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Inledning

Bakgrund 
Stadsb ggnadskontoret i Göteborg arbetar med a  ta 
ram en n  detal lan ör området kring ärnvågsgatan. 

S et med detal lanen är a  omvandla området mellan 
Ske sbron och Masth ggstorget  rån det som i dags-
läget är dominerat av arkerings latser ll e  område 
med bostäder  handel och kontor i beb ggelse med hög 
täthet. elar av lanområdet ingår i eller angränsar 

ll riksintressen ör k lt rmil övården. Föreliggande 
k lt rmil ö tredning s ar ll a  beskriva de akt ella 

r cken ör riksintresset  ör a  mö liggöra en örd -
ad anal s och konsekvensbeskrivning av lan örslaget 
å desamma. enna konsekvensbeskrivning resenteras 

i en se arat ra ort.

K lt rmil ö tredningen har tagits ram av en ro ekt-
gr  bestående av Kris na allman och aniel riks-
son  beb ggelsean kvarier å Mats & Arne Arkitekt-
kontor AB  och ohanna oos  beb ggelsean kvarie å 
An m AB. Från Stadsb ggnadskontoret har beb g-
gelsean kvarierna Madelene Seberbrink och Sören 
Holmström samt arkitekt Per Osvalds deltagit.

Metod och läsanvisning
Arbetet har tagit avstam  i den beskrivning med mo-

vering och r ck av riksintresset ör k lt rmil övård 
Göteborgs innerstad O2 1 5  som tagits ram av äns-

st relsen ästra Götaland och iksan kvarieämbetet. 
Utgångs nkten har varit a  det är de k lt rhistoriska 
värdena som tgör riksintresset och a  den siska av-
gränsningen är sek ndär. Gränserna sä s rån var de 

r ckta värdena nns  vilket innebär a  den gräns som 
anges å kartan inte skall a as som absol t. 

Arbetet har bedrivits genom arkivst dier  ältbesök och 
anal s av otogra er  historiska och moderna kartor och 
orto oton. ärt a  å eka är även a  tredningen en-
dast rör k lt rmil ö ovan mark. Arkeologiska lämningar 
har inte behandlats i de a material.

a orten inleds med avsni et Stadsb ggnadsmöns-
ter  där de i dag läsbara siska r cken ör riksintres-
set sä s in i e  historiskt sammanhang. äre er öl er 
a  antal strategiska v er mot och inom lanområdet  
där de vis ella levelserna av det som betraktas 
beskrivs  liksom de r ck ör riksintresset som kan -
levas i den akt ella v n.

Planområdet
Planområdet är beläget vid Masth ggska en och avgrän-
sas i söder av Första ånggatan  i väster av Sänkverks-
gatan  i norr av Oscarsleden älven och i öster av osen-
l ndskanalen och ärntorgsgatan. 

Utredningsområdet
I arbetet med ra orten har ro ektgt en valt a  
arbeta med e  tvidgat tredningsområde e ersom 
vissa åtgärder  även om de inte sker inom riksintressets 
geogra ska gränser  vis ellt åverkar e  större -
levelser m  där riksintresset inbegri s. essa åtgärder 
anses således vik ga a  inkl dera i ra orten då de 
bedöms k nna åverka mö ligheten a  leva  läsa av 
och örstå riksintressets tr ck och innebörd.

Ovan: Planområdet markerat med rött. Det ungefärliga utredningsområdet markerat med gult.

Nedan: Riksintressen för kulturmiljövård markerat med rött. Planområdet markerat med grönt. Karta hämtad från Länsstyrelsens 
karttjänst på nätet.
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Riksintressets uttryck i det aktuella området

MO I I G

Göteborgs innerstad [O 2:1-5]

Storstadsmil ö  ormad av nk onen som Sveriges ort mot väster  och det ör 
s ö art  handel och örsvar strategiska läget vid m nningen av Göta älvs va en-
s stem. ikets rämsta s ö artsstad samt residensstad  domk rko- och niversi-
tetsstad  räglad av tre seklers handelsaristokra .  av de örnämsta e em len 

å 1 00-talets stadsanläggnings- och be ästningskonst  och å stadsb ggandet 
nder 1800- och 1900-talen. en göteborgska b ggnadstradi onen med dess 

olika stadsdelskaraktärer.                   Skolstad  Univeristetsmil ö  S sstad .

Kulturmiljöns riksintressegrund
Kar ll stra onen ovan samman a ar de siska s år 
rån de olika stadsb ggnadse okerna tema 1-5  som 
nns kvar i dagens stadsmil ö. I era all re resenterar 

e  och samma ob ekt eller mil ösammanhang era av 
riksintressets värdeteman - vilket innebär a  det i dessa 
all sker överla ningar. I era all är också det siska 

s året starkt beroende av e  vis ellt samband  vilket då 
också markerats t å ill stra onen. 

illsammans bidrar dessa bevarade historiska str k-
t rer  mönster  latsbildningar  b ggnadstradi oner  
b ggnadsverk med mera ll de göteborgska särdragen i 
stadsbilden - ema  - med den nika stadssil e en rån 
älven. Här är också Göteborgs b ggnadstradi on med 
dominerande låg beb ggelsehö d och den arkitektoniska 

tvecklingen rån n klassicis ska b ggnader i g lt Göte-
borgstegel ll den rikt ormade sena 1800-talsbeb ggels-
en i ts och tegel väl re resenterad. 

Sammantaget kan det konstateras a  området i och 
kring det akt ella lanområdet re resenterar era av 
riksintressegr ndens mest strategiska delar. et är en 
in orma onstät k lt rmil ö med lager å lager av histo-
ria - t dligt ormad av nk onen som Sveriges ort mot 
väster  med det ör s ö art  handel och örsvar strategiska 
läget vid Göta älvs m nning med era e em el å den 
göteborgska b ggnadstradi onen och olika stadsdelska-
raktärer. 

ess tom är de em teman som riksintressegr ndens 
r ck nns delade i väl re resenterade i k lt r-

mil ön i orm av olika siska lämningar - rån 1600- och 
1700-tal ens fästningsstad ll et diga 1 00-talets 
stadsnydaning   Hamn-, sjöfarts- och handelsstaden  Det 
sena 1 00-talets storstadsomdaning och 1900-tal ets 
stadsbyggande. 

Sammantaget bedöms den akt ella mil ön vara av 
central bet delse ör örståelsen av hela riksintresset. 
Kombina onen av era t dliga e onenter ör temat 
hamn- sjöfarts- och handelsstaden  och temat det 

sena 1 00-talets stadsnydaning  är närmast nik i Göte-
borg.

U K FÖ  IKSI SS

ema 2  et diga 1800-talets stadsn daning 
ängs vallgravens insida ka gator ... 
ängs tsidan ... gränsbo levarden a All n 

U K FÖ  IKSI SS

ema 3  Hamn-  s ö arts-och handelsstaden
... med hamnanläggningar och beb ggelse rån skilda der ...
... älvstrandens d hamn ...
Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse ...
... kontor och magasin ör handels rmor och rederier mot älven

U K FÖ  IKSI SS

ema 1  Fästningsstaden 
1 00- och 1 00-talens ästnings- och kanalstad med bevarade delar av stadsbe-
ästningarna

... tan ör stadskärnan skansarna Göta e on ...

... be ästningsgördel ...

U K FÖ  IKSI SS

ema  Göteborgska särdrag i stadsbilden
Stadssil e en rån älven och bergshö derna r nt staden med tblickar mot stadens 
omgivningar

en to ogra skt och socialt be ngade karaktären av många småstäder i storstaden  
det vill säga e  la täcke av t dligt åtskilda stadsdelar
B ggnadstradi onen med dominerande låg beb ggelsehö d  
... det g la Göteborgsteglet
... rikt ormade sena 1800-talsbeb ggelsen i ts och tegel och med stort inslag av 

ol kromi ...
Gat karaktären med gatsten och gånghällar i boh sgranit ...
Kanalstadens va enstråk och kontakten med älven

U K FÖ  IKSI SS

ema 5  1900-talets stadsb ggande och ortsa a tvidgning av staden
... de inledande decenniernas terrängan assade  orgelb ndna lanmönster  men 
även ll öl ande av r tnätsstaden
Bostadsbeb ggelse ör olika samhällsskikt och som r ck ör olika s le oker ...

anläggningar ör .... nö esliv
Folkhemmets nk onella stadsb ggande ...

U K FÖ  IKSI SS

ema 4  et sena 1800-talets storstadsomdaning
... tb ggnad med anläggningar  områden och beb ggelse som visar å n  sam ärd-
selteknik  s ridningen av olika verksamheter och skilda sociala gr ers levnads ör-
hållanden
Komm naltekniska anläggningar ... s årvägarna ...

... de lana kanalbroarna av ärn

... tvidgningsområdena med lanmönster  tät stenstadsbeb ggelse  gator av olika 
bredd och karaktär ...

Mönstergilla arbetarbostäder i tegel i Haga ...
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Översikt över riksintressets uttryck i och omkring planområdet

Planområdet

Den gamla utfartsväg en och Hagas struktur.

Carolus Rex, den sista resten av fästningsstadens stadsmur. 

Teckenförklaring

Tema 1: De fortifikatoriska lämningarna (1600-1700-tal)

Den nya Rosenlundskanalen och Nya Allén som speglar det 
tidiga 1800-tal ets stadsomdaning.

Tema 2: Det tidiga 1800-talets stadsnydaning

Tema 3: Hamn-, sjöfarts- och handelsstaden
Rosenlundskanalen samt bevarade strukturer från 1820-talets 
stadsplan som speglar stadens industriella och kommersiella 
metamorfos. 

Masthuggskajen, speglar hamnens utveckling. 

Järn- och Masthuggstorget speglar stadens näringsekonomiska 
utveckling. 

Bevarade byggnadsverk med koppling till hamn- sjöfarts- och 
handelsstaden. 

Tema 4: Det sena 1800-talets storstadsomdaning

Bevarad kvarters- och gatu struktur från 1866 som tydligt 
speglar det sena 1800-talets storstadsomdaning.

Stenstadskvarter, 1850-1930, som speglar stadens utvidgning.

Historisk koppling mellan stenstaden och hamnen, av 
betydelse för förståelsen för hur stadsdelen och hamnen 
utvecklades i nära samspel.

Tema 5: 1900-talets stadsbyggande

Exponenter för folkhemmets funktionella stads byggande.

Rosenlundskanalen med accosiativt värde genom kontakten 
med vallgraven. 
Visuella kopplingar mot älven och kanalen av avgörande 
betydelse för förståelsen för den befästa staden. 

Visuell koppling till hamnen och fd Götaverken, av central 
betydelse för förståelsen av hamnstaden. 

Folkets hus tydligt exponerade fondverkan ger komplexet 
rollen som ett monument över arbetarrörelsen. 

Stadens lågpunkt i anslutning till  kanalen har en strategiskt 
viktig roll för att accentuera de höjdskillnader som karakteri-
serar Göteborg. 

Den förhållandevis låga bebyggelsen mot kajen låter de 
inre delarna exponera sig ut mot älven. Första Långgatans 
fasader utgör här ett tydligt fondmotiv. 

Byggnader uppförda i det för Göteborg så typiska gula teglet, 
vilka starkt bidrar till områdets karaktär. 

Byggnader präglade av det sena 1800-talets rikt utsmyckade 
fasader i puts och tegel. 

Stråk med den för Göteborg så viktiga gatukaraktären präg-
lad av gatsten och gånghällar i bohusgranit. 

Tema 6: Göteborgska särdrag i stadsbilden

Tyngdpunkter i riksintresset
Flera t ngd nkter i riksintresset kan bara levas i 
eller invid det här akt ella området. Områdets centra-
la läge invid älven gör även a  det år stor bet delse i 

tblickar över staden och a  många av ör riksintresset 
centrala teman  som kommer ll r ck tan ör områ-
det  berörs vid örändringar inom området. A  så många 
centrala teman och r ck nns samlade i e  område är 

nikt ör staden.

Tema 1 1 00- och 1 00-talets ästnings- och kanalstad 
med bevarade delar av stadsbe ästningarna samt be äst-
ningsgördeln . Bas on arol s I e  är en central del 
av riksintresset och den enda del av be ästningsm rarna 
som är bevarad ovan mark. Bas onen llsammans med 

Skansen Kronan  osenl ndskanalen med dess historia 
som del av vallgraven samt tblicken över älven ger en 

nik bild av de orna örsvarsverken och deras nk on  
som endast kan levas här. 

Tema 4 et sena 1800-talets storstadsomdaning . Kom-
m naltekniska anläggningar  i området e em li erade 
av s årvägar och osenl ndsverket  är vik ga r ck 
ör de a riksintressetema. Kombina onen av de olika 

anläggningst erna är nik ör staden och berä ar om 
stadens omvandling nder det sena 1800-talet.

Tema 6 Göteborgska särdrag i stadsbilden  en to-
ogra skt och socialt be ngade karaktären av många 

småstäder i storstaden  stadssil e en rån älven och 
bergshö derna r nt staden  den dominerande låga be-
b ggelsehö den samt det g la göteborgsteglet och kon-

takten med älven . I v er över området rån omgivande 
bergshö der ramträder såväl sil e en med de omgivan-
de och bakomvarande bergshö derna som de ram ör-
varande  lägre bergskont rerna t dligt. en to ogra skt 
be ngade karaktären av många småstäder i storstaden 
är t dligt avläsbar  liksom a  mer arten av beb ggelsen 
i området är örd med dominerande låg beb ggel-
sehö d och öl er terrängen. Flera b ggnader örda i 
det ör staden t iska g la Göteborgsteglet ramträder 
i stadsbilden. Fronten mot älven  med mindre vol mer 
och stor genomsiktlighet med slä  och gator som n-
derlä ar de inre delarnas kontakt med älven  är karakte-
ris sk och e  starkt r ck ör riksintresset. 
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tads yggnadsmönster - tema 1  De forti katoriska lämningarna

Kulturhistoriskt sammanhang
Göteborg gr ndades år 1 21 som en be äst handelsstad 
och Sveriges ort mot väster. er holländskt mönster 
b ggdes staden med r tnäts lan och kanaler. äget var 
örsvarsstrategiskt å e  sankt k stområde mellan två 

berg vid älven och staden örsågs med sk ddande m r-
ar  bas oner  vallar  vallgrav  och inte minst skansarna 
e onet och Kronan. Göteborg kom a  bli en av norra 

ro as starkast be ästa städer. I ansl tning ll det akt -
ella tredningsområdet klä rade den inre be ästnings-
m ren sig  å illa O erhällans bergsmassiv. Staden 
nåddes via tre ortar  K ngs orten  ro ning orten 
och Karls orten  varav den senare låg i ansl tning ll 
bas onen arol s e  och dagens K ngsgatan. Porten 
ko lade samman stadskärnan med örstäderna. U ar-
ten via Karls orten skedde dels via stadsdelen Haga  som 
anlades med r tnäts lan redan å 1 00-talet  dels via 
Masth gget. 

Masth gget ingick i Göteborgs ägor och tg orde så 
kallad dona ons ord. Strandområdet om a ade redan å 
1 00-tal et verksamheter med ko ling ll älven. ill skill-
nad rån dagens raka avsl t av masth ggska en karakte-
riserades området av ikighet med barlastka er  mast-
hamnar och andra hamnverksamheter. Innan ör hamnen 
anns land erier med trädgårdar samt gles beb ggelse 

längs Smala och Breda vägen bort mot Ma orna. I sl tet 

av 1 00-talet tätnade beb ggelsen och Masth ggstorget 
etablerades i väster. r 1 3 etablerades nö esetablisse-
manget a hall  i öster  invid n varande ärntorget. 

P stervik var en del av be ästningsstråket och genom-
korsades av en ka on är som lö te rån vallgraven ll 
Skansen Kronan. osenl ndskanalen llkom när vall-
graven rätades t och llhörde inte den rs r ngliga 
be ästningsanläggningen. Området tan ör tg ordes av 
strandängar ram ll mi en av 1800-talet. r 1 85 a-
des stadens ärnvåg rån Br nns arken ll P stervik. 

Uttryck för Riksintressets värdegrund
I direkt ansl tning ll lanområdet nns era t dliga 
lämningar rån det be ästa Göteborg. essa re resente-
rar några av riksintressets mest strategiska värdegr nder 
med avseende å 1600-1700-talets fästningsstad. De 
åskådliggör det be ästa Göteborgs nk on som Sveriges 

ort mot väster  med e  strategiskt läge vid m nningen 
av Göta älvs va ens stem  med bevarade delar av stad-
ens be ästningar och be ästningsgördel samt med direkt 
vis ell kontakt med Skansen Kronan. 

1A. Carolus Rex  Bas onen reser sig högt ovan ör s e-

ranto latsen och tgör de sista resterna ovan mark e er 
ästningsstadens stadsm r. De bevarade bas onsm rar-

na  t dligt e onerade i stadsr mmet  berä ar om e  
or katoriskt ör tet och avs eglar t dlig en d då 

stormakten Sverige stod nder hård ress rån grann-
länderna och då Göteborgs roll som Sveriges ort mot 
väster sk lle be ästas. Denna roll nderstöds av osen-
l ndskanalen och dess kontakt med vallgraven  liksom 
Arsenalens associa va åminnelse genom dess borglik-
nande arkitekt r. 

1B. Skansen Kronan: U i rån arol s e  rån ärn-
torget och Masth ggska en är Skansen Kronan or aran-
de väl s nlig i stadslandska et och dess strategiskt vik ga 
läge är änn  t dligt avläsbart  med sina ria sko lin er 
åt alla väderstreck. ornet s eglar än idag den svenska 
stormaktens besl tsamma bevakning av landets be ästa 

ort mot väster. 

1C. en amla u ar s en  Gat sträckningen K ngs-
gatan  s eranto latsen  ärntorgsgatan är i rinci  
densamma som vid Göteborgs gr ndande och bär å be-
rä elser om h r den be ästa staden nåddes via Karls or-
ten rån Haga och Masth gget.

1 . S a s elen a a me  s  k ar ersm ns er: Stora 
delar av Hagas regelb ndna kvartersmönster llkom re-
dan nder 1 00-talet och s eglar Göteborgs diga histo-
ria med en be äst stadskärna och tan ör den örstäder. 

Kritiska punkter
Bevarandet av siska s år rån ästningsstaden  så 
som arol s e  och Skansen Kronan  är avgörande 
ör örståelsen ör den be ästa staden. 

Den vis ella ko lingen mellan bas onen arol s 
e  och älvr mmet är av strategisk bet delse ör 

örståelsen av den be ästa staden. Ko lingen  som 
har örsvagats nder 1900-talet genom bland annat 

osenl ndsverken och Folkets h s  är m cket käns-
lig ör erligare vis ella störningar som blockerar 
sikten mot älven och som sk lle innebära a  bas o-
nen ta ar si  örsvarshistoriska sammanhang. 

Den vis ella ko lingen mellan bas onen arol s 
e  och vallgraven samt dess örlängning genom 
osenl ndskanalen är av stor associa v bet delse.

Den vis ella ko lingen mellan Skansen Kronan och 
älven är av avgörande bet delse ör rä hållan-
det av skansens edagogiska värde och örståelsen 
ör dess nk on som övervakare av älvr mmet.

Bevarade gat sträckningar och stads lanemönster 
skra erade  är av central bet delse ör örståelse 

av den gamla ästningsstadens b ggnad med 
be äst stadskärna och örstäder. 

Teckenförklaring
Planområdet
Den gamla utfartsväg en(1C) och 
Hagas struktur (1D)

Carolus Rex (1A), den sista resten 
av fästningsstadens stadsmur. 

 1A

 1C

 1D

  1B. Skansen Kronan i fjärran

1790

Rosenlundskanalen, accosiativt 
värde genom kontakten med vall-
graven. 
Visuella kopplingar mot älven och 
kanalen av avgörande betydelse för 
förståelsen för den befästa staden. 
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Stadsbyggnadsmönster - tema 2: Det tidiga 1800-talets stadsnydaning

Kulturhistoriskt sammanhang
r 180  besl tade K ngl Ma t a  be ästningarna sk lle 

rivas. Stadsarkitekt   arlberg tarbetade en stads-
lan 1808  vilken bl a innebar trätning av vallgraven ll 

en hamnkanal osenl ndskanalen  i väster och innan-
örliggande kvarter tmed illa O erhällans bergs ot. 

Bas onen arol s e  bevarades och illa O erhällan 
kvarhölls av kronan ör or katoriska ändamål nder 
hela 1800-talet. Här kom Ar llerietablissementet a  

öras högst  å örsvarskli an som en sl ten 
borganläggning med hörntorn  väl s nlig över staden och 
älven. Be ästningarnas land ront ersa es av e  all - och 

arkstråk enligt sam da mönster rån omvandlingen av 
öre de a ästningsstäder å kon nenten. Den trädkan-

tade bo levarden a all n som ledde ram ll ärntor-
get stod ärdig 182 . 

Uttryck för Riksintressets värdegrund
I ansl tning ll det akt ella lanområdet nns era be-
varade och t dliga e onenter ör riksintressetemat Det 

diga 1 00-talets stadsnydaning. De åskådliggör och 
är en vik g del av berä elsen om den metamor os som 
staden genomgick i och med rivningen av be ästningar-
na. onenter ör 1800-takets stadsn daning är  

A. Rosenlun skanalen s eglar t dligt Göteborgs siska 
örändring nder 1800-talets bör an då be ästningarna 

revs.

2C. Nya allén  rån Aven n ram ll ärntorget  med 
K ngs arken är idag e  ramträdande drag i Göteborgs 
stadsmil ö som t dlig s eglar det diga 1800-talets 
stads tvidgning och omdaning. 

Kritiska punkter
osenl ndskanalen och a all n tgör centrala 

delar av det diga 1800-talets stadsn daning och är 
känsliga ör alla t er av ingre . 

Teckenförklaring
Planområdet

Den nya hamnkanalen (2A) och Nya 
Allén (2B) speglar det tidiga 1800-tal-
ets stadsomdaning. 

2A

2B

1807
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Stadsbyggnadsmönster - tema 3: Hamn-, sjöfarts och handelsstaden

Kulturhistoriskt sammanhang
Genom llnad vid Ske sbron och den n a osen-
l ndskanalen med sina ka latser och ö ningsbara bro-
ar k nde varor öras in med båt i osenl ndsområdet  
vilket ck en bet dande roll ör stadens ind striella och 
kommersiella omvandling. Kring mi en av 1800-talet 
bör ade osenl nd beb ggas ör ind striella och andra 
näringsmässiga ändamål.  r 1845 llkom Göteborgs 
gas verk i det llda markområdet där osenl ndskana-
len möter Göta älv och 184  llkom osenl nds s inne-
ri.

id mi en av 1800-talet ind strialiserades Göteborg. 
Flera stora varv startades och kom a  dominera Göta lv 
liksom stadsmil ön i Masth gget. På 18 0-talet anlades 
en hamn ör ärne ort vid P stervik. Hamnen anns 
kvar ram ll 1892 då den lades igen ör a  mö liggöra 
örlängningen av ka en rån Ske sbron. Den svenska 

e or nd strin tvecklades snabbt  vilket gav ökade 
vol mer a  hantera i hamnen. I bör an av 1900-talet 

llbordades Masth ggska en och den digare så ikiga 
strandlin en lldes igen. Ka erna örsågs med ärnvägs-
s år.

Området längs älven användes ör både hamnverk-
samhet och ind stri. Masth gget blev nder sl tet av 
1800-talet en av landets vik gaste handels latser ör 
trävaror. De a berodde bland annat å a  Göta lv hade 
m ddrats vilket g orde a  större art g k nde gå läng-
re in i hamnen. Under sl tet av 1800-talet omdanades 
Masth gget med tgångs nkt rån 18  års stads lan. 

 decenni m senare blev Masth ggstorget e  sal -
torg. Området norr om Första ånggatan dominerades 
vid den här den av trä örädlingsind strier med stora 
brädgårdar och låga magasinsb ggnader. På 1820-ta-
let togs e  ini a v ll stads lanering av området och 

lanen innebar en genomgående Masthamnsgata i läge 
lika be ntlig  och n  kvartersindelning. De a rätvinkliga 

lanmönster kom senare a  be ästas i 18  års stads-
lan med dagens långgateområde med ra långgator  

två tvärgator samt e  kvadra skt Masth ggstorg och 
bör an ll latsbildning vid ärntorget. Kring 1900-talets 
mi  g ordes stora örändringar  och den karaktär av 
hamn och trävar handel som ör t dominerat bör ade 
raderas t. 

Uttryck för Riksintressets värdegrund
I ansl tning ll det akt ella lanområdet nns era 
t dliga e onenter ör riksintressetemat Hamn-  s ö arts- 
och handelsstaden som s eglar Göteborgs tveckling 
rån mi en av 1800-talet ll mi en av 1900-talet och 

som där ll tgör vik ga delar i hamnkaraktären som gör 
historien mö lig a  örstå. 

A. Rosenlun skanalen med sina ka er och ö ningsba-
ra broar s eglar t dligt Göteborgs ind striella och kom-
mersiella metamor os och stadens näringsekonomiska 

tveckling. Den trätade sträckningen visar a  ramkom-
ligheten ör båtar var rioriterad.

B. as u ska en  b ggd 1892-9  med bevarade 
s år av hamnbana är av bet delse ör örståelsen av 
hamnens tveckling nder 1900-talets bör an och s eg-
lar väl h r kanal ernas rs r ngligen sl tna innerhamnar 
ersa es av älvstrandens d hamn. 

C. Be ara e s ruk urer r n 1 2 ale s s a s lan ör 
Masth gget  med långgatornas och Masthamnsgatans 
riktning och kvarterens orm astlagda  s eglar såväl 
hamnens tveckling som den e anderande handels- 
och s ö artsstadens behov av a  lanera staden.

D. rn or e  som latsbildning llkom och blev en 
sal lats ör möbler och trävaror. orget s eglar stadens 
näringsekonomiska tveckling.  

. as u s or e  som iordningställdes som sal torg 
s eglar i likhet med ärntorget a ärslivets tveckling. 

. Res erna e er Rosenlun s s nner  vid s eranto-
latsen tgör en vik g rest som åskådliggör osenl nds 
diga historia och stadens beg nnande ind strialisering. 

. r la re  rån 1922  ör t ll ri lagring av varor  s eg-
lar Masth ggska ens historia och tgör e  t dligt minne 
rån s ö artsstaden med magasin mot älven. 

. Kommersen  örd kring sekelski et 1900  tgör 
e  t dligt minne rån den trävar ind stri som digare 
dominerade området. 

. lo  anssons s e onskon or tgör e  minne över 
den ramgångsrika s edi onsbranschen. 

. rys use  ört 1943 e er ritningar av  riks-
son ör ästsvenska K lh s AB  tgör genom sin t dliga 
karaktär av lagerb ggnad en vik g del av hamnens 
karaktär. 

Kritiska punkter
U levelsen av älvens närhet är av strategisk bet -
delse ör örståelsen av hamn- och s ö artsstaden. 
Den vis ella ko lingen ll d Götaverken med sina 
kranar bidrar starkt ll områdets karaktär och är där-
med känslig ör örändringar som br ter sambandet.

osenl ndskanalens nat rstensklädda ka er är av 
central bet delse ör örståelsen av Göteborgs ind -
striella och kommersiella metamor os och är m cket 
känslig ör örändringar. 

Platsbildningarna ärntorget och Masth ggstorget 
liksom de bevarade gat - och kvartersstr kt rerna 
rån 1820-tal ets stads lan är vik ga ör den historis-

ka örståelsen av området och därmed känsliga ör 
örändringar.

Bevarande b ggnadsverk med ankn tning ll hamn- 
och s ö artsstaden Göteborg 3F-3  är vik ga delar 
av såväl områdets historia som dess hamnkaraktär. 
Bevarandet av dessa är av central bet delse ör riks-
intressegr nden.

3A

3B

3C

3D

3E

3F

3G

3H

3J

3I

1890

Visuell koppling till hamnen och 
fd Götaverken, av central betydel-
se för förståelsen av hamnstaden. 

3C

Teckenförklaring
Planområdet
Rosenlundskanalen (3A) och 
strukturer från 1820-talets stads -
plan (3C) speglar stadens industri-
ella och kommersiella metamorfos.

Masthuggskajen (3B) är ett viktigt 
spår som berättar om hamnens 
ut veckling. 
Järn- och Masthuggstorget speglar 
stadens näringsekonomiska utv. 

Bevarade byggnadsverk med 
koppling till hamn- sjöfarts- och 
handelsstaden (3F-J). 
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Stadsbyggnadsmönster - tema 4: Det sena 1800-talets storstadsomdaning

Kulturhistoriskt sammanhang
Under 1800-talets andra häl  vä te be olkningen och 
det stod behov av a  b gga t bostäder och lan-
mässigt kontrollera de ind strisamhällen som vä te ram 

tan ör stadsgränsen. n stadsb ggnadstävling tl stes 
18 1 och res lterade i 18  års stads lan  som b ggde 

å n a kvarter ör ind stri och hamn i öster samt sten-
stadskvarter i bland annat Masth gget och asastaden. 
I tredningområdet bör ade tb ggnaden vid P stervik 
där tre n a kvarter anlades där bas on egeringen di-
gare hade legat. 

Masth ggstorget och ärntorget tvidgades och ck en 
stramare orm. Andra ånggatan lades t å 18 0-talet 
som e  stråk genom Masth gget ll Ma orna och här 
gick stadens örsta s årvägslin e öre elektri eringen 
1902. Kring år 1883 rätades och breddades Smala vägen  
som b e namn ll Första ånggatan. Denna kom a  

tgöra h v dsaklig genom artsled väster t. För dagens 
långgateområde innebar 18  års stads lan a  1820 års 
r tnäts lan be ästes och a  den be ntliga oregelb ndna 
beb ggelsen  liksom landerierna och trädgårdarna söder 
om Första ånggatan  s ccesivt ersa es med rätvinkliga 
bostadskvarter i sten längs n a raka gator. Utb ggnaden 
skedde i långsam takt mellan ca 1850-1930. Beb ggel-
sen ördes i h v dsak av sten  örst i tre våningar  
men så småningom i ra ll se  våningar. Under den 
långa tb ggnads den vä lade de arkitektoniska ide-
alen vilket med örde en varierad beb ggelse. I e  och 
samma kvarter nns e em el rån n renässansens l sa 

och tsade asader ll na onalroman kens mer sl tna 
tegel asader. Området tvecklades också i nära sams el 
med hamnens verksamhet. ill skillnad rån den borger-
liga stadsdelen asastaden blandades bostäder  b ker  
krogar och ins t oner med verkstäder och småskaliga 
ind strier. Förmögna amil er bodde i lägenheter mot ga-
tan medan handelsbiträden och småhantverkare bodde 
mot gården. 

inn gatan llkom å 1890-talet som en bred es lanad 
rån ärntorget söder t ll Slo sskogs arken. ärntorget 
tvecklades ll e  etablerat torg och arbetarrörelsens 

samlings nkt med bl a arbetare öreningens k lt rh s. 
ärnvågsgatan lades t rån ärntorget ner mot hamnen. 
r 1902 b ggdes den elektriska s årvägen t och Ma or-

nalin en drogs rån ärntoget via Första ånggatan och 
ör S gbergsliden. 

Uttryck för Riksintressets värdegrund
I ansl tning ll det akt ella lanområdet nns era 
bevarade e onenter ör riksintressetemat Det sena 
1 00-talets stadsomdaning. P stervik och långgateom-
rådet  llsammans med ärntorget och innegatan s eg-
lar Göteborgs tvidgning liksom dens stads laneideal  
arkitektoniska strävanden och n  sam ärdselteknik. 

4A. Den e ara e k ar ers  o  a us ruk uren s eglar 
än idag det sena 1800-talets storstadsomdaning och d-
ens stads laneideal med rätvinkliga kvarter  långa raka 
gator och es lanader. Första ånggatan med sin långa 
historia som h v dled s eglar h r n  sam ärdselteknik 
knöt samman Masth gget med innerstaden och Ma or-
na.

4B 4C. S ens a sk ar eren väster och öster om ärn-
torget  och i P stervik  åskådliggör de stadens tvidg-
ning med lanmönster och tät stenstadsbeb ggelse. Kv 
Regeringen, Röda Bryggan och Kapponieren (4B) s eglar 
stadens tb ggnad vid 1800-talets mi  och de ski ande 
arkitektoniska idealen med allt rån strama trevånings-
b ggnader örda i det ör Göteborg så t iska g la 
handslagna teglet ll n renässansens ideal med l sa 

tsade asader och sl tligen 1920-talets klassicerande 
s l. Långgateområdet (4C) - en tät kvartersstad som 
ill strerar s ridningen av olika verksamheter och skil-
da sociala gr ers levnads örhållanden. rots senare 

ders llägg räglas stadsdelen än idag av varierande 
h shö der  småskalig as ghetsindelning  ak va bot-
tenvåningar och sten som h v dsakligt asadmaterial. 
Områdets karaktär  räglad av ski ande arkitektoniska 
ideal  berä ar om stadens tb ggnad. 

Kritiska punkter
Den välbevarade str kt ren rån 18  års stads lan 
är av stort k lt rhistoriskt värde och av avgörande 
bet delse ör örståelsen av områdets historia och 
dess k lt rhistoriska karaktär. Det historiska stads-

lanemönstret är m cket känsligt ör örändringar. 

Den siska och vis ella ko lingen rån ärntorgs- 
och ånggatsområdet ll hamnen är av strategisk 
bet delse ör örståelsen av h r Masth gget tveck-
lades i nära sams el med hamnens verksamhet. 
Sambandet har delvis örsvagats genom senare 

ders högre b ggnader norr om Första ånggatan 
och är känsligt ör erligare örsvagning. 

Områdets skala  där h shö derna varierar mellan 
tre ll ra våningar  med inslag av se  våningar i 

erkanterna  är av central bet delse ör områdets 
karaktär. 

Stenstadskvarteren med bevarade b ggnader rån 
1800-talets andra häl  och det diga 1900-talet  

räglade av en mång ald av arkitektoniska ideal  är 
av stor bet delse ör såväl områdets särskilda karak-
tär som ör örståelsen ör områdets och Göteborgs 
historiska tveckling. ill denna vik ga karaktär bi-
drar också långgateområdets småskaliga as ghets-
indelning som bidragit med stor varia onsrikedom i 
asaderna. 

Teckenförklaring
Planområdet

Bevarad kvarters- och gatu struk tur 
från 1866, speglar tydligt det sena 
1800-talets storstadsomdaning. 

Stenstadskvarter som speglar 
stadens utvidgning

Kopplingen mellan stenstaden och 
hamnen som ger förståelse för hur 
stadsdelen och hamnen utveckla-
des i nära samspel. 

1910

4A

4A

4A

4A

4B

4B
4B

4C
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Stadsbyggnadsmönster - tema 5: 1900-talets stadsbyggande

Kulturhistoriskt sammanhang
Från och med 1930-talet tog den moderna stadens 

tveckling art och n a bostads- och stadsb ggnadsideal 
slog igenom. F nk onalismen ck si  genombro . Inom 
norra Masth gget ck den nk onalis ska ideologin si  

r ck i en rad kvartersstora b ggnadskom le  vart och 
e  med olika nk on. Här kan bl a noteras rkesskolor-
nas tre se våningb ggnader vid ärntorget som llkom 
mot bakgr nd av behovet av kvali cerad rkes tbild-
ning ör ind strin. ängs Första ånggatan ördes å 
1940-tal et lo  Hanssons s edi onskontor vilket senare 
kom le erades med erligare en b ggnad å 1950-ta-
let samt en tred e b ggnad 198  och år 1942 ördes 
e  stort k l- och r sh s längs med hamnstråket. 

I bör an av 1950-talet llkom arbetarrörelsens n a Fol-
kets h s norr om ärntorget  e er ritningar av arkitekt 

ils inar riksson. B ggnadskom le en ck en dst -
isk ormning och kom a  h sa såväl samlingslokaler 

som resta rang  teater  biogra  och nö eslokaler. 

På 19 0-talet ade Göteborgs storhamn väster t och 
i Masth gget etablerades Stena ine med bil är eter-
minal och stora hårdg orda ställnings tor. Sam digt 
inleddes saneringen av Masth gget där man bl a längs 
med Första ånggatan rev e  antal äldre stenh skvarter 
och ersa e dessa med modern och enhetlig kontors- och 
a ärsbeb ggelse. Under 19 0-talet llkom även Oscars-
leden.

Uttryck för Riksintressets värdegrund
I det akt ella lanområdet nns ra t dliga bevarade 
e onenter ör riksintressetemat 1900-talets stadsbyg-
gande och fortsa a tvidgning av staden. 

Yrkesskolorna (5A) rån 1941-53  lo  anssons kon
ors us r n 1 4 5 alen (5B)  rys use  (5C) rån 

1940-talet och olke s us kom lexe  (5D) rån 1951-5  
tgör re resenta va e em el å olkhemmets nk o-

nella  och nk ons delade  stadsb ggande. 

Yrkesskolorna  lo  anssons kon ors y na er o  
olke s us är där ll re resenta va e em el å dens 

arkitektoniska ideal  samtliga örda i g lt tegel med 
t dlig geometrisk strävan och avskalat orms råk. 

olke s us intar en särställning genom sin välbevarade 
e teriör och interiör  samt med en nk on nära ko lad 

ll arbetarrörelsen. Från ärntorget e onerar sig kom-
le et tan konk rrens i stadsbilden  som e  mon ment 

över arbetarrörelsen och t dligt r ck ör olkhemmet.

Kritiska punkter
B ggnadskom le en 5A-5  tgör en vik g del i om-
rådets historia och karaktär. Förståelsen ör olkhem-
mets stadsb ggande är beroende av kom le ens 
bevarande.

Folkets h s-kom le et tgör en vik g ond rån ärn-
torget. Dess bet delse som mon ment över arbetar-
rörelsen är beroende av avsaknaden av konk rrens i 
stadsbilden. B ggnadskom le et är välbevarat såväl 
e teriört som interiört och är känsligt ör öränd-
ringar som åverkar dess orms råk och åkostade 
interiör. Högdelen mot ärntorget och Biogra  Dra-
kens karakteris ska baldakin är bet delse lla inslag 
i stadsbilden. 

Teckenförklaring
Planområdet

Exponenter för folkhemmets 
funktionella stadsbyggande

1980

Folkets hus tydligt exponera-
de fondverkan ger komplexet 
rollen som ett monument 
över arbetarrörelsen. 

5A

5B

5C

5D
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Historien skapar den unika karaktären
De bevarade historiska str kt rer  mönster  latsbild-
ningar  b ggnadstradi oner  b ggnadsverk med mera 
som är en del av de historiska stadsb ggnadsmönstren - 
tema 1-5 - räglar än idag tredningsområdet. De är  ör-

tom siska s år som s eglar olika skeeden  en central 
del av riksintressetemat Göteborgska särdrag i stads-
bilden. De många lager av historia som nns lagrade å 
varandra inom tredningsområdet gör a  mer arten av 
de värdegr nder som ekas t i riksintressetemat nns 
re resenterade i mil ön.

Uttryck för Riksintressets värdegrund
Utredningsområdet är e  t dligt r ck ör värde-
gr nderna tadssil e en från älven och bergshöjderna 
r nt staden med tblickar mot stadens omgivningar 
och den topogra skt och socialt be ngade karaktären 
av många småstäder i storstaden, d  v  s  e  lapptäcke 
av tydligt åtskilda stadsdelar. äget och ormningen å 
stadskvarteren har bestämts av älven  kanalen och bergen. 

Stadsbeb ggelsen tra as ned rån bergshö derna mot 
älven och beb ggelsen öl er terrängen. Mot älven ligger 
örhållandevis låg beb ggelse  som lämnar bergssilh -

e en s nlig  sam digt som det låter de inre delarna av 
tredningsområdet  med bland annat Första ånggatan  

e onera sig t mot älven. Stadens låg nkt i kvarteret 
öda Br ggan invid osenl ndskanalen accent erar de 

hö dskillnader som karakteriserar Göteborg.

I området är också den arkitektoniska tvecklingen rån 
n klassicis ska b ggnader i g lt Göteborgstegel ll den 
rikt formade sena 1 00-talsbebyggelsen i ts och tegel 
väl re resenterad. st det g la Göteborgsteglet har 
också öl t med in i olkhemsb gget och tagits  i bland 
annat Folkets h s och kontorsb ggnaderna tmed Första 
ånggatan. 

ven den ör Göteborg så t iska gat karaktären med 
gatsten och gånghällar i boh sgranit nns väl re resen-
terad i området. 

Kritiska punkter
Den t dliga nedtra ningen av beb ggelsens hö d 
rån bergshö derna mot älven och  det akt m a  

beb ggelsen öl er to ogra n är en central del av 
den karakteris ska stadssil e en. Det ger O er-
hällan  S gbergshö den  Masth ggshö den och 
Skansberget en central bet delse genom a  de 
bidrar ll en to ogra sk varia on i stadsbilden. 
Denna mor ologi är känslig ör örändringar. Sta-
dens låg nkt vid kanalen är av bet delse ör a  
accent era hö dskillnaderna. 

Inslaget av b ggnader örda med g lt tegel är 
en väsentlig del av riksintressets värdegr nd. Här 
intar Brogatan 2 och resterna av s inneriet en 
särställning genom sin ålder  men även de ngre 
b ggnader  så som Folkets h s  som anammat det 
g la teglet är av bet delse ör stadsbilden. 

Det sena 1800-talets stenstadsbeb ggelse vid 
K ngsgatan  P stervik  ärntorget  inn  och 
ånggatorna  örda med höga arkitektoniska 

ans råk och hög detal rikedom i h v dsakligen 
ord ärger är en väsentlig del av stadsbilden. 

Området kring osenl ndskanalen  s eranto-
latsen och ärntorget bär den t iska gat karak-

tären med gatsten och hällar av granit - en karak-
tär som är av bet delse ör riksintressetemat och 
som där ör bör värnas och b ggas vidare å. 

Tema 6: Göteborgska särdrag i stadsbilden

Teckenförklaring
Planområdet

Stadens lågpunkt i anslutning till  kanalen har en strategiskt 
viktig roll för att accentuera de höjdskillnader som karakteriserar 
Göteborg. 

Den förhållandevis låga bebyggelsen mot kajen låter de inre 
delarna exponera sig ut mot älven. Första Långgatans fasader utgör 
här ett tydligt fondmotiv. 

Byggnader uppförda i det för Göteborg så typiska gula teglet, vilka 
starkt bidrar till områdets karaktär. 

Byggnader präglade av det sena 1800-talets rikt utsmyckade fasa-
der i puts och tegel. 

Stråk med den för Göteborg så viktiga gatukaraktären präglad av 
gatsten och gånghällar i bohusgranit. 

Stadens låg nkt
Beb ggelsen öl er 
to ogra n

Det g la teglet

Stenstadens arkitek-
toniska ans råk & 

sammanhållna skala
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Översikt, fysiska lämningar i och i anslutning till planområdet med bäring på riksintressets värdegrund

Kulturmiljöns riksintressegrund
Kar ll stra onen ovan samman a ar de siska s år 
rån de olika stadsb ggnadse okerna tema 1-5  som 
nns kvar i dagens stadsmil ö. I era all re resenterar 

e  och samma ob ekt eller mil ösammanhang era av 
riksintressets värdeteman - vilket innebär a  det i dessa 
all sker överla ningar. I era all är också det siska 

s året starkt beroende av e  vis ellt samband  vilket då 
också markerats t å ill stra onen. 

illsammans bidrar dessa bevarade historiska str k-
t rer  mönster  latsbildningar  b ggnadstradi oner  
b ggnadsverk med mera ll de göteborgska särdragen i 
stadsbilden - ema  - med den nika stadssil e en rån 
älven. Här är också Göteborgs b ggnadstradi on med 

Planområdet

Den gamla utfartsväg en och Hagas struktur.

Carolus Rex, den sista resten av fästningsstadens stadsmur. 

Teckenförklaring

Tema 1: De fortifikatoriska lämningarna (1600-1700-tal)

Den nya Rosenlundskanalen och Nya Allén som speglar det 
tidiga 1800-tal ets stadsomdaning.

Tema 2: Det tidiga 1800-talets stadsnydaning

Tema 3: Hamn-, sjöfarts- och handelsstaden
Rosenlundskanalen samt bevarade strukturer från 1820-talets 
stadsplan som speglar stadens industriella och kommersiella 
metamorfos. 

Masthuggskajen, speglar hamnens utveckling. 

Järn- och Masthuggstorget speglar stadens näringsekonomiska 
utveckling. 

Bevarade byggnadsverk med koppling till hamn- sjöfarts- och 
handelsstaden. 

Tema 4: Det sena 1800-talets storstadsomdaning

Bevarad kvarters- och gatu struktur från 1866 som tydligt 
speglar det sena 1800-talets storstadsomdaning.

Stenstadskvarter, 1850-1930, som speglar stadens utvidgning.

Historisk koppling mellan stenstaden och hamnen, av 
betydelse för förståelsen för hur stadsdelen och hamnen 
utvecklades i nära samspel.

Tema 5: 1900-talets stadsbyggande

dominerande låg beb ggelsehö d och den arkitektoniska 
tvecklingen rån n klassicis ska b ggnader i g lt Göte-

borgstegel ll den rikt ormade sena 1800-talsbeb ggels-
en i ts och tegel väl re resenterad. 

Sammantaget kan det konstateras a  området i och 
kring det akt ella lanområdet re resenterar era av 
riksintressegr ndens mest strategiska delar. Det är en 
in orma onstät k lt rmil ö med lager å lager av histo-
ria - t dligt ormad av nk onen som Sveriges ort mot 
väster  med det ör s ö art  handel och örsvar strategiska 
läget vid Göta älvs m nning med era e em el å den 
göteborgska b ggnadstradi onen och olika stadsdelska-
raktärer. 

Exponenter för folkhemmets funktionella stads byggande.

Rosenlundskanalen med accosiativt värde genom kontakten 
med vallgraven. 
Visuella kopplingar mot älven och kanalen av avgörande 
betydelse för förståelsen för den befästa staden. 

Visuell koppling till hamnen och fd Götaverken, av central 
betydelse för förståelsen av hamnstaden. 

Folkets hus tydligt exponerade fondverkan ger komplexet 
rollen som ett monument över arbetarrörelsen. Dess tom är de em teman som riksintressegr ndens 

r ck nns delade i väl re resenterade i k lt r-
mil ön i orm av olika siska lämningar - rån 1600- och 
1700-tal ens fästningsstad ll Det diga 1 00-talets 
stadsnydaning   Hamn-, sjöfarts- och handelsstaden  Det 
sena 1 00-talets storstadsomdaning och 1900-tal ets 
stadsbyggande. 

Sammantaget bedöms den akt ella mil ön vara av 
central bet delse ör örståelsen av hela riksintresset. 
Kombina onen av era t dliga e onenter ör temat 
hamn- sjöfarts- och handelsstaden  och temat det 

sena 1 00-talets stadsnydaning  är närmast nik i Göte-
borg.

Stadens lågpunkt i anslutning till  kanalen har en strategiskt 
viktig roll för att accentuera de höjdskillnader som karakteri-
serar Göteborg. 

Den förhållandevis låga bebyggelsen mot kajen låter de 
inre delarna exponera sig ut mot älven. Första Långgatans 
fasader utgör här ett tydligt fondmotiv. 

Byggnader uppförda i det för Göteborg så typiska gula teglet, 
vilka starkt bidrar till områdets karaktär. 

Byggnader präglade av det sena 1800-talets rikt utsmyckade 
fasader i puts och tegel. 

Stråk med den för Göteborg så viktiga gatukaraktären präg-
lad av gatsten och gånghällar i bohusgranit. 

Tema 6: Göteborgska särdrag i stadsbilden
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 antal strategiskt vik ga v er i vilka riksintressets 
r ck kommer ll s nes har valts t ör vidare anal s. 
erna kan ses som citat r stadsbilden e onerade i 

stadsr mmet  och ger llsammans en bild av h r och 
var riksintressets teman är läsbara. erna 1-  är tagna 

rån och visar tredningsområdet å håll  medan 8-15 
är tagna inom eller i nära ansl tning ll området. Be-
skrivningarna av v erna 1-  är delade i två delar och 
om a ar såväl det som siskt där ag är  som vis ellt 
det ag ser  levs å latsen.

1. Från Ple adgatan å indholmen tan ör bild

2. Från indholms iren

3. Från Göta älvbron tan ör bild

4. Från Sten iren

5. Från Skansen Kronan

. Från S gberget Masth ggsk rkan

. Från ohannesk rkan

8. Från Masthamnsgatan

9 1. Mot ärnvågsgatan

9 2. Mot ärnvågsgatan

10. Från inn gatan

11. Från ärntorget

12. Från ärntorgsgatan

13. Mot osenl ndskanalens tlo

14. Mot bas on arol s I e

15. Från bas on arol s I e

1

2

3

4

5

6

7

:1

1

11

15

13

r n a l ron  
u an r l

r n le a a an  u an r l

14

12

:2

Strategiska vyer
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1. Från Plejadgatan, Lindholmen
I v n rån Ple adgatan bildar staden å södra sidan älven 
ond med älvstråket i örgr nden. Stadens omgivande 

bergshö der tgör bakgr nd mot beb ggelsens olika 
skikt  som vis ellt hålls samman av asader i g lt tegel 
och den örhållandevis enhetliga skalan. I v n r ms å 
båda sidor om älven såväl art g som beb ggelse kn ten 

ll Göteborgs nk on som hamn- och s ö artsstad. På 
södra sidan nns också era bostadsområden  som å 
t iskt göteborgskt man r ligger t dligt åtskilda rån var-
andra. De olika karaktärer som möter i v n ska ar  trots 
beb ggelsens olika r ck  en märkvärdigt väl samman-
hållen helhet vars övergri ande drag är en må ll skala 
och en nderordning nder de omgivande bergshö der-
na  som llåts tgöra den bortersta onden.

ry k r r ks n resse

 lvstrandens d hamn
 Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse
 Kontor och magasin ör handels rmor och rederier
 1900-talets stadsb ggande och tvidgning av staden
 Stadssil e en med bergshö der r nt staden
 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-

gelsehö d
 Det sena 1800-talets storstadsomdaning och - t-

b ggnad
 Komm naltekniska anläggningar som va entorn och 

s årvägar  här värmeverket i osenl nd

Strategiska vyer
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2. Från Lindholmspiren
n rån indholms iren domineras av älvens va ens e-

gel. Bortom denna ramträder era av Göteborgs äldre 
dslager  rämst re resenterade av Skansen Kronan och 

en del av bas onen som sk mtar nder beb ggelsen 
å Ar llerigatan å illa O erhällan. Beb ggelsens och 

stadens låg nkt i kvarteret öda Br ggan invid osen-
l ndskanalen accent erar de hö dskillnader som karak-
teriserar Göteborg  och som här blir m cket t dliga. Den 

br tna ro len av olkhemmets nkth s å G ld-
heden i söder möter nk onalismens mer borgliknande 
och sl tna bostadsh s å Stora O erhällan i norr. ängs 
ka erna ligger beb ggelse kn ten ll handels och s ö art. 

lvr mmet räglas här av är or.

ry k r r ks n resse

 1 00- och 1 00-talens ästnings- och kanalstad med 
bevarade delar av stadsbe ästningarna

 lvstrandens d hamn
 Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse
 Kontor och magasin ör handels rmor och rederier
 ll ackh s
 1900-talets stadsb ggande och tvidgning av staden
 Stadssil e en med bergshö der r nt staden  här 

O erhällan
 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-

gelsehö d
 Komm naltekniska anläggningar som va entorn och 

s årvägar  här värmeverket i osenl nd

Strategiska vyer
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3. Från Göta älvbron
I v n rån Göta älvbron r ms en samman a ning av 
karakteris ska göteborgska särdrag. n domineras av 
himmel och va en samt av stadssilh e en där master  
k rktorn  nkth sen å G ldheden  värmeverket i o-
senl nd och kranarna bildar tro stecken över stadens 
låga och ll skalan enhetliga beb ggelse. Masth ggsk r-
kan  lvsborgsbron och bockkranen å riksberg bildar 
ond åt nordväst. 

På Hisingssidan möter blicken Frihamnen  kranarna och 
beb ggelsen å Götaverken  som alla tgör läsbara och 
bet delse lla r ck ör Göteborgs historia som hamn- 
och s ö artsstad. På stadssidan möter båtar  art g 
och den väv av beb ggelse rån olika der som ska ar 
Göteborgs karaktär. De olika stadsdelskaraktärerna är 
skön bara även å håll. Prägeln av hamn och s ö art är 

åtaglig och stämningsska ande och signalerar rörlighet 
och ö enhet.

ry k r r ks n resse

lvstrandens d hamn

Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse

Kontor och magasin ör handels rmor och rederier

ll ackh s

1900-talets stadsb ggande och tvidgning av staden

Stadssil e en med bergshö der r nt staden  här 
S gberget Masth gget

B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-
gelsehö d

Komm naltekniska anläggningar som va entorn och 
s årvägar  här värmeverket i osenl nd

Göteborgska särdrag i stadsbilden
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4. Från Stenpiren
Också v n rån Sten iren visar en rad karaktärsdrag 
t iska ör Göteborg. n domineras av himmel och vat-
ten samt av stadssilh e en med skorstenar och Mast-
h ggsk rkans torn. Stadsbeb ggelsen tra as ned rån 
S gberget och Masth gget mot älven och beb ggelsen 
öl er terrängen. Mot älven ligger örhållandevis låg be-

b ggelse  som lämnar silh e en av bergen s nlig. I v n 
ill streras såväl det sena 1800-talets och diga 1900-ta-
lets stads tb ggnad med de stora kontorsb ggnaderna 
och bostadsh sen invid Ske sbron som kontorsh s 
och liknande rån mi en av 1900-talet i nästa ring vid 
masth ggska en. Bortom dessa sk mtar n a och gamla 
Masth gget med beb ggelse rån ca 1910-19 0.

ry k r r ks n resse

 lvstrandens d hamn
 Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse
 Kontor och magasin ör handels rmor och rederier
 1900-talets stadsb ggande och tvidgning av staden
 Stadssil e en med bergshö der r nt staden  här 

S gberget Masth ggsberget
 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-

gelsehö d
 Den to ogra skt och socialt be ngade karaktären 

av många småstäder i storstaden  det vill säga e  
la täcke av t dligt åtskilda stadsdelar

 Komm naltekniska anläggningar som va entorn och 
s årvägar  här värmeverket i osenl nd

 Det sena 1800-talets storstadsomdaning
 Den rikt ormade sena 1800-talsbeb ggelsen i ts 

och tegel
 Göteborgska särdrag i stadsbilden

Strategiska vyer
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5. Från Skansen Kronan
I v n rån Skansen Kronan möter blicken vinter d dels 

amberget och s ö artsankn ten beb ggelse å Hising-
en  dels älven. U levelsen av älvens va ens egel är av 
avgörande bet delse ör örståelsen av skansens histo-
riska nk on och stadens be ästa historia. I örgr nden 
ligger den gamla örstaden Haga  vars gat indelning 

ll stor del bibehållits genom omdaning och örn else. 
aklandska ets enhetliga karaktär bidrar ll levelsen 

av  n mot staden begränsas starkt av vegeta onen 
å berget  som sannolikt sk mmer tblicken över älven 

sommar d. Mö ligheten a  nder halva året se älven 
rån skansen nns dock.

ry k r r ks n resse

 1 00- och 1 00-talens ästnings- och kanalstad 
med bevarade delar av stadsbe ästningarna

 Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse
 1900-talets stadsb ggande och tvidgning av staden
 Stadssil e en med bergshö der r nt staden  här 

Ramberget
 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-

gelsehö d
 Den regelb ndet lanerade örstaden Haga med sin 

enklare r tnäts lan
 Komm naltekniska anläggningar som va entorn och 

s årvägar  här värmeverket i Rosenl nd
 Göteborgska särdrag i stadsbilden

Strategiska vyer
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6. Från Stigberget/Masthuggskyrkan
n rån S gberget ger en vid och innehållsrik bild av 

Göteborg  med e  tvärsni  av ör staden t iska ka-
raktärer. Kranarna  älvr mmet  båtar och handels- och 
s ö artsankn ten beb ggelse möter Skansen Kronan och 
den täta kvartersstaden i inn staden  Haga och å illa 
O erhällan. I diset i bakgr nden sk mtar omgivande 
bergshö der  som llåts hö a sig över den låga stadsbe-
b ggelsen. Stadens to ogra  med älven som låg nkt 
blir här m cket t dlig.

Strategiska vyer

ry k r r ks n resse

 1 00- och 1 00-talens ästnings- och kanalstad med 
bevarade delar av stadsbe ästningarna

 Skansen Kronan
 lvstrandens d hamn
 Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse
 Kontor och magasin ör handels rmor och rederier
 ll ackh s
 1900-talets stadsb ggande och tvidgning av staden
 Stadssil e en rån älven och bergshö derna r nt 

staden  här O erhällan  Skansberget med era
 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-

gelsehö d
 Den to ogra skt och socialt be ngade karaktären 

av många småstäder i storstaden  det vill säga e  
la täcke av t dligt åtskilda stadsdelar

 Komm naltekniska anläggningar som va entorn och 
s årvägar  här värmeverket i Rosenl nd
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7. Från Johanneskyrkan
Från ohannesk rkan levs närheten ll älvr mmet 
starkt. Det glesa gat r mmet med in lliggande ar-
keringar och Stenas område bidrar ll de a. De stora 

torna samman med de vida gat r mmen å Första 
ånggatan och Masthamnsgatan ska ar e  r m som 

levs som gränslöst och allande. Beb ggelsen ram-
står som örhållandevis låg. Den hålls vis ellt samman av 
det röda och g la teglet i asaderna och av den enhetliga 
skalan. ängst bort i onden sk mtar era innehållsri-
ka skikt r stadens historia  som örankrar även denna 

lats i e  historiskt sammanhang. ia Masthamnsgatan 
möter blicken bas onen innan ör vallgraven och be-
b ggelsen å illa O erhällan. ia Första ånggatan når 
blicken beb ggelsen vid ärntorget  som tgör en del 
av 1800-talets stads tb ggnad. ängs Första ånggatan 
ligger beb ggelse rån digt 1900-tal och ramåt  som 

llsammans med s årvangss åren berä ar om den 
stora e ansion som ägt r m de senaste 150 åren. I v n 

nns också Kommersen  som är en av erst å rester 
e er den låga träbeb ggelse som ördes i ansl tning 

ll Masthamnen.

ry k r r ks n resse  

 Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse ...  kontor 
och magasin ör handels rmor1900-talets stadsb g-
gande och tvidgning av staden

 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-
gelsehö d

 Det g la Göteborgsteglet
 Stadssil e en med bergshö der r nt staden  här 

Kvarnberget och illa O erhällan
 Det sena 1800-talets storstadsomdaning och - t-

b ggnad med anläggningar  områden och beb ggel-
se som visar å n  sam ärdselteknik

Strategiska vyer
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8. Från Masthamnsgatan
De  suella

n rån Masthamnsgatan har en ond med starka histo-
riska ko lingar  där bas onen och staden inom vall-
graven möter Frilagret med dess ankn tning ll s ö art 
och handel samt 1900-talets tb ggnad ör olkrörelser 
och tbildning. Arsenalen med dess krenelerade krön 
minner också om områdets be ästa historia. n kom-
m nalteknisk anläggning som värmeverket i Rosenl nd 

nns re resenterad. ängs Masthamnsgatan möter e  
allande  ll s nes o lanerat r m med stora arke-

rings tor.

De  ys ska

U levelsen av det omgivande r mmet är den av en 
baksida där staden hört - i närområdet nns inte 
m cket a  ästa blicken å och inga mål i sikte. Den his-
toriska onden i öster och söder ger en örankring  men 

levs sam digt som avlägsen. ärområdet är en lats 
ör bilar och levs inte som en lats a  stanna å  

snarare som en lats a  assera så raskt som mö ligt.

ry k r r ks n resse  

 1 00- och 1 00-talens ästnings- och kanalstad
 Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse ...  kontor 

och magasin ör handels rmor
 1900-talets stadsb ggande och tvidgning av staden
 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-

gelsehö d
 Det g la Göteborgsteglet
 Stadssil e en med bergshö der r nt staden  här 

Stora och illa O erhällan
 Den rikt ormade sena 1800-talsbeb ggelsen i ts 

och tegel och stora inslag av ol kromi
 Komm naltekniska anläggningar
 Den to ogra skt och socialt be ngade karaktären 

av många småstäder i storstaden  det vill säga e  
la täcke av t dligt åtskilda stadsdelar
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9:2. Mot Järnvågsgatan
De  suella

I v n rån inn gatans bör an möts tre göteborgska 
karaktärer  dels olkrörelsestaden med Folkets h s och 
Folkteatern  dels hamnstaden med kranar och Göta-
verkens kontorsb ggnad och dels det sena 1800-talets 
stads tb ggnad med det indbergska h set ll vänster. 
Dessa tre inslag kom le eras med en stor tra ka a-
rat med s årväg  er liga gator och en större tra kled  
vilket också kan sägas vara t iskt ör Göteborg. Bortom 
vägsk ltarna sk mtar Ramberget. ärheten ll älven är 

åtaglig  trots a  va net inte är direkt s nligt  och ska-
ar en r md och en ö enhet som signalerar a  det här 
nns e  större va endrag och en mö lighet a  ärdas 

vidare.

De  ys ska

Platsen känns ö en och ll viss del gränslös  e ersom 
den aller t både åt älven och åt ärntorget. ind-
bergska h set ll vänster ska ar en stadig ond och 
historisk örankring  medan Folkteatern och Folkets h s 
med sina br tna vol mer å denna sida ska ar mer 
av d namik. rädens grönska binder sommar d iho  
de olika delarna och ska ar en mer sammanhängande 

Strategiska vyer

helhet  medan tra kens olika öden delar av och ska ar 
rörelse. iss r mslighet nås dock i och med asader-
na i norr och väster.

ry k r r ks n resse  
 Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse
 1900-talets stadsb ggande och tvidgning av staden
 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-

gelsehö d
 Det g la Göteborgsteglet
 Den rikt ormade sena 1800-talsbeb ggelsen i ts 

och tegel och stora inslag av ol kromi
 Det sena 1800-talets storstadsomdaning och - t-

b ggnad med anläggningar  områden och beb ggel-
se som visar å n  sam ärdselteknik

9:1. Mot Järnvågsgatan
De  suella

I v n mot ärnvågsgatan möts två göteborgska karaktä-
rer  dels olkrörelsestaden med Folkets h s och Folkte-
atern  dels hamnstaden med kranar och Götaverkens 
kontorsb ggnad. Dessa två inslag kom le eras med en 
stor tra ka arat med s årväg  er liga gator och en 
större tra kled  vilket också kan sägas vara t iskt ör 
Göteborg. Bortom vägsk ltarna sk mtar r mden ovan ör 
det ö na älvr mmet. ärheten ll älven är åtaglig  
trots a  va net inte är direkt s nligt  och ska ar en l -

ghet och en ö enhet som signalerar a  det här nns 
e  större va endrag och en mö lighet a  ärdas vidare.

De  ys ska

Platsen känns ö en och ll viss del gränslös  e ersom 
den aller t mot älven och inte har någon genomtänkt 
gestaltning. Folkteatern och Folkets h s ll höger och r-
kesskolornas b ggnader ll vänster ska ar en stadig ond 
och historisk örankring  medan tra kens olika öden 
delar av och ska ar rörelse. U levelsen av hamnstad 

räglad av ragma skt llkomna trans ortleder är stark. 
Det övergri ande intr cket är dock a  latsen ll största 
delen tgörs av en tra ka arat.  

ry k r r ks n resse  

 Kanalstadens va enstråk och kontakten med älven
 Hamn- s ö arts- och handelsstaden med hamnan-

läggningar och beb ggelse rån skilda der
 Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse ...  kontor 

och magasin ör handels rmor 
 1900-talets stadsb ggande och tvidgning av staden
 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-

gelsehö d
 Det g la Göteborgsteglet
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10. Från Linnégatan
De  suella

n rån inn gatan inramas av tät r tnätsstad med 
beb ggelse rån den kring örra sekelski et och 
1980-talet. I onden möter Folkets h s och Folkteatern 
rån 1940- och 50-talens tb ggnad. Den snäva v n  som 
rämst bel ser dessa två tb ggnadsskeden  ger en t d-

lig levelse av det sena 1800- och diga 1900-talets 
stads lanering.

De  ys ska

Fasaderna i tegel ger en levande och varm känsla och 
de många b ggnadsdetal erna ger äste ör blicken. 
Det rela vt trånga gat r mmet ska ar in mitet och en 
känsla av närhet. Omgivningen ger en stark levelsen 
av en t dligt gestaltad mil ö med stenlagda gångstråk  
omsorgs llt ormad beb ggelse och karaktärsska an-
de träd som leder tankarna ll storstadsgator å kon -
nenten.

ry k r r ks n resse

 Gat karaktären med gatsten och gånghällar i boh s-
granit

 1900-talets stadsb ggande och tvidgning av staden 
med terrängan assade  oregelb ndna lanmönster 
men även e  ll öl ande av r tnätsstaden

 Det sena 1800-talets storstadsomdaning
 Den rikt ormade sena 1800-talsbeb ggelsen i ts 

och tegel och stora inslag av ol kromi
 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-

gelsehö d

 Det g la Göteborgsteglet
 Komm naltekniska anläggningar som va entorn och 

s årvägar  här värmeverket i Rosenl nd
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Strategiska vyer

11. Från Järntorget
De  suella

I v n rån ärntorget bör an möts era göteborgska 
karaktärer  dels olkrörelsestaden med Folkets h s och 
Folkteatern  dels hamnstaden med kranar och Göta-
verkens kontorsb ggnad och dels 1800- och 1900-talens 
stads tb ggnad med det indbergska h set och kvarte-
ren Regeringen och Röda br ggan. Dessa inslag kom-

le eras med en stor tra ka arat med s årväg och 
er liga gator. Bortom vägsk ltarna ll vänster sk mtar 

Ramberget. t höger möter högh set O erhall med sin 
ko arklädda asad. Beb ggelsen har en rela vt enhetlig 
skala  vilket ger tblickar och mö lighet a  avläsa staden 
bortom.

ärheten ll älven är åtaglig  trots a  va net inte är 
direkt s nligt  och ska ar en r md och en ö enhet som 
signalerar a  det här nns e  större va endrag och en 
mö lighet a  ärdas vidare.

De  ys ska

Platsen känns ö en och ll viss del gränslös  e er-
som den aller t både åt älven och åt ärntorgsgatan. 
indbergska h set ll vänster ska ar en stadig ond och 

historisk örankring  medan Folkteatern och Folkets h s 
med sina stora vol mer minner om Folkrörelsesverige. 
rädens grönska binder sommar d iho  de olika delarna 

och ska ar en mer sammanhängande helhet  medan 
tra kens olika öden delar av och ska ar rörelse. Beb g-
gelsens enhetliga skala och sammanhållna verkan med 
asader i g lt tegel och ts ger en levelse av helhet 

och stadsmässighet i det glesa r mmet.

ry k r r ks n resse  

 Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse
 1900-talets stadsb ggande och tvidgning av staden
 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-

gelsehö d
 Det g la Göteborgsteglet
 Stadssil e en med bergshö der r nt staden  här 

Ramberget
 Den rikt ormade sena 1800-talsbeb ggelsen i ts 

och tegel och stora inslag av ol kromi
 Gat karaktären med gatsten och gånghällar i boh s-

granit
 Det sena 1800-talets storstadsomdaning och - t-

b ggnad med anläggningar  områden och beb ggel-
se som visar å n  sam ärdselteknik
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12. Från Järntorgsgatan
De  suella

I v n rån ärntorgsgatan leds blicken t mot älvr mmet 
och kranarna å andra sidan. På närmre håll räglas v n 
av e  stadsr m med era lager - dels Frilagret med dess 
ankn tning ll hamn- och s ö artsstaden  dels Folkets 
h s och Draken som är s r ngna r 1900-talets olkrö-
relser. ärmeverket i Rosenl nd bidrar med såväl vol -
mer som ko ling ll de ind strier som digare nnits i 
området.

De  ys ska

ärområdet räglas av de material som använts - här 
nns g lt tegel med stark materialkänsla  ockrag l ts  

rö  tegel samt gatsten och gånghällar i granit. Materia-
len ger en sisk levelse åt e  r m som kan levas 
som vidsträckt  trots den tämligen t dliga inramningen. 
De må liga och örhållandevis enhetliga b ggnadshö -
derna bidrar ll a  r mmet ändå känns sammanhållet.

Strategiska vyer

ry k r r ks n resse  

 Kanalstadens va enstråk och kontakten med älven
 Hamn- s ö arts- och handelsstaden med hamnan-

läggningar och beb ggelse rån skilda der
 Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse ...  kontor 

och magasin ör handels rmor 
 1900-talets stadsb ggande och tvidgning av staden
 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-

gelsehö d
 Det g la Göteborgsteglet
 Kanalstadens va enstråk och kontakten med älven

 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-
gelsehö d

 Gat karaktären med gatsten och gånghällar i boh s-
granit



26

Strategiska vyer

13. Mot Rosenlundskanalens utlopp
De  suella

I v n mot Rosenl ndskanalens tlo  leds blicken t 
mot älvr mmet med Ramberget sk mtande i onden. På 
närmre håll räglas v n av e  väl sammanhållet stads-
r m med era lager - dels Frilagret med dess ankn t-
ning ll hamn- och s ö artsstaden  dels kvarteren Röda 
br ggan och Ka onnieren som härrör rån det diga 
1800-talets stadsn daning. Också den trätade vallgra-
ven i orm av Rosenl ndskanalen minner om Göteborgs 

diga historia. På andra sidan va net möter Sven Brolids 
kontorsb ggnad rån sent 19 0-tal  som är e  r ck ör  
1900-talets stadsomvandling. Beb ggelsens enhetliga 
skala bidrar starkt ll levelsen av e  stadsr m med 
många 

De  ys ska

ärområdet räglas starkt av va en och himmel  men 
också av materialen sten  ts och tegel. I s n ältet 
bidrar också beb ggelsen rån olika der ll levelsen 
av e  rikt och sammanhållet stadsr m med starka och 
t dliga historiska karaktärer. De material som använts - 
här nns g lt tegel med stark materialkänsla  ockrag l 

ts  rö  tegel samt gatsten och gånghällar i granit - ger 
en närmast tak l levelse. 

ry k r r ks n resse  

 Kanalstadens va enstråk och kontakten med älven
 Hamn- s ö arts- och handelsstaden med hamnan-

läggningar och beb ggelse rån skilda der
 Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse ...  kontor 

och magasin ör handels rmor 
 1900-talets stadsb ggande och tvidgning av sta-

den
 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-

gelsehö d
 Det g la Göteborgsteglet
 Stadssil e en med bergshö der r nt staden  här 

Ramberget

 Den to ogra skt och socialt be ngade karaktären 
av många småstäder i storstaden  det vill säga e  
la täcke av t dligt åtskilda stadsdelar

 Det diga 1800-talets stadsn daning och det bälte 
med n  beb ggelse och lanteringar som stod 

å det nedlagda ästningsområdet. ängs vallgra-
vens insida ka gator  ö na latser och sal torg 
samt b ggnadskvarter ör bostäder och o entliga 
b ggnader

 Gat karaktären med gatsten och gånghällar i boh s-
granit
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14. Mot bastion Carolus XI Rex
De  suella

I v n mot bas onen är levelsen av era olika äldre 
historiska erioder åtaglig. Den be ästa staden  som 
endast här t dligt kommer ll s nes ovan mark  tgör 
s älva basen. Däre er kommer beb ggelse med ankn t-
ning ll handel och s ö art  liksom beb ggelse som ingå  
i de te lind strier som digare låg i Rosenl nd. ill hö-
ger möter kvarteret Röda br ggan  med beb ggelse rån 
det diga 1800-talets stads tvidgning. Det sena 1800-ta-
let och diga 1900-talet möter e å K ngshö d och 
19 0-talets örn else  genom Sven Brolids kontorsh s  
vid oten av bas onen. Beb ggelsen rån olika der är 

örd i en må lig skala  där ingen b ggnad llåts do-
minera å någon annans bekostnad. n b der å rika 
och varierade levelser och berä ar i e  sve  större 
delen av Göteborgs historia.

De  ys ska

Förgr ndens la a ö enhet möter i onden karaktärs-
ska ande beb ggelse och historiska mon ment med 
såväl stark s mbol- som materialverkan. Bas onens mas-
siva m rar örankrar latsen och betraktaren i historien 
och ska ar i en blick både örståelse ör och en direkt 
ko ling ll de be ästningar som än i dag räglar stadens 

r ck och orm. Röda br ggans må liga vol m och ål-
derdomliga beb ggelse ger en bild av den örsta tb gg-
naden e er a  vallarna raserats bör an å 1800-talet.

Strategiska vyer

ry k r r ks n resse  

 1 00- och 1 00-talens ästnings- och kanalstad med 
bevarade delar av stadsbe ästningarna

 Kanalstadens va enstråk och kontakten med älven
 Hamn- s ö arts- och handelsstaden med hamnan-

läggningar och beb ggelse rån skilda der
 Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse ...  kontor 

och magasin ör handels rmor 
 ...  de lana kanalbroarna av ärn
 1900-talets stadsb ggande och tvidgning av staden
 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-

gelsehö d
 Det g la Göteborgsteglet

 Stadssil e en med bergshö der r nt staden  här 
Stora och illa O erhällan

 Den to ogra skt och socialt be ngade karaktären 
av många småstäder i storstaden  det vill säga e  
la täcke av t dligt åtskilda stadsdelar

 Det diga 1800-talets stadsn daning och det bälte 
med n  beb ggelse och lanteringar som stod 

å det nedlagda ästningsområdet. ängs vallgra-
vens insida ka gator  ö na latser och sal torg 
samt b ggnadskvarter ör bostäder och o entliga 
b ggnader
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15. Från bastion Carolus XI Rex

De  suella

I v n rån bas onen kan ko lingen ll älven änn  
levas  även om den är örsvagad. Den kvarvarande 

siktlin en är av stor bet delse ör örståelsen och -
levelsen av den be ästa staden  som endast här t dligt 
kommer ll s nes ovan mark. I v n r ms även beb ggel-
se med ankn tning ll handel och s ö art  men också be-
b ggelse som ingå  i de te lind strier som digare låg 
i Rosenl nd. På andra sidan Rosenl ndskanalen möter 
kvarteret Röda br ggan  med beb ggelse rån det diga 
1800-talets stads tvidgning  och beb ggelse rån 1940- 
och 50-talens Folkrörelsesverige. Åt väster ligger den 

långa  ö na masth ggska en  som har en lång historia 
som varvsområde. Dess ö enhet bär å berä elsen om 
de verksamheter och den låga beb ggelse som digare 

nnits å latsen. n  som är innehållsrik och r mmer 
mer arten av de göteborgska dsskikten  bär å många 
berä elser om stadens historia.

De  ys ska

U e å bas onen är känslan av rihet och r md å-
taglig  liksom levelsen av en örankring i historien. 
Utblickarna av älven är en bet delsebärande del i de a  
liksom de olika beb ggelse- och stads tvecklingsskikt 
som är skön bara. 

Strategiska vyer

ry k r r ks n resse  

 Kanalstadens va enstråk och kontakten med älven
 Hamn- s ö arts- och handelsstaden med hamnan-

läggningar och beb ggelse rån skilda der
 Ka er och s ö artsankn ten beb ggelse ...  kontor 

och magasin ör handels rmor 
 ...  de lana kanalbroarna av ärn
 1900-talets stadsb ggande och tvidgning av staden
 B ggnadstradi onen med dominerande låg beb g-

gelsehö d
 Det g la Göteborgsteglet
 Stadssil e en med bergshö der r nt staden  här 

S gberget Masth ggsberget
 Den to ogra skt och socialt be ngade karaktären 

av många småstäder i storstaden  det vill säga e  
la täcke av t dligt åtskilda stadsdelar

 Det diga 1800-talets stadsn daning och det bälte 
med n  beb ggelse och lanteringar som stod 

å det nedlagda ästningsområdet. ängs vallgra-
vens insida ka gator  ö na latser och sal torg 
samt b ggnadskvarter ör bostäder och o entliga 
b ggnader

 Gat karaktären med gatsten och gånghällar i boh s-
granit

 Det sena 1800-talets storstadsomdaning och - t-
b ggnad med anläggningar  områden och beb ggel-
se som visar å n  sam ärdselteknik
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Göteborgs innerstad [O 2:1-5]
Besl tsdat m  198 -11-05

Revideringsdat m  199 -08-18

o er n

Storstadsmil ö  ormad av nk onen som Sveriges 
ort mot väster  och det ör s ö art  handel och örsvar 

strategiska läget vid m nningen av Göta älvs va en-
s stem. Rikets rämsta s ö artsstad samt residensstad  
domk rko- och niversitetsstad  räglad av tre seklers 
handelsaristokra .  av de örnämsta e em len å 
1 00-talets stadsanläggnings- och be ästningskonst  och 

å stadsb ggandet nder 1800- och 1900-talen. Den 
göteborgska b ggnadstradi onen med dess olika stads-
delskaraktärer. Skolstad  Univeristetsmil ö  S sstad .

ry k r r ks n resse

1 00- och 1 00-talens ästnings- och kanalstad med 
bevarade delar av stadsbe ästningarna  och stra  tan ör 
stadskärnan skansarna Göta e on och Kronan samt -
ercisheden  andra r ck ör ästningsstaden - väster t 
rån centr m mot älvm nningen -är lämningarna av lvs-

borgs slo  det gamla amiralitetsvarvet  a lvsborgs 
ästning och o sta onen a arvet. 1 00-talets stads-

b ggande  med landets rämsta e em el å holländskt 
ins irerad kanalstads lan  med omgivande be ästnings-
gördel och vallgrav  och den regelb ndet lanerade 
örstaden Haga med sin enklare r tnäts lan. Gat nät  

tomtstr kt r  bevarade och igen llda hamnkanaler. De 
solida kö mansh s av tegel som llkom e er bränderna 
vid 1 00-talets mi . Karaktären hos Hamngatorna  och 
de trånga bakgatorna  med h v dsakligen 2-3-vånings-
h s. Utan ör den gamla stadskärnan den trädkantade 
kanalen Fa gh sån och Gamla Fa gh set av trä  hela 
mil ön tmärkande ör 1 00-tales nedbr nna Göteborg 
- samt Gamla All n vid Södra ägen. Dess tom s ridda 
rester av dona ons ordarnas landerier.

Bilaga 1: Värdebeskrivning för riksintresse för kulturmiljövården i Västra Götalands län

Det diga 1800-talets stadsn daning med stadsarkitekt 
arl . arlbergs n klassicis ska stenstad inom vall-

graven och det bälte av n  beb ggelse och lanteringar 
som stod å det nedlagda ästningsområdet enligt 

arlbergs lan 1808. ängs vallgravens insida ka gator  
ö na latser och sal torg samt b ggnadskvarter ör 
bostäder och o entliga b ggnader. ängs tsidan arker 
och gränsbo levarden a All n.

Hamn-  s ö arts-och handelsstaden med hamnanlägg-
ningar och beb ggelse rån skilda der  som visar h r 
kanalernas rs r ngligen sl tna innerhamnar r. o. m. 
1840-talet ersa es av älvstrandens d hamn  och a -
ärslivets tveckling rån de gamla atricierh sen ll va-

r h s och sal hallar. Ka er och s ö artsankn ten beb g-
gelse som . d. Os ndiska kom aniet och andra gamla 
handelsh s kring Stora Hamnkanalen  kontor och maga-
sin ör handels rmor och rederier mot älven. Banker och 
örsäkringsbolag vid Hamngatorna samt bostäder ör 

olika sociala skikt. Dona onsgr ndade anläggningar som 
arker  s kh s  skolor  m seer och bostadss elser.

Det sena 1800-talets storstadsomdaning och - tb ggnad 
med anläggningar  områden och beb ggelse som visar 

å n  sam ärdselteknik  s ridningen av olika verksam-
heter och skilda sociala gr ers levnads örhållanden. 

it omvandlingen med handelns om- och n b ggnader 
i storstadsmässig skala  hamnens och ärnvägarnas t ll-

ackh s och sta onsmil öer samt de lana kanalbroarna 
av ärn. Komm naltekniska anläggningar som va entorn 
och s årvägarna. De stora tvidgningsområdena med 

lanmönster  tät stenstadsbeb ggelse  gator av olika 
bredd och karaktär  bestämda h shö der  arker och 
träd lanteringar. Det mondäna asastaden - orensberg 
- Heden  med breda  träd lanterade h v dgator som 
K ngs ortsaven n och

asagatan  de alatslika arkkvarteren  och den stor-
stadsmässiga  sl tna kvartersbeb ggelsen med ins t -

oner ins rängda bland h resh sen. Högre  i asas-
taden rester av t änstemanna öreningens trädgårdsstad. 
Mönstergilla arbetarbostäder i tegel i Haga och Annedal  
och tradi onella träh s blandade med stadsmässiga 
landshövdingeh s.

1900-talets stadsb ggande och ortsa a tvidgning av 
staden  med de inledande decenniernas terrängan assa-
de  orgelb ndna lanmönster  men även ll öl ande av 
r tnätsstaden. Bostadsbeb ggelse ör olika samhällsskikt 
och som r ck ör olika s le oker  och anläggningar ör 
idro  rekrea on och nö esliv. Övre asastaden- orens-
berg med ins t onskom le  i arkmil ö och stenstads-
kvarter med inslag av landshövdingeh s. Göta latsen 
med omgivande k lt rins t oner. orensbergs villastad 
och edre ohannesbergs sl tna h resh skvarter. Folk-
hemmets nk onella stadsb ggande i Övre ohanne-
berg med väderstrecksorienterade lamellh s i bergig 
nat rmil ö.

Göteborgska särdrag i stadsbilden. Stadssil e an rån 
älven och bergshö derna r nt staden med tblickar mot 
stadens omgivningar. Den to ogra skt och socialt be-

ngade karaktären av många småstäder i storstaden  d. 
v. s. e  la täcke av t dligt åtskilda stadsdelar. Kanalsta-
dens va enstråk och kontakten med älven. B ggnadstra-
di onen med dominerande låg beb ggelsehö d  det g la 
Göteborgsteglet  med den carlbergska n klassicismen 
öl d av medel dsroman ken vid 1800-talets mi  den 

rikt ormade sena 1800-talsbeb ggelsen i ts och tegel 
och med stort inslag av ol kromi  landshövdingeh sen 
och deras olika tvecklingsskeden. Gat karaktären med 
gatsten och gånghällar i boh sgranit samt de rikliga 
inslagen av grönska i stadsbilden. Drag som visar å 
de livliga kontakterna med Storbritannien och ro as 
västra delar.


