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INLEDNING
UPPDRAG
Trafikkontoret, Göteborgs stad, har fått i uppdrag att
bygga en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen till 400 årsjubileet i Göteborg 2021. För detta
uppdrag ska tre detaljplaner upprättas parallellt, varav
station Lindholmen med linjesträckningen över Göta Älv
är en. En del av planområdet ligger inom riksintresset
för kulturmiljövården; Lindholmen O 2:3 och är även
upptaget som en kulturhistoriskt värdefull miljö i stadens bevarandeprogram. På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret har Tyréns anlitats för att ta fram en kulturmiljöbeskrivning med stadsbildsanalys för riksintresset
Lindholmen och det intilliggande före detta varvsområdet med hamn- och älvrum. Kulturmiljöunderlaget ska
fungera som stöd i arbetet med formgivningen av linbanans torn och station samt för den kommande planens konsekvensbeskrivning.

för vilken en separat kulturmiljöutredning tagits fram.
Norr om Station Lindholmen ansluter ytterligare en
detaljplan. Inom denna finns det torn som kommer
efter stationen på Lindholmen. Tornet ligger inte inom
detta kulturmiljöunderlags utredningsområde men har
dock inverkan på dess stadsbild och kulturvärden och
är därför medtaget i den genomförda synbildsanalysen.

TIDIGARE UTREDNINGAR
Följande utredningar har tagits fram som belyser kulturhistoriska aspekter av utredningsområdet:
•

•

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.

MEDVERKANDE
Arbetet har genomförts av bebyggelseantikvarierna
Maria Lundgren, Linnéa Tidäng och Paul Hansson samt
landskapsarkitekt Elouise Le Veau och planarkitekt
Åsa Karlsson, Tyréns. Uppdragsansvariga har varit
Maria Lundgren och inledningsvis Paul Hansson. Jonas
Bäckström på Stadsbyggnadskontoret har framställt
fotomontage till synbilderna. Uppdragets projektgrupp
består även av plan- och byggantikvarie Madelene
Seberbrink (projektledare) och planarkitekt Susanne
Lager, Stadsbyggnadskontoret samt planeringsarkitekt
Ida Brogren, Stadsbyggnadskontoret (AL Studio).

UTREDNINGSOMRÅDET
Utredningsområdet innefattar detaljplanen för Station
Lindholmens utbredning, riksintresset Lindholmen,
Lindholmens före detta varvsområde och Sannegårdshamnen samt omgivand hamn- och älvrum. Torn och
station på stadssidan mot Järntorget ligger inom en
annan detaljplan (Detaljplan för Järnvågsgatan m.m.)

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.

METOD OCH INNEHÅLL
Identifiering av Lindholmens värden
Rapporten utgår från Riksantikvarieämbetets
beskrivning med motivering och uttryck av riksintresset
för kulturmiljövård (Lindholmen Göteborg O 2:3) och
den fördjupning som tagits fram av Länsstyrelsen
Västra Götaland. Riksintresset Lindholmens kulturegen-
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skaper och områdets övriga kulturhistoriska värden har
identifierats och sammanfattats med ett antal fysiska
och visuella uttryck. Detta har preciserats utifrån linbanans lokalisering i förhållande till riksintressets
avgränsning. Se sid 27. Riksintressets kulturhistoriska
värden kan påverkas av händelser utanför riksintressets
avgränsning. Det innebär att gränsen inte skall uppfattas som absolut.
Rapporten inleds med ett sammandrag av tidigare
ställningstaganden kring områdets kulturhistoriska
värden och med en kortfattad beskrivning av områdets historiska utveckling, med en viss tyngdpunkt på
varvsområdet.

Stadsbilds- och platsanalys
Områdets markanvändning har utifrån historiska kartor
och fotografier kartlagts i syfte att klargöra områdets,
men framförallt det före detta varvsområdets, historiska
utveckling. Det har illustrerats genom en jämförelse
mellan hur det ser ut idag, 2017 och 1960, en av de
perioder då varvsverksamheten var på sin höjdpunkt.
Vid de föreslagna platserna för stations- och tornläge
har platsen och bebyggelsen karaktäriserats, likaså
älv- och hamnrummet. I arbetet med stadsbildsanalysen
har åtta synbilder/vyer studerats genom en jämförelse
mellan nuläget och efter fotomontage som förenklat
visualiserar hur linbanan kommer att lokaliseras.
Syftet är att se hur linbanan påverkar möjligheten att
fortsatt kunna utläsa och uppleva områdets kulturhistoriska värden. Mer precisa resonemang om graden
av påverkan kommer i den kommande planens konsekvensbeskrivning.

Värden att beakta vid utformning av
linbanan
I rapportens avslutande del förs ett resonemang kring
vilka värden i området som bör vara i åtanke vid
utformningen av linbanans stationsbyggnad på Lindholmen och vid utformningen av linbanans torn.

Torn Norr
Station Lindholmen

F.d Götaverken

Sannegårdshamnen
Lindholmen

F.d Lindholmens varv
Torn Lindholmskajen

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
SAMMANFATTNING
Lindholmen – kulturhistoriska värden
Lindholmen har varit en plats för bosättningar sedan
1300-talet. Varvsverksamhet fanns här redan på 1500talet. Lindholmens varv etablerades 1845 och fanns
kvar till 1970-talet. Nuvarande arbetarbebyggelse på
Slottsberget och Lindholmen har vuxit fram sedan
1800-talets mitt i direkt anslutning till den forna
arbetsplatsen. Inom det före detta varvsområdet finns
bevarade byggnader från 1940–50-talet. Idag präglas
området av utbildnings- och kunskapsrelaterade verksamheter.
Arbetarbebyggelsen på Slottsberget och Lindholmen,
den före detta torrdockan och den varvsanknutna
bebyggelsen på Skatberget är tillsammans med Lindholmens herrgård utpekat som riksintresse för kulturmiljövården, Lindholmen O 2:3. Riksintresset representerar framförallt en typisk bostadsmiljö för industri- och
varvsarbetare. Genom bevarad bebyggelse och spår
efter varvsverksamheten berättar området om närheten
mellan bostadsmiljö och arbetsplats.
Med en avgränsning likt riksintresseområdet är området
även upptaget som en kulturhistoriskt värdefull miljö i
Göteborgs stads bevarandeprogram.
Det forna produktionsområdet, varvet, med bevarade
varvsbyggnader och det obebyggda stapelbäddsområdet ligger utanför riksintressets avgränsningar men har
stor betydelse för förståelsen av platsen och den berättelse som motiverar riksintresset Lindholmen.

Analys

varit att områdets kulturhistoriska värden ska komma
till uttryck i vyn. I varje synbild har fotomontage lagts in
som visar en stationsvolym och tornens läge och höjd.
Se sid 29.

Slutsats
Företeelsen med allmänna transporter i luften kommer
att tillföra stadslandskapet nya storskaliga byggnadselement som inte funnits tidigare. Linbanan med station, torn och linor med gondoler kommer att ha olika
påverkan beroende var man ser den och var man befinner sig i förhållande till Lindholmen.
Riksintresset Lindholmen kommer att påverkas av linbanans sträckning från Järntorget till Wieselgrensplatsen. Stationsvolymen kan komma att påverka upplevelsen av riksintresset sett norrifrån. Den kommer att
bryta den visuella kontakten från Lindholmsallén och
Karlavagnsgatan mot de högre belägna bostadskvarteren på Lindholmen samt skymma bostadsbebyggelsen
och Lindholmsskolan. Linbanans torn vid Lindholmskajen och det som är placerat norr om utredningsområdet kommer att påverka upplevelsen av riksintresset
sett söderifrån i riktning mot Slottsberget genom att
det bryter av bergets karaktäristiska siluett och står i
stor kontrast till den småskaliga trähusbebyggelsen.
Sett österifrån kommer Linbanans stäckning och
exponering över älven och tornets läge vid kajkanten
på Lindholmen främst att ha påverkan på hamn- och
älvrummet. Där bedöms det nya inslaget kunna
inlemmas i älvens storskaliga stadsmiljö tillsammans
med andra höga byggnadsverk.

Fysiska och visuella uttryck för riksintresset Lindholmen och för områdets övriga kulturhistoriska värden
har identifierats och preciserats med ett antal kulturmiljöegenskaper. Linbanans påverkan på stadsbild och
definierade kulturvärden har analyserats utifrån åtta
synbilder. I urvalet av synbilder har utgångspunkten
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Värden att beakta i det fortsatta
planarbetet
Med linbanans lokalisering och dess bedömda påverkan
på områdets kulturhistoriska värden som utgångspunkt
finns det ett antal kulturmiljöegenskaper, uttryck för
riksintresset Lindholmen, som särskilt bör beaktas i
det fortsatta planarbetet med linbanan. Värde 1,2 och
5 gäller speciellt för stationen och värde 1, 3 och 4 är
applicerbart för hela linbanan med torn, linor och
gondoler.
1.

Topografiska förutsättningar; Områdets tydliga
gräns mellan bostadsmiljöer på berg och arbetsplats på plan mark. Slottsbergets jämna siluett med
klättrande småskalig bebyggelse utmed de branta
sluttningarna. Bergen och bebyggelsens nära
kontakt med älven.

2.

Utblickar från arbetsplatsen mot varvsområdet/
arbetsplatsen och älven; Ger förståelse för sambandet och den direkta närheten mellan bostadsmiljö och arbetsplats.

3.

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

4.

Arbetarbebyggelsen på Slottsberget; Småskalig
trähusbebyggelse i 1-2 våningar. Bebyggelsen
anpassad efter den branta topografin. Oreglerat
bebyggelsemönster. Terrasserade trädgårdar. Ljusa
kulörer, sadeltak, förstukvistar, småspröjsade fönster, uthus etc.

5.

Arbetarbebyggelsen på Lindholmen; Planmässigt
bebyggelsemönster med kvartersindelningar och
tydliga gator. Flerfamiljshus 2-4 våningar, trä- och
landshövdingehus. Gröna gaturum med plan-

teringar framför husen. Ljusa fasader, röda tegeloch plåttak, förstukvistar, uthus och uthuslängor,
fasaddetaljer, dekorativa fönstersättningar etc.
Allmänna byggnader.

Ramberget
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Linbanan kommer att bli en helt ny typ av infrastruktur
i Göteborg, vilket innebär nya och storskaliga element
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Då den nya stationsbyggnaden kommer att hamna i ett
läge där mötet mellan bostadsbebyggelsen på
Lindholmens berg möter den forna arbetsplatsen på
plan mark krävs ett visst avstånd mellan bergets sluttning och stationen. Stationsbyggnaden bör utformas
så att det fortsättningsvis finns utrymme för utblickar
och siktlinjer i gaturummet. För att bli en del av den
nuvarande jämna siluetten som det forna varvsområdet
utgör och som står i kontrast till arbetarbebyggelsen
på bergen bör stationen höjdmässigt anpassas efter
bebyggelsen inom det före detta varvsområdet.
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Värden att beakta vid utformning av
linbanan
Föreslagna utformningskriterier tar utgångspunkt i
den kulturhistoriska miljön. För stationen tas främst
avstamp i platsens historia med hamn- och varvsverksamhet. En stationsbyggnad som en skulptur med
associationer till dåtidens varvsmiljöer och framtidens
transportteknik. Eftersom det inte längre finns någon
varvsverksamhet kvar utmed älven blir det fotografier
och minnen av fartygsproduktionen som kan agera
inspirationskälla.
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Det forna produktionsområdet med bevarade varvsbyggnader ligger utanför riksintressets avgränsning.
Området har dock stor betydelse för förståelsen av platsen och för den berättelse som motiverar riksintresset
och därför ett viktigt område som bör beaktas i det
fortsatta planarbetet och då särskilt i förhållande till
stationen.

f.d. Götaverken

Lindholmen

Göta Älv

Masthu

ggskaje

n

Järntorget

Orienteringskarta. Prickad linje visar utredningsområdet.

i stadsbilden. Tornen kan enkelt uttryckt konstrueras
på två sätt; som en pelare/kon likt vindkraftverk eller
som fackverk. Eftersom tornen inte kommer kunna få
en utformning som är platsspecifik för det stadsrum
de står i bör de istället gestaltas utifrån tanken att de
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ska vara unika för just Göteborg. Vid utformningen
är det dock viktigt att man beaktar att tornen, utöver
storskaligheten i stadsrummet också kommer att vara
byggnadsverk som ska mötas på nära håll, i människors
nära vardagsmiljö.

INLEDNING
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN - KULTURHISTORISKT VÄRDE
Lindholmens arbetarbebyggelse på Slottsberget och Skatberget samt Sannegårdshamnen
har varit ett utpekat område med stort kulturhistoriskt värde sedan 1975.

Riksintresse för kulturmiljövården
En stor del av utredningsområdet utgörs av riksintresset för kulturmiljövården (Miljöbalken 3 kap.) Lindholmen O 2:3 som pekades ut 1987. I Riksantikvarieämbetets riksintressebeskrivning från 1996 står:
Motivering 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 mer 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 lands- hövdingehus (o.1900-20). Planmönstret
och bebygg- elsens karaktär, De verandaliknande
förstugorna mot gården och staketinhägnade planteringar mot gatan. “Aftonstjärnan“, arbetarnas eget
Folkets Hus från 1902.

Göteborgs stads bevarandeprogram

Övriga värden i tidigare utredningar

Motivering i kommunens program för bevarande:
Trots relativt stora förändringar ger den bevarade äldre
bebyggelsen på Lindholmen en god uppfattning om hur
en arbetarstadsdel fungerade kring sekelskiftet 1900. Av
särskilt intresse är att den vuxit fram i nära beroende av
varvet men utan överordnad planering och delvis genom
självbyggeri samt att den har en gles husgruppering och
speciella hustyper. Torrdockan från 1875 är något utvidgad och har idag en ny funktion, men ger ändå exempel på en tidig anläggning inom varvet. Den visar också
genom sitt läge, hur totalt arbetsplats och bostäder varit
integrerade på Lindholmen.

Lindholmens varvsområde har inte pekats ut eller
utvärderats som kulturmiljö. Inga beslut avseende att
bevara byggnader eller andra lämningar av varvsmiljön
har tagits. Dock är flera av byggnaderna inom området
bevarade och ombyggda för nya verksamheter.

Utvecklingen före varvets tid kan delvis utläsas i den
nuvarande bebyggelsen. Slottsberget markerar läget för
den medeltida borgen. Lindholmsvägen är en utbyggnad
av den gamla vägen som ledde till det nu rivna ”Lindholmens säteri” och ”Lindholmens Herrgård” är bevarad.
Beskrivning – karaktär
Karaktäristiskt för bostadsmiljön är läget vid älven och
den nära kontakten med f d Lindholmens varv. Den
bevarade bebyggelsen omfattar ett 20-tal bostadshus
på Slottsberget och cirka 30 äldre bostadshus i den
inre delen. Inom och intill bostadsområdet finns också
flera andra byggnader t ex skola, ”Aftonstjärnan”,
hamnarbetarkontor och ”Lindholmens Herrgård”. De
flesta av byggnaderna är relativt låga och friliggande
men utformningen varierar.
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När hela Norra Älvstranden stod inför omdaningen från
varvs- och hamnverksamhet på 1980-talet, gjordes
en kulturhistorisk värdering av hela området mellan
broarna. Man konstaterade att inget av de tre varven
ensamt gav en bra bild av varvsnäringen som den
utvecklats under mer an 100 år. Museerna gjorde
bedömningen att Lindholmen-Slottsberget tillsammans
med Sannegårdshamnen och Sörhallsberget var den
i särklass mest värdefulla miljön utmed Älvstranden.
Delar av Eriksberg och Götaverken blev de varv som
pekades ut med kulturhistoriska lämningar.
I ”Kulturmiljöunderlag LINDHOLMEN, Inför program
för stadsutveckling, STUP Lindholmen”, Göteborgs
Stadsmuséum 2017:02, återfinns under rubriken
-Att särskilt tänka på, Lindholmens varv – ”Området
runt stapelbäddarna kan med sin skala och
bevarade spår av verksamheten berätta om de stora
skeppsbyggena”. I rapporten finns också detaljerade
byggnadsbeskrivningar av de bevarade byggnaderna
från 1940-50-talet.
I utredningen ”Lindholmen kulturmiljö- och stadsbildsanalys”, Melica 2012, tar man speciellt upp stapelbäddarna. Man skriver att eftersom stapelbäddarna som
fanns på Götaverken har försvunnit är det angeläget att
bevara de som finns på Lindholmen. ”Stapelbäddarna
vid Lindholmen utgör nu den sista möjligheten att
behålla detta inslag som har präglat den göteborgska
stadsbilden under 400 år!” Man vill att en djupgående
antikvarisk utredning av hela stapelbäddsområdet görs.

Riksintresseområdet skrafferat i rött, kartutsnitt från Länsstyrelsens
webbgis.

Varvets byggnader

Stapelbäddsområdet
Kartutsnitt från Göteborgs stads bevarandeprogram.

Lindholmens varvsområde med bevarade byggnader och stapelbäddsområdet markerat.
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IDENTIFIERING AV LINDHOLMENS VÄRDEN
OMRÅDETS HISTORIK
Lindholmen har varit en plats för bosättningar
sedan 1300-talet. Varvsverksamhet fanns här
redan på 1500-talet. Nuvarande arbetarbebyggelse har växt fram sedan 1800-talets mitt.
Anknytningen till intilliggande varvsverksamhet har varit avgörande. Lindholmens varv
etablerades 1845 och fanns kvar till 1970-talet.
Inom varvsområdet finns bevarade byggnader
från 1940–50-talet. Dessa har kompletterats
med nya byggnader som arkitektoniskt samspelar med den äldre bebyggelsen på varvet.
Idag präglas området av utbildnings- och kunskapsrelaterade verksamheter.

Förhistoria
Lindholmens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden.
Det finns med i handlingar redan på 1200-talet och
på mitten av 1300-talet bodde kung Magnus Eriksson
här. Det fanns då en borg på berget. Rester av de sista
murdelarna revs så sent som 1875. Varvsverksamhet
har också gamla anor på platsen. Under 1500-1600talen byggdes det skepp till svenska flottan på området
nedanför Slottsberget. Mellan Lindholmen och Ramberget bredde stora jordbruksmarker ut sig. Vid 1800talets mitt var dessa uppdelade på två ägare och det
fanns två stora gårdsanläggningar; ”Lindholmens säteri”
som var den äldsta och ”Lindholmens Herrgård”.

Arbetarbebyggelse
Parallellt med anläggandet av varvet under 1800-talets
mitt växte bostadsbebyggelsen för varvsarbetarna fram.
Den tidigaste bebyggelsen på Slottsberget uppfördes
helt oplanerat, men anpassat till terrängen. Det är mindre trähus i 1-2 våningar omgärdade av små trädgårdar
och låga murar.
Kring sekelskiftet 1800/1900 uppfördes två- och
trevånings trähus samt landshövdingehus i en mer

Torrläggningsprojekten startar
1300-TALET

1500-TALET

1800-TALET
1845 Lindholmens

Lindholmen är en ö med två
mindre berg Slottsberget och Skatberget

varv startar

1860-tal Disponentvillan byggs längst ut
på Skatberget

1875 Torrdockan
mellan Slottsberget och
Skatberget invigs

Tidig varvsverksamhet

stadsmässig struktur med avlånga kvarter. Karaktäristiskt för tvåvåningshusen är förstukvistarna.
Merparten av bostadsbebyggelsen uppfördes av
varvsarbetarna själva. Inom området finns också flera
andra byggnader av stort intresse; skola, Folkets hus
”Aftonstjärnan”, hamnarbetarkontor och ”Lindholmens
Herrgård”.

1880-tal Arbetarna
får tillstånd att bygga
bostäder på Slottsberget

Delar av den äldre bostadsbebyggelsen på Skatberget
ersattes under 1950-talet av ny kontorsbebyggelse för
Lindholmens varv. En tidigare disponentvilla från 1860talet samt en före detta gasverksbyggnad från 1940talet utgör sedan dess, tillsammans med det före detta
varvkontorets stora byggnadskroppar, den samlade
bebyggelsen på Skatberget.
När varvsverksamheten försvann på 1970-talet blev det
aktuellt att uppmärksamma bostadsbebyggelsens öde.
Tidigare hade det funnits planer på att varvet skulle
expandera upp på berget. Under många år drevs en
opinion för ett bevarande av trähusen på Lindholmen.
Engagemanget från många enskilda personer möjliggjorde den upprustning som vi kan se resultatet av
idag. Nya, genom volym, materialval och färgskalor,
anpassade bostadshus har kompletterat den äldre bebyggelsen.
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Lindholmen 1846, Lantmäteriets arkiv

Kontinuerlig expansion
av varvsområdet under
1900-talet med rivning
och nybyggnad

1945-1957
Omfattande
nybyggnader på
Lindholmens varv

Projekt Lindholmen
startar 1976

1900-TALET

1906 Inkorporeras
Lundby landskommun i
Göteborgs stad
1914 Sannegårdshamnen
& hamnbanan invigs.

2000-TALET

1970-tal Varvskris,
Lindholmen säljs till Eriksbergs Mekaniska verkstad
1971
1975
Lindholmen med i
Bevarandeprogrammet

Ombyggnad av
varvsbyggnader
för andra ändamål
Chalmers IT-universitet 1994

1987 förklaras
Lindholmen som
riksintresse

2000 bildas
Lindholmen Science Park
Flerbostadshus längs
Sannegårdshamnens
östra kaj byggs

Nya flerbostadshusbyggs nedanför
Skatberget mot älven
1990
Kunskapscentrum
Lindholmen startar i
början av 1990-talet

Plan över Lindholmens verkstäder 1873, Bebyggelsehistoriska
undersökningar i Västsverige, Rapport 2, Lindholmen i Göteborg, 1973.

Ekonomisk karta, 1935, Lantmäteriets arkiv.
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Gården Förmansgatan 1983, vy mot öster,Gbg Stadsmuseum.

Förmansgatan 2017, vy mot öster.

Arbetarbostäder utmed raka gator, Förmansgatan med utsikt mot varvet i öster 1973,
Gbg Stadsmuseum.
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Lindholmsvägen mot väster 1968, Gbg Stadsmuseum

Slottsberget 2017, vy mot älven i söder.

Arbetarbebyggelse på Slottsberget med utsikt mot varvet 1972, Gbg Stadsmuseum.
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Varvet
1843 fastställdes en plan för uppmuddring av Göta
älv och för hamnanläggningar vid norra älvstranden.
1845 anlades Lindholmens varv och 1851 uppfördes en
mekanisk verkstad på platsen. Det var köpmannen T W
Tranchell som startade “Lindholmens Varv och Fabriks
AB”. Man börjar bygga och reparera träbåtar. Briggen
Aurora blir det första fartyget att lämna stapelbädden
1848. Verksamheten utvecklas och 1855 glider järn
ångaren “Gustaf II Adolf” ut i älven. Den sätts in på
linjen mellan Göteborg och Hamburg, bl a för att frakta
post. Lågkonjunktur i slutet av 1850-talet leder till
ekonomisk kris och Motala verkstad blir huvudägare
till varvet. Byggandet av torrdockan mellan Slottsberget
och Skatberget genomförs med hjälp av statliga medel
eftersom den ansågs vara av riksintresse. Den behövdes
för att torrsätta större fartyg. Den stod färdig 1875.
Inte bara båtar byggs på varvet utan även ångpannor
och värmeanläggningar. 1859 levererar man gjutjärnsstaketet som finns runt domkyrkan i Göteborg.
Ångslupar kommer annars att bli en produkt som man
flitigt producerar. Den svenska marinen blir en stor
kund och man bygger pansarbåten “Svea” 1889 och
torpedkryssaren “Örnen” 1887 för att nämna några.
Under 1900-talet kommer flera både upp och nedgångar för varvet. Många olika fartyg till olika ändamål passerar genom fartygsvarvet. 1940 säljs varvet till
Johnsonskoncernen. Cirka 900 arbetare är då anställda
på varvet. I slutet av 1940-talet börjar en upprustning
av varvet och nya fartygsbäddar, plåthall, verkstadskontor med sjukstuga samt tvätt- och omklädningsrum
byggs. I början av 1960-talet arbetade det 1800
arbetare på Lindholmen. 1969 levererar varvet sitt sista
fartyg som självständigt varv.
1970 övertar Eriksbergs varv verksamheten på Lindholmen. Varvet får vara kvar till 1976 då det övergår
till att bli “Projekt Lindholmen” ägt av kommun och stat

tillsammans. Det var meningen att bolaget skulle gynna
utbildning och forskning kring arbetsmiljöfrågor. Området utvecklades till det utbildnings och forskningskluster som vi ser idag. Chalmers IT-universitet och
Polhemsgymnasiet etablerades 1994. Lindholmen
Science Park AB på Lindholmskajen är en internationell
företagspark. Huvudaktörer i Lindholmen Science Park
AB är Göteborgs stad, Chalmers, Göteborgs
universitet, Volvo Group, Ericsson, Volvo Cars, Business
Region Göteborg, TeliaSonera, Saab Group, Telenor och
Trafikverket.

Byggnader på varvet
Den äldsta bevarade byggnaden som tillhörde varvet
är före detta disponentbostaden som ligger på krönet
av Skatberget. Det är ett tvåvånings trähus med bred
frontespis byggt på 1860-talet. Bredvid ligger varvskontoret, en tegelbyggnad i fyra våningar, byggt 1957.
De övriga bevarade varvsbyggnaderna är byggda under
1940 och 1950- talet. De ligger på det plana området
mellan berget och kajen och är byggda i rött tegel i
3-5 våningar. Funktioner de inrymde var plåtverkstad,
maskinverksstad, driftsbyggnad, maskinmonteringshall,
huvudförråd samt byggnad med personalutrymmen.

Kranar
På äldre bilder av Göteborgs hamn ser vi en ”skog”
av höga kranar. Man uppskattar att det fanns cirka
200 kranar i hamnen när fartyg lastades och varven
var i gång. Det finns olika krantyper utifrån dess
användning. Hamnkranar användes som hjälpmedel vid
lastning och lossning av gods från fartyg vid kaj. Portalkranen som står över järnvägsspår invid kajkanten är
den vanligaste varianten av hamnkranarna. Den har
svängbart kranhus och en kranbom som kan höjas och
sänkas.
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Varvskranar kallas de kranar som gör det möjligt att
bygga båtar och lyfta alla delar som behövs för att sammanfoga till ett helt fartyg. Montagekranar, traverser
och utrustningskranar var kranar som fanns inom varven. På 1870-talet i samband med byggandet av torrdockan på Lindholmen byggdes en ny ångkran med 50
tons lyftkraft.
På Eriksbergs före detta varv finns den för stadsbilden
så karaktäristiska bockkranen från 1969, skyddad som
byggnadsminne 2012. Den möjliggjorde ett effektivare
byggande av riktigt stora fartyg.
Inom Lindholmens före detta varvsområde finns inga
kranar kvar längre. Det finns dock 6 varvskranar kvar
på Götaverkens fd varv bevarade. De ägs av Älvstranden
Utvecklings AB. De framstår som mycket viktiga monument i hamn- och stadslandskapet. De minner om en
tid då Göteborgs inre hamn var en levande plats för
varv- och sjöfartsnäringen. Idag är de tillsammans med
varvens röda tegelbyggnader viktiga element för att
förstå hur hamnen en gång användes.

Stapelbäddar
Karaktäristiskt för all varvsverksamhet är ytan som
användes när fartygen byggdes. Man benämner dessa
som stapelbäddarna. Det var en sluttande yta ned mot
vattnet där båten skulle sjösättas. De första stapelbäddarna fanns troligen med från början av varvets verksamhet i mitten av 1800-talet och användes fram till varvets
avveckling på 1970-talet.
På Lindholmen finns rester av flera stapelbäddar. Idag
utgörs de av stora obebyggda betongytor som lutar
svagt mot älven. Man ser rälsen där kranbanan legat.
Ingen av de tidigare servicebyggnaderna som fanns
utmed stapelbäddarna och som vi kan se på äldre fotografier är kvar.

Arbete på stapelbädd 1910, Sjöfartsmuseet.

Uppslag ur skriften “ Lindholmen - det lilla storvarvet med de vackra båtarna”
utgiven av Varvshistoriska föreningen i Göteborg, 2009.

Torrdockan i slutet av 1800-talet, Gbg Stadsmuseum.

F.d. Panncentralen, riven 1977, Gbg Stadsmuseum.
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M/S “Scapmariner” under byggnad 1976, Gbg
Stadsmuseum.

Lindholmens varv från Göta älv. Flytdocka i förgrunden och vid kajen ligger maskinverkstaden, 1950-tal, Sjöfartsmuseet.

Pojkar på Stigbergkajen. Flytdocka på Lindholmens varv 1946, Gbg Stadsmuseum.

Pansarbåten “Göta” 1891, Sjöfartsmuseet.
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Stapelbäddsområdet med flera pågående fartygsbyggen, årtal okänt, Sjöfartsmuseet.
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IDENTIFIERING AV LINDHOLMENS VÄRDEN
LINDHOLMEN DÅ & NU
A: Herrgård med park

E: Torrdocka och
stapelbäddar

Lindholmens Herrgård byggd
på 1850-talet med omgivande
trädgård. Ladugården revs
redan på 1920-talet. Trähus
i två våningar med inredd
vindsvåning.

B: Sannegårdshamnen
Sannegårdshamnen invigdes
1914 och anlades då främst
för kolimport, senare blev den
styckegodshamn. Upplag,
kranar och skjul.

I

A
B

G

C

H

F: Varvshallar
Varvets största byggnader för
plåt- och profilverkstad,
motorprovningshall och
maskinverkstad.

F

C: Arbetarebostäder
Trähusbebyggelse i två- tre
våningar. Uthus med dass på
gården. Skola, Folkets hus och
många butiker inom området.
Väl avgränsad bebyggelse
på Skatbeget. Varvsområdet
ligger öster om berget alldeles
nedanför bostadshusen.

Torrdocka från 1875 närmast
Slottsberget. Disponentvilla,
huvudkontor och ritkontor
på bergets krön. Tre stapelbäddar och flera byggnader
för olika verkstäder, sjukstuga
och verkstadskontor.

G: Plåtgård

rget

D

Öppna platser för plåt- och
profilupplag.

E

H: Bostadsområde
Landshövdingehus från sekelskiftet 1900. Uppförda i en
avgränsad kvartersstruktur
mellan Lindholmens och
Götaverkens varv.

D: Slottsberget med
små trähus
Trähus i en till två våningar
uppförda i slutet av 1800-talet,
fritt placerade på bergets sluttningar. Torrdockan lokaliserad
i anslutning till berget och
varvsverksamheterna på
kajerna invid berget.

1960

DÅ
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I: Glesbyggt
småindustri-och
verkstadsområde.
En blandning av låga tegelbyggnader och magasinsbyggnader i trä vid sidan av öppna
ytor med upplag av olika slag.

E: Småtbåtshamn,
bostäder och parkering
Småbåtshamn i den gamla
torrdockan och bostadsbebyggelse från 1990 i fem
våningar, i gul-rött tegel,
på kajen nära älven. Stapelbäddarna är väl synliga och
används till parkering och
upplag. Gångstråk utmed
strandskoningen.

A: Skolområde
Herrgårdsskolans lokaler
ligger i den välbevarade före
detta herrgården. Fasaden har
ljust målad locklistpanel med
en stor veranda i två våningar.
Flera nybyggnader ingår i
skolområdet. Den gamla
trädgården används som skoloch lekgård och har förtätats
med nya byggnader.

A

I

F: Utbildning och kultur

B

B: Bostadområde

G: Utbildning
Nybyggda kvarter i fyra till
fem våningar i rött tegel
eller röda betongelement
som ansluter till de äldre
varvsbyggnaderna. Stora
platsbildningar med
trädplanteringar mellan
husen.

F

C: Bostadsområde
Ett femtiotal av områdets
äldre bostadshus är bevarade
och upprustade. Nya
bostadshus anpassade till
äldre bebyggelsestruktur har
uppförts inom området. Skola
och Folkets hus Aftonstjärnan
har kvar sin ursprungliga
funktion.

H

G

C

Flerbostadshus i 4-6 våningar,
byggda i början av 2000-talet
i nyfunkisstil med ljus puts.

Huvudsakligen återanvända
industrilokaler med teater
och utbildningsverksamhet.
Stor öppen plats mot hamnbassängen med konstnärlig
utsmyckning.

D

E

H: Utbildning
Lindholmshamnens nyare
bebyggelse med Lindholmen
Science Park. Rund byggnad
med spektakulär arkitektur
ligger i hamnbassängens fond

D: Bostadsområde
Bevarade och upprustade
trähus omgivna av trädgårdar.
Ljust målade träfasader med
inbyggda förstukvistar. Flerbostadshus i två-tre våningar
från 1990 med fasader i gulrött tegel, byggda på kajkanten
mot älven.

2017

NU
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I: Utvecklingsområde
Hörnbyggnad i tre våningar i
gult tegel från slutet av 1940talet. Samtida bostadsbebyggelse i åtta våningar i ljus puts.
Avrivna tomter och parkeringar.

IDENTIFIERING AV LINDHOLMENS VÄRDEN
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Linbanans sträckning innebär stor exponering över älven. Torn och linor kommer att
utgöra nya inslag i stadsrummet. Ett torn är
planerat att placeras vid Lindholmskajen och
Station Lindholmen är föreslaget att uppföras
vid Lindholmsalléns västra ände. Detta avsnitt
karaktäriserar och beskriver platserna för
stations- och tornläget samt hamn- och älvrummet.

2

Den föreslagna placeringen av linbanestationen ansluter
till cirkulationsplatsen nordöst om Lindholmens bebyggelse. Cirkulationsplatsen utgörs av en femvägskorsning med gatorna; Ceresgatan, Polstjärnegatan, Karlavagnsgatan, Lindholmsallén och Plejadgatan. Det är en relativt nyanlagd cirkulationsplats som
genomkorsas av separata busskörfält och flera gräsimpediment bildas mellan refugerna. Historiskt ligger
platsen på det utfyllnadsområde som tillkom efter
1850. Göta Älv nådde ungefär så här långt in för 150 år
sedan.

1. Mot sydväst landar Lindholmens trähusbebyggelse
på Slottsberget vid platsen. I bergssluttningen mellan
bebyggelsen och cirkulationsplatsen är det vildvuxet
med många uppvuxna lövträd.
2. På den norra sidan av Ceresgatan ligger en enkel
kioskbyggnad i trä i ett plan med rödmålade fasader

4

Lindholmsallén

5
1

Plejadgatan

Det är tydligt en plats under förändring och flera olika
bebyggelsekaraktärer sammanstrålar på platsen.

3

Ceresgatan
Gamla Ceresgatan

Stationsläget

Ett viktigt karaktärsdrag för platsen är det gröna bältet
som sträcker sig från Lindholmens vildvuxna sluttning
och västerut längs med Gamla Ceresgatan. Det gröna
fortsätter över Ceresgatan där Lindholmens herrgård
ligger inbäddad i grönska och vidare åt nordöst.
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PLATSKARAKTÄR

Den röda figuren visar föreslagen stationsvolym och den prickade linjen utgör linbanans
sträckning. På platsen för stationen möts flera olika bebyggelsekaraktärer.
och sadeltak. Bakom den låga byggnaden tar parken
som omger Lindholmens herrgård vid.

inglasade balkonger utgör en av väggarna runt cirkulationsplatsen.

3. Mot norr, i hörnet Polstjärnegatan-Karlavagnsgatan,
ligger en gul tegelbyggnad i tre-fyra våningar med tätt
sittande fönster. Det flacka pulpettaket sluttar in mot
gården. Byggnaden omges av obebyggda tomter.

5. I fonden mot sydost ligger ett parkeringshus. Det
är en långsträckt byggnad i vita betongelement som
bryts upp för ljus- och luftinsläpp. Grupper av träd
är placerade på gräsmattan framför byggnaden. Det
nuvarande förslaget innebär att parkeringshuset
kommer att rivas. Byggnaden ligger inom det forna
varvsområdet.

4. På andra sidan av Karlavagnsgatan, mot nordost,
ligger ett nybyggt kvarter med flerbostadshus i åtta
våningar. Bostadskvarterets släta vita gavelfasad med
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Vy mot Lindholmens bebyggelse från Karlavagnsgatan.

Kontorsbyggnad med Göteborgs Film Studios vid
cirkulationsplatsen.

Nybyggt bostadshus vid Lindholmsallén.
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Herrgårdsskolan, f d Lindholmens herrgård.

IDENTIFIERING AV LINDHOLMENS VÄRDEN
Tornläge - Lindholmskajen
Det föreslagna tornläget är vid kajen framför platsen
vid Diagonalen. Området som är uppbyggt i det gamla
varvsområdet uppvisar klart definierade geometriska
mönster. Kvarter, platser och kajer förhåller sig till
kvadrater och diagonaler. Det är ett mönster som har
sin förklaring till tidigare stapelbäddar och byggnader
som fanns på Lindholmens varv. Tydliga riktningar tas
upp i gångstråken med gatsten och gångbanehallar.
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Chalmers Göteborgs Universitet står med stora bokstäver på taket på byggnaden närmast kajen. Det är
en tegelbyggnad i fem våningar. Stora fönster med en
liggande post i överkant bildar band över fasaden vilket
förstärks av ett ljusa betongband i fasaden som löper
över och under fönstren. Hörnen markeras med pelare
och fönsterparti i kolossalordning. I fonden på platsen
står en fyravånings putsad byggnad i tegelröd kulör.
Den har två framskjutande tegelvolymer som också är
en våning högre än huvudvolymen. Fönstren är
placerade i grupper om tre. Söder om byggnaden är
tillfälliga containerbostäder placerade. Vid sidan av
dessa ligger f.d. maskinverkstaden byggd 1949. Det är
en tegelbyggnad i mörkt rödbränt tegel.
Den öppna platsbildningen har en plan gräsmatta med
ett antal planterade träd. Det finns ett lite äldre och
större kastanjeträd i den södra delen som troligen har
varit kvar sedan varvet var igång. I nord-sydlig riktning
går en gångväg diagonalt som ansluter till en liknande
plats i intilliggande kvarter.
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Arkitekturens formspråk samspelar också genom de
geometriska och enkla volymerna. De bevarade tegelbyggnaderna från 1940-50-talet har fått stå som inspiration till de kompletteringsbyggnader som uppförts.
Både material och skala samspelar mellan nytt och gammalt. Kajskoningarna har fått bryggor med sittplatser
mot vattnet. Diagonalt och parallellt med pirar finns två
kvadratiska platser med trädplanteringar.

På platsen för linbanans torn möts de gamla varvsbyggnaderna (gråmarkerade) med den nya arkitekturen i
kunskapsklustret.
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Chalmers och Göteborgs Universitet vid Diagonalen. Platsen för läget av torn framför kajen.

Hypotesgatan tvärs över den öppna platsen.

Kajskoningen vid Diagonalen.
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F.d. maskinhall och verkstad, idag kallad “Äran”, utmed
Diagonalen.
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Hamn- och älvrummet
Lindholmen ligger ungefär på lika avstånd mellan
Götaälvbron och Älvsborgsbron. Mellan broarna
gör Göta Älv en svag S-bana och älvens bredd och
form varierar över sträckan. Bebyggelsen på de båda
älvstränderna stödjer sig mot bakomliggande berg. På
den södra sidan ligger höjderna närmre vattnet än på
den norra älvstranden.
Älven användes som farled även före Göteborgs grundande för 400 år sedan. Graden av aktivitet har varierat
genom åren. När alla varven och hamnarna var igång
under 1900-talet och över 200 kranar stod på båda
älvsidorna var det liv och rörelse på älven. Varven har
lagts ned och hamnverksamheten har flyttat längre ut.
Fortfarande används Göta Älv för transporter till och
från Vänern och Danmarksfärjor angör Masthuggskajen.
Västtrafiks färjetrafik framstår som det trafikslag som
flitigast trafikerar älven.

Hamnkranarna som tidigare var så många inskränker
sig idag till sex kranar på före detta Götaverken. En
äldre kran i mindre storlek finns vid Göteborgs
Maritima Centrum. De bevarade kranarna utgör en
ovärderlig rest från tiden då hamnverksamheten var en
viktig näring för Göteborg.
Det finns flera karaktärsfulla byggnadsverk utmed
älvrummet som syns vida omkring. De är viktiga element och de kommer att samspela med den kommande
linbanan. Utöver hamnkranarna vill vi främst lyfta fram
fem byggnadsverk som är särskilt viktiga i hamn- och
älvrummet.
Älvsborgsbron – stod färdig 1966 och var Sveriges
längsta hängbro (900 m) när den byggdes. Pylonerna är
107 meter höga, och bron har segelfri höjd på 45 meter
på cirka 100 meters bredd. Mellan pylonerna bärs körbanan upp av stålfackverk med ovanliggande betongplattor. Huvudkablarna förankras i ankarblock vid brons
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båda ändar. Bron ansluter på båda sidor om älven till
bergshöjder. Älvsborgsbrons siluett har blivit en ofta
använd bild för varumärket Göteborg.
Eriksbergskranen - stod färdig 1969. Den är drygt 70
meter hög och närmare 110 meter bred. Bockkranen
vid Eriksberg är ett av de mest påtagliga bevisen på den
storskalighet och rationalitet som präglade varvsindustrin under det expansiva 1960-talet och är den
enda kvarvarande kranen av sitt slag i Sverige. Den
möjliggjorde byggandet av riktigt stora fartyg. Den
förklarades som byggnadsminne 2012.
Sjömanstornet – det 44 meter höga tegeltornet restes
till minne av de svenska sjömän som omkom under
första världskriget. Det ritades av Karl M Bengtsson
som även ritade Sjöfartsmuseet. Tornets invigdes 1933.
På tornets topp finns Ivar Johnssons fem meter höga
bronsskulptur Kvinna vid havet, även kallad Sjömanshustrun.

Vy från Göta Älvbron.
”Läppstiftet” – kontorskomplex från slutet av 1980talet ritat av R Erskine och White arkitekter. Höghuset i
röd och vit plåt har blivit ett känt landmärke i Göteborg.
Byggnadens krön har en glasad utsiktsplats från vilken
man har fin utsikt över hela älvrummet.
Rosenlundsverket - i över 150 år har platsen där
fjärrvärmeverket ligger använts för stadens energiförsörjning. Den första anläggningen var ett gasverk. Senare blev det både elverk och ångcentral. Under 50-talet
började dagens värmeverk att uppföras. Arkitekt var
N E Eriksson. De plåtinklädda fasaderna kom till under
1980-talet. Idag är det många som tycker att denna
stora industribyggnads läge innanför vallgraven så nära
Göteborgs stadskärna är märklig. Men när det byggdes
låg det flera industrier i området. Den 98 meter höga
skorstenen syns vida omkring.
Vy mot Läppstiftet med kranar i förgrunden.
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Vy från Lindholmskajen mot Rosenlundsverket.

IDENTIFIERING AV LINDHOLMENS VÄRDEN
LINDHOLMENS VÄRDEN
Riksintressets värden har preciserats med
linbanans lokalisering som utgångspunkt.
Övriga kulturhistoriska värden som har
betydelse för förståelsen av riksintresset
och för kulturmiljön som helhet har också
definierats. De uttryck som har färgmarkerats
bör särskilt beaktas i det fortsatta planarbetet
med linbanan.

Vad berättar riksintresset Lindholmen
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.

branta sluttningar. Lindholmen har istället en strikt
struktur med planmässigt utlagda kvarter. Bebyggelsen
är, likt planstrukturen, mer stadsmässig i sin karaktär
med trä- och landshövdingehus. Området upplevs väl
sammanhållet med en relativt enhetlig och låg skala.
På kanten mot det före detta varvet förändras bebyggelsemönstret något. Kvartersstrukturen bryts för större
ensamliggande byggnader som Lindholmsskolan och
varvets huvudkontor som genom dess läge får en
framträdande roll som markör för området.
Den bebyggelse som kan knytas till den forna
varvs- miljön och som är en del av hur riksintresset
konstitueras i det fysiska landskapet ligger samlad
på Skatbergets krön. Den före detta disponentvillan
och varvets huvudkontor är fristående byggnader som
representerar varsin tidsepok i varvsverksamhetens
historia. Ett viktigt karaktärsdrag för riksintresset är
också områdets direktkontakt med älven. Kaj- och
strandkanten sträcker sig utmed de båda bergen och
runt en del av Sannegårdshamnen.

blicka ut över det forna varvsområdet och älven, vilket
förstärker upplevelsen och förståelsen av den berättelse
som riksintresset Lindholmen ska förmedla, det nära
sambandet mellan bostadsmiljö och arbetsplats.
Från älven och Södra Älvstranden upplevs riksintresset
och Lindholmens samlade kulturhistoriska värden i
ett större perspektiv. Härifrån placeras området i ett
sammanhang med de övriga (före detta) varvs- och
hamnområdena längs Norra Älvstranden. Såväl de
topografiska förutsättningarna som präglat kulturmiljön
som den bevarade bebyggelsen är grunden till de
karaktäristiska och för riksintresset värdefulla siluetter
som särskilt Slottsberget men också Lindholmen
utgör. Från dessa synvinklar blir återigen närheten och
sambandet mellan bostadsmiljö och arbetsplats och älv
tydlig.

Övriga kulturhistoriska värden

Topografin och områdets naturgivna förutsättningar
förstärker den tydliga gräns mellan bostadsmiljöerna på
bergen och arbetsplatsen på plan mark som har präglat
området sedan varvs- och hamnverksamheternas tid.
Bostadsbebyggelsens höga lägen skapar möjlighet att

Det forna produktionsområdet ligger nedanför den
högre bostadsbebyggelsen. 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.

Lindholmsskolan läge på kanten mot det före detta
varvsområdet.

Bostadsbebyggelsens höga lägen skapar möjlighet att
blicka ut över den forna arbetsplatsen.

Kulturhistoriska värden av riksintresse
Fokus för riksintresset är arbetarbebyggelsen på Slottsberget och Lindholmen. De båda bebyggelsemiljöerna
präglas av särpräglade bebyggelsemönster. Slottsberget
med en oregelbunden struktur där en småskalig och
variationsrik trähusbebyggelse klättrar upp för bergets

26

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 en storskalighet. Det är nästan kvartersstora byggnader med en 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.

Det forna produktionsområdet har stor betydelse för
förståelsen av av områdets historia.

Fysiska och visuella uttryck för
riksintresset Lindholmen
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, träoch 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 Slottsbegets kaj- och strandkanter som levt kvar genom århundraden.
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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 älven.
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 älv- och stadsrum är viktiga
för upplevelsen av riksintresset Lindholmen som helhet
och placerar området i ett större historiskt perspektiv.

Uttryck för övriga kulturhistoriska
värden
Varvets byggnader
Bevarade varvsbyggnader från 1940- och 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.

IDENTIFIERING AV LINDHOLMENS VÄRDEN

Lindholmens herrgård

Arbetarbebyggelse
Lindholmen

Topografiska förutsättningar

Utblickar

Varvets byggnader

Arbetarbebyggelse
Slottsberget

Stapelbäddsområde
Spår efter
varvsverksamhet
Siktlinjer och Samband

Riksintresse
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STADSBILDS- OCH PLATSANALYS
SYNBILDSANALYS
För att få en bild av Linbanans påverkan
på stadsbild och kulturvärden har åtta
synbilder/vyer studerats genom en
jämförelse mellan nuläge och efter fotomontage som förenklat visualiserar linbanans
sträckning. Till bilderna som visar nuläget
finns en beskrivning av vilka kulturvärden
som ryms i vyn och hur de tar sig uttryck.
Synbilderna är fotograferade under juni 2017. Det är en
månad med mycket grön växtlighet och på några bilder
blir detta mycket påtagligt. Även om träd och växtlighet
är självklara delar av kulturmiljöerna skymmer de också
vissa delar av berättarinnehållet i fotona som egentligen är synligt under stora delar av året. Undantag är
synbild sju som stadsbyggnadskontoret tillhandahållet
där träden är avlövade.
I fotomontagen har stationsvolymen en höjd på 25
meter och utbredning på 80 meter. Det är endast en
volym utan form som åskådliggörs. Beroende av konstruktion och materialval kan/kommer en framtida
stationsbyggnad att uppfattas på ett mindre massivt
och dominant sätt. Tornet vid Lindholmskajen har en
höjd på 115 meter i synbilderna. Vid mötet mellan
Stenbocksgatan och Polstjärnegatan är tornet norr
om Station Lindholmen placerat. Tornet ligger utanför
utredningsområdet men är synligt inom de utvalda
synbilderna och får därigenom inverkan på området
och Lindholmens kulturvärden. I fotomontagen har det
norra tornet en höjd på 100 meter. Tornen som har
lagts in i bilderna är illustrativa versioner av pelartorn.
Linorna har ritats in utifrån tänkt sträckning mellan
station och torn. Gondolerna har endast angetts
symboliskt, vilket innebär att täthet och korrekt antal
gondoler på linorna inte har tagits med i analyserna.

Synbilderna 1-4 är tagna utanför utredningsområdet med riktning mot Lindholmen. Synbilderna 5-8 är tagna
inom utredningsområdet: mitt i en del av riksintresset, i det forna varvsområdet och mot riksintresset
Lindholmen från norr och nordost.
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SYNBILD 1

1

Vi står på Masthuggskajen precis
innan Stenaterminalens staket börjar.

Vad ser vi?
Vatten och himmel dominerar vyn från
Masthuggskajen mot Lindholmen.
Synbilden förmedlar en berättelse i tre
skikt: Lindholmens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse med den
ursprungliga arbetarbebyggelsen och
varvets huvudkontor beläget på bergen, bevarade och återanvända varvsbyggnader i det forna varvsområdet
på plan mark och nybyggda kontorsbyggnader på Lindholmspiren.
Det forna varvsområdet med bevarade och ombyggda varvsbyggnader
i rött tegel framträder centralt i vyn.
De äldre varvsbyggnaderna och modernare kontorsbyggnader utgör tillsammans en storskalig bebyggelse
med tydlig horisontell karaktär som
bildar en jämn siluett. Bebyggelsen
ligger nära kajkanterna. På Skatber-

get med dess branta och sprängda front ligger varvets före
detta huvudkontor. Den gula tegelbyggnaden och dess långsträckta tillbyggnad kröner berget och närheten till det före
detta varvsområdet är påtaglig. Mellan byggnaderna i det
forna varvsområdet syns Lindholmens arbetarbebyggelse.
Det är landshövdingehus med ljusa fasader och röda plåttak
i raka kvarter. Lindholmsskolans karaktäristiska taksiluett
sticker upp över varvsområdets tegelbyggnader. I vyn
uttrycks kontrasten mellan det före detta varvsområdets
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storskalighet och den småskaliga bostadsbebyggelsen på
berget. Närheten och sambandet mellan bostadsmiljön på
Lindholmen och den forna arbetsplatsen är också tydlig.

Vad händer?
Tornet är placerat vid Lindholmskajen, en bit innanför den
yttre kajskoningen och i anslutning till de senast byggda
kvarteren i det forna varvs- och hamnområdet. Tornet
kommer med sin höjd bli ett nytt och påtagligt vertikalt
element som dominerar vyn och bryter av mot den befintliga
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bebyggelsens horisontella karaktär. Lindragningen över älven
med gondoler i rörelse kommer bli ett nytt inslag som tar
luftrummet och himlen i anspråk.

SYNBILD 2

2
Vi står vid staketet där Bangatan
börjar och har Oscarsleden brusande
trafik nedanför. Från detta lite höga
läge får vi en bild rakt in i det före
detta varvsområdet.

Vad ser vi?
I vyn mot Lindholmen från Stigbergstorget ryms både det före
detta varvsområdet med bevarade
varvs- och industribyggnader och
Lindholmens arbetarbebyggelse med
bostadskvarter och skola, men även
nytillkomna bostadsområden. Det är
en differentierad bebyggelse med
älven i förgrunden och där Ramberget
med dess vegetation och kala klippor
bildar en obruten horisont som bakgrund.
Landshövdingehusen på Lindholmen
exponerar sina ljusa träfasader och
röda plåttak mot älven. Framför ligger
även äldre bevarad bebyggelse som
till exempel en före detta stallbyggnad
och berättar om bostadsområdets
historia. Lindholmsskolan med sin
höjd, karaktäristiska taksiluett och

framträdande placering på bergskanten ovanför det forna
varvsområdet utmärker sig i vyn. Mellan Lindholmens äldre
byggnader finns även ett nyare bostadshus som visar på
utvecklingen som skett i senare tid. Det före detta varvsområdet breder ut sig på den plana marken nedanför
berget. Bebyggelsen utgör en relativt jämn siluett med den
före detta plåtverkstaden i rött tegel och flackt tak i förgrunden. Närmast kajkanten finns delar av varvets stapelbäddsområde bevarat som obebyggda ytor, vilka vittnar om

32

platsens tidigare verksamhet. I vyn ser vi tydligt sambandet
och närheten mellan bostadsmiljön på Lindholmen och
den forna arbetsplatsen. Här belyses också de topografiska
förhållanden som präglat bebyggelseutvecklingen i området.

Vad händer?
Stationsvolymen hamnar mitt i synbilden och kommer med
sin höjd vara väl synlig bakom den före detta plåtverkstaden,
Backateatern. Tornet som är placerat norr om utredningsområdet kommer höjdmässigt skilja ut sig från övrig bebyggelse. Det kommer att utgöra ett högt vertikalt element som
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kontrasterar mot den kulturhistoriskt värdefulla arbetarbebyggelsen på Lindholmen. Lindholmsskolan förblir dock den
höjdmässigt dominerande byggnaden och Rambergets siluett
lämnas till största del fri. Linornas diagonaler och gondolerna kommer ta delar av luftrummet i anspråk.

SYNBILD 3

3
Vi står på kajen alldeles vid Göteborgs Fiskhamn. Avståndet till
Hisingen och Lindholmen är här
smalare än på andra ställen utmed
älven.

Vad ser vi?
På grund av det korta avståndet
över älven domineras synbilden av
Slottsbergets tydliga siluett med
den småskaliga bostadsbebyggelsen
som klättrar upp för bergets branta
sluttningar. Berget ligger nära älven
och Sannegårdshamnen. Den låga
trähusbebyggelsen med ljusa fasader
och traditionella sadeltak som ligger
inbäddad i grönska för tankarna till
den bohuslänska kusten och är ett
unikt inslag i Göteborgs stadsbild.
Slottsbergets sluttningar sträcker
sig ner till torrdockan som ligger
insprängd mellan Slottsberget och
Skatberget. På Skatberget skymtas
även varvets före detta huvudkontor.
Sammantaget blir sambandet och
närheten mellan arbetarbebyggelsen
och den forna arbetsplatsen samt
älven tydligt också i denna vy. Här ser

vi exempel på det självbyggeri och oregelbundna bebyggelsemönstret som karaktäriserar den forna arbetarbebyggelsen på Slottsberget.
Utöver områdets äldre historia som förmedlas i synbilden
syns det sena 1900-talets utveckling av Norra Älvstranden.
Här syns den genom flerbostadshusen i ljust tegel som
sträcker ut sig längs kajkanten, småbåtshamnen i den forna
torrdockan och Sannegårdshamnens bostadshus med ljusa
putsfasader i högre byggnadsvolymer.

34

Vad händer?
I vyn syns det torn som är placerat norr om utredningsområdet och som hamnar en bit bakom Slottsberget.
Tornet blir ett nytt och tydligt vertikalt element som bryter
av Slottsbergets karaktäristiska siluett. Det påverkar
upplevelsen av Slottsbergets naturliga form med den
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topografiskt anpassade bebyggelsen. Dess storskalighet
blir en påtaglig kontrast gentemot den småskaliga
bebyggelsemiljön.

SYNBILD 4

4

Vi står vid Sörhallsbergets fot med
Per Kirkebys skulptur ”Vindarnas
tempel” i ryggen.

Vad ser vi?
Vatten och himmel dominerar synbilden där Sannegårdshamnens breda
hamnbassäng utgör förgrund till
Slottsbergets karaktäristiska siluett
med den småskaliga bostadsbebyggelsen som klättrar upp för bergets
branta sluttningar. Slottsbergets låga
trähusbebyggelse med ljusa fasader och traditionella sadeltak ligger
inbäddad i grönska och bebyggelsemiljön på bergets läge nära älven och
Sannegårdshamnen är tydligt. Vyn
in mot Sannegårdshamnen och mot
Ramberget belyser Slottsbergets samband med övriga Hisingen och från
detta läge kan vi få en förståelse för
hur Lindholmen en gång omgavs av
vatten.

från 1800-talet, Sannegårdens hamn från 1914 med kajskoning, 1990-talets bostadshus i ljust tegel och röda
plåttak på kajen mot älven och 2000-talets mer storskaliga
flerbostadshus med ljust putsade fasader utmed hamnbassängen.

I vyn ser vi mötet mellan olika tiders
byggande. Slottsbergets självbyggeri
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Vad händer?
Både tornet vid Lindholmskajen och det tornet som är placerat norr om utredningsområdet blir med lindragningarna
väl synliga i denna vy. Tornens storskalighet blir en påtaglig
kontrast gentemot den befintliga bebyggelsen, i synnerhet i
förhållande till Slottsbergets småskaliga trähusbebyggelse.
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Tornen blir en ny form av tydligt vertikala element som med
linor och gondoler i rörelse högt upp i luften kommer att
dominera stadsbilden och påverka den tydligt avgränsade
kulturmiljön.

SYNBILD 5
5

Vi står i Lindholmsallén med
busshållplatsen i ryggen.

Vad ser vi?
Lindholmsalléns grönskande lindar
dominerar vyn mot de högre belägna
bostadskvarteren på Lindholmen.
Bakom den gröna väggen tronar
landshövdingehusens röda plåttak
upp. De tätt sittande plåtklädda
skorstenarna ger en varierad siluett.
Från platsen vi står på blir den tydliga
gränsen mellan bostadsmiljön på
Lindholmens berg och den forna
arbetsplatsen på plan mark tydlig.
Idag möter de vildvuxna sluttningarna
den öppna trafikplatsen.
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Vad händer?
Stationsvolymen kommer att ta upp en stor del av den nuvarande cirkulationsplatsen och sträcka sig in mot det forna
varvsområdet. Stationsvolymen bryter den visuella kontakten
mellan Lindholmsallén och Lindholmens bostadskvarter och
grönska och kommer att skymma Lindholmens bostadsbe-
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byggelse vilket riskerar att påverka upplevelsen av kulturmiljön.

SYNBILD 6

6

Vi står på kajen med ryggen mot
Stigberget och Sjömanstornet.

Vad ser vi?
Den före detta stapelbäddens långsträckta asfaltsyta dominerar synbilden där vi står vid kajen i det forna
varvsområdet och blickar norrut.
Lappade asfaltsytor i olika färger
uppblandat med betongfundament
och rester av räls skvallrar om en
annan användning än dagens parkeringsplatser.
I vyn blir återigen det nära sambandet
mellan arbetarbebyggelsen på
berget och arbetsplatsen tydligt.
Vi ser delar av de planmässigt
utlagda bostadskvarteren men det
är framförallt Lindholmsskolan som
utmärker sig. Skolans läge på bergets
krön gör att den fyra våningar höga
tegelbyggnaden exponerar både fasad
och det branta taket väl synligt och får
en framträdande roll i vyn. Vid sidan

om skolan har ett nyare bostadshus fått ta bergskanten i
anspråk, ett uttryck för den förtätning som skett i området
i senare tid. En trappa leder från berget ner till det forna
varvsområdet där den bevarade före detta plåtverkstaden
sträcker ut sig. Den röda tegelbyggnaden med ursprunglig
fönstersättning är byggd 1946 men de stora bokstäverna
på taket vittnar om vad den delvis används som idag. I
bakgrunden skymtar Rambergets siluett.
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Vad händer?
Stationsvolymen kommer inte att synas i denna vy. Det
torn som är placerat norr om utredningsområdet skymtar
och endast korta sträckor av de diagonala linorna syns.
Utifrån denna vy bedöms de nya elementen inte att påverka
kulturmiljön i särskilt stor utsträckning. Gondolernas rörelse
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kommer att bli ett nytt inslag i området, hur det påverkar
upplevelsen är svårt att förutse.

SYNBILD 7
7

Vi står på krönet av backen på Plåtslagaregatan som ligger på Skatberget.

Vad ser vi?
Omgivna av ljust målade träfasader
står vi mitt bland Lindholmens
bostadskvarter som uppfördes för
och av de varvs-, hamn- och industriarbetare som levde och verkade här.
Byggnaderna längs gatan i vyn visar
på den variation och detaljrikedom
som är karaktäristisk för bebyggelsen
på Lindhomen med olika träpaneler,
fönster från olika stilperioder och ett
varierat taklandskap i rött.
Till höger i bilden kommer vi nära ett
välbevarat trähus i två våningar. Det
har grönmålade tvåluftsfönster med
spröjsar av äldre modell och en ljusmålad locklistpanel med detaöjrika
snickerier som sticker ut på den smala
trottoaren. Efter tvärgatan ligger en
snedställd byggnad som visar sin
gavel med endast två högt sittande

Foto SBK
korspostfönster. Det avslutas med ett valmat rött plåttak. En
röd skylt med texten ”Teater” finns på ”Aftonstjärnan” som
byggdes som Folket hus 1902 och avslutar gatans kvarter.
Den smala gatan kantas med rader av storgatsten. Kring
de små trädgårdarna som omger bostadshusen finns gröna
trästaket.
I vyn ser vi också exempel på hur området utvecklats
och förtätats under senare delen av 1900-talet. På gatans
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vänstra sida finns ett ljusgult tvåvåningshus med franska
balkonger och i gatans slut skymtar ett större bostadshus
med utskjutande balkonger. I gatans fond syns ett modernt
högre bostadshus. Det ligger i nära anslutning till cirkulationsplatsen i Lindholmsalléns avslutning.

Foto SBK

Vad händer?
Stationsvolymen hamnar vid cirkulationsplatsen i Lindholmsalléns avslutning och i fonden av det smala gaturummet nedanför Lindholmens bostadsbebyggelse. Stationsvolymen bildar på så vis ett nytt fondmotiv för Plåtslagaregatan. Den kommer att ligga framför det befintliga
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bostadshuset vid Lindholmsallén och kommer att vara på
ungefär samma höjd. Befintlig vegetation kommer skymma
bebyggelsen nedanför höjden olika mycket beroende av årstid.

SYNBILD 8
8

Vi står på refugen mitt i Karlavagnsgatan precis där portalen för
trängselavgiften är belägen.

Vad ser vi?
I vyn ser vi hur Lindholmens
berg möter det platta och öppna
trafiklandskapet. Det gröna med
Lindholmens vildvuxna sluttning,
Lindholmsalléns grönskande lindar
och de gröna refugerna dominerar
synbilden. Bakom lövverken skymtar
landshövdingehusens ljusa fasader
och röda plåttak. Lindholmsskolan
har en framträdande roll i vyn och
stadslandskapet där den ligger i
kanten av bostadsmiljön och på
krönet av bergets sluttning och blickar
ut över det forna varvsområdet. Från
platsen vi står på blir gränsen mellan
bostadsmiljön på Lindholmens berg
och den forna arbetsplatsen på plan
mark och hur topografin har präglat
bebyggelseutvecklingen tydlig. Under
årstider med avlövade träd syns mer
av arbetarbebyggelsen på Lindholmen.

I förgrunden, på gatans högra sida, ligger en kontorsbyggnad i gult tegel. Det är en av byggnaderna i det glest
bebyggda kvarteret med verksamhets- och småindustribebyggelse som tar vid norr om det före detta varvsområdet. Framför tegelbyggnaden skymtar även ett
modernare bostadshus uppfört vid Lindholmens bergsfot
som visar på förtätningen av området som skedde 1999.
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Vad händer?
Stationsvolymen kommer att hamna framför de högre
belägna bostadskvarteren på Lindholmen. Den kommer
därigenom att skymma stora delar av den kulturhistoriskt
värdefulla bostadsbebyggelsen och Lindholmsskolan som är
ett karaktäristiskt landmärke för Lindholmen. Vyn påverkas
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främst genom att man från Karlavagnsgatan förlorar stora
delar av kontakten med Lindholmens bebyggelse. Linornas
diagonaler men framförallt gondolernas rörelse kommer att
bli ett nytt element som också påverkar vyn.

STADSBILDS- OCH PLATSANALYS
SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER
Sammanfattningen bygger på synbilderna i
tidigare avsnitt. Det är stillbilder som visar
dagens stadslandskap ur specifika vinklar.
Linbanan med station, torn, linor och gondoler kommer dock att ha olika påverkan på
riksintresset Lindholmen, det före detta
varvsområdet samt hamn- och älvrummet
beroende av var man befinner sig i staden.

Riksintresset Lindholmen
Den tydliga gränsen mellan bostadsmiljö på berg och
arbetsplats på plan mark som präglat området sedan
varvs- och hamnverksamheternas tid är ett uttryck för
riksintresset Lindholmen och bör beaktas i det fortsatta
planeringsarbetet. Likaså är utblickarna från bostadsbebyggelsen mot den forna arbetsplatsen och älven ett
uttryck som beskriver och motiverar riksintresset.

omgivande bebyggelse bakom det före detta varvsområdet och följer den nuvarande siluetten.

Torn
Tornet vid Lindholmskajen kommer att bli ett nytt,
tydligt vertikalt element som bryter av det före
detta varvsområdets jämna siluett och horisontella
karaktär. Det kan dock ses som ytterligare ett av
hamnens storskaliga element tillsammans med kranar,
Älvsborgsbron, höga skorstenar och byggnadsverk. Då
det kommer att ligga nära de senast byggda kvarteren
kan det också anknyta till den moderna arkitekturen.
Det norra tornet kommer höjd- och formmässigt skilja
sig från såväl bostadskvarteren på Lindholmen som den
övriga bebyggelsen i det före detta varvsområdet.

Slottsbergets småskaliga, terränganpassade trähusbebyggelse och dess karaktäristiska siluett i hamn- och
älvrummet är ett viktigt uttryck för riksintresset Lindholmen som kan upplevas från flera platser i staden,
särskilt väl från Södra Älvstranden och Göta Älv.

Från Södra Älvstranden och från västra sidan av
Sannegårdshamnen kommer tornet vid Lindholmskajen
och det norra tornet ha påverkan på Slottsberget och
därmed riksintressets kulturvärden. Tornen dominerar
stadsbilden och står med dess storskalighet i kontrast
till Slottsbergets småskaliga trähusbebyggelse. De blir
höga vertikala element som bryter av Slottsbergets
karaktäristiska siluett.

Stationsvolym

Linor och gondoler

Från norr och nordost kommer en ny byggnad i den
föreslagna stationsvolymens skala ta en stor del av
platsen i anspråk. Byggnadsvolymen kommer att bryta
den visuella kontakten från Lindholmsallén och Karlavagnsgatan mot de högre belägna bostadskvarteren
på Lindholmen. Den kommer att skymma bostadsbebyggelsen på höjden och Lindholmsskolan, vilken
är ett tydligt landmärke för bebyggelseområdet. En ny
byggnadsvolym på platsen kommer också att uppträda
som ett nytt fondmotiv för flera gator och utblickar
från höjden. Från Södra Älvstranden kommer den nya
byggnadsvolymen att synas men ligger i höjd med

Linorna i sig kommer att upplevas som ledningar i det
storskaliga hamn- och älvrummet och i förhållande till
bebyggelsen inom området. De kommer att ha olika
vinklar i förhållande till station och torn. Linorna kommer att bära upp stora gondoler som ska gå i en tät
trafik längs sträckningen. Vilken påverkan rörelsen kan
få i luftrummet och i relation till områdets bebyggelse
är svår att förutse och har inte bedömts.

Kulturvärden som särskilt bör beaktas vid
anläggandet av linbanan:
•

Topografiska förutsättningar.

•

Utblickar från arbetarbebyggelsen mot varvsområdet/arbetsplatsen och älven.

•

Siktlinjer foch samband

•

Arbetarbebyggelse på Slottsberget.

•

Arbetarbebyggelse på Lindholmen.

•

Varvets byggnader.

På sidorna 26–28 finns en utförligare beskrivning av de
fysiska och visuella uttryck som bör beaktats i det fortsatta planarbetet med linbanan och som här hänvisar
till.

Stationsvolym i förhållande till Lindholmens
arbetarbebyggelse.
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Tornet Lindholmskajen i hamn- och älvrummet.

Tornen i förhållande till Slottsberget.

De röda pilarna illustrerar var linbanans dragning kommer att påverka riksintresset Lindholmen.

Det norra tornet i förhållande till Slottsberget, söderifrån.
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VÄRDEN ATT BEAKTA VID LINBANANS UTFORMNING
STATION
Det finns vissa givna tekniska förutsättningar för stationen på Lindholmen. Linbanans gondoler kommer att
landa på en höjd av sju meter, stationens totala höjd
kommer att ligga på cirka 25 meter och byggnaden
kommer att behöva vara cirka 80 meter lång.

Stationen bör utformas så att:

Reflektioner kring utformning av station

•

Tankar kring utformningen av stationen tar snabbt
fäste i fartyg och kranar. Fartygens vackra former och
kranarnas transparanta fackverkskonstruktioner. En
stationsbyggnad som en skulptur med associationer till
dåtidens varvsmiljöer och framtidens transportteknik.
Eftersom det inte längre finns någon varvsverksamhet
kvar utmed älven blir det fotografier och minnen av
fartygsproduktionen som kan agera inspirationskälla.
Utformning och placering av stationen är mycket viktig då den får en nyckelroll i området. Vår bedömning
är att den starkast bör knyta an till det forna varvsområdet. På så vis blir den en del i den miljön som med
bevarade varvsbyggnader, kajskoningar och delar av de
forna stapelbäddarna förstärker riksintressets värden
och förståelsen för motivet till riksintresset.
Stationsbyggnaden kommer att hamna i ett läge där
mötet mellan bostadsbebyggelsen på Lindholmens berg
möter den forna arbetsplatsen på plan mark är tydligt,
vilket är ett uttryck för riksintresset. För att det fortsatt ska kunna upplevas krävs ett visst avstånd mellan
bergets sluttning och stationen. Det är därför en fördel
om stationens volymer kan dras så långt som möjligt
mot sydost. Stationsbyggnaden bör också utformas så
att det fortsättningsvis finns utrymme för utblickar och
siktlinjer i gaturummet vilka är viktiga för upplevelsen
av riksintresset Lindholmen.

•

•
•
•

Stationens höjd så långt det är möjligt anpassas
till bebyggelsen inom det före detta varvsområdet.
Det fortsatt finns utrymme för utblickar
och siktlinjer i gaturummet, genom att den
exempelvis lyfts upp från marken något.
Den dras mot sydost i möjligaste mån.
Den upplevs positivt som fondmotiv från den
gamla trähusbebyggelsen på Slottsberget.
Dess utformning spelar an på platsens historia,
varvsproduktionen med båtskrov, upplag, kranar och stöttor.

•

sigt anpassas efter bebyggelsen inom det före detta
varvsområdet. Lindholmsskolans karaktäristiska taksiluett som syns tydligt från flera håll har ett stort värde
i stadsbilden och bör förbli det landmärke som den
utgör idag.
För att anpassa behöver inte fasadmaterial inspireras
och hämtas direkt från omkringliggande byggnader.
Det handlar mer om textur och material som samverkar
med stationens formspråk. En linbanestation i Göteborg
utgör en ny arkitektonisk företeelse som skall sätta sin
egen agenda.

För att bli en del av den nuvarande jämna siluetten med
storskaliga byggnader som det forna varvsområdet
utgör och som står i kontrast till arbetarbebyggelsen på
Lindholmen och Slottsberget, bör stationen höjdmäs-

Fartyg på stapelbädd, årtal okänt, foto Sjöfartsmuseet.
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TORN
Enkelt uttryckt kan tornen konstrueras på två olika
sätt; som en pelare/kon likt vindkraftverk eller som
ett fackverk. Linbanans torn kommer att få samma
utformning längs hela sträckningen mellan Järntorget
och Wieselgrensplatsen.

Fackverkstorn
Fackverkstorn syns, men kan uppfattas ha en
förlåtande transparens i sin konstruktion. Ett fackverk
har ett stort antal mindre sidoytor som belyses, vilket
gör att formen inte nämnvärt förstärks genom skuggverkningar. Ett torn i fackverk kommer kräva en basyta
för dess angöring i marken på cirka 25 meter i diameter.
Byggen av höga konstruktioner har traditionellt haft
fackverk som princip. Det är något som vi kan se exempel på i Göteborgs hamn- och älvrum, då kranarna
visar på denna konstruktion. Även vertikala stora
konstruktioner som broar är byggda med fackverk,
Älvsborgsbron tillhör denna kategori.

Pelartorn
Pelartorn kan, i jämförelse med fackverk, upplevas som
en modernare form. Det är en sluten form utan transparens som också förstärks genom skuggverkan. Pelartorn kan dock färgsättas så att ett eventuellt dominerande intryck förminskas. Ett pelartorn kommer kräva en
basyta på cirka tio meter.
I det befintliga stadslandskapet har vi också flera
höga skorstenar och torn som sticker upp i siluetten.
Rosenlundsverket, Sjömanstornet och raffinaderiernas
skorstenar, men också Älvsborgsbrons höga betongpelare. Det är slutna konstruktionsformer i tegel,
betong och plåt. Vindkraftverken som finns längre ut
vid älvmynningen är också en pelarkonstruktion med
sluten slät fasad.

Reflektioner kring utformning av torn
Linbanan kommer att bli en helt ny typ av infrastruktur i Göteborg, vilket innebär helt nya och storskaliga
element i stadsbilden. Lindragningar och gondoler i
rörelse kommer dessutom att ta luftrummet i anspråk
på ett annat sätt än vad byggnader gör. Eftersom
tornen inte kommer att kunna få en utformning som är
platsspecifik för det stadsrum den står i bör de istället
gestaltas utifrån tanken att de ska vara unika för just
Göteborg. Linbanan skulle då kunna ge något nytt till
stadssiluetten. Något nytt som kan komma att bli lika
starkt kännetecknande för hamn- och älvrummet och
Göteborgs siluett som t.ex. Älvsborgsbron är idag.
Vid utformningen är det dock viktigt att man beaktar
att tornen, utöver storskaligheten i stadsrummet också
kommer att vara byggnadsverk som ska mötas på nära
håll, i människors nära vardagsmiljö. Det är därför viktigt att tornen har en detaljutformning som är anpassad
till det nära stadsrummet.
Utgår vi från det omgivande stadslandskapet kring
Lindholmskajen förs tankarna, säkert för många,
ganska snabbt till hamnen och varvens kranar. Ett torn
för linbanan skulle då kunna utformas med inspiration
från de kranmodeller som löpte på en kranbana. Men
tornet vid Lindholmskajen kommer att behöva se ut
som de resterande tornen längs linbanans sträckning.
Att tornet nära älven och Wieselgrensplatsen står i
olika stadsrum kan inte påverka utformningen, vilket
försvårar allt för starka kopplingar till just hamn- och
varvsverksamheten som historiskt dominerat platsen
och stadsrummet.
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Varvskranar på stapelbädd, foto Gbg Stadsmuseum 1977.

MATERIAL O FORMER
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MARKBELÄGGNING O VARVSRESTER
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