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Torn C
Station Lindholmen

F.d Götaverken

Sannegårdshamnen
Lindholmen

F.d Lindholmens varv
Torn B

Slottsberget
Skatberget

Linbana
Riksintresse

Utredningsområde
Station Järnvågen

Göta älv

Utredningsområdet markerat i orange, linbanans sträckning över älven markerat i gult, riksintresset Lindholmen markerat i rött.
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INLEDNING
BAKGRUND
I den dialog som Göteborg & Co genomförde 2009
för att få fram förslag till projekt för stadens 400 årsjubileum inkom ett medborgarförslag om en linbana.
Förslaget ledde till att trafikkontoret under hösten 2013
genomförde en förstudie om linbanor som alternativ
kollektivtrafik i Göteborg, både som ett underlag till
jubileumsplanen för stadens 400-årsfirande och till stadens miljöprogram. Trafiknämnden fick, 2016-11-10,
i uppdrag av Kommunfullmäktige att planera för en
första stomlinbana i Göteborg.
Byggnadsnämnden beslutade, 2017-01-17, på Trafiknämndens begäran, att upprätta tre detaljplaner för
en linbana som sträcker sig från Järntorget via Lindholmen och Västra Ramberget till Wieselgrensplatsen.
Trafikkontoret har i samarbete med Sveriges Arkitekter
anordnat en tävling för linbanans utformning. Vinnande
förslag kommer att bearbetas och förslag till utformningsbestämmelser inarbetas i granskningshandlingen
till detaljplanen.
Kommunen har gjort en samlad behovsbedömning
enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken (MB) 6 kap. 11 §
för detaljplanen och de ändringar av detaljplaner som
krävs längs med linbanans sträckning. Kommunen har
bedömt att ett genomförande av detaljplanen längs
sträckan Järntorget-Lindholmen kan komma att medföra betydande miljöpåverkan, främst avseende kulturmiljön. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ska tas
fram och samrådas.

Översiktskarta som visar hela linbanans sträckning, SBK 2018.
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SYFTE, AVGRÄNSNING OCH
MEDVERKANDE
Syftet med den antikvariska konsekvensbeskrivningen
är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den föreslagna detaljplanen har
på landskap och kulturmiljö. Den antikvariska konsekvensbeskrivningen för Lindholmen kommer att ingå i
den större och heltäckande miljökonsekvensbeskrivningen för hela linbanans sträckning.
Detaljplanerna för Linbanan är uppdelade i fyra delsträckor innehållande station, torn och lina. Delsträckan Järntorget – kajkant Göta älv ingår i detaljplan för Blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan
m.fl. (dnr 0402/13) som godkändes i BN 2018-01-06.
De övriga tre delsträckorna och aktuella detaljplaner
redovisas i bilden på sida 5. Föreliggande antikvariska
konsekvensbeskrivning omfattar framförallt detaljplanen för sträckan Järntorget-Lindholmen (dnr.
0726/17) med torn och station men omfattar också
tornet vid Polstjärnegatan som ingår i detaljplanen för
sträckan Lindholmen-Västra Ramberget (dnr. 0741/17).
Den antikvariska konsekvensbeskrivningen har tagits
fram av bebyggelseantikvarierna Maria Lundgren,
uppdragansvarig, och Linnéa Tidäng på Tyréns AB. Från
stadsbyggnadskontoret har bebyggelseantikvarierna
Madelene Seberbrink och Sören Holmström varit delaktiga i utredningen.
Underlag för bedömning
• Detaljplan för linbana mellan Järntorget och Lindholmen, dnr. 0726/17, inklusive plankarta.
• Detaljplan för linbana mellan Lindholmen och
Lundby, dnr. 0741/17, inklusive plankarta.
• Synbilder med fotomontage, stadsbyggnadskontoret april 2018,
• Kulturmiljöunderlag ”Linbanan – Station Lindholmen” upprättat av Tyréns AB, 2017.

BEDÖMNINGSGRUND OCH METOD
Uttryck för Lindholmens kulturhistoriska
värden
På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret har Tyréns under
2017 tagit fram en kulturmiljöbeskrivning med stadsbildsanalys för riksintresset Lindholmen och det intilliggande före detta varvsområdet med hamn- och älvrum.
Kulturmiljöunderlaget syftade till att fungera som stöd
i arbetet med formgivningen av linbanans torn och
station samt för den nu aktuella planens antikvariska
konsekvensbeskrivning. I underlaget identifierades
riksintresset Lindholmens kulturmiljöegenskaper och
områdets övriga kulturhistoriska värden och sammanfattades som ett antal fysiska och visuella uttryck (se
sida 12-13) vilka utgör bedömningsgrund i föreliggande
konsekvensbedömning.

Synbilder
I tidigare kulturmiljöutredning byggde stadsbilds- och
platsanalysen på åtta synbilder/vyer. I urvalet av synbilder var utgångspunkten att områdets fysiska och
rumsliga kulturmiljöegenskaper, riksintressanta och
övriga, skulle komma till uttryck i vyn. Med anledning av att stationsbyggnadens placering förskjutits
något i det nu aktuella planförslaget har en bild från
föregående utredning utgått i denna rapport.
Fotomontagen i synbilderna bygger på det vinnande
förslaget i den genomförda arkitekttävlingen. Stationsvolymen i montagen är en förenklad bild av gestaltningsförslaget från tävlingen. Detaljplaneförslagen har
uttryckligen redovisat att utformningsbestämmelser för
stationer och torn kommer att redovisas under granskningsskedet eftersom varken torn eller station har fått
sin slutgiltiga utformning.
Synbilderna som använts för analysarbetet har strategisk betydelse för upplevelsen av riksintresset och för
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möjligheten att avläsa kulturmiljön. Synbilderna visar
en fixerad bild av hur riksintresseområdet upplevs
och vi kan se vad som händer i de utvalda vyerna med
avseende till möjligheten att visuellt och upplevelsemässigt tillgodogöra sig riksintressets värdegrund
från de bestämda punkterna. Det innebär att de planerade åtgärderna kan komma att påverka kulturmiljöns
fysiska och rumsliga egenskaper också från andra
utgångspunkter och synvinklar.

Metod
Den antikvariska konsekvensbedömningen av planförslaget har utgått från sju synbilder som visar områdets
fysiska och rumsliga kulturmiljöegenskaper som uttryck
för riksintresset Lindholmen.
Detaljplaneförslaget beskrivs och miljöbedöms med
dess konsekvenser för synbildernas olika fysiska och
rumsliga egenskaper, vilka även sammanfattas i en
matris. Den bedömningsmetod som använts har uppdelats i två steg. Det första steget har en beskrivande
karaktär, där läsbarheten strukturerats relativt vilka
egenskaper i synupplevelsen som påverkas och på
vilket sätt. Därefter görs en samlad bedömning av
påverkansgraden. Bedömningarna sker utifrån fysisk
och visuell påverkan relaterat de åtgärder som detaljplanen föreslår och har indelats i en femgradig skala
enligt följande: ingen, marginell, måttlig, stor, mycket
stor. Det efterföljs av en avslutande analys av vilka
konsekvenser påverkan i synbilderna får för riksintressets samlade uttryck. Det kompletteras också med
en kommentar om påverkan på de övriga kulturmiljövärdena inom och runt riksintresseområdet.
Gestaltningsförslag som tas fram i senare skede ska
arbetas in i synbilderna så att påverkan på kulturmiljöegenskaperna och vilka konsekvenser det medför för
riksintresset kan följas och analyseras under processen.
Synbilderna fungerar på så vis som studiegrund för
framtida gestaltningsarbete.

LÄSANVISNING
Den antikvariska miljökonsekvensbeskrivningen
inleds med en samlad bedömning av planförslagets
konsekvenser för riksintresset Lindholmen. Därefter
redogörs för förut- sättningarna genom en beskrivning
av områdets kultur- historiska värden, uttryck för riksintresset och övriga kulturvärden samt en kortfattad
beskrivning av det aktuella planförslaget. Det följs av
den antikvariska konsekvensbedömningen av planen
samt förslag till åtgärder som kan minska de negativa
konsekvenser som planförslaget bedöms medföra.
Synbilderna som ligger till grund för den antikvariska
konsekvensbedömningen finns redovisade med en
nulägesbild och ett fotomontage som ett eget avsnitt i
slutet av rapporten.

Riksintresseområdet följer i stort den avgränsning och
motivering till det bevarandeområde som är utpekat i
Göteborgs stads bevarandeprogram (Kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse i Göteborg -Ett program för
bevarande, Göteborgs stad 1999).
Följande utredningar har tagits fram som belyser kulturhistoriska aspekter av utredningsområdet:
•

Lindholmen Kultur- och stadsbildsanalys, Melica 201212-13. Kulturmiljöunderlag för prövning av detaljplan för
bostäder vid Plejadgatan. Utredningen har en kortfattad
historik och huvudinnehållet utgörs av 8 stycken vandringar som beskrivs med hjälp av bilder längs vägen.

•

MKB – bilaga, Kulturmiljö, detaljplan för Karlavagnsplatsen. Diarienummer 1214-0735/13. Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret. Man har valt att utreda planförslagets
visuella påverkan på berörda riksintressen.

•

Karlavagnsplatsen – kulturhistorisk stadsbildsanalys
Förstudie Melica 2015-11-25. Genom olika vyer beskrivs
hur tre riksintresseområden påverkas av Karlavagnstornet.
Riksintresset för Lindholmen är en av dessa.

•

Kulturmiljöunderlag LINDHOLMEN, Inför program för stadsutveckling, STUP lindholmen, Göteborgs Stadsmuséum
2017:02. Programmet omfattar Lindholmen och delar av
Lundbyvassen med Götaverksområdet. Befintliga byggnader inom f d Lindholmens varv och kv Propellern beskrivs.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Kulturhistoriska värden
En del av planområdet ligger inom riksintresse för
kulturmiljövården, Lindholmen [O 2:3]. Ett område av
riksintresse enligt Miljöbalkens (MB) kap. 3 är en kulturmiljö där ett betydelsefullt historiskt skeende eller företeelse särskilt väl går att utläsa eller uppleva i dagens
landskap. Riksintresset ska enligt MB 3 kap. §6 så långt
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada kulturmiljön. Riksintresset Lindholmen motiveras
på följande vis: “ Bostadsområde för arbetarna vid Lindholmens varv, som visar varvsarbetarnas levnadsförhållanden under 1800-talets senare del, med självbyggeri i de bohuslänska fiskelägenas tradition men
också bebyggelse efter planmässig stadskaraktär.” Se
fullständig riksintressebeskrivning och avgränsning på
sida 10. Länsstyrelsen i Västra Götalands län tog 1992
fram ett kunskapsunderlag med fördjupningar av riksintressen för kulturmiljövården i Göteborg (Kulturmiljöer
av riksintresse, Länsstyrelsen i Göteborg och Bohuslän
rapport 2008:8), däribland Lindholmen.

7

Designtävling
I juryns bedömning av inbjuden projekttävling för design
av linbanan framgår att man anser det viktigt att ”Linbanan ska ges en platsspecifik utformning av mycket hög
kvalitet…” I det vinnande förslaget skriver juryn: ”Förslaget visar en förståelse för stadens historia och
stadssiluett. Byggen av höga konstruktioner i Göteborg
har ofta haft fackverk som princip med exempel i hamnens kranar men även vertikala stora konstruktioner. ”
”Stationerna saknar den poesi som tornen visar och det
finns delar i stationslösningarna som juryn anser bör
kunna utvecklas vidare för att uppnå sin fulla potential.”

SAMMANFATTNING
SAMLAD BEDÖMNING AV
PLANFÖRSLAGET
Stationens placering inom riksintresseavgränsningen
får stor fysisk och visuell påverkan på läsbarheten och
upplevelsen av riksintresset Lindholmen. Stationsvolymen skapar en barriäreffekt mot LIndholmens bebyggelse från nordost. Ett nytt mönster i stadens siluett
bildas med de höga tornen som sammanbinds av linor
där gondoler kommer att röra sig. Tornen är placerade
utanför riksintresseavgränsningen men får visuell
påverkan på upplevelsen av riksintresset i siktlinjer från
söder och sydväst.

Station vid Lindholmen
I nuläget är siktlinjerna mot riksintresset och mötet
mellan arbetarbebyggelsen på berget och den forna
arbetsplatsen på plan mark fria. Det gör att de topografiska förutsättningarna som präglat områdets bebyggelseutveckling och som utgör en betydelsefull gräns
mellan Lindholmens bebyggelse och verksamhetsområdet nedanför kan upplevas. Placeringen av den nya
stationen för linbanan skapar på så vis en barriär som
gör att upplevelsen och läsbarheten av detta begränsas
betydligt. Höjdmässigt är stationsvolymen i paritet med
de nyare bostadshusen utmed Lindholmsallén vilket
medför att den kommer att skymma stora delar av den
riksintressanta bebyggelsen på Lindholmsberget som
speglar 1800-1900-talets levnadsförhållanden för
arbetarbefolkningen som levde i stadsdelen. Det medför också att stationen kommer att bilda en tydlig fond
för Verkmästaregatan, en av de raka gatorna inom riksintressets bostadskvarter på Lindholmen.
Stationen och dess kringytor kommer att ligga nära
slänten nedanför Lindholmens bebyggelse. Del av den
befintliga naturmarken kommer att ianspråktas för gata
och torg. Användningsbestämmelsen Torg kan medföra
att mindre byggnader uppförs vilket bedöms olämpligt.

Sammantaget bedöms stationen genom dess volym och
placering enligt planförslaget påverka läsbarheten och
upplevelsen av riksintresset på ett betydande vis vilket
medför att de negativa konsekvenserna bedöms bli
stora.
Detaljplanen anger endast byggbar yta och höjd för stationsbyggnaden. Utformningsbestämmelser alternativt
utformningsbeskrivning kommer, enligt stadsbyggnadskontoret, med i granskningsskedet. Den negativa påverkan kan mildras genom en utformning som
har hög arkitektonisk höjd där stationen upplevs som
ett positivt tillskott. Se vidare sida 20-21.

Tornen
Från Södra Älvstranden, Göta Älv och från kajen vid
Eriksberg upplevs flera av riksintresset Lindholmens
centrala värden. Den småskaliga arbetarbebyggelsen på
Slottsberget, torrdockan och före detta varvsbyggnader
på Skatberget exponerar sig mot älven. Slottsbergets
tydliga topografi är ett signum för Lindholmen mot
staden.
Torn B och C är placerade före och efter linbanestationen och skapar tillsammans med linorna ett nytt
tillägg i stadslandskapet. Den väl synliga linjedragningen i luftrummet och de höga tornen påverkar
hur den väl sammanhållna kulturmiljön upplevs från
omgivande stads- och älvrum. Linbanans torn och linor
kommer att vara betydligt högre än bebyggelsen på
Lindhomen och Sottsberget. Det medför att de höjdmässigt bildar ett storskaligt tillägg gentemot den
småskaliga miljön på Slottsberget och utgör bakgrund
till denna. Bergets runda och jämna form får konkurrens av de höga tornen med linornas hängande form.
Sammantaget innebär det att möjligheten att uppleva
centrala uttryck för riksintresset försvagas. Placeringen
av torn B och C bedöms få måttlig visuell påverkan på
läsbarheten och upplevelsen av riksintresset
Lindholmen.
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Placeringen av torn C kommer även få en visuell påverkan av kulturmiljön inifrån riksintresset. Tornet kommer genom sin höjd och den relativt nära placeringen
bli en del av blickfånget mot Lindholmens herrgård sett
från söder och sydost. De negativa konsekvenserna för
läsbarheten och upplevelsen av såväl herrgården som
egen miljö och sambandet till bostadsmiljön för varvs-,
hamn- och industriarbetarna bedöms bli måttliga.

Övriga kulturhistoriska värden
Planförslaget bedöms inte få några negativa konsekvenser för upplevelsen av områdets övriga kulturhistoriska
värden såsom det forna varvsområdet med bevarad
bebyggelse och resterna av stapelbäddsområdet.

Sammanfattande matris
Matrisen sammanfattar bedömda konsekvenser av planförslagets åtgärder utifrån de sju synbilder/vyer som
utgjort grund för analysen. Synbilderna visar områdets
fysiska och rumsliga kulturmiljöegenskaper som
uttrycker riksintresset Lindholmen och finns redovisade
i rapporten på sidorna 22-37.

SYNBILD 1

STATION
Vid cirkulationsplatsen,
Lindholmsallén.
TORN B
I hamnbassängen vid
Diagonalen, Lindholmen
TORN C
Vid cirkulationsplatsen
Polstjärnegatan och
Stenbocksgatan.

SYNBILD 2

SYNBILD 3

SYNBILD 4

SYNBILD 5

SYNBILD 6

SYNBILD 7

Fysisk
påverkan
Ingen

Visuell
påverkan
Ingen

Fysisk
påverkan
Ingen

Visuell
påverkan
Marginell

Fysisk
påverkan
Ingen

Visuell
påverkan
Ingen

Fysisk
påverkan
Ingen

Visuell
påverkan
Ingen

Fysisk
påverkan
Stor

Visuell
påverkan
Mycket stor

Fysisk
påverkan
Ingen

Visuell
påverkan
Ingen

Fysisk
påverkan
Stor

Visuell
påverkan
Stor

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Måttlig

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Måttlig

Ingen

Måttlig

Ingen

Marginell

Ingen

Ingen

Ingen

Måttlig

Ingen

Ingen

Planförslagets konsekvenser relativt riksintresset
bedöms utifrån följande skala:
Ingen konsekvens. Möjligheten att utläsa eller
uppleva riksintresset förblir intakt.
Marginell konsekvens. Åtgärden påverkar
endast en mindre betydande del av riksintressets värde vilket innebär att möjligheten
att utläsa eller uppleva riksintresset försvagas i
mindre utsträckning.
Måttlig konsekvens. Åtgärden påverkar mindre
strategiskt viktiga delar av riksintressets värde
vilket innebär att möjligheten att utläsa eller
uppleva riksintresset delvis försvagas.

Stor konsekvens. Åtgärden påverkar strategiskt
viktiga och centrala delar av riksintressets
värde vilket innebär att möjligheten att utläsa
eller uppleva riksintresset försvagas på ett
betydande vis.
Mycket stor konsekvens. Åtgärden påverkar
strategiskt viktiga och centrala delar av riksintressets värde vilket innebär att möjligheten
att utläsa eller uppleva riksintresset försvinner
eller försvåras på ett betydande vis.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Riksintresset Lindholmen o 2:3
Motiveringen för riksintresset
Bostadsområde för arbetarna vid Lindholmens varv,
som visar varvsarbetarnas levnadsförhållanden under
1800-talets senare del, med självbyggeri i de bohuslänska fiskelägenas tradition men också bebyggelse
efter planmässig stadskaraktär.
Uttryck för riksintresset
Torrdockan mot älven - insprängd 1875, senare utvidgad - och andra lämningar av varvsmiljön. Slottsbergets
bebyggelse som visar hur de inflyttade varvsarbetarna
i sitt anvisade bostadsområde tagit med sig byggnadsskicket i de bohuslänska kustsamhällena, men också
mer planmässigt på bergets någorlunda jämna hjässa.
Den lägre inlandsplatån med större, avlånga kvarter och
ett strikt radsystem av fritt liggande trähus i 2-3
våningar av olika varianter (o.1885-90), blandade med
landshövdingehus (o.1900-20). Planmönstret och
bebyggelsens karaktär, De verandaliknande förstugorna
mot gården och staketinhägnade planteringar mot
gatan. “Aftonstjärnan“, arbetarnas eget Folkets Hus från
1902.

Riksintressets berättelse
Riksintresset Lindholmen representerar framförallt
en typisk bostadsmiljö för industri-, hamn- och
varvsarbetare. Det berättar genom bevarad bebyggelse
och spår från varvsverksamheten om närheten mellan
bostadsmiljö och arbetsplats. Det före detta varvet
låg på plan mark och arbetarbebyggelsen på bergens
höjder. Trots höjdskillnader var arbetsplatsen alltid
nära med liv och rörelse från varvet och med kranar
och båtskrov som tornade upp sig i gatornas slut. Den
bevarade arbetarbebyggelsen har vuxit fram i direkt
anslutning till arbetsplatsen, genom självbyggeri och
utan överordnad planering. Det är en bebyggelsemiljö
med stark traditionell göteborgskaraktär av ett slag
som försvunnit i många liknande arbetarstadsdelar.
Lindholmens herrgård är också en del av riksintresset.
Inbäddat i delar av den bevarade trädgården ligger
mangårdsbyggnaden från 1850. Den är samtida med
varvets grundande men berättar samtidigt om tiden
före varvets utveckling på platsen. En tid då omgivningarna istället var präglade av jordbruk.
Gården Förmansgatan 1973, vy mot varvet. Gbg Stadsmuseum

Riksintressets avgränsning, Länsstyrelsens webb-GIS.

Pojkar på Stigbergskajen. Flytdocka på Lindholmens varv 1946.
Gbg Stadsmuseum
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Torrdockan mellan Skat- och Slottsberget i slutet av 1800-talet.
Gbg Stadsmuseum

Övriga kulturhistoriska värden
Det forna produktionsområdet ligger nedanför bostadsbebyggelsen på bergen. Området har stor betydelse för
förståelsen av platsen och för det historiska skede och
den berättelse som motiverar riksintresset; sambandet
mellan bostadskvarter och den forna arbetsplatsen.
Det är ett område som genomgått många förändringar
under varvets tid på platsen.
Idag finns ett antal före detta varvsbyggnader från
1940- och 50-talen bevarade. Sedan varvsverksamheten lades ner har de bevarade byggnaderna fått ny
användning och området har förtätats med nya byggnader. Omvandlingen av området har skett på ett kvalitativt och medvetet sätt där ny arkitektur samspelar
med de bevarade varvsbyggnaderna. Hela området
präglas av de nästan kvartersstora byggnaderna med
en jämn byggnadshöjd och tydlig riktning mot älven
och vattenrummet. Bebyggelsen är även sammanhållen
genom det genomgående användandet av tegel och
plåt som fasad- och takmaterial. Från älven och Södra
Älvstranden utgör det forna varvsområdets nuvarande
bebyggelse en jämn siluett som står i kontrast till den
småskaliga bebyggelsen på bergen.
Resterna av stapelbäddarna har fått ligga orörda och
ger sitt bidrag till berättelsen av platsens tidigare verksamhet. Står man vid strandkanten och tittar upp mot
Lindholmsskolan kan omfattningen av stapelbäddarna
och dess utbredning fortfarande upplevas vilket ger en
bild av hur stora fartyg som har byggts på varvet då det
var verksamt.

Fartyg på stapelbädd, årtal okänt. Gbg Sjöfartsmuseum
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Identifierade uttryck för Lindholmens
kulturhistoriska värden

Fysiska och visuella uttryck för
riksintresset Lindholmen:

Riksintresset Lindholmen är en sammanhållen och
pedagogisk kulturmiljö med en tydlig berättelse från
ett viktigt historiskt skede i Göteborgs historia. Miljön
och den riksintressanta berättelsen är lättillgänglig och
kan upplevas såväl inom området som på ett större
avstånd utifrån. I föreliggande kulturmiljöutredning
(Linbanan -Station Lindholmen, Tyréns 2017) identifierades riksintresset Lindholmens kulturmiljöegenskaper
och sammanfattades som ett antal fysiska och visuella
uttryck. Likaså de kulturhistoriska värden som har stor
betydelse för förståelsen av platsen och för det historiska skedet, berättelsen, som motiverar riksintresset.

•

Lindholmen Herrgård: Speglar områdets historia före
varvets utveckling på platsen. Bevarad mangårdsbyggnad
från ca 1850. Delar av gårdens trädgård bäddar in bebyggelsen och skärmar av mot det f.d. industri- och varvsområdet.

•

Arbetarbebyggelse på Slottsberget: Den äldsta bostadsbebyggelsen, självbyggeri från 1800-talets mitt. Speglar
industri-, hamn- och varvsarbetarnas levnadsförhållanden
men berättar också om tidens byggnads- och hantverkstradition. Ett oreglerat bebyggelsemönster med småskalig
trähusbebyggelse i 1-2 våningar anpassad efter den branta
topografin. Typiska karaktärsdrag är terrasserade trädgårdar, ljusa kulörer, sadeltak, förstukvistar, småspröjsade
fönster, uthus etc.

•

Arbetarbebyggelse på Lindholmen: Bostadsmiljö från
sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Bostadsbebyggelse tillsammans med bevarade allmänna byggnader som skolor,
Folkets hus ”Aftonstjärnan” och ”Hamnarbetarkontoret”
berättar om industri-, hamn- och varvsarbetarnas levnadsförhållanden och områdets utveckling i takt med varvets.
Planmässigt bebyggelsemönster med kvartersindelningar
och tydliga gator. Flerfamiljshus i 2-4 våningar, trä och
landshövdingehus. Typiska karaktärsdrag är gröna gaturum med planteringar framför husen, ljusa fasader, röda
tegel- och plåttak, förstukvistar, uthus och uthuslängor,
fasad- detaljer, dekorativa fönstersättningar etc.

•

Spår efter varvsverksamheten: Torrdockan insprängd
mellan Slotts- och Skatberget. Skatbergets varvsanknutna
bebyggelse, disponentvillan och huvudkontor. Sannegårdshamnen och Slottsbergets kaj- och strandkanter som
levt kvar genom århundraden.

•

Topografiska förutsättningar: Områdets tydliga gräns
mellan bostadsmiljöer på berg och det forna varvsområdet,
arbetsplatsen på plan mark. Slottsbergets jämna siluett
med klättrande småskalig bebyggelse utmed de branta
sluttningarna. Bergen och bebyggelsens nära kontakt med

Lindholmens planmässiga bebyggelsemönster.

Dessa fysiska och visuella uttryck utgör bedömningsgrund i konsekvensbedömningen av planförslaget.

Varvets f.d. huvudkontor på Skatbergets krön.

älven.

Slottsbergets bebyggelse utmed bergets branta sluttningar.

Lindholmens herrgård, bevarad mangårdsbyggnad från 1850.
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•

Utblickar från arbetarbebyggelsen mot varvsområdet/
arbetsplatsen och älven: Viktigt för upplevelsen av och
förståelsen för sambandet och den direkta närheten mellan
bostadsmiljö och arbetsplats.

•

Siktlinjer och samband: Siktlinjer från omgivande älvoch stadsrum är viktiga för upplevelsen av riksintresset
Lindholmen som helhet och placerar området i ett större
historiskt perspektiv.

Lindholmens herrgård

Uttryck för övriga kulturhistoriska
värden:
•

Varvets byggnader: Bevarade varvsbyggnader från 1940och 50-talen med stor betydelse för förståelsen av platsen,
det historiska skede och den berättelse som motiverar
riksintresset. Typiska karaktärsdrag är storskaligheten,
tegel och plåt som fasad- och takmaterial, flacka tak, tydlig
riktning mot älven och vattnet.

•

Stapelbäddsområdet: De öppna ytorna som tidigare var
område för stapelbäddar speglar platsens tidigare verksamhet. Det är betongytor som sluttar svagt mot kajkanten och
älven med betongfundament, järnskoningar och spår av
kranbanor.

Arbetarbebyggelse
Lindholmen

Topografiska förutsättningar

Utblickar

Varvets byggnader

Arbetarbebyggelse
Slottsberget

Stapelbäddsområde
Spår efter
varvsverksamhet
Siktlinjer och Samband

Före detta plåtvekstad inom det forna varvsområdet.
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Riksintresse

BESKRIVNING AV PLANFÖRSLAG
Stationen vid Lindholmen
Lindholmens linbanestation kommer att placeras vid
cirkulationsplatsen vid Lindholmsallén. En oregelbunden rektangulär yta med en högsta totalhöjd är angiven. Höjden är satt till 27,2 meter över angivet nollplan.
Omkringliggande ytor ligger på +2,1 meter. Det innebär
att linbanestationens högsta delar är cirka 25 meter.
Användningsbestämmelser för stationen är C, Centrum
och T, Linbanestation, inkluderar resenärsservice och
stationens stödjande driftsfunktioner.
Stationen vid Lindholmen är en mittstation där linbanetrafiken skall passera igenom vilket kommer att
påverka stationens form och utbredning. Den ingår och
skall integreras som en del av Västrafiks kollektivtrafiksystem. I planhandlingen beskrivs stationens innehåll. I
bottenplanet på stationsbyggnaden finns det möjlighet
för verksamheter. Två verksamhetslokaler, till exempel kiosk och café, ingår i Västtrafiks resenärsservice,
men här finns även utrymme för till exempel en lunchrestaurang med uteservering i ett soligt sydvästläge.
Verksamhets- lokalerna ska vara tillgängliga även utifrån. Stationen kommer även att innehålla toaletter för
resenärer, soprum och trapprum ner till källarplan samt
upp till personalutrym- men på entresolplan. Kring
fundamentet finns möjlighet för verksamheter alternativt ett cykelhotell med eventuell cykelverkstad.
Omkringliggande ytor har fått beteckningen Torg, som
får underbyggas med linbanestation. Närmast Lindholmsberget väster om stationen läggs en ny yta för
gata in. Väster om denna skall en yta för torg läggas in
som gränsar till befintlig naturmark.

Torn B
I detaljplan för linbana mellan Järntorget och Lindholmen finns bestämmelser för både torn och station.
Tornet ska placeras i hamnbassängen mot Diagonalen
och ansluta till kajkanten där det idag är uppbyggda
avsatser i trä för promenad och vistelse. Beteckning
”torn” i planbestämmelserna innebär att ett linbanetorn
får uppföras upp till en höjd av 130 meter över angivet
nollplan. Inom vattenområdet kring tornet får anordning för bryggor, kaj, gång- och cykeltrafik, linbanetorn
och påseglingsskydd anordnas. Planen saknar utformningsbestämmelser för tornet.

Torn C
Tornet norr om stationen vid Lindholmen ingår i detaljplan för linbana mellan Lindholmen och Lundby. Tornet
har benämningen torn 1 och är lokaliserat till den södra
delen av cirkulationsplatsen vid Polstjärnegatan och
Stenbocksgatan. Enligt detaljplanens bestämmelser får
ett linbanetorn uppföras till en höjd av + 125 meter
över angivet nollplan. Lokaliseringen medför att cirkulationsplatsen behöver flyttas till ett läge längre österut.
I övrigt kommer befintliga funktioner med gång- och
cykelvägar att finnas kvar längs bilvägen, dock i något
förskjutet läge.

Utsnitt från plankarta, Torn C, DP Linbana mellan Lindholmen och
Västra Ramberget, SBK 2018.

Linor och gondoler
Linornas läge i luften regleras genom ändringar av
befintliga detaljplaner. Det planeras att 36 stycken
gondoler skall trafikera linbanan. Det blir cirka 2-3 gondoler per delsträcka och riktning.

I planhandlingen framgår att stadsbyggnadskontoret
har för avsikt att införa utformningsbestämmelser till
granskningsskedet.

Illustrationsritning, DP Linbana mellan Järntorget och Lindholmen,
Koncept SBK 2018.
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Fördröjningsyta för tillfällig
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2Plankarta, DP Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (station och torn),SBK 2018
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ANTIKVARISK KONSEKVENSBEDÖMNING AV PLANFÖRSLAG
STATION LINDHOLMEN
Åtgärd enligt planförslaget och effekt/
påverkan på riksintresset
Stationen vid Lindholmen ska placeras vid cirkulationsplatsen vid Lindholmsallén. Planen redovisar en
oregelbunden rektangulär yta med en högsta totalhöjd
på cirka 25 meter. Markanvändningen inkluderar utöver
station resenärsservice och stödjande driftsfunktioner.
Omkringliggande ytor har beteckningen torg och planen medför att befintlig gatusträckning ändras. En ny
gata nära slänten mot Lindholmens bostadsbebyggelse
anläggs. Bedömdningarna utgår från synbilderna på
sidorna 22-37.
Fysisk påverkan på riksintresset:
• Stationen ligger inom riksintressegränsen och får
stor påverkan på upplevelsen av den riksintressanta
bebyggelsen på Lindholmen genom den barriäreffekt stationen åstadkommer. Stationens läge i
nära anslutning till foten av Lindholmen gör intrång
i det respektavstånd som behövs för att säkerställa
upplevelsen av de topografiska förhållandena.
•

Användningen av marken med torgyta närmast
slänten kan skapa otydlighet mellan naturmarken
och den intensiva hållplatsfunktionen.

Konsekvenser för riksintresset
Tillkommande station bedöms få stora negativa konsekvenser på riksintressets värden (Lindholmens arbetarbebyggelse, topografiska förutsättningar:
Stationen kommer att ha stor påverkan på riksintresset
från siktlinjer på Karlavagnsgatan och Lindholmsallén. I
nuläget är siktlinjerna mot riksintresset och mötet mellan arbetarbebyggelsen på berget och den forna arbetsplatsen på plan mark fria. Stationsvolymen kommer att
ligga som fondmotiv för gatorna och bilda en barriär
framför Lindholmsberget. Det gör att upplevelsen av
de topografiska förutsättningarna som utgör en betydande gäns mellan bostadsbebyggelse och tidigare
verksamhet begränsas betydligt. Det medför också att
förståelsen för områdets historiska funktionsuppdelning och bebyggelseutveckling försvåras. Höjdmässigt
är stationsvolymen i paritet med de nyare bostadshusen
utmed Lindholmsallén vilket medför att den kommer att
skymma den riksintressanta bebyggelsen på Lindholmsberget. Sammantaget bedöms stationsvolymen påverka
läsbarheten och upplevelsen av riksintresset på ett
betydande vis vilket medför att de negativa konsekvenserna bedöms bli stora.

Trappa upp till Verkmästaregatan och Lindholmens bostadskvarter.

Visuell påverkan på riksintressets läsbarhet och
upplevelse:
•

Stor effekt på den visuella upplevelsen av Lindholmens bostadsbebyggelse. Effekten bedöms
stor eftersom den nya stationsvolymen kommer
att bilda en barriär som bryter av de visuella sambanden mellan bostadsmiljön på Lindholmens berg
och det forna verksamhetsområdet på plan mark.
Lindholmsskolan som karaktärsbyggnad för riksintresset och som ett landmärke för Lindholmen
kommer också att skymmas av stationsvolymen.

Bilden visar platsen för linbanas station. Lindholmens bergsslänt med naturmark utgör en gördel som håller ihop riksintressets
bebyggelsemiljö och samtidigt utgör övergång till det plana omlandet.
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TORN B
Åtgärd enligt planförslaget och effekt/
påverkan på riksintresset
Tornet ska placeras i hamnbassängen vid Diagonalen
och ansluta till kajkanten där det idag är uppbyggda
avsatser i trä. Tillkommande torn får uppföras upp
till en höjd av 130 meter över angivet nollplan. Inom
vattenområdet kring tornet får anordning för bryggor,
kaj, gång- och cykeltrafik samt påseglingsskydd anordnas. Bedömdningarna utgår från synbilderna på sidorna
22-37.

Konsekvenser för riksintresset:
Tillkommande torn bedöms få måttliga negativa konsekvenser på riksintressets värden (Slottsbergets-och
Lindholmens arbetarbebyggelse, topografiska förutsättningar:
Tornet skapar genom skala, konstruktion och sammanlänkningen med linorna mellan linbanans torn
(Torn B och C) och station ett tillägg som utmärker
sig i förhållande till det befintliga stadslandskapets
skala och morfologi. Flera strategiska vyer och siktlinjer mot riksintresset kommer att påverkas av den nya

väl synliga linjedragningen i luftrummet och de höga
tornen. Det påverkar hur den väl sammanhållna kulturmiljön uppleves från omgivande stads- och älvrum.
Det storskaliga tornet kontrasterar gentemot den
småskaliga trähusbebyggelsen som klättrar upp utmed
Slottsbergets branta slänter. Sammantaget innebär det
att möjligheten att uppleva centrala uttryck för riksintresset försvagas vilket medför att de negativa konsekvenserna för läsbarheten och upplevelsen av riksintresset bedöms bli måttliga.

Fysisk påverkan på riksintresset:
• Åtgärden medför ingen fysisk påverkan på riksintressets värden.
Visuell påverkan på riksintressets läsbarhet och
upplevelse:
•

Måttlig effekt på den visuella upplevelsen av Slottsbergets småskaliga bostadsbebyggelse. Effekten
bedöms måttlig eftersom tornets placering och
skala innebär en kontrast gentemot bebyggelsens
småskalighet.

•

Måttlig effekt på den visuella upplevelsen av Slottsbergets karaktäristiska siluett i stads- och älvrummet genom tornets skala och hur dess linor försvinner in bakom bergets jämna siluett.

Tornen i förhållande till riksintresset Lindholmen med Slottsberget i förgrunden. Torn B till höger i bild. Se även sidorna 30-31.
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TORN C
Åtgärd enligt planförslaget och effekt/
påverkan på riksintresset
Tornet ska placeras i den södra delen av den nuvarande
cirkulationsplatsen vid Polstjärnegatan och Stenbocksgatan. Tillkommande torn får uppföras upp till en höjd
av 125 meter över angivet nollplan. Tillägget medför
att cirkulationsplatsen flyttas längre österut. Bedömningarna utgår synbilderna sidorna 22-37.
Fysisk påverkan på riksintresset:
• Åtgärden medför ingen fysisk påverkan på riksintressets värden.

Konsekvenser för riksintresset
Tillkommande torn bedöms få måttliga negativa konsekvenser riksintressets på värden (Slottsbergets-och
Lindholmens arbetarbebyggelse, topografiska förutsättningar:
Tornet skapar genom skala, konstruktion och sammanlänkningen med linorna mellan linbanans torn
(Torn B och C) och station ett tillägg som utmärker sig
i förhållande till det befintliga stadslandskapets skala
och morfologi. Flera strategiska vyer och siktlinjer mot
riksintresset kommer att påverkas av den nya väl synliga linjedragningen i luftrummet och de höga tornen
och påverkar på så vis hur den väl sammanhållna kul-

turmiljön uppleves från omgivande stads- och älvrum.
Det storskaliga tornet kontrasterar framförallt gentemot
den småskaliga trähusbebyggelsen som klättrar upp
utmed Slottsbergets branta slänter men också mot
Lindholmens arbetarbebyggelse. Sammantaget innebär
det att möjligheten att uppleva centrala uttryck för riksintresset försvagas något vilket medför att de negativa
konsekvenserna för läsbarheten och upplevelsen av
riksintresset bedöms bli måttliga. Torn C får påverkan
i fyra av de sju synbilderna, varav måttlig effekt i tre
av dessa. Detta medför dock ingen kumulativ effekt
avseende påverkan.

Visuell påverkan på riksintressets läsbarhet och
upplevelse:
•

Måttlig effekt på den visuella upplevelsen av
Slottsbergets småskaliga bostadsbebyggelse och
Slottsbergets karaktäristiska siluett i stads- och
älvrummet. Tornets placering och höjd innebär en
kontrast gentemot bebyggelsens småskalighet och
genom hur det bryter av bergets jämna siluett.

Torn C i förhållande till Slottsberget sett söderifrån. Se även sid. 26-27 och 30-31.
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VYER INIFRÅN RIKSINTRESSET
Utöver de studerade synbilderna med fotomontage
bedöms också att utblickar från Lindholmens berg mot
stationsläget kommer att påverkas. Tillkommande torn
bedöms påverka upplevelsen av Lindholmens Herrgård
Lindholmens herrgård återspeglar hur området på
Lindholmen brukades före varvets utveckling. Genom
visuella samband mellan herrgården och Lindholmens
arbetarkvarter kan områdets historiska utveckling
från jordbruk till varv- och industriverksamhet förstås.
Det höga tornet kommer genom sin storskalighet och
den relativt nära placeringen att höja sig över den
småskaliga miljön och bli en del av blickfånget mot
Lindholmens herrgård sett från söder och sydost, se
bild ovan. De negativa konsekvenserna för läsbarheten
och upplevelsen av såväl herrgården som egen miljö
och sambandet till bostadsmiljön för varvs-, hamn- och
industriarbetarna bedöms bli måttliga.

Hörnet PLåtslagaregatan - Gjutaregatan.

Bilden till höger är tagen inifrån riksintresset på Verkmästaregatan och vi omges av de bostadskvarter som
uppfördes av och för de varvs-, hamn- och industriarbetare som levde och verkade här. Vi ser hur arbetarbebyggelsen på Lindholmsberget möter det före detta
verksamhetsområdet. Det rätvinkliga och planmässiga
gatumönstret skapar klara utblickar mot verksamhetsområdet nedanför Lindholmsberget. Uppvuxna träd i
slänten markerar gräns mellan bostadsbebyggelsen på
Lindholmen och verksamhetsområdet.
Linbanestationen kommer att ha visuell påverkan inifrån bebyggelsen då den bildar en tydlig fond i de raka
gatorna. Storleken av påverkan kommer att bli avhängig
hur utformningen av byggnaden blir. Historiskt har det
funnits stora fartygsbyggen på det före detta varvet
som varit fondmotiv i gatorna. Effekten bedöms bli
måttlig. Det långsträckta P-huset kommer att rivas och
kan ge vissa positiva effekter för öppenheten mot de
befintliga tegelbyggnaderna inom campusområdet.
Verkmästaregatan, vy mot norr.
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Lindholmens herrgård, vy mott norr.
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Stationen kommer att skymma den riksintressanta
bebyggelsen på Lindholmsberget. Barriäreffekten skall i
möjligaste mån mildras. Stationen bör utformas så det
ges möjlighet till siktlinjer främst i höjd med gaturummet, det kan exempelvis göras med transparanta delar
eller öppningar. Den bör också få en utformning som
spelar an på platsens historia. Det kan vara varvsproduktionen med båtskrov, kranar och stöttor eller industrins arkitektur. En form och arkitektonisk avvägning
som kan tas i beaktande är att pröva att låta bottenvåningen vara mindre än överbyggnaden där gondolerna
passerar.

•

Ka

STATION OCH PLATSBILDNING VID
LINDHOLMEN
Stationsbyggnaden kommer genom sitt läge inom och
i anslutning till riksintresseområdet få stor fysisk och
visuell påverkan på uttryck för riksintressets värden.
Stationens arkitektoniska utformning kommer att ha
stor betydelse för upplevelse och acceptans för en helt
ny funktion i staden. Det finns inga givna förebilder
för en linbanestation i stadsmiljö. Det är angeläget att
detaljplanen möjliggör en arkitektoniskt väl genomarbetad stationsbyggnad. Det är dock svårt att exakt
fånga in detta i en planbestämmelse. Framgångsfaktorerna för genial och god arkitektur ligger också i processen och samarbetet mellan arkitekt, konstruktör och
stadens förvaltningar. Med en väl genomtänkt arkitektur kan stationens negativa påverkan på riksintresset
mildras.
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FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Den nya stationsvolymen skymmer delar av Lindholmens bebyggelse.
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Intressanta former från ny bebyggelse och
fartygsbyggande.

W1

TORNEN
Tornen blir höga konstruktioner som sticker upp i
anslutning till Lindholmen. De ligger utanför riksintresseavgränsningen men kommer att ha visuell
påverkan på de kulturhistoriska miljöerna.
Tornen som var med i det vinnande förslaget är en
vriden fackverkskonstruktion på tre ben. Vridningen
gör att formen kommer att förändras utifrån olika
siktlinjer i staden.
•

Lindholmens historiska funktion som hamn- och
varvsområde med ett myller av lyftkranar och höga
båtskrov innebar en stadsbild olik den vi ser idag. Idag
finns endast ett fåtal hamnkranar kvar på Götaverkens
före detta varvsområde. De utgör därför betydelsefulla
historiska markörer, viktiga för acceptansen av linbanans höga torn närmast älven.

En utformningsbestämmelse eller beskrivning i
planbeskrivningen bör införas i detaljplanen som
beskriver fackverkskonstruktion och form.

Ett förstärkt Göteborg
I samverkan kring järnvägstunneln Västlänken har
Trafikverket och Göteborgs Stad genom
genomförandeavtalet för detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken en uttalad målsättning att berättelsen
om riksintresset för kulturmiljön ska upplevas starkare
efter projektets slut än innan.
Riksintresset Linholmen har också en stark berättelse
som bör lyftas fram. Den riksintressanta kulturmiljön
kommer att kunna upplevas från luften genom glasrutan i en linbanegondol. I stationsbyggnaden skulle
man kunna utveckla och synliggöra berättelsen om
Lindholmen med arbetarbebyggelse och spår av tidiga
varvsrester och dess koppling till de före detta
varvsmiljöerna mot älven. Det varvshistoriska kunskapsmaterialet har en stor potential i denna berättelse.

Bild från 3D-visualiseringen av linbanan.
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SYNBILDER
I följande avsnitt har sju synbilder/vyer utvärderats
genom en jämförelse mellan nuläge och efter fotomontage som visar planförslagets sträckning med torn och
station för linbanan. Riksintressets fysiska och visuella
uttryck är sammanfattade (utförligare beskrivning
sidorna 12-15) och konsekvenserna av planförslagets
åtgärder är angivna i punktform.
Fotomontagen bygger på det vinnande förslaget i den
genomförda arkitekttävlingen. Stationsvolymen i montagen är en förenklad bild av gestaltningsförslaget från
tävlingen eftersom varken torn eller station har fått sin
slutgiltiga utformning.
Planförslagets konsekvenser för synbildernas fysiska
och rumsliga egenskaper finns sammanfattade i en
matris på sidan 9. I anslutning till respektive synbilds
fotomontage redovisas ett utdrag från denna.

1. Från Masthuggskajen
2. Från Stigbergstorget
3. Från kajen vid Göteborgs Fiskhamn
4. Från Sörhallsbergets fot
5. Från Lindholmsallén
6. Från kajen vid det före detta stapelsbäddsområdet
7. Från Karlavagnsgatan
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Synbild 1 Från Masthuggskajen
Vyn från Masthuggskajen domineras
av älvens vatten. Närheten till Göta Älv
är bärande i Riksintresset Lindholmens
berättelse. Skatbergets varvsanknutna
bebyggelse flankeras av det forna varvets
storslagna tegelvolymer. Det före detta
huvudkontoret kröner berget och blickar
fortfarande ut över området nedanför.
Mellan de storskaliga varvsbyggnaderna
syns arbetarbebyggelsen i form av landshövdingehus i raka kvarter. Linholmsskolans säregna siluett ger sig till känna
på höjden och markerar såväl stadsdelen
som riksintressets utbredning i bilden.
Det riksintressanta området har en tydlig
exponering mot älven som förstärks av
läget på berg. Den kulturhistoriska berättelsen om närheten och sambandet mellan
bostadsmiljö och arbetsplats förstärks av
det intilliggande områdets bevarade varvsbyggnader.

Identifierade uttryck för riksintresset:

Identifierade uttryck för övriga kulturhistoriska värden

•

Spår efter varvsverksamheten: Skatbergets varvsanknutna bebyggelse.

•

•

Arbetarbebyggelse på Lindholmen: Bostadsmiljö från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.
Bostadsbebyggelse och bevarade allmänna byggnader som tillsammans berättar om industri-, hamn- och varvsarbetarnas levnadsförhållanden och områdets utveckling i takt med
varvets.

Varvets byggnader: Bevarade varvsbyggnader från 1940- och 50-talen. Storskaligheten,
tegel, flacka tak, tydlig riktning mot älven.

•

Stapelbäddsområdet: Stora öppna ytor som speglar platsens tidigare verksamhet.

•

Topografiska förutsättningar: Områdets tydliga gräns mellan bostadsmiljöer på berg
och det forna varvsområdet, arbetsplatsen, på plan mark. Bergen och bebyggelsens nära
kontakt med älven och vattnet.
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STATION
TORN B
TORN C

SYNBILD 1
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

STATION
TORN B
TORN C

SYNBILD 2
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Marginell
Ingen
Måttlig

Planförslagets konsekvenser för upplevelsen riksintressets
uttryck
•

SYNBILD 3
Ingen påverkan

STATION
TORN B
TORN C

Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

STATION

SYNBILD 5
Fysisk
påverkan
Stor

Visuell
påverkan
Ingen
Ingen
Måttlig

Visuell
påverkan
Mycket stor

STATION
TORN B
TORN C

STATION

SYNBILD 4
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

SYNBILD 6
Fysisk
påverkan
Ingen

Planförslagets konsekvenser för upplevelsen av övriga
kulturhistoriska värden

Visuell
påverkan
Ingen
Måttlig
Marginell

•

Visuell
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påverkan
Ingen

Varvets byggnader: Tornet vid kajkanten avviker i skala gentemot det forna varvsområdets bevarade varvsbyggnader som bildar en jämn siluett med riktning åt vattnet. Upplevelsen av platsens forna funktion som varvsområde påverkas dock inte negativt. Historiskt
sett har området myllrat av kranar som sträckt sig ovan varvsbebyggelsen och kajkanterna.

Synbild 2 Från Stigbergstorget
Landshövdingehusen exponerar sina ljusa
fasader mot älven och tronar tillsammans
med en lägre trähusbebyggelse och Lindholmsskolan Lindholmens berg. Riksintressets arbetarbebyggelse har kvar sin
bostadsfunktion och stadsdelens barn
kan ha Lindholmsskolan som sitt lärosäte,
vilket bidrar till att vi fortsatt kan uppleva
och förstå områdets historiska berättelse.
Det före detta Lindholmens varv med
bevarade tegelbyggnader och med rester
av sluttande stapelbäddar berättar om en
varvsepok som försvann för 40 år sedan.
Det extensivt utnyttjade området med
stapelbäddar står i stor kontrast till förtätningen som skett norr om de före detta
varvsbyggnaderna. Kajerna berättar och
förstärker berättelsen om platsens tidigare
verksamhet som haft älven som arbetsfält.
Rambergets kala och bitvis trädklädda
sluttningar utan bebyggelse ingår i kompositionen.

Identifierade uttryck för riksintresset:

Identifierade uttryck för övriga kulturhistoriska värden

•

Spår efter varvsverksamheten: Skatbergets varvsanknutna bebyggelse.

•

•

Arbetarbebyggelse på Lindholmen: Bostadsmiljö från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.
Bostadsbebyggelse och bevarade allmänna byggnader som tillsammans berättar om industri-, hamn- och varvsarbetarnas levnadsförhållanden och områdets utveckling i takt med
varvets.

Varvets byggnader: Bevarade varvsbyggnader från 1940- och 50-talen. Storskaligheten,
tegel, flacka tak, tydlig riktning mot älven och vattnet.

•

Stapelbäddsområdet: Stora öppna ytor som speglar platsens tidigare verksamhet. Betongytor som sluttar svagt mot kajkanten och älven.

•

Topografiska förutsättningar: Områdets tydliga gräns mellan bostadsmiljöer på berg
och det forna varvsområdet, arbetsplatsen, på plan mark. Bergen och bebyggelsens nära
kontakt med älven.
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r

STATION
TORN B
TORN C

SYNBILD 2
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Marginell
Ingen
Måttlig

Planförslagets konsekvenser för upplevelsen riksintressets
uttryck
•

Spår efter varvsverksamheten:
Tornets (Torn C) skala och framträdande konstruktion
SYNBILD 4
konkurrerar i denna vy med det före detta varvskontorets höga läge på bergskanten vilket
Fysisk
Visuell
får en viss påverkan på upplevelsen av riksintresset.

•

Arbetarbebyggelse på Lindholmen: Torn C skiljer sig höjdmässigt från Lindholmens
STATION
Ingen
Ingen
sammanhållna bostadsbebyggelse som har en relativt enhetlig och låg skala. Det är ett för
TORN
Ingentillägg somMåttlig
miljön B
framträdande
genom dess konstruktion och placering norr om Lindholmens bostadsbebyggelse
främmande. Sammantaget medför det att upplevelsen av
TORN
C
Ingen upplevs
Marginell
ett av riksintressets viktiga uttryck minskar något.

påverkan

STATION

SYNBILD 6
Fysisk
påverkan
Ingen

Planförslagets konsekvenser för upplevelsen av övriga
kulturhistoriska värden
•

påverkan

Visuell
påverkan
Ingen
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Varvets byggnader: Stationsbyggnadens volym reser sig över de före detta varvsbyggnaderna i det forna varvsområdet. Den följer dock den närmast omgivande bebyggelsens skala
höjdmässigt vilket gör att den inte påverkar upplevelsen av det forna varvsområdet.

Synbild 3 Från kajen vid
Göteborgs Fiskhamn
Riksintresset Lindholmen med Slottsbergets småskaliga bebyggelse har ett
särskilt renodlat uttryck i vyn mot älven.
1800-talets självbyggeri med ljusa träfasader och oregelbundna bebyggelsemönster som för tankarna till de bohuslänska
kustsamhällena är en del av Slottsbergets
tydliga siluett i det storskaliga älvrummet
med storstadens puls helt nära. Berget
sträcker sig ner till kajen som möter älven.
Torrdockan skjuter in bredvid berget och
på Skatbergets krön ligger varvets före
detta huvudkontor. Symbiosen mellan
bostadsmiljö och arbetsplats blir tydligt
åskådliggjord.

Identifierade uttryck för riksintresset:
•

Arbetarbebyggelse på Slottsberget: Områdets äldsta bostadsbebyggelse, självbyggeri
från 1800-talets mitt som speglar industri-, hamn- och varvsarbetarnas levnadsförhållanden
och berättar om tidens byggnad- och hantverkstradition.

•

Spår efter varvsverksamheten: Torrdockan insprängd mellan Slotts- och Skatberget.
Skatbergets varvsanknutna bebyggelse. Sannegårdshamnen och Slottsbergets kaj- och
strandkanter.

•

Topografiska förutsättningar: Slottsbergets jämna siluett med klättrande småskalig bebyggelse. Bergen och bebyggelsens nära kontakt med älven.
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STATION
TORN B
TORN C

SYNBILD 1
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

STATION
TORN B
TORN C

SYNBILD 3
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Ingen
Ingen
Måttlig

STATION
TORN B
TORN C

STATION
TORN B
TORN C

SYNBILD 2
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

SYNBILD 4
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Marginell
Ingen
Måttlig

Visuell
påverkan
Ingen
Måttlig
Marginell

Planförslagets konsekvenser för upplevelsen riksintressets
uttryck
•

Arbetarbebyggelse
på5Slottsberget: Det norra tornet skiljer sig höjdmässigt
från SlottsSYNBILD
SYNBILD
6
bergets småskaliga
Det
Fysisk trähusbebyggelse
Visuell som är anpassad efter den branta topografin.
Fysisk
Visuell
är ett för miljön framträdande tillägg och en ny konstruktion som tornar upp sig bakom
påverkan
påverkan
påverkan
det bebyggda berget. Detta medför att upplevelsen av ett av riksintressets viktiga uttryck påverkan
minskar något.
STATION
Stor
Mycket stor
STATION
Ingen
Ingen

B
Ingen
Ingen
TORNtillsammans
B
Ingen
•TORN
Topografiska
förutsättningar:
Tornets höjd och konstruktion
med linornas Ingen
hängande
form
konkurrerar med
bergets runda topografi.TORN
Den småskaliga
bebyggelsen påMåttlig
TORN
C
Ingen
Ingen
C
Ingen
berget tvingas möta främmande formelement som är visuellt svåra att förstå. Detta innebär
att möjligheterna att tillgodogöra sig ett bärande riksintresseuttryck i synbilden påverkas
negativt. Den negativa påverkan är måttlig.

STATION

SYNBILD 7
Fysisk
påverkan
Stor

Visuell
påverkan
Stor
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Synbild 4 från Sörhallsbergets
fot
Riksintresset Lindholmen med Slottsbergets småskaliga bebyggelse har ett särskilt renodlat uttryck i vyn in mot Sannegårdshamnen. Slottsbergets småskaliga
trähusbebyggelse, självbyggeri från 1800talet med ljusa fasader och traditionella
sadeltak som för tankarna till de bohuslänska kustsamhällena klättrar upp för
de branta sluttningarna. Ett unikt inslag i
det storskaliga älvrummet och Göteborgs
stadsbild. Vyn visar Slottsbergets tydliga
topografi, en bergsknalle omgiven av vatten som en gång var en egen ö.

Identifierade uttryck för riksintresset:
•

Arbetarbebyggelse på Slottsberget: Områdets äldsta bostadsbebyggelse, självbyggeri från 1800-talets mitt som speglar industri-, hamn- och varvsarbetarnas levnadsförhållanden och berättar om tidens byggnad- och hantverkstradition.

•

Spår efter varvsverksamheten: Skatbergets varvsanknutna bebyggelse. Sannegårdshamnen och Slottsbergets kaj- och strandkanter.

•

Topografiska förutsättningar: Slottsbergets jämna siluett med klättrande småskalig
bebyggelse. Bergen och bebyggelsens nära kontakt med älven.
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STATION
TORN B
TORN C

STATION
TORN B
TORN C

SYNBILD 2
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

SYNBILD 4
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Marginell
Ingen
Måttlig

Visuell
påverkan
Ingen
Måttlig
Marginell

Planförslagets konsekvenser för upplevelsen riksintressets
uttryck
•

•

Arbetarbebyggelse
på Slottsberget:
De båda tornen med linor bildar ett storskaligt tillägg
SYNBILD
6
som kontrasterar gentemot den småskaliga trähusbebyggelsen på Slottsberget. Den negaFysisk
Visuell
tiva påverkan av upplevelsen av bebyggelsemiljön och de för området viktiga karaktärsdrapåverkan
påverkan
gen är dock måttlig.

•

STATION
Ingen
Ingen
Spår efter varvsverksamheten: Det södra tornet skiljer sig höjdmässigt från huvudkonTORN
B lägeIngen
torets höga
på Skatberget. Ingen
Upplevelsen av det forna varvets verksamhet bedöms dock
inte påverkas
negativt
TORN
C
Ingen av tillägget.
Måttlig

31

Topografiska förutsättningar: Det båda tornens höjd och konstruktion tillsammans med
linornas hängande form konkurrerar med bergets runda topografi och den småskaliga
miljön på Slottsberget. Detta innebär att möjligheterna att tillgodogöra sig ett bärande
riksintresseuttryck i synbilden påverkas negativt. Den negativa påverkan är måttlig.

Synbild 5 från Lindholmsallén
I vyn möter Lindholmens arbetarbebyggelse på berget det före detta
varvsområdet som för 50 år sedan sjöd av
fartygsproduktion och andra industriverksamheter. Idag blir mötet istället med nya
bostadshus och parkeringshus för kontors- och campusområdet. Riksintressets
planmässigt uppförda landshövdingehus
placerade utmed raka gator tar plats och
hävdar sin ställning på berget. De ljusa
femvåningshusen i sluttningen bryter mot
landshövdingehusens höjd och form och
utgör genom sitt läge en murliknande barriär mitt i riksintresset.

Identifierade uttryck för riksintresset:
•

Arbetarbebyggelse på Lindholmen: Bostadsmiljö från sent 1800-tal och tidigt 1900tal. Bostadsbebyggelse och bevarade allmänna byggnader som tillsammans berättar om
industri-, hamn- och varvsarbetarnas levnadsförhållanden och områdets utveckling i takt
med varvets.

•

Topografiska förutsättningar: Områdets tydliga gräns mellan bostadsmiljöer på berg
och det forna varvsområdet, arbetsplatsen, på plan mark.

32

STATION
TORN B
TORN C

SYNBILD 1
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

STATION
TORN B
TORN C

SYNBILD 3
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Ingen
Ingen
Måttlig

STATION
TORN B
TORN C

SYNBILD 5
Fysisk
påverkan
Stor
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Mycket stor
Ingen
Ingen

STATION
TORN B
TORN C

STATION
TORN B
TORN C

STATION
TORN B
TORN C

SYNBILD 2
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Marginell
Ingen
Måttlig

SYNBILD 4
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Ingen
Måttlig
Marginell

SYNBILD 6
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Ingen
Ingen
Måttlig

Planförslagets konsekvenser för upplevelsen riksintressets
uttryck
•

SYNBILD
Arbetarbebyggelse
på7Lindholmen: Möjligheten att uppleva bostadsmiljön på Lindholmens bergFysisk
försvåras betydligt
av den tillkommande stationsvolymen. Det uppstår en
Visuell
barriär mellan berget och omgivningen. Den visuella kontakten mellan Lindholmsallén och
Lindholmenspåverkan
bostadskvarter påverkan
bryts vilket får mycket stor påverkan på möjligheten att uppleSTATION
Stor
Stor från denna plats.
va delar av riksintressets
innehåll

B
Ingen
Ingen
•TORN
Topografiska
förutsättningar:
Möjligheten att uppleva riksintressets tydliga gräns mellan
1800och
1900-talens
bostadsmiljö
TORN C
Ingen
Ingen på Lindholmens berg och den forna arbetsplatsen på
plan mark blockeras helt i denna synbild genom stationsvolymens placering framför och
i nära anslutning till Lindholmens slänter. Stationen får mycket stor påverkan på Riksintresset.
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Synbild 6 från kajen vid det före
detta stapelbäddsområdet
Vyn domineras av den före detta stapelbädden. Stapelbädden i det före detta
varvsområdet har en närhet och en klar
riktning mot Lindholmens bebyggelse.
Lindholmsskolan med dess karaktäristiska
taksiluett ligger i fonden. Den grönskande
slänten utgör gräns mellan bostadsbebyggelsen och verksamhetsområdet. Lappade
asfaltsytor, betongfundament och rester
av rälser vittnar tillsammans med bevarade
före detta varvsbyggnader om platsens
historiska verksamhet. Riksintressets
bostadsbebyggelse och den imponerande
Lindholmsskolan visar hur nära rumsligt
förhållande det var mellan verksamhet och
bostäder.

Identifierade uttryck för riksintresset:

Identifierade uttryck för övriga kulturhistoriska värden

•

•

Varvets byggnader: Bevarade varvsbyggnader från 1940- och 50-talen. Storskaligheten,
tegel, flacka tak, tydlig riktning mot älven och vattnet.

•

Stapelbäddsområdet: Stora öppna ytor som speglar platsens tidigare verksamhet. Betongytor som sluttar svagt mot kajkanten och älven.

•

Arbetarbebyggelse på Lindholmen: Bostadsmiljö från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.
Bostadsbebyggelse och bevarade allmänna byggnader som tillsammans berättar om industri-, hamn- och varvsarbetarnas levnadsförhållanden och områdets utveckling i takt med
varvets.
Topografiska förutsättningar: Områdets tydliga gräns mellan bostadsmiljöer på berg och
det forna varvsområdet, arbetsplatsen, på plan mark
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STATION
TORN B
TORN C

STATION
TORN B
TORN C

STATION
TORN B
TORN C

SYNBILD 2
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Marginell
Ingen
Måttlig

SYNBILD 4
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

SYNBILD 6
Fysisk
påverkan
Ingen
Ingen
Ingen

Visuell
påverkan
Ingen
Måttlig
Marginell

Visuell
påverkan
Ingen
Ingen
Måttlig

Planförslagets konsekvenser för upplevelsen riksintressets
uttryck

Planförslagets konsekvenser för upplevelsen av övriga
kulturhistoriska värden

•

•

Arbetarbebyggelse på Lindholmen: Det norra tornet skiljer sig höjdmässigt från Lindholmens sammanhållna bostadsbebyggelse med relativt enhetlig och låg skala. Det är
ett för miljön framträdande tillägg och en ny konstruktion i förhållande till bebyggelsen i
denna riktning. Sammantaget medför det att påverkan på upplevelsen av ett viktigt uttryck
för riksintressets blir måttlig.
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Ingen påverkan.

Synbild 7 från Karlavagnsgatan
I vyn möter Lindholmens arbetarbebyggelse verksamhetsområdet som för 50
år sedan sjöd av fartygsproduktion och
andra industriverksamheter. Riksintressets
planmässigt uppförda landshövdingehus
placerade utmed raka gator tar plats och
hävdar sin ställning på berget. Landshövdingehus med de för Hisingen typiska två stenvåningarna bildar en massiv
front mot platsen på den plana marken.
Lindholmsskolan tronar med sina karaktäristiska skorstenar och fungerar som ett
landmärke för stadsdelen. Lindholmens
bergsslänt med naturmark utgör en gördel
som håller ihop riksintressets bebyggelsemiljö och samtidigt utgör övergång till det
plana omlandet.

Identifierade uttryck för riksintresset:
•

Arbetarbebyggelse på Lindholmen: Bostadsmiljö från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.
Bostadsbebyggelse och bevarade allmänna byggnader som tillsammans berättar om industri-, hamn- och varvsarbetarnas levnadsförhållanden och områdets utveckling i takt med
varvets.

•

Topografiska förutsättningar: Områdets tydliga gräns mellan bostadsmiljöer på berg och
det forna varvsområdet, arbetsplatsen, på plan mark.
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Planförslagets konsekvenser för upplevelsen riksintressets
uttryck
•

Arbetarbebyggelse på Lindholmen: Möjligheten att uppleva bostadsmiljön på Lindholmens berg försvåras betydligt av den tillkommande stationsvolymen. Lindholmsskolan
som karaktärsbyggnad för riksintresset och som ett landmärke för Lindholmen kommer
att skymmas av stationsvolymen. Den visuella kontakten mellan Karlavagnsgatan och Lindholmens bostadskvarter begränsas. Sammantaget påverkas riksintresset negativt av det
nya tillägget.

•

Topografiska förutsättningar: Möjligheten att uppleva riksintressets tydliga gräns mellan
1800- och 1900-talens bostadsmiljö på Lindholmens berg och den forna arbetsplatsen på
plan mark försvåras genom stationsvolymens placering framför och i nära anslutning till
Lindholmens slänter.
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KUMULATIVA EFFEKTER
Karlavagnsplatsen
Ett stadsbyggnadsprojekt som kommer att få stor
påverkan på riksintresset Lindholmen är bebyggelsen
vid Karlavagnsplatsen. I ” MKB – bilaga, Kulturmiljö,
detaljplan för Karlavagnsplatsen. Diarienummer 12140735/13. Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret”
beskrivs graden av påverkan på riksintressegrundens
läsbarhet:
”Tornets storskaliga intrång i den intima och förstadsmässiga kulturmiljön resulterar i att tillägnelsen av
riksintressegrundens historiskt associativa föreställningsinnehåll undergrävs. Miljöns prestige som historiskt berättande förminskas och trivialiseras. Byggnadsskickets arkitektoniska orkestrering kan inte upplevas
som ett harmoniskt samspel utan dissonanser.
Den visuella förändringen utmed Plåtslagaregatan
bedöms leda till mycket stor påverkan på aktuella delar
av riksintressets grunder, mot bakgrund av de centrala
karaktärsdragen och det strategiskt viktiga stråket där
ett stort antal utpekade karaktärsdrag kan upplevas.”
Linbanans torn kommer att vara underordnade den
höga bebyggelsen som kommer att befinna sig en stenkast från Lindholmens trähusbebyggelse. Det innebär
att det inte bedöms bli någon kumulativ effekt av
linbanan.
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