåddes via en passage. Dessa inreddes senare som kontor
och en branddörr etablerades till tillbyggnaden. Därefter har planlösningen justerats ytterligare, bland
annat 1947 då de mindre lokalerna slogs samman till en större och den med öppen planlösning försågs med
ett lunchrum. Trapphuset är idag igensatt från detta plan och de övre våningarna nås från tillbyggnaden
och hus B.
Den lokal som inventerats uppvisar enstaka bevarade original/äldre detaljer.
Översiktlig byggnadshistorik

1899

1924 – tillbyggnad.

1947 – ombyggnad.

Lokal strax väster om trapphuset. Rummet uppvisar överlag utbytta ytskikt men enstaka delar
såsom äldre golvsocklar och en ventil i gjutjärn finns bevarade.
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Plan 2
Beskrivning
Från 1899 användes våningen huvudsakligen som lagerlokaler med öppen planlösning. 1947 gjordes en
större ombyggnad då våningen inreddes med mindre kontor placerade utmed en korridor. Vid tiden var det
ursprungliga trapphuset igensatt och våningen nåddes via en halvtrappa från tillbyggnaden. Därefter har
ytterligare ombyggnader genomförts, bland annat har lättväggarna ersatts av glasade partier.
Inventerade lokaler uppvisar ändrad planlösning samt enstaka bevarade original/äldre delar.
Översiktlig byggnadshistorik

1899

1924 – tillbyggnad.

1947 – ombyggnad.

En äldre halvtrappa i trä leder från tillbyggnaden upp till plan 2 i gårdshuset.
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Våningen uppvisar senare rumsindelning med glasade partier men äldre brädgolv. Till vänster i bild skymtar
brandväggen mot intilliggande fastighet.
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Plan 3
Beskrivning
Vindsvåningen byggdes på 1929 och inreddes då som syateljé. Planlösningen var öppen och våningen
nåddes via en trappa från tillbyggnaden och hus B. Våningsplanet har i senare tid inretts med flera, mindre
kontorsutrymmen med glasade partier mot en korridorsbildning som löper utmed brandväggen till
intilliggande fastighet.
Inventerade lokaler uppvisar ändrad planlösning samt enstaka bevarade original/äldre delar.

Översiktlig byggnadshistorik

1929 – inredning av vindsvåning.

Den översta våningen nås via en lång, äldre trätrappa från lokaler i tillbyggnaden.
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Vindsvåningen har i senare tid inretts med fler små kontor med glasade partier mot korridoren.

Ytskikten är övervägande utbytta.

94

Värdebeskrivning
Miljö/Stadsbild
Sammanfattande värdering
Området kring Långgatorna präglas av en karaktäristisk blandning av bostadshus, allmänna byggnader och
verksamhetslokaler av skiftande slag. Kvarteren uppvisar även stora variationer i bebyggelsens skala, ålder
och arkitektoniska utformning vilket bland annat kan härledas till stadsdelens långa utbyggnadstid och den
småskaliga fastighetsindelningen. Ytterligare ett karaktärsdrag typiskt för området är förekomsten av olika
byggnadstyper inom samma kvarter där industribyggnader och småskaliga verkstäder varvas med allmänna
byggnader och bostadshus. Området kring Långgatorna bedöms i stadens Bevarandeprogram utgöra den
enda miljön av detta slag i Göteborg.
Byggnaderna och bebyggelsemiljön inom fastigheterna Masthugget 8:1 och 8:11 sammanfattar på flera sätt
områdets karaktär avseende variation i arkitektur, skala och byggnadstyp liksom i byggnadsålder.
Hörnhuset har därtill en tydlig och väl bevarad industrikaraktär som verkar miljöskapande i stadsrummet.
Karaktärsskapande är också bebyggelsemiljöns småskalighet.
Byggnaderna och bebyggelsemiljön medverkar med tydlighet till upplevelsen av de aspekter som är
karaktären för området kring Långgatorna och bedöms utgöra ett viktigt inslag för möjligheterna att förstå
stadsdelens historia. Delar hörande till den före detta fabriksanläggningen utgör därtill en av få bevarade
industrimiljöer i området.
Väsentliga karaktärsdrag
Nedan listas karaktärsdrag som bedöms vara av betydelse för miljö/stadsbild.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljö med övervägande småskalig karaktär
Industrimiljö med sammanhängande bebyggelse
Tydlig industrikaraktär (hörnhus med skorsten)
Variation i byggnadstyper
Variation i arkitektonisk utformning och karaktär
Variation i byggnadsålder
Tydlig äldre karaktär
Variation i byggnadshöjd, volym och skala
Synliga brandgavlar
Tegelfasader
Avfasat hörn
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Bebyggelse/byggnad
Byggnaderna inom fastigheterna Masthugget 8:1 samt 8:11 finns upptagna och särskilt utpekade i
Bevarandeprogrammet för Göteborg.9 Det innebär att staden bedömer byggnaderna som särskilt
kulturhistoriskt värdefulla enligt Plan- och Bygglagen 8 kap 13§.

Bebyggelsemiljö
Sammanfattande värdering
Bebyggelsen har övervägande byggts ut sedan 1890-talet och anpassats efter nya verksamheter och
skiftande behov. Samtliga byggnader – med undantag för det forna isskjulet – ingår i en sammanhängande
industrimiljö. Miljön har en sammansatt karaktär med byggnader i varierande arkitektur och skala där
husen har byggts till underhand och där varje byggnad har sin karaktär. Den etappvisa utbyggnaden har
även resulterat i en organiskt framvuxen gårdsmiljö. Karaktärsskapande är också den övervägande
småskaligheten i bebyggelsemiljön.
Flera av byggnaderna är väl bevarade och även om förändringar har skett så har samtliga hus en bevarad
äldre karaktär. Hörnhuset har därtill en tydlig industrikaraktär vilken ytterligare understryks av skorstenen.
Sammantaget ger det före detta fabrikskomplexet en bild av det sena 1800-talets industrimiljöer mitt i
staden. Bebyggelsen i sin helhet ger också inblick i stadsdelens utbyggnad med bostäder, verkstäder och
industrier sida vid sida – en karaktär som alltjämt är upplevbar. Delar hörande till den före detta
fabriksanläggningen utgör därtill en av få bevarade industrimiljöer i området.
Väsentliga karaktärsdrag
Följande karaktärsdrag utgör väsentliga delar av miljöns kulturhistoriska kvaliteter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljö med övervägande småskalig karaktär
Industrimiljö med sammanhängande bebyggelse
Industrikaraktär (hörnhus med skorsten (byggnad B)
Variation i byggnadstyper
Variation i byggnadsålder
Variation i arkitektonisk utformning och karaktär
Tydlig äldre karaktär
Karaktär av separata byggnader
Variation i byggnadshöjd, volym och skala
Synliga brandgavlar
Tegelfasader
Sluten gårdsmiljö med organiskt framvuxen bebyggelse och variation i byggnadshöjd

9

I programmet råder viss oklarhet om Masthugget 8:1 är särskilt utpekad, se under rubriken Kulturhistorisk värdering
och lagstiftning, Bevarandeprogrammet för Göteborg. Oavsett ligger fastigheten inom område som är upptaget i
Bevarandeprogrammet.
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Byggnad A
Sammanfattande värdering
Byggnaden utgör en av stadsdelens
karaktärsskapande lägre byggnader,
ursprungligen uppförd som isskjul. Trots
flera exteriöra förändringar har den en
bevarad äldre karaktär som alltjämt är
upplevbar.
Invändigt medverkar de äldre
byggnadsdelarna samt de kraftiga,
putsade tegelväggarna till upplevelsen av
huset som en äldre byggnad.

Väsentliga karaktärsdrag och värdefulla byggnadsdelar
Exteriör
•
•

•

Byggnadshöjd
Fasadutformning (avser original/äldre)
- Naturstenssockel
- Mönstermurade fasader i gult tegel
Takutformning mot gata

Interiör
•

Stomme
- Äldre takstol
-Putsade tegelväggar

•

Inslag av äldre byggnadsdelar
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Byggnad B
Sammanfattande värdering
Hörnhuset utgör en del av det
sammanhängande fabrikskomplexet och
uppfördes ursprungligen som del av den
tidigare bryggerianläggningen. Byggnaden
har en tydlig och väl bevarad
industrikaraktär och utgör en
betydelsefull karaktärsbyggnad inom
stadsdelen. Därtill utgör den en av
områdets få bevarade industribyggnader
och ingår i en av få bevarade
industrimiljöer i denna del av staden.
Huset är också en väsentlig del av
gårdsmiljön.
Invändigt finns den forna fabriksmiljöns behov av öppna ytor avläsbar i det invändiga, synliga och bärande
systemet. Planlösningen är överlag ändrad över tid men en struktur med öppen planlösning finns delvis
bevarad. Trots flertalet ombyggnader och övervägande nya ytskikt återfinns i huset inslag av original/äldre
byggnadsdelar som – trots sin ringa omfattning – bidrar till upplevelsen av huset som en äldre byggnad.

Väsentliga karaktärsdrag och värdefulla byggnadsdelar
Exteriör
•

•
•

Fasadutformning (avser original/äldre)
- Symmetrisk fasaduppbyggnad
- Avfasat fasadhörn
- Naturstenssockel
- Tegelfasader
Mot gatan mönstermurade i rött, gult och svart tegel
- Fönstersättning (avser original/äldre)
- Fönsterindelning (avser original/äldre)
- Fönster (avser original/äldre)
- Port (avser original/äldre)
Takutformning
Skorsten

Interiör
•

•
•
•

Stomme
- Synligt pelar/balksystem i trä eller stål
- Synliga, gjutna valv på I-balkar
- Äldre, synliga träbjälklag
Spår efter tidigare användning
- Äldre installationer
Struktur med öppen planlösning i lokaler mot gatan
Inslag av original/äldre byggnadsdelar i trapphus och på våningsplan
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Byggnad C
Sammanfattande värdering
Bygganden utgör en del av det
sammanhängande fabrikskomplexet och
uppfördes ursprungligen som kontorsoch garagebyggnad. Huset har en väl
bevarad originalkaraktär i tegelfasaderna
mot gatan. Byggnaden ingår i en av få
bevarade industrimiljöer inom stadsdelen
och är en väsentlig del av gårdsmiljön.
Den invändiga planlösningen är delvis
ändrad över tid men delar av
grundstrukturen finns bevarad.
Trapphuset är väsentligen i originalutförande och ursprungliga material och detaljer finns delvis bevarade
på våningsplanen vilket bidrar till upplevelsen av huset som en äldre byggnad.

Väsentliga karaktärsdrag och värdefulla byggnadsdelar
Exteriör
•

•

Fasadutformning (avser original)
- Naturstenssockel
- Mönstermurade tegelfasader. Mot gatan med stor
variation i bränning.
- Symmetrisk fasaduppbyggnad
- Fönstersättning (avser original)
- Fönsterindelning (avser original)
- Asymmetriskt placerad portgång
- Asymmetriskt placerad port mot gatan
Takutformning

Interiör
•
•

Trapphus väsentligen i originalutförande
Inslag av original/äldre byggnadsdelar i trapphus och på våningsplan
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Byggnad D
Sammanfattande värdering
Byggnaden utgör en del av det
sammanhängande fabrikskomplexet och
uppfördes ursprungligen som del av den
tidigare bryggerianläggningen. Huset
utgör en av stadsdelens
karaktärsskapande lägre byggnader och
har, trots flera exteriöra förändringar, en
alltjämt upplevbar äldre karaktär.
Byggnaden ingår även i en av få bevarade
industrimiljöer inom stadsdelen och är en
väsentlig del av gårdsmiljön.
Den invändiga planlösningen är överlag ändrad över tid och original/äldre detaljer finns bevarade i mycket
begränsad omfattning.

Väsentliga karaktärsdrag och värdefulla byggnadsdelar
Exteriör
•
•
•

Byggnadshöjd
Fasadutformning (avser original/äldre)
- Tegelfasader. Mot gatan mönstermurade i rött och gult tegel.
Takutformning mot gata
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Byggnad E
Sammanfattande värdering
Byggnaden utgör en del av
fabrikskomplexet och del av huset ingick
ursprungligen i den tidigare
bryggerianläggningen. Det fick dock sin
huvudsakliga utformning vid
ombyggnaden för fabriken. Gårdshuset
utgör en väsentlig del av gårdsmiljön och
har en övervägande bevarad äldre
karaktär. Byggnaden ingår även i en av få
bevarade industrimiljöer inom stadsdelen
och är en väsentlig del av gårdsmiljön.
Den invändiga planlösningen är delvis ändrad över tid men delar av grundstrukturen finns bevarad.
Original/äldre material och detaljer finns i begränsad omfattning bevarade i trapphus och på våningsplan
men trots sin ringa omfattning bidrar de till upplevelsen av huset som en äldre byggnad.

Väsentliga karaktärsdrag och värdefulla byggnadsdelar
Exteriör
•

•

Fasadutformning (avser original/äldre)
- Naturstenssockel
- Tegelfasader
- Fönstersättning (avser original/äldre)
Takutformning

Interiör
•

Inslag av original/äldre byggnadsdelar i trapphus och på våningsplan
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Översiktlig beskrivning av planförslaget
Informationen gällande förslaget till ändring av stadsplanen bygger på beskrivning upprättad av
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad men omfattar också kompletteringar avsedda att förtydliga vissa
delar.
Syftet med ändringen av befintlig stadsplan från 1948 är bland annat att ge planstöd åt den del av den
befintliga bebyggelse som finns inom fastigheterna men som idag saknar stöd i den befintliga stadsplanen.
Befintlig stadsplan från 1948 medger också en större byggrätt varför ändringen också avser säkerställa att
de befintliga byggnaderna – som innehar kulturhistoriska värden – inte ska behöva rivas för att byggrätten
ska kunna utnyttjas. Avsikten är också att stärka bebyggelsens kulturvärden.
Befintlig stadsplan från 1948
Den plan som gäller för området idag är en stadsplan från år 1948. Sammanblandningen av bebyggelsen för
olika ändamål ansågs olämplig varför planen fick en utformning med syftet att skilja på bostäder och övrig
bebyggelse. Affärsbebyggelsen skulle samlas vid Första och Andra Långgatan samt vid Linnégatan.
Bebyggelse för handels- eller industriellt ändamål skulle utrensas ur bostadskvarteren. Handel skulle
koncentreras till norra delarna av stadsdelen och gårdarna i detta område fick överbyggas helt upp till fem
meter för handelsändamål (se utdrag från plankartan avseende stadsplan från 1948 under rubriken
Gällande stadsplan).
Nuvarande användning inom det aktuella planområdet
Bebyggelsen på Masthugget 8:11 och 8:11 har tidigare inrymt industriverksamhet. Användningen av
befintlig bebyggelse har sedermera kommit att utvecklas i den riktning som stadsplanen förordade med
handel, kontor och restaurang, vilka är de verksamheter som finns i byggnaden idag. Bebyggelsen revs dock
aldrig. Inte heller revs det bostadshus som finns inom kvarteret. Detta innebär att det idag finns bostäder
som är uppförda på ytor som är avsedda för handel enligt befintlig stadsplan från 1948.
Förslag till ändring av befintlig stadsplan från 1948
Ändrad användning från butik, restaurang och kontor till hotell med restaurang
Befintlig stadsplan från 1948 anger Handelsändamål för kvarteret. Planen antogs 1948. För den tiden
saknar Boverket en tydlig tolkning av planbestämmelser men i den förteckning som gäller från 1949-01-01
syftade bestämmelsen till områden som bebyggdes med t ex varuhus eller andra affärshus, innehållande
butiker eller kontor eller bådadera, hotell och restaurangbyggnader, lagerbyggnader mm. Bestämmelsen är
närmast att jämföra med dagens Centrum. Kontoret anser 1949 års tolkning som vägledande och att
föreslagen användning som hotell följer befintlig stadsplans bestämmelser.
Varför ändring och inte ny detaljplan
Befintlig bebyggelse har ett planstridigt utgångsläge. De avvikelser som finns är att gårdshuset har en högre
höjd än angiven byggnadshöjd på fem meter. Vidare anger befintlig stadsplan från 1948 att det vid hörnen
som betecknat z ska vara en fri höjd ovanför gatan på 3 m. Då hörnet som vetter mot korsningen
Nordhemsgatan, Tredje långgatan inte har en fri höjd på 3 m så avviker befintlig byggnad mot denna
bestämmelse (se nedanstående illustration hämtad från Stadsbyggnadskontoret).
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Föreslagen ändring av stadsplanen medför också möjlighet att införa skydds- och varsamhetsbestämmelser
för den befintliga bebyggelsen vilken är klassad som särskilt kulturhistoriskt värdefull och också ingår i miljö
som utgör riksintresse för kulturmiljövården.
En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell
utan att genomföra den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan. Det finns i lagen
ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom ramen för ändring. Ändringen ska dock uppfylla plan- och
bygglagens, PBL, krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen.

Bestämmelser som upphävs
§1. Mom. 7. Inom med A, B, BH eller H betecknat område skall vid hörn, som betecknas med z, den del av
område, som begränsas av de båda gatulinjerna samt med en rät linje av minst 3,5 (tre och en halv) meters
längd mellan gatulinjerna och bildade lika stora vinklar mot vardera av dessa, hållas tillgänglig för allmän
trafik i höjd med angränsade gator och till en fri höjd över dessa av minst 3,0 (tre) meter.
§ 2. Nybyggnad får företagas endast under förutsättning att bebyggelsen å fastigheten i dess helhet bringas
i överensstämmelse med stadsplanen.
§ 6. mom. 1. Byggnads höjd Inom med rektangel betecknat område får byggnad uppföras till högst den
höjd i meter, som angives inom rektangeln. (För detta område anges 13, 5 m mot gatan och 5 m inne på
gården)
§ 7.mom. 1 Antal våningar. Inom med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst
det antal våningar, som angives av siffras. (För bebyggelsen som vetter mot gatan gäller fyra våningar.
§ 8- Inom med triangel betecknat område får tak hava högst den lutning mot horisontalplanet, som angives
inom triangeln, 3 grader (Området där gårdsbebyggelsen är uppförd har en takvinkel på 3 grader,
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bestämmelsen upphävs för detta område, men bestämmelsen fortsätter att gälla där det inom triangeln
anges 30 grader).
Bestämmelser som tillkommer
Tillkommande planbestämmelser anpassas utifrån befintlig bebyggelse så att de delar som saknar planstöd
i befintlig stadsplan från 1948 får det. Gällande byggrätt ändras också så att byggnad A och D:s övre
våningar – mot Nordhemsgatan och Tredje Långgatan – ska förses indragna för att säkerställa att de
befintliga byggnadernas höjderna ska kunna utläsas även efter utnyttjande av byggrätten som tillåter fler
våningar.
Egenskapsbestämmelser för att säkra befintlig bebyggelses kulturvärden tillkommer – däribland
skyddsbestämmelser (q), varsamhetsbestämmelser (k), rivningsförbud (r). Det tillkommer också
utformningsbestämmelser (f).

Nedanstående utgör ett utdrag av utkast till motiveringen avseende förslaget till ändring av den befintliga
stadsplanen. Motiveringen är tänkt att utgöra del av samrådshandlingen. Motiveringen är benämnd utkast
2, daterad 2022-05-17. Därefter följer förslaget till plankarta med ändrade planbestämmelser.
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Motivering till förslaget till ändring av den befintliga stadsplanen från 1948
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Förslag till plankarta för ändring av befintlig stadsplan från 1948

Förslag till plankarta med tillhörande bestämmelser. (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad – byggavdelningen)

Utsnitt av plankarta.
(Stadsbyggnadskontoret,
Göteborgs stad –
byggavdelningen)
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Utsnitt av plankarta som visar planbestämmelserna. (Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad – byggavdelningen)
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Antikvarisk konsekvensbeskrivning
I följande avsnitt görs en bedömning av konsekvenserna gällande förslaget till ändring av stadsplanen
relaterat både befintlig stadsplan från 1948 och den befintliga bebyggelsen eftersom bebyggelsemiljön som
den ser ut idag också styr utformningen av förslaget till ändring av stadsplanen.
Översiktligt medför förslaget till ändring av stadsplan att de delar som saknar planstöd i befintlig stadsplan
från 1948 får det. Gällande byggrätt ändras också så att byggnad A och D:s övre våningar – mot
Nordhemsgatan och Tredje Långgatan – ska utformas indragna för att säkerställa att de befintliga
byggnadernas höjderna ska kunna utläsas även efter utnyttjande av byggrätten som tillåter fler våningar.
Egenskapsbestämmelser för att säkra befintlig bebyggelses kulturvärden tillkommer – däribland
skyddsbestämmelser (q), varsamhetsbestämmelser (k), rivningsförbud (r). Det tillkommer också
utformningsbestämmelser (f).
Nedan följer en redogörelse och beskrivning av de konsekvenser förslaget till ändring av stadsplanen
medför för identifierade värden relaterat befintlig stadsplan från 1948 samt relaterat befintlig bebyggelse.
Förslaget är en ändring av befintlig stadsplan vilken i sig bekräftar gällande stadsplan från 1948 men i
planen avser man att göra vissa ändringar, bland annat för att stärka befintliga kulturvärden på platsen.
Konsekvensanalysens främsta fokus är därmed huruvida förslaget till ändring av stadsplanen medför
positiva eller negativa konsekvenser för identifierade kulturvärden relaterat befintlig stadsplan från 1948.
Då förslaget till ändring av stadsplanen utgår från befintlig bebyggelse är en analys avseende ändringens
eventuella påverkan på den befintliga bebyggelsen också genomförd.
Avsnittet avslutas med en sammanfattande bedömning.

Miljö/stadsbild
Beskrivning
Förslaget till ändring av stadsplanen medför att påbyggnad på hus A och D skall utföras indragna i
förhållande till fasadliv mot gatan. Förslaget till ändring av stadsplanen medför även att befintlig
byggnadshöjd för byggnad E blir planenlig liksom den nedre delen av det avfasade hörnet mot gatan,
byggnad B.
För befintlig bebyggelse föreslås skydds- och varsamhetsbestämmelser. För påbyggnader avses
utformningsbestämmelser tillkomma, bland annat bestämmelsen f3 vilken anger att påbyggnaden genom
form, material och färg skall ta särskild hänsyn till den ursprungliga byggnadens karaktär och formspråk
samt harmonisera med anslutande byggnader i kvarteret och omgivande kulturmiljösammanhang.
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Konsekvenser för miljö/stadsbild
Relaterat befintlig stadsplan från 1948
Förslaget till ändring av stadsplanen medför positiva konsekvenser för miljö/stadsbild eftersom ändringarna
stärker skyddet för befintliga kulturvärden inom miljö/stadsbild.
Relaterat befintlig miljö/stadsbild
Förslaget till ändring av stadsplanen bedöms övervägande vara utformad med hänsyn till befintlig
miljö/stadsbild men några karaktärsdrag som bedömts vara av betydelse för miljö/stadsbild (se
Värdebeskrivning, Miljö/Stadsbild) påverkas negativt av föreslagna planbestämmelser.
Förslaget till ändring av stadsplanen bedöms utformad med hänsyn till befintlig miljö/stadsbild enligt
följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrimiljö med sammanhängande bebyggelse bibehålls.
Variation i byggnadstyper – bibehålls.
Variation i arkitektonisk utformning och karaktär – bevaras.
Tydlig äldre karaktär – bibehålls.
Variation i byggnadshöjd, volym och skala – kan delvis bibehållas då planerade påbyggnader har ett indraget
fasadliv mot gatan.
Karaktär av separata byggnader – bibehålls.
Byggnad B:s tydliga industrikaraktär samt skorstenen bevaras.
Synliga brandgavlar – bibehålls delvis.
Avfasat hörn – bibehålls.
Äldre tegelfasader – bevaras.
Påbyggnader planeras utformas med hänsyn till befintliga byggnaders/bebyggelses/
kulturmiljös karaktär.
Tidigare planstridiga, karaktärsskapande byggnadsdelar kan bevaras.

Följande karaktärsdrag påverkas negativt:
Förtydligande: Nedanstående punkter följer av den byggrätt som medges enligt befintlig stadsplan från
1948 och är inte en följd av föreslagen ändring.
•
•
•

Miljö med övervägande småskalig karaktär ersätts av mer storskalig karaktär.
Variation i byggnadshöjd, volym och skala minskar.
Synliga brandgavlar – minskar delvis.

Bebyggelse/byggnad
Bebyggelsemiljö
Beskrivning
Förslaget till ändring av stadsplanen medför att påbyggnad på hus A och D skall utföras indragna i
förhållande till fasadliv mot gatan. Förslaget till ändring av stadsplanen medför även att befintlig
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byggnadshöjd för byggnad E blir planenlig liksom att byggnad B i sin helhet blir planenlig, däribland den
nedre delen av det avfasade hörnet mot gatan.
För befintlig bebyggelse föreslås skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud. För
påbyggnader avses utformningsbestämmelser tillkomma, bland annat bestämmelsen f3 vilken anger att
påbyggnaden genom form, material och färg skall ta särskild hänsyn till den ursprungliga byggnadens
karaktär och formspråk samt harmonisera med anslutande byggnader i kvarteret och omgivande
kulturmiljösammanhang.

Konsekvenser för bebyggelsemiljö
Relaterat befintlig stadsplan från 1948
Förslaget till ändring av stadsplanen medför positiva konsekvenser för bebyggelsemiljön eftersom
ändringarna stärker skyddet för befintliga kulturvärden inom bebyggelsemiljön.
Relaterat befintlig bebyggelsemiljö
Förslaget till ändring av stadsplanen bedöms övervägande vara utformad med hänsyn till befintlig
bebyggelsemiljö men några karaktärsdrag som bedömts vara av betydelse för miljön (se Värdebeskrivning,
Bebyggelsemiljö) påverkas negativt av föreslagna planbestämmelser.
Förslaget bedöms utformat med hänsyn till befintlig bebyggelsemiljö enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrimiljö med sammanhängande bebyggelse bibehålls.
Variation i arkitektonisk utformning och karaktär – bevaras.
Variation i byggnadshöjd, volym och skala – kan delvis bibehållas då planerade påbyggnader har ett indraget
fasadliv mot gatan.
Byggnad B:s tydliga industrikaraktär samt skorstenen bibehålls.
Tydlig äldre karaktär – bibehålls.
Karaktär av separata byggnader – bibehålls.
Karaktär av variationsrik gårdsmiljö kan bibehållas.
Synliga brandgavlar – bibehålls delvis.
Äldre tegelfasader – bevaras.
Påbyggnader planeras utformas med hänsyn till befintliga byggnaders/bebyggelses/
kulturmiljös karaktär.
Tidigare planstridiga, karaktärsskapande byggnadsdelar kan bibehållas.

Följande karaktärsdrag påverkas negativt:
Förtydligande: Nedanstående punkter följer av den byggrätt som medges enligt befintlig stadsplan från
1948 och är inte en följd av föreslagen ändring.
•
•
•

Miljö med övervägande småskalig karaktär ersätts av mer storskalig karaktär.
Variation i byggnadshöjd, volym och skala minskar.
Synliga brandgavlar – minskar delvis.

120

Byggnad A
Beskrivning
Befintlig stadsplan från 1948 möjliggör en påbyggnad av hus A då den befintliga stadsplanen medger en
större byggrätt än vad som idag nyttjas. Förslaget till ändring av stadsplanen medför en reglering av
utformningen då förslaget är att påbyggnad skall utformas med indraget läge i förhållande till fasadliv mot
gatan.
För byggnaden planeras skyddsbestämmelsen q1 vilket medför följande: Fasadens murverk mot gatan med
fasader av gult tegel med rusticering och kalkstenssockel ska bevaras. Föreslagna
utformningsbestämmelser är f1: Takkupor får uppföras på upp till en tredjedel av fasaderna in mot gården,
f2: Tak ska utformas som sadeltak där kompletterande takfönster och takkupor får finnas, f3: Påbyggnaden
ska genom form, material och färg ta särskild hänsyn till den ursprungliga byggnadens karaktär och
formspråk samt harmonisera med anslutande byggnader i kvarteret och omgivande
kulturmiljösammanhang, f4: Balkonger, takterrass, brandtrappor och andra utkragande byggnadsdelar får
endast anordnas in mot gård.
För hela planområdet planeras också följande varsamhetsbestämmelse: Vid utvändiga underhållsåtgärder
skall utförande beträffande utseende, material och kvalitet väljas om möjligt i överensstämmelse med
originalutförande eller i ett utförande som är tidstypiskt för byggnadens karaktär. Vid ändring av fönster
ska ursprungliga fönster vara vägledande. Fönsterutformning ska vara förenlig med byggnadens karaktär
och detaljeringsnivå.

Konsekvenser för byggnadens kulturvärden
Relaterat befintlig stadsplan från 1948
Förslaget till ändring av stadsplanen medför positiva konsekvenser för byggnad A eftersom ändringarna
stärker skyddet för byggnadens befintliga kulturvärden.
Relaterat befintlig byggnad
Förslaget till ändring av stadsplanen bedöms medföra flera positiva konsekvenser för karaktärsdrag som
bedömts vara av betydelse för byggnad A (se Värdebeskrivning, Byggnad A) men förslaget medför också
negativa konsekvenser.
Exteriör
Förslaget bedöms utformat med hänsyn till befintlig byggnad på följande sätt:
•
•
•

Fasad mot gata bevaras avseende gula tegelfasader med rusticering samt kalkstenssockel.
Påbyggnad planeras utformas med indraget läge vilket medför att den äldre delens låga byggnadshöjd
alltjämt kan upplevas.
Påbyggnad planeras utformas med hänsyn till befintlig byggnads karaktär.

Följande karaktärsdrag påverkas negativt:
Förtydligande: Nedanstående punkter följer av den byggrätt som medges enligt befintlig stadsplan från
1948 och är inte en följd av föreslagen ändring.
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•
•

Byggnadshöjd
Takutformning mot gata

Interiör
•

Identifierade interiöra kulturvärden enligt ovan (se Värdebeskrivning, byggnad A) medges inga skyddsoch/eller varsamhetsbestämmelser i föreslagen plan vilket bedöms negativt.

Byggnad B
Beskrivning
Befintlig stadsplan från 1948 möjliggör en påbyggnad av hus B då den befintliga stadsplanen medger en
större byggrätt än vad som idag nyttjas. Förslaget till ändring av stadsplanen medför att avfasat hörn mot
gatan samt del av byggnadskropp mot gården blir planenliga och därmed inte behöver rivas. För byggnaden
planeras också skyddsbestämmelsen q2 vilken medför följande: Fasadens murverk mot gatan i rött, gult och
svart tegel, kalkstenssockel och detaljer (pilastrar, inslag av mönstermurning och gesimser ska bevaras.
Fönsteröppningar i plan 2 och tre samt originalfönster på adress Nordhemsgatan 26 ska bevaras.
Föreslagna utformningsbestämmelser är f1: Takkupor får uppföras på upp till en tredjedel av fasaderna in
mot gården, f2: Tak ska utformas som sadeltak där kompletterande takfönster och takkupor får finnas, f3:
Påbyggnaden ska genom form, material och färg ta särskild hänsyn till den ursprungliga byggnadens
karaktär och formspråk samt harmonisera med anslutande byggnader i kvarteret och omgivande
kulturmiljösammanhang, f4: Balkonger, takterrass, brandtrappor och andra utkragande byggnadsdelar får
endast anordnas in mot gård.
Därtill planeras byggnaden att förses med varsamhetsbestämmelsen k1: Skorstenen, fönstrens
spröjsindelning och pardörr i fasad mot Nordhemsgatan ska bibehållas till sin utformning.
För hela planområdet planeras också följande varsamhetsbestämmelse: Vid utvändiga underhållsåtgärder
skall utförande beträffande utseende, material och kvalitet väljas om möjligt i överensstämmelse med
originalutförande eller i ett utförande som är tidstypiskt för byggnadens karaktär. Vid ändring av fönster
ska ursprungliga fönster vara vägledande. Fönsterutformning ska vara förenlig med byggnadens karaktär
och detaljeringsnivå.

Konsekvenser för byggnadens kulturvärden
Relaterat befintlig stadsplan från 1948
Förslaget till ändring av stadsplanen medför positiva konsekvenser för byggnad B eftersom ändringarna
stärker skyddet för byggnadens befintliga kulturvärden.
Relaterat befintlig byggnad
Förslaget till ändring av stadsplanen bedöms medföra flera positiva konsekvenser för karaktärsdrag som
bedömts vara av betydelse för byggnad B (se Värdebeskrivning, Byggnad B) men förslaget medför också
negativa konsekvenser för interiören.
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Exteriör
Förslaget bedöms utformat med hänsyn till befintlig byggnad på följande sätt:
•
•
•
•

Planstridiga delar av byggnaden blir planenliga.
Fasader bevaras avseende tegelfasader i rött, gult och svart tegel med inslag av mönstermurning,
kalkstenssockel, fönstersättning mot gatan i plan två och tre, avfasat hörn samt originalfönster bevaras.
Pardörr i fasad mot Nordhemsgatan, skorsten och fönsterspröjsning bibehålls till sin utformning.
Påbyggnad planeras utformas med hänsyn till befintlig byggnads karaktär.

Interiör
•

Identifierade interiöra kulturvärden enligt ovan (se Värdebeskrivning, byggnad B) medges inga skyddsoch/eller varsamhetsbestämmelser i föreslagen plan vilket bedöms negativt.

Byggnad C
Beskrivning
Befintlig stadsplan från 1948 möjliggör en påbyggnad av hus C då den befintliga stadsplanen medger en
större byggrätt än vad som idag nyttjas.
För byggnaden planeras skyddsbestämmelsen q3 vilken medför följande: Fasadens murverk mot gatan med
inslag av mönstermurning ska bevaras. Fönsteröppningar i våning två och tre samt portöppning mot gatan
ska bevaras. Föreslagna utformningsbestämmelser är f1: Takkupor får uppföras på upp till en tredjedel av
fasaderna in mot gården, f2: Tak ska utformas som sadeltak där kompletterande takfönster och takkupor
får finnas, f3: Påbyggnaden ska genom form, material och färg ta särskild hänsyn till den ursprungliga
byggnadens karaktär och formspråk samt harmonisera med anslutande byggnader i kvarteret och
omgivande kulturmiljösammanhang, f4: Balkonger, takterrass, brandtrappor och andra utkragande
byggnadsdelar får endast anordnas in mot gård samt f5: Nya fönsterpartier i våning ett ska anpassas till
fasadens murverk mot gatan med avseende på blinderingar i teglet.
För hela planområdet planeras också följande varsamhetsbestämmelse: Vid utvändiga underhållsåtgärder
skall utförande beträffande utseende, material och kvalitet väljas om möjligt i överensstämmelse med
originalutförande eller i ett utförande som är tidstypiskt för byggnadens karaktär. Vid ändring av fönster
ska ursprungliga fönster vara vägledande. Fönsterutformning ska vara förenlig med byggnadens karaktär
och detaljeringsnivå.

Konsekvenser för byggnadens kulturvärden
Relaterat befintlig stadsplan från 1948
Förslaget till ändring av stadsplanen medför positiva konsekvenser för byggnad C eftersom ändringarna
stärker skyddet för byggnadens befintliga kulturvärden.
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Relaterat befintlig byggnad
Förslaget till ändring av stadsplanen bedöms medföra flera positiva konsekvenser för karaktärsdrag som
bedömts vara av betydelse för byggnad C (se Värdebeskrivning, Byggnad C) men förslaget medför också
negativa konsekvenser.
Exteriör
Förslaget bedöms utformat med hänsyn till befintlig byggnad på följande sätt:
•
•

Fasader bevaras avseende tegelfasader med inslag av mönstermurning och fönstersättning mot gatan i plan
2 och 3 samt portöppning mot gatan bevaras.10
Påbyggnad planeras utformas med hänsyn till befintlig byggnads karaktär.

Följande karaktärsdrag påverkas negativt:
Förtydligande: Nedanstående punkter följer av den byggrätt som medges enligt befintlig stadsplan från
1948 och är inte en följd av föreslagen ändring.
•
•

En av portöppningarna mot gatan saknar skydds-och/eller varsamhetsbestämmelse.
Kalkstenssockel saknar skydds-och/eller varsamhetsbestämmelse.

Interiör
Identifierade interiöra kulturvärden enligt ovan (se Värdebeskrivning, byggnad C) medges inga skydds- och/eller
varsamhetsbestämmelser i föreslagen plan vilket bedöms negativt.

Byggnad D
Beskrivning
Befintlig stadsplan från 1948 möjliggör en påbyggnad av hus D då den befintliga stadsplanen medger en
större byggrätt än vad som idag nyttjas.
Föreslagen till ändring av stadsplanen medför en reglering av utformningen då förslaget är att påbyggnad
skall utformas med indraget läge i förhållande till fasadliv mot gatan. Förslaget omfattar också
utformningsbestämmelsen f6 vilken möjliggör en rekonstruktion av befintlig byggnad om en byggprocess
kräver rivning för tillträde till gården. Utformningsbestämmelsen medför följande: Fasad mot gata skall
utformas som en rekonstruktion genom återuppbyggnad av tegelfasader i rött och gult tegel med inslag av
mönstermureri, byggnadens takutformning med rött plåttak och takkupor.
Ytterligare föreslagna utformningsbestämmelser är f1: Takkupor får uppföras på upp till en tredjedel av
fasaderna in mot gården, f2: Tak ska utformas som sadeltak där kompletterande takfönster och takkupor
får finnas, f3: Påbyggnaden ska genom form, material och färg ta särskild hänsyn till den ursprungliga
byggnadens karaktär och formspråk samt harmonisera med anslutande byggnader i kvarteret och
omgivande kulturmiljösammanhang, f4: Balkonger, takterrass, brandtrappor och andra utkragande
byggnadsdelar får endast anordnas in mot gård.
10

Det är oklart vilken portöppning som avses då det finns två stycken originalöppningar från 1926.
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För hela planområdet planeras också följande varsamhetsbestämmelse: Vid utvändiga underhållsåtgärder
skall utförande beträffande utseende, material och kvalitet väljas om möjligt i överensstämmelse med
originalutförande eller i ett utförande som är tidstypiskt för byggnadens karaktär. Vid ändring av fönster
ska ursprungliga fönster vara vägledande. Fönsterutformning ska vara förenlig med byggnadens karaktär
och detaljeringsnivå.

Konsekvenser för byggnadens kulturvärden
Relaterat befintlig stadsplan från 1948
Förslaget till ändring av stadsplanen medför positiva konsekvenser för byggnad D eftersom ändringarna
stärker skyddet för byggnadens befintliga kulturvärden.
Relaterat befintlig byggnad
Förslaget till ändring av stadsplanen bedöms medföra flera positiva konsekvenser för karaktärsdrag som
bedömts vara av betydelse för byggnad D (se Värdebeskrivning, Byggnad D) men förslaget medför också
negativa konsekvenser.
Exteriör
Förslaget bedöms utformat med hänsyn till befintlig byggnad på följande sätt:
•

Fasad mot gata bevaras avseende tegelfasader i rött och gult tegel med inslag av mönstermureri. Även
takutformning med takkupor bevaras.
Kommentar: Takkupors beklädnad med röd plåt har inte identifierats som värdefull byggnadsdel i denna utredning, se
Värdebeskrivning, Byggnad D)

•
•

Påbyggnad planeras utformas med indraget läge vilket medför att den äldre delens låga byggnadshöjd
alltjämt kan upplevas.
Påbyggnad planeras utformas med hänsyn till befintlig byggnads karaktär.

Följande karaktärsdrag påverkas negativt:
Förtydligande: Nedanstående punkt följer av den byggrätt som medges enligt befintlig stadsplan från 1948
och är inte en följd av föreslagen ändring.
•

Byggnadshöjd

Byggnad E
Beskrivning
Förslaget till ändring av stadsplanen medför att befintlig byggnadshöjd för byggnad E blir planenlig.
Därutöver införs rivningsförbud, r1. För byggnaden införs också varsamhetsbestämmelsen k2 vilken innebär
följande: Byggnadens exteriöra karaktärsdrag vad gäller kalkstenssockel och fönstersättning ska bibehållas
till sin utformning.
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För byggnaden planeras varsamhetsbestämmelsen k5 vilket medför följande: Byggnadens exteriöra
karaktärsdrag vad gäller kalkstenssockel, tegelfasader och fönstersättning ska bibehållas till sin utformning.
För hela planområdet planeras också följande varsamhetsbestämmelse: Vid utvändiga underhållsåtgärder
skall utförande beträffande utseende, material och kvalitet väljas om möjligt i överensstämmelse med
originalutförande eller i ett utförande som är tidstypiskt för byggnadens karaktär. Vid ändring av fönster
ska ursprungliga fönster vara vägledande. Fönsterutformning ska vara förenlig med byggnadens karaktär
och detaljeringsnivå.

Konsekvenser för byggnadens kulturvärden
Relaterat befintlig stadsplan från 1948
Förslaget till ändring av stadsplanen medför positiva konsekvenser för byggnad E eftersom ändringarna
stärker skyddet för byggnadens befintliga kulturvärden.
Relaterat befintlig byggnad
Förslaget till ändring av stadsplanen bedöms medföra positiva konsekvenser för karaktärsdrag som
bedömts vara av betydelse för byggnad E men förslaget bedöms också medföra negativa konsekvenser för
befintlig byggnad (se Värdebeskrivning, Byggnad E).
Exteriör
Förslaget bedöms utformat med hänsyn till befintlig byggnad på följande sätt:
•
•
•

Befintlig byggnadshöjd görs planenlig vilket medför att huset kan bevaras
Rivningsförbud införs vilket säkerställer husets bevarande
Kalkstenssockel och fönstersättning ska bibehållas

Följande karaktärsdrag påverkas negativt:
•

Tegelfasader omfattas ej av bestämmelserna

Interiör
Identifierade interiöra kulturvärden enligt ovan (se Värdebeskrivning, byggnad E) medges inga skydds- och/eller
varsamhetsbestämmelser i föreslagen plan vilket bedöms negativt.
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Sammantagen bedömning av planerade åtgärder
Förutsättningar
1948 fastställdes gällande stadsplan för området. Den varierade bebyggelsen med blandad användning var
tvärtemot tidens ideal och bedömdes olämplig. I den nya planen bibehölls gatudragningarna men kvarteren
funktionsuppdelades. Bostäder skulle i den nya planen koncentreras till områdets södra del medan de
norra kvarteren huvudsakligen skulle innehålla bebyggelse avsedd för handel. Den fortfarande gällande
stadsplanen från 1948 för området avser rivning av bl a hela kvarteret och är att betrakta som en
”rivningsplan”.
Befintlig stadsplan från 1948 överensstämmer inte med verklighetens användning och bebyggelse men
utgör förutsättningarna för utveckling av de fastigheter som omfattas av planen, däribland Masthugget 8:1
och 8:11. Det medför exempelvis konsekvenser avseende byggrätten vilket också påverkar befintliga
kulturvärden vid en ombyggnad, exempelvis krav på rivning av befintlig gårdsbyggnad. Bebyggelsen finns
medtagen i Göteborgs bevarandeprogram vilket innebär att staden bedömer byggnaderna som särskilt
kulturhistoriskt värdefulla enligt Plan- och Bygglagen 8 kap 13§.
Förslaget till ändring av stadsplanen syftar bland annat till att ge planstöd åt den del av den befintliga
bebyggelse som finns inom fastigheterna men som idag saknar stöd i befintlig plan från 1948. Befintlig
stadsplan medger också en större byggrätt varför ändringen också avser att säkerställa att de befintliga
byggnaderna – som alla bedöms kulturhistoriskt värdefulla – inte ska behöva rivas för att byggrätten ska
kunna utnyttjas. I förslaget till ändring av stadsplanen avser man också att göra ändringar som stärker
skyddet för delar av husens och miljöns kulturvärden.

Konsekvenser för identifierade kulturvärden
Nedan följer en sammanfattande redogörelse för hur förslaget till ändring av stadsplanen bedöms förhålla
sig till identifierade kulturvärden, både relaterat befintlig stadsplan från 1948 samt relaterat den befintliga
bebyggelsen.

Relaterat befintlig stadsplan från 1948
Förslaget till ändring av stadsplanen medför positiva konsekvenser för miljö/stadsbild, bebyggelsemiljö och
de enskilda byggnaderna eftersom ändringarna stärker skyddet för befintliga kulturvärden.

Relaterat befintlig bebyggelse
Av vikt att förtydliga är att nedanstående följer av befintlig stadsplan från 1948 och att det inte utgör
konsekvenser av föreslagen ändring. De negativa konsekvenserna som konstaterats i denna utredning följer
i sig av nollalternativet, dvs att ingen ändring av den befintliga planen genomförs. Nedanstående syftar
enbart till att belysa hur den föreslagna ändringen förhåller sig till befintliga kulturvärden och befintlig
bebyggelse.
Ändringar utformade med hänsyn till identifierade kulturvärden
Flera av planändringarna är utformade med hänsyn till befintliga värden avseende såväl miljö/stadsbild som
för bebyggelsemiljön och flera av byggnaderna.
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Bland annat bevaras den sammanhängande industrimiljön. Karaktärsdrag som variation i byggnadstyper,
arkitektonisk utformning och tydlig äldre karaktär samt upplevelsen av separata byggnader bedöms väl
tillvaratagna i förslaget. Att byggnad A samt byggnad D:s byggrätter förses med en
utformningsbestämmelse som anger att påbyggnader ska förses med indragen placering mot gatan medför
också att variation i byggnadshöjd, volym och skala delvis kan bibehållas.
För enskilda byggnader medför föreslagna planbestämmelser att befintliga byggnaders karaktär till större
delen bevaras avseende exteriören – främst gällande fasaderna mot gatan. Fabriksskorstenen som är ett
viktigt inslag i miljön kommer också bibehållas.
Ändringar utformade med begränsad/utan hänsyn till identifierade kulturvärden
Några av planändringarna är utformade med begränsad eller utan hänsyn till bebyggelsens kulturvärden
avseende såväl miljö/stadsbild som för bebyggelsemiljön och flera av byggnaderna.
Variationen gällande skala minskar om byggrätten utnyttjas och de lägre husen byggs på. Möjligheten till
påbyggnad för samtliga byggnader undantaget hus E medför även en utökad skala mot gatan vilket
medverkar till att en miljö som idag karakteriseras av en övervägande småskalig karaktär kan komma att
ersättas av en miljö som i högre grad präglas av storskalighet.
Föreslagen plan saknar skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser för husens interiörer vilket medför att
invändiga värden kan komma att försvinna.

Sammantagen bedömning
Den sammantagna bedömningen är att förslaget till ändring av stadsplanen medför både positiva och
negativa konsekvenser för identifierade kulturvärden. Återigen bör det dock understrykas att de negativa
konsekvenserna följer av nollalternativet, dvs att ingen ändring av den befintliga planen genomförs.
Positivt är att förslaget bidrar till att flera av de aspekter som bedömts karakterisera området kring
Långgatorna alltjämt kommer kunna upplevas och möjligheterna till att förstå stadsdelens kulturhistoria
bibehålls. Planen medför också att en, inom området få bevarade industrimiljöer, förses med skydds-,
varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud (byggnad E) samt att planstridiga delar får planstöd och
därmed kan bevaras. Sammantaget medverkar den föreslagna planändringen till att stärka skyddet för de
kulturvärden som finns på platsen.
I den föreslagna ändringen av stadsplanen bibehålls dock byggrätten varför en negativ konsekvens av
förslaget relaterat den befintliga bebyggelsen är att en idag småskalig miljö kan komma att ersättas av en
storskalig miljö samt att variationen i skala kan komma att minska. Vidare kan de äldre interiörerna komma
att försvinna då de inte medges några skydd i det aktuella förslaget.

128

