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Inledning
Skanstorget ingår i riksintresse för kulturmiljövården och omfattas av
Göteborgs bevarandeprogram. Området utgörs av en stadsmiljö som växt
fram successivt under flera århundraden, men där större delen av
bebyggelsen formats under 1900-talet.

skyddsvärda egenskaper som omfattas av riksintresset för kulturmiljövården
samt av bevarandeprogrammet för Göteborg. Dessa kvaliteter och
egenskaper förhålls avslutningsvis till nybyggnadsförslaget Haga hjärta Linné.

Skanstorget är en öppen yta i mötet mellan Skansberget, den lägre trästaden
Haga och den högre stenstaden åt öster och söder. Torget, som under det
senaste halvseklet främst fungerat som parkeringsplats, planeras nu att tas i
anspråk för ny bebyggelse. Ett förslag till ett nytt kvarter på Skanstorget har
tagits fram med mottot Haga hjärta Linné som vann i en öppen omröstning i
konkurrens med två andra förslag.

Utredningen omfattar följande:
- Genomgång av riksintressebeskrivning och bevarandeprogram
- Stadsbyggnadshistorik fokuserad på Skanstorget och intilliggande stadsdelar
- Kulturmiljöbeskrivning med inriktning på befintliga kvaliteter på Skanstorget
och dess omgivning - landskap, landmärken, stråk, bebyggelsestrukturer,
byggnadsvolymer, fasadutformning, material etc.

Bebyggande av torg är en aktuell stadsbyggnadsutmaning och i flera städer
har öppna platser tagits i anspråk för ny bebyggelse. Inom riksintresseområde
för kulturmiljövården finns tre aktuella exempel på bebyggande av torg och
öppna platser. I Norrköping har Nya torget för ett par år sedan kompletterats
med byggnader i torgets ena del. I Halmstad har en nyligen lagakraftvunnen
detaljplan tagits fram för att bebygga en öppen plats vid Lilla Torg som för
närvarande är parkeringsplats. I Östersund pågår ett planarbete med att
skapa förutsättningar för bebyggelse på Gustav III:s torg, som under lång tid
fungerat som busstorg.

- Sammanställning/analys av väsentliga kvaliteteter samt bedömning av
direkta uttryck för riksintresset
- Beskrivning av nybyggnadsförslaget och dess potentiella påverkan på
riksintressets uttryck och övriga kulturmiljökvaliteter.

Följande kulturmiljö- och stadsbildsanalys är framtagen av Lindholm
Restaurering AB genom Johanna Lange på uppdrag av Ernst Rosén AB.

Syfte och innehåll
Skanstorget med omgivande
bebyggelsemiljöer som omfattas av
utredningen. (Sveriges länskarta)

Syftet med följande utredning är att beskriva Skanstorgets historia, dess
kulturhistoriska värden och kvaliteter i stadsbilden samt att identifiera de
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Metoder och material
Den historiska framställningen i utredningen bygger i stor utsträckning på de
kartor, stadsplaner och foton som redovisas, och är tänkta att läsas i
sammanhang med texten. Litteratur som använts till den historiska
framställningen och allmän inläsning om områdets historia redovisas nedan.

-

Fredlund, C R A Det gamla Göteborg
Historisk skildring av Göteborg i tre band som utkom 1919-1923.
Uppgifterna om Nilssons och Spångbergs trädgårdar är hämtade
därifrån.

-

Hedlund, Hans, Tekniskt tidskrift etc..
Artikeln behandlar perioden slutet av 1800-talet till början av 1900talet och dess bebyggelseutveckling. Det är en samtida betraktelse
över arkitektur, planering och byggnadskonst av Hans Hedlund som
tillhörde Göteborgs främsta arkitekter vid tiden.

-

Haga i backspegeln
Ingemar Mattson, en av arkitekterna som arbetade med
omvandlingen av Haga 1977-1994, beskriver processer och
arbetsmetoder som formade den nya bebyggelsen.

-

Stadsplaner, detaljplaner och bygglovsritningar
Planer och ritningar har hämtats från stadsbyggnadskontoret.

-

Historiska fotografier
De historiska fotografier som används i utredningen är i de flesta fall
hämtade från Göteborgs stadsmuseums digitala bildsamling. Många
av fotografierna på Skanstorget är hämtade från kamerareportage.se.
I några fall är bilderna lånade från litteratur eller från hämtade från
olika internetkällor. Källa anges i bildtexten. Fotomaterialet är delvis
skyddat av upphovsrätt.

-

Historiska kartor
De historiska kartor har hämtats från kartverket till
Jubileumsutställningen 1923 och från Lantmäteriet.

Beskrivning och karakterisering av området har genomförts främst genom
studier av området på plats och genom fotodokumentation, i syfte att fånga
egenskaper i landskap, strukturer och bebyggelse såväl som mer unika inslag
och detaljer.
Litteratur och källmaterial
-

-

Björk, Nordling, Reppen, Så byggdes staden
Översiktsverk över stadsbyggnad, arkitektur och husbyggnad under
från 1880-2010.
Carlsson, Gösta, Annedal
Stadsdelens historia berättad utifrån källmaterial och historiska foton
samt intervjuer med Anndelsbor.

-

Länsstyrelsen Västra Götaland, Varför revs inte hela Haga?
Beskrivning av de processer som ledde fram till att delar av Haga
bevarades.

-

Lönnroth, Gudrun, Göteborgarnas Haga
Boken behandlar Hagas historia från tillkomsttid till rivningar och
renoveringar på 1980-talet. Den innehåller en stort historiskt kartoch bildmaterial. Författaren är en av stadsdelens främsta kännare.
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Riksintresse för kulturmiljövården
Riksintressen för kulturmiljövården är områden som förändras i takt med
samhällsutvecklingen, men där de kulturhistoriska värdena ska utgöra en
särskilt tungt vägande aspekt vid beslut om ändrad användning av mark,
vatten och den fysiska miljön i övrigt.

Skanstorget och dess omgivning.
Motivering
Storstadsmiljö, formad av funktionen som "Sveriges port mot väster" och det
för sjöfart, handel och försvar strategiska läget vid mynningen av Göta älvs
vattensystem. Rikets främsta sjöfartsstad samt residensstad, domkyrko- och
universitetsstad, präglad av tre seklers handelsaristokrati. Ett av de förnämsta
exemplen på 1600-talets stadsanläggnings- och befästningskonst, och på
stadsbyggandet under 1800- och 1900-talen. Den göteborgska
byggnadstraditionen med dess olika stadsdelskaraktärer. (Skolstad,
Universitetsmiljö, Stiftsstad).

(Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken – Handbok
2014062)

Riksintressen för kulturmiljövården skall så långt som möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön enligt Miljöbalken 3 kap. 6 §.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för riksintressena och ansvarar för att
bedöma om en förändring kan innebära en påtaglig skada på ett riksintresse.
Åtgärder i kulturmiljöer av riksintresse bedöms i relation till de värden som
utgör grunden för riksintresset. Dessa värden uttrycks i en
riksintressebeskrivning som dels innehåller en motivering som ringar in
områdets kulturhistoriska sammanhang dels en redovisning av riksintressets
olika uttryck.

Uttryck för riksintresset
1600- och 1700-talens fästnings- och kanalstad med bevarade delar av
stadsbefästningarna, och strax utanför stadskärnan skansarna Göta Lejon och
Kronan /…/

Riksintresset Göteborgs innerstad

/…/den regelbundet planerade förstaden Haga med sin enklare rutnätsplan.

Skanstorget omfattas av riksintresseområdet Göteborgs innerstad (O 2:1-5)
vilket består av många kulturhistoriska lager från 1600-talets befästa stad till
1900-talets utvidgning söderut. Riksintresseområdet innerstaden är indelat i
mindre områden, där Skanstorget ingår i delområdet Haga, och gränsar till
delområdet Stenstaden m m. Båda dessa ingår dock i
riksintressebeskrivningen Göteborgs innerstad.

De stora utvidgningsområdena med planmönster, tät stenstadsbebyggelse,
gator av olika bredd och karaktär, bestämda hushöjder, parker och
trädplanteringar.

Nedan är riksintressebeskrivningens motivering återgiven, samt de delar av
riksintressets uttryck i den fysiska miljön som är direkt relevanta för

Göteborgska särdrag i stadsbilden. Stadssiluetten från älven och
bergshöjderna runt staden med utblickar mot

Mönstergilla arbetarbostäder i tegel i Haga och Annedal, och traditionella
trähus blandade med stadsmässiga landshövdingehus.
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stadens omgivningar. Den topografiskt och socialt betingade karaktären av
många småstäder i storstaden, d. v. s. ett lapptäcke av tydligt åtskilda
stadsdelar. Kanalstadens vattenstråk och kontakten med älven.
Byggnadstraditionen med dominerande låg bebyggelsehöjd, det gula
"Göteborgsteglet" med den carlbergska nyklassicismen följd av
medeltidsromantiken vid 1800-talets mitt, den rikt formade sena 1800talsbebyggelsen i puts och tegel och med stort inslag av polykromi,
landshövdingehusen och deras olika utvecklingsskeden. Gatukaraktären med
gatsten och gånghällar i bohusgranit samt de rikliga inslagen av grönska i
stadsbilden.

Miljöbalken
3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden
Särskilda markanvändningsintressen
6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall
särskilt beaktas.
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Riksintressen för kulturmiljövården är markerade med röd skraffering.
(Sveriges länskarta)
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Bevarandeprogram samt plan- och bygglagen
Bevarandeprogrammet för Göteborg

Ur bevarandeprogrammet:

Skanstorget omfattas av bevarandeprogrammet för Göteborgs stad och ingår
i bevarandeområdet Haga – Skansberget 15:A, samt gränsar till
bevarandeområde Västergatan – Skanstorget 17: B och Kommentantsängen
16:A. Nedan återges utdrag ur bevarandeprogrammet och de formuleringar
som är relevanta för Skanstorget med omgivning.

Haga – Skansberget
Haga 15:A
Området omfattar ett 30-tal kvarter med bostäder samt SkansbergetSkanstorget och Järntorget.
Historik
Bebyggelsen växte fram successivt från 1640-talet till 1920-talet och
genomgick en omfattande förnyelse 1965–97.
Motivering
Haga som är Göteborgs första förstad och arbetarstadsdel utgör en unik
kulturhistorisk miljö. Stadsplanen och den bevarade bebyggelsen speglar
stadsdelens historia från 1600-talets mitt till 1900-talets början. Stadsplanens
olika delar visar hur stadsdelen byggts ut i etapper. Av särskilt värde är de
äldsta delarna med 1600-talskvarter och delvis bevarad tomtindelning (bl a
kvarteret Furiren). Haga Nygata och Västra Skansgatan är viktiga miljöer som
påminner om liv och verksamheter i arbetarstadsdelen vid sekelskiftet.
Skansberget med Skansen Kronan intar en särställning i den kulturhistoriskt
värdefulla miljön. Skansen är Hagas äldsta byggnad och den har ett stort
värde från arkitekturhistorisk, militärhistorisk och socialhistorisk synpunkt. De
bevarade bostadshusen visar ett urval av de hustyper som varit vanliga i
arbetarstadsdelen under olika epoker. Många av de ombyggda husen har
välbevarade trapphus och bostadsinteriörer. Det finns också restaurerade
lägenheter och rum som har helt bevarad karaktär från 1800-talet och 1700talet. /…/

Utsnitt ur
bevarandeprogrammet för
Göteborg med markering av
aktuella bevarandeområden.
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Västergatan – Skanstorget
Annedal 17: B

helhetsmiljön längs detta stråk. De två ”fabriksbyggnaderna” visar den
blandning av bostäder och större arbetsplatser som fortfarande var vanlig i
början av 1900-talet. Terrasserna på Skansbergets sluttning påminner om
sekelskiftets delvis mycket intensiva utnyttjande av marken för bostäder.

Miljön omfattar ett stråk byggnader längs kanten av Nilssons Berg.
Historik
Stråket hade till 1800-talets slut en gles bebyggelse med bl a trävillor omgivna
av trädgårdar. 1890–1940 bebyggdes området successivt med större stenhus.

Plan- och bygglagen

Motivering
Området innehåller flera enskilda byggnader av stort kulturhistoriskt värde t
ex Föreningsgatan 2 (kv 2:5) som är ett av Göteborgs mest intressanta
exempel på jugendstil. Husen i väster har stor betydelse för miljön kring
Skanstorget.

Plan- och bygglagen anger att planläggning skall göras med beaktande av
stads- och landskapsbild samt natur- och kulturvärden. Tillägg i befintlig
bebyggelse skall göras varsamt.

2 kap. Allmänna och enskilda intressen

Kommendantsängen
Kommendantsängen 16:A

6 § Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende
byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till

Miljön begränsas av Linnégatan, Linnéplatsen, Övre Husargatan och
Skansbergets södra sluttning.
Historik
Den första utbyggnaden 1895–1900 omfattade en grupp med omkring 20
landshövdingehus som uppfördes på terrasserade tomter på och intill
Skansbergets södra sluttning. Till denna epok hör också ett par
industribyggnader, Korsettfabriken (kv 8:8) och Olof Asklunds Ångbageri (kv
6:12). Större delen av bostadskvarteren bebyggdes sedan med stenhus i 4–6
våningar åren 1900–1930. Under 1930-talet tillkom några hus i nordost mot
Skanstorget och Övre Husargatan, på tomter som tidigare omfattade låga
trähus. /…/

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och
intresset av en god helhetsverkan,
/…/
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader
som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas.
Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag (2014:477).

Motivering
Kommendantsängen utgör en välbevarad ”stenstadsmiljö” med värdefulla
exempel på tidstypisk arkitektur från perioden 1900–1935. Byggnaderna längs
Linnégatan med sina förträdgårdar har en mycket stor betydelse för
10

Stadsbyggnadshistorik
Inledning
Skanstorget med omgivning omfattar bebyggelsemiljöer som växt fram
successivt sedan Göteborgs grundande. Den äldsta delen utgörs av
Skansbergets lämningar och Skansen Kronan som stod färdig omkring år
1700. Vid foten av berget, på norra sidan, växte en träbebyggelse fram redan
i mitten av 1600-talet. Efter hand reglerades utbyggnaden och Haga fick en
stadsplan på 1860-talet som kom att forma stadsdelens struktur.
Öster om Haga byggdes en trädgårdsstad med större privatbostäder under
1800-talet som kom att ersättas med stenstadens större flerbostadshus i
slutet av 1800-talet. Söder och öster om Skanstorget tillkom större
flerbostadshus i sten under början av 1900-talet, och under 1930- och 40talen ersattes lägre hus i sten och trä med högre funkisbyggnader.
Redan under denna period skedde alltså en viss förnyelse av bebyggelsen
kring Skanstorget, men under andra hälften av 1900-talet genomfördes
avsevärt mer storskaliga förändringar. Nilssonsberg revs i slutet av 1960-talet
och ersattes av ett bostadsområde med högre byggnadskroppar i en öppen
kvartersstruktur. På 1980-talet revs kvarteret Artilleristen norr om
Skanstorget och ersattes med nya bostäder. På 1990-talet och byggdes nya
lokaler för universitetet utmed Sprängkullsgatan.

Skanstorget gränsar till bebyggelsemiljöer som formats successivt sedan
Göteborgs grundande. (Flygfoto från 1949, Göteborgs stadsmuseum)
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Rivningarna av befästningsanläggningarna innebar att mer mark blev
tillgänglig för nybyggnation, både inom vallgraven och i Haga, och en
utbyggnadsperiod påbörjades som fortsatte under hela 1800-talet. Hagas
befolkning ökade under perioden från omkring 2000 till 12 000 invånare.

Den befästa staden
Skansberget ingick i det ursprungliga Göteborgs befästning, och 1639
påbörjades byggandet av skansen. Norr om berget byggdes även låga
bostadshus under samma period. Denna första bebyggelse i Haga fick dock
rivas på 1670-talet då krig hade brutit ut med Danmark. I slutet av årtiondet
började Haga byggas upp igen och fick troligen sina första reglerade tomter.
På 1680-talet påbörjades förbättringar av Skansbergets försvarsanläggning.
Erik Dahlbergh, arkitekt med ansvar för hela Sveriges fästningsbyggande,
ritade ett torn och en upphöjd kommunikationslinje in till staden, vilken drogs
rakt igenom Haga, där ett trettiotal hus som stod i vägen fick rivas.
Kommunikationen sträckte sig från Skansberget ända till vallgraven och
bestod av en upphöjd gång med vallar. Mitt på denna fanns en kaponjär, en
låg byggnad i sten som kunde användas för beskjutning.
Under 1700-talet ökade Haga i storlek och i slutet av 1700-talet uppgick
befolkningen till ca 1000–1500 personer. Vid den tiden hade den befästa
staden spelat ut sin roll, och
1807 fattades beslut om att
vallar och befästningar
utmed vallgraven skulle
rivas, likaså
kommunikationslinjen till
Haga. Denna ersattes
istället med en kanal, som
kom att kallas
Kaponjärgraven. Skansen
Kronan och delar av
befästningen bibehölls på
Skansbergets krön.
Vy från mot söder utmed Kaponjärgraven. Teckning av
Carl Georg Enslen från 1857. (Göteborgs stadsmuseum)
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Detaljutsnitt ur gravyr över Göteborg från 1709. (Suecia antiqua et
hodierna – suecia.kb.se)

1800-talets stadsbyggande
Utvidgning och reglering
Andra hälften av 1800-talet karakteriserades av
en kraftig expansion av ekonomin till följd av
den tilltagande industrialiseringen, vilket
medförde stor inflyttning till städerna. 1864
antogs planen för Göteborgs stads utvidgning
som omfattade ett stort område utanför
vallgraven.
Den nya planen var, likt den ursprungliga inom
vallgraven, en rutnätsplan, men till skillnad från
den gamla stadskärnan planerades även för
breda avenyer och parker i den nya stenstaden.
Bostadsbebyggelsen förlades till större kvarter
och fick uppföras i fler våningsplan än tidigare.
Butikslokaler fick husera i bottenvåningen, ofta
en halvtrappa ner i källaren. I stenstaden
placerades skolor och offentliga byggnader på
egna tomter, inom rutnätet, ibland med en
gård eller plantering framför.
1866 fastställdes stadsplanen för Haga, med
gatureglering och tomtindelning, som i stora
delar gällde fram till 1960-talet. Till stadsplanen
hörde byggnadsbestämmelser som
kompletterades efter hand.

Stadsplan för Göteborgs stads utvidgning från 1864.
(Stadsbyggnadskontoret)

Förstaden Haga i Göteborg enligt år 1866
fastställd gatureglering. (Dr. Maja Kjellins
arkiv, Landsarkivet i Göteborg.)
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Sedan 1855 hade det varit förbjudet med trevåningshus i trä, och 1869
beslutades om att högst 4/5 av en tomt fick bebyggas. Inredning av källare
var förbjudet med hänsyn till brandsäkerhet. Dessa bestämmelser mynnade
så småningom i utvecklingen av landshövdingehuset, som kom att prägla
många av Göteborgs stadsdelar.
Stadsplanen för Haga var en enklare variant av Vasastadens stadsplan.
Byggnadshöjden var lägre och det var tillåtet att bygga i trä. Det fanns inte
samma breda promenadstråk och parker eller institutionsmiljöer som i
Vasastaden. Hagakyrkan, som tillhörde trästadens mer påkostade byggnader,
hade förlagts i gränslandet mellan trä- och stenstaden.
Den befintliga bebyggelsen i området Vasastaden-Haga utgjordes på mitten
av 1800-talet av låga enkla trähus som låg relativt tätt. Området beboddes
främst av mindre bemedlade och kontrasten var påtaglig, framför allt i
Vasastaden, mellan de hus som revs och de välordnade palatsliknande
byggnader som byggdes under senare delen av 1800-talet.

Låg träbebyggelse vid blivande Vasaplatsen i slutet på 1800talet. (Göteborgs stadsmuseum)

Till en början under utbyggnaden av Vasastaden var det enklare bebyggelse
som ersattes, men under slutet av 1800-talet kom även de större
tjänstemannavillorna som låg söderut, mot nuvarande Landala och
Nilssonsberg, att rivas till förmån för den mer storskaliga bebyggelse som
bredde ut sig. Exempel på denna typ av småskaliga, mer påkostade
byggnader, fanns i hörnet av Sprängkullsgatan/Lilla Bergsgatan och revs först
inför byggandet av banklokal och bostadshus 1940.
Även i Haga revs lägre träbyggnader och ersattes av landshövdingehus i tre
våningar som dekorerades med profilerade och figurssågade snickerier,
takkupor och hörntorn. Där bibehölls dock delar av den äldre bebyggelsen,
främst utmed Skansberget, ända fram till 1900-talets första hälft. Hagas
reglering genomfördes inte på samma genomgripande sätt som Vasastadens.

Träbyggnader från slutet av 1800-talet i hörnet Sprängkullsgatan/Lilla Bergsgatan.
(Göteborgs stadsmuseum)
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Stadsutvidgningen och regleringen av området söder om vallgraven
medförde en ny typ av stadsmiljö. 1800-talets stadsplanering förde med sig
anläggningar som alléer, parker och breda gator som passade för
promenader i staden. Det var en stad planerad för den växande
borgarklassen med tid att disponera på nöjen. De nya och mer påkostade
bostäderna förde även med sig bekvämligheter som vatten- och avloppsnät
samt elektricitet, sådant som så småningom kom att bli standard. Den stad
som bredde ut sig under decennierna i slutet av 1800-talet och början av
1900-talet var en på många sätt annorlunda miljö än den som ersattes. Den
brokiga trästaden och äldre gatusträckningar som tillkommit mer spontant,
fick nu ge plats för en mer enhetlig miljö. Miljön nedanför Nilssonsberg och
kring Hagakyrkan påverkades i hög grad av detta skeende genom regleringen
av Sprängkullsgatan och de intilliggande kvarteren i Haga.

Den smala och svängda Sprängkullsgatans rätades ut och kopplades samman
med Husargatan, och kom därmed att bli det huvudsakliga stråket genom
området söderut.

Utsikt från Nilssonsberg före regleringen av Sprängkullsgatan.
(Foto Göteborgs stadsmuseum. Här lånad från Lönnroth, Göteborgarnas Haga)

Utsnitt ur karta över Göteborg från 1872. (Stadsbyggnadskontoret, historiska kartor)
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Sprängkullsgatan utgör ett stenlagt promenadstråk på gränsen mellan stenstaden och trästaden. Stadsdelen Haga annonseras med dekorerade fasader
mot den välordnade parken och borgerliga miljön i Vasastaden. Foto från 1909. (Göteborgs stadsmuseum)
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Staden växer söderut
I slutet av 1800-talet var stadsplanen
för Vasastaden och Haga i stort sett
utbyggd och den växande staden
behövde ta nya områden i anspråk.
Området söder om Skansberget var i
stor utsträckning obebyggt. Det fanns
en del småskalig bebyggelse i den
västra delen av området, utmed
Skansbergets fot och kvarteret söder
om Skanstorget hade påbörjats. Men
längre söderut var fortfarande
jordbruksmark med enstaka
byggnader.

Vy mot norr och blivande Linnégatan omkring 1895.
Landsvägen till Mölndal till höger i bild. (Göteborgs
stadsmuseum)

1891 togs en ny stadsplan fram för området söder om Skansberget. Den
påbörjade Linnégatan drogs vidare söderut och mötte där Övre Husargatan
vilken fortsatte sin sträckning från Skanstorget. Dessa två huvudgator,
tillsammans med Skansberget gav prägel åt området emellan där kvarterens
form varierade från kilformade till rektangulära. Skanstorget blev i och med
denna stadsplan reglerat till sin nuvarande form och sträckte sig ända till
Skansbergets fot, från att tidigare ha utgjorts av en triangulär yta mellan
Husargatan och Sprängkullsgatan. Bebyggelsen söder om Skanstorget kom att
domineras av stenhus i fem till sex våningar, mestadels med fasader i
jugendstil klädda med fasadtegel och brutna tak.

Stadsplan för området mellan Övre Husargatan och Vegagatan 1891.
(Stadsbyggnadskontoret)
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Skanstorget och Skansparken etableras
Den yta som idag omfattas av Skanstorget utgjorde, sedan Göteborgs
grundande, en öppen yta i gränsen mot jordbruksfastigheten Elfsborgs
ladugård. Denna ägdes av kronan under större delen av perioden fram till
1868 då den införlivades med Göteborgs stad. Marken norr om gränsen hölls
också öppen och nyttjades för jordbruk. I mitten på 1800-talet förvaltades en
del av denna yta av kamrer och fattigvårdsinspektor Johan Spångberg. 1858
uppfördes här det bostadshus som fortfarande ligger på Husargatan 46. Den
Spångbergska trädgården beskrevs av göteborgshistorikern Fredberg.
Trädgården var mycket vacker med riklig tillgång på rosor och andra
prydnadsväxter och kallades därför även Rosendal. En större humlegård fanns
där inne, ävensom fruktträd och bärbuskar. Egendomens corps de logi var det
hus, som bär numret 46 vid Husargatan. Detta uthyrdes till sommarnöje åt
borgare från staden innanför vallgraven. Egendomen sträckte sig alltså ifrån
Husargatan och till Haga Kyrkogata samt i söder från Skanstorgets början en
bit upp på Nilssons berg. (Fredberg, Det gamla Göteborg del 1, s. 602)

Under mitten av 1800-talet drev trädgårdsmästare Åke Nilsson
handelsträdgård och nyttjade hela nuvarande Skanstorget till odling. Nilsson
förfogade även över Nilssonsberg, namngivet efter honom, vilket han upplät
till byggande av bostadshus. På 1880-talet försvann trädgården då
Sprängkullsgatan drogs fram och därefter genom anläggandet av Skanstorget.

1790. Bergsgatans och Husargatans
sträckning etablerad.

Elfsborgs ladugård. Detalj av geometrisk avmätning från 1744.
(Lantmäteriet, Historiska kartor)

1860. Spångbergs och Nilssons
trädgårdar till höger i bild.

1866. Sprängkullsgatan dras
igenom Nilssons trädgård
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1891. Skanstorget etableras.

I stadsplanen för Haga från 1866 hade Skanstorget lagts ut som kvartersmark.
Tanken förefaller ha varit att Husargatan och Skolgatan skulle fortsätta sin
sträckning söderut. I stadsplanen verkar den triangelformade ytan mellan
Husargatan ny Sprängkullsgatan ha avsatts som torg, vilket bekräftas av
jubileumskartan från 1890. Men i och med stadsplanen från 1891 etablerades
hela den obebyggda ytan öster om Skansberget som torg. Marken belades
med gatsten och på torget uppfördes en rund saluhall. Där Nilssons trädgård
legat utmed Skansbergets fot uppfördes trevåningshus.
Skanstorget fungerade som salutorg där traktens bönder kunde sälja sina
varor. Men det förekom även möten och saluhallens stentrappa kunde då
fungera som talarstol.

Aftonsång med Frälsningsarmén. Foto 1913.(Kamerareportage)

Vy mot Skanstorget 16 med saluhallen till vänster i bild omkring 1900.
(Göteborgs stadsmuseum. Här lånad från Lönnroth, Göteborgarnas Haga)
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Vy mot öster och de trevåningshus som uppförts efter förlängningen
av Sprängkullsgatan. Foto 1912.(Göteborgs stadsmuseum)

Under perioden då Skansberget var befäst hade träd och annan växtlighet
röjts regelbundet, för att ha god sikt över omgivningen. Ett sekel efter
militären dragits tillbaka var Skansberget fortfarande ett ganska kalt berg.
Men 1901 slöts ett avtal med staten som angav att staden på egen bekostnad
fick anlägga park på berget. Under flera år pågick arbetet med att
transportera upp jord på berget och plantera träd. Gångvägar anlades och en
entré med bostad för parkvakten anlades vid Risåsgatan.
Mot Skansberget övergick berget i en slänt där ett större vedskjul och andra
små bodar stod. 1914 revs dessa och istället anlades en gräsplan med
stödmur mot torget som tog upp nivåskillnaden. Den plana gräsytan
fungerade bland annat som lekplats för stadsdelens barn. *
Under 1900-talets första decennier fungerade Skanstorget fortsatt som
salutorg, med försäljning både utomhus på torget och inne i saluhallen. Men
redan på 1920-talet förekom bilparkering i mindre skala och med tiden
förlorade torget sin funktion som salutorg, för att alltmer ersättas med
parkering.

Vedskjul framför Skansberget. Foto 1914. (Göteborgs stadsmuseum)

* Göteborgs-Tidningen, 30 september 1915, "En oas mellan Haga och Annedal."
Uppgift hämtad från artikeln Skanstorget – Wikipedia.
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Efter rivningen av vedskjulen. Foto 1914. (Göteborgs stadsmuseum)

Skanstorget med saluhall och torghandel 1915. Vid bergets fot syns den nyligen anlagda gräsytan med stödmur och trappa. Längst till
höger i bild skymtar låga trähus, sannolikt byggda före regleringen av Haga 1866. (Göteborgs stadsmuseum)
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Lövmarknad på Skanstorget, vy mot söder. Foto från 1925. (Kamerareportage)

Vy mot öster. Foto från 1929.(Kamerareportage)

Vy mot väster. Foto från 1925. (Kamerareportage)
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Erik Dahlbergsminnet firas 1925. (Kamerareportage)

Midsommar på Skanstorget. Lövruskorna har lagts i kanten av Husargatan, vars utsträckning kan skönjas i stenläggningen.
Foto 23 juni 1928. (Kamerareportage)
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1930–1990
Bilism och funkis
Under 1900-talets första decennier slutfördes utbyggnaden av
Kommendantsängen och Annedal enligt stadsplanen från 1891. Gatunätet var
anpassat efter trafikbelastningen i slutet av 1800-talet. Men efter första
världskriget började en blygsam ökning av antalet registrerade bilar, och
efterhand växte insikten om att dessa nya fordon skulle behöva beredas plats
i stadsmiljön. Den ökande bilismen och industrialiseringen togs upp av
arkitekter och stadplanerare som arbetade fram nya idéer om planering och
gestaltning av det moderna samhälle som skulle ersätta det gamla.
Modernismen lanserades i Sverige 1930.
1936 togs en stadsplan fram av Uno Åhrén, stadsplanechef i Göteborg och en
av funktionalismens främsta företrädare, som kom att påverka stadens
utformning i en ny riktning.

Breddning av Övre Husargatan 1935.
(Stadsbyggnadskontoret)

Rivning av hus vid Övre Husargatan mot Skanstorget. Foto 1935.
(Kamerareportage)
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Det nya funkishuset med biografen Skansen stod färdigt 1936.
(Kamerareportage)

Stadsplanen innebar en breddning av Övre Husargatan, vilket skulle stärka
dess karaktär som genomfartsled för biltrafik. I slutet av 1930-talet togs en
stadsplan fram även för kvarteren på motstående sida, där gatan breddades
ytterligare. Planen genomfördes dock bara delvis och breddningen utfördes
inte förrän i slutet av 1970-talet i samband med byggandet av
bostadsområdet Nilssonsberg.
I kvarteret söder om Skanstorget revs hörnhuset två våningar som var i trä
samt intilliggande stenhus i tre våningar mot Övre Husargatan. De nya
byggnaderna uppfördes 1936 och utformades i funkisstil med hög stenklädd
sockel och släta tegelfasader. Liknande funkisbyggnader kom under 1940talet att ersätta lägre byggnader i sten och trä på östra sidan av Skanstorget.
1941 revs Skanstorgshallen. Grundmuren stod kvar i flera år och därefter
anlades en rund gräsyta på platsen där hallen hade stått. Under följande
decennier togs torget allmter i anspråk för bilparkering.

Foto från 1941. Skanstorgshallen revs samma år. (Kamerareportage)

Husargatans sträckning syns tydligt över torget. Foto från 1946.
(Kamerareportage)
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Foto från 1960-talet. Husargatan är fortfarande i bruk.
(Kamerareportage)

Vy från den breddade delen av Övre Husargatan mot den triangelformade ytan mellan Sprängkullsgatan och Husargatan.
Till höger i bild Metodistförsamlingens kapell. Foto troligen från 1952. (Kamerareportage)
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protester. Men de kommunala och privata bolag som drev dessa
bostadprojekt agerade med brett politiskt stöd och ändrade inte inriktning
trots opinionen. I Göteborgs fall spelade det kommunala fastighetbolaget

Trafikomläggning och sanering
Perioden efter andra världskriget präglades av enorm ekonomisk tillväxt.
Under 1950-talet fyrdubblades antalet registrerade bilar och den generella
levnadsstandaren höjdes. Det rådde dock bostadsbrist sedan tiden före
kriget, och många av de bostäder som byggts under slutet av 1800- och
början av 1900-talet levde inte upp till den standard som förväntades av en
modern bostad. De bostäder som hade uppförts för hyresgäster med mindre
inkomster var sämst i detta avseende. I Göteborg betraktades främst de
stadsdelar som dominerades av lägre träbebyggelse som lämpliga att riva i sin
helhet och ersätta med moderna boendemiljöer utformade efter tidens
standard. Begreppet för denna omvandling var sanering.
Produktionen av nya bostäder var en prioriterad fråga och 1965 inleddes
miljonprogrammet med målet att uppföra 100 000 nya bostäder per år under
10 år. Statliga lån beviljades till bostadsbyggande och storskaliga projekt
gynnades, även saneringsprojekt omfattades.
De nya bostadsområdena planerades först och främst som boendemiljöer
med gårdar och grönytor separerade från biltrafik, och med handel och
service samlat i ett centrum. Bostäderna utformades med fler rum än
tidigare, fullt utrustade kök och badrum och husen försågs med hissar.
Parkering förlades i separata hus eller under bostadshus och gårdar.
Planeringen för biltrafik omfattade även omgivande trafikleder som
breddades för att klara fler bilar. I stadsmiljö innebar detta att nya
bostadsområden ofta utformades som enklaver i den befintliga
stadsstrukturern med givna in- och utfarter, och integrerades inte i någon
större utsträckning med omgivande gatunät. I gengäld hade
bostadsområdena ofta stora ytor för utevistelse och lekplatser skyddade från
trafik samt bekväma bostäder med hiss till garaget.

Nilssonsberg avrivet inför nybyggnad. Sprängkullsgatan är breddad och
Husargatan borttagen. Foto omkring 1970. (Kamerareportage)

Genomförandet av miljonprogrammet innebar slutet för flera av Göteborgs
trästadsdelar, däribland Annedal och Nilssonsberg, något som väckte stora
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Göta Lejon en viktig roll genom uppköpandet av fastigheter som ansågs vara
saneringsmogna, och skaffade sig på så sätt ett starkt inflytande som
fastighetsägare, även i områden där ägarstrukturen inledningsvis varit mer
spridd. Den äldre träbebyggelsen på Nilssonsberg revs 1966 och 1977 stod
det nya bostadsområdet färdigt.
Förutom att Skanstorget fick en ny vy mot öster påverkades det under denna
period främst av trafikomläggningen, som var en förutsättning för de nya
storskaliga och trafikseparerade bostadsområdena. Sprängkullsgatan
breddades och flera äldre byggnader i Haga som kantade gatan revs, liksom
samtliga byggnader på Övre Husargatans östra sida från Skanstorget till
Seminariegatan. I samband med detta lades Husargatans gamla sträckning
över torget igen.

Flygbild över Skanstorget och Nilssonsberg med det nya bostadsområdet
nyligen uppfört. (Kamerareportage)

Stadsplan för Annedal och Nilssonsberg 1970, med nya bostadsområden och
breddning av bl a Övre Husargatan. (Stadsbyggnadskontoret)
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Genom detaljplanen skapades förutsättningar för det storskaliga byggande
som etablerat sig under tidigare decennier och den nya bebyggelsen
samlades i större enheter. Butikslokaler samlades utmed stråken,
parkeringshus byggdes och en större enhet för Göteborgs universitet fick en
dominerande plats utmed Sprängkullsgatan.

Kvartersstad och återblickande
I slutet av 1970-talet var bostadsbristen bortbyggd och kritiken växte mot de
bostadsområden som växt fram under miljonprogrammets tio år. Kritiken
riktades även mot de massiva rivningar som utgjorde en del av byggandet av
de storskaliga och likriktade miljöer som i hög grad karakteriserade 1960- och
1970-talets bostadsområden. Alternativ till den kompromisslösa
saneringsmodellen efterfrågades.
Haga var sedan länge en av de stadsdelar som var tänkt att saneras i stort sett
enligt samma modell som Annedal och Nilssonsberg. Men motståndet mot
planerna visade sig vara massivt och stadsdelens invånare engagerade sig i
att på olika sätt försöka påverka rivningsplanerna. Deras åsikter hade stöd
från bl a stadsmuseet, Riksantikvarieämbetet, Chalmers och i arkitektkretsar.
Man försökte påverka genom information och opinionsbildning men även
genom direkt aktion som ommålning och husockupation.
På 1980-talet började arbetet med att förnya bebyggelsen i Haga. Arkitekter
arbetade då med noggranna analyser av den äldre bebyggelsens
gårdsmiljöer, volymer, entrésituationer etc. med ambitionen att omsätta
dessa kvaliteter i ny bebyggelse. Den nya bebyggelsen anpassades i höjd, takoch fasadutformning samt avseende kulör- och materialval. Kvarteret
Artilleristen vid Skanstorget var ett pilotprojekt, med utgångspunkt i Hagas
äldre bebyggelse, som skulle visa på att det gick att bygga småskaligt även
med rationella metoder. Samtliga hus revs i kvarteret och nya Artilleristen
stod färdig 1983.
1990 togs en ny detaljplan fram för södra delen av Haga där den befintliga
kvartersstrukturen bibehölls, men där majoriteten av byggnaderna ersattes.
Äldre byggnader bevarades och renoverades i anslutning till huvudstråket,
Haga Nygata, och utmed Skanstorgets norrsida. Västra och Östra Skansgatan
bevarades också i högre utsträckning och här inreddes en museilägenhet.

Haga i mitten av 1970-talet, tecknat av Lennart Assmundsson.
(Bild lånad ur Varför revs inte hela Haga?)
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Detaljplan från 1990. Rödmarkerade delar bevarades.
(Stadsbyggnadskontoret.)

Göteborg 1990-03-09 - Skanstorget vy från Skansen Kronan *** Local
Caption *** GP blad 095 KAMERAREPORTAGE

Nya och gamla kvarteret Artilleristen, fasader mot omgivande gator.
(Bilder från Haga i backspegeln)

Vy mot Skanstorget 1990. Grundläggning för nybyggnad påbörjad i
hörnet mot Sprängkullsgatan. (Kamerareportage)
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Översiktlig kronologi
kan följas på de historiska kartor över staden som togs fram i samband med
Göteborgs jubileumsutställning 1923. Kartorna har kompletterats med ett
flygfoto från 1950- eller 1960-talet. Flygfotot är taget före rivningen av
Nilssonsbergs äldre bebyggelse 1966.

Området som idag är Skanstorget har under de senaste 250 åren omvandlats
från odlingsmark och trädgård, till en öppen yta i tät stadsmiljö. Utvecklingen

1790.

1820.

1890.

1921.

1860.
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Flygfoto 1955–1967. (eniro.se)

Platsen som idag är Skanstorget var en del av det öppna landskap som omgav
Göteborg och som hölls öppet bland annat av strategiska skäl. Den gränsade
till den stora jordbruksfastighet
som försörjde Älvsborgs slott,
och även Skanstorget nyttjades
sannolikt vid denna tid för
djurhållning och jordbruk. Under
1800-talet gick odlingen över till
sådana grödor som kunde
avsättas i staden. Det dröjde
fram till 1890-talet innan
Skanstorget blev en del av
stadsväven och etablerades som
Tidigt 1700-tal. Öppet landskap
salutorg.
nedanför Skansberget.

1600

1700

1948–1949. Saluhallen har
nyligen rivits och parkering
börjar etableras.

1800

Öppet landskap – jordbruk – odling – trädgård

1900

Salutorg

Under en femtioårsperiod användes sedan torget för försäljning och som
mötesplats. Efter rivningen av saluhallen 1941 togs torget alltmer över av
bilparkering, en funktion som har fortsatt fram till idag. Saluhallens runda
planform finns idag kvar i form av en gräsyta.

(Bildkällor: Suecia antiqua et hodierna samt Göteborgs stadsmuseum)

1901 Skanstorget som salutorg.
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2000

Parkering

Skanstorget är omgivet av bebyggelsemiljöer som tillkommit gradvis, där hela
bebyggelseområden såväl som enskilda byggnader ersatts efterhand.
Bebyggelsen på Nilssonsberg är dock fristående och utgör inte en del av den
äldre strukturen, utan tillkom i sin helhet på 1970-talet.

Gatunät och torg är i stor utsträckning en följd av de regleringar som
genomfördes under andra hälften och slutet av 1800-talet. Trafiksituationen
effektiviserades på 1960/1970-talet, då Sprängkullsgatan breddades och
Husargatan över Skanstorget lades igen.

Översikt över områdets tillkomsthistoria. (Sveriges länskarta, kompletterad med årtal)

1900–1910
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Beskrivning och karakterisering
Platser, stråk och struktur

ansluter två tvärgator till genomfartsleden, men på motsatt sida finns inga
motsvarande tvärgator. Vid foten av Nilssonsberg är kvarteret slutet till följd
av det bakomliggande bergets kraftiga stigning.

Bebyggelsen i området omkring Skanstorget är starkt präglad av landskapets
förutsättningar. De två höga bergen, Skansberget och Nilssonsberg, har i hög
grad påverkat gatusträckningar och kvartersstruktur. Den breda
Sprängkullsgatan/Övre Husargatan utgör huvudkommunikationen genom
området och dess svängda form följer Nilssonsberg i öster. Från Skanstorget

Från norr ansluter två gator från Hagas rutnätskvarter. Utmed Skansbergets
fot är en gågata belägen som följer bergets form och mynnar i Skanstorgets
nordvästra hörn. I Skanstorgets sydvästra hörn ansluter Kastellgatan och
övergår i gatan som följer torgets form.
Bebyggelsestrukturen norr om Skanstorget utgörs av Hagas relativt rätvinkliga
kvarter som blir mer kilformiga i mötet med den svängda genomfartsgatan
och Skansberget. Till öster finns en rad sammanbyggda hus i puts och tegel
med fasader orienterade mot Skanstorget. De äldre byggnaderna har
tvärställda gårdshus som avslutas mot bergets brant. Söder om dessa ansluter
en länga med sammanbyggda långsträckta byggnadskroppar vilka följer Övre
Husargatans form, men med en indragen placering. Bakom dessa reser sig
berget med ett enhetligt utformat, löst sammanhållet kvarter kring en stor
gård. Söder om Skanstorget finns ett kvarter med byggnader i tegel och puts.
I väster finns Skansbergets höjd och grönområde, med Skansen Kronan som
markerar dess krön. Vid foten av berget en fristående fabriksbyggnad med
kvadratisk planform och sågtandstak. Utmed torgets västra sida finns en
anlagd parkmiljö med terrasser och kraftiga stödmurar i natursten.

NILSSONSERG

Skanstorget med omgivande stadsmiljö. (Flygfoto Lantmäteriet/VISMA)
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Gatumiljöerna i anslutning till Skanstorget har olika karaktärsdrag. Hagas
smalare gator belagda med gatsten och kantade av lägre trähus ger en
småstadsmässig karaktär. I vyn från Husargatan framstår konstrasten mot
Skanstorgets mer storskaliga stenstadsbebyggelse tydligt. Husargatans
tidigare sträckning över torget motsvaras av den raka siktlinjen mot den
breddade Övre Husargatan och Nilssonsbergs nedre kvarter.
I hörnet Husargatan Skanstorget fortsätter Hagas småskaliga träbebyggelse
mot väster och i fonden tornar Skansbergets brant med Skansen Kronan på
krönet. Gatstensbeläggningen följer träbyggnaderna och markerar
stadsdelens utsträckning mot Skanstorget.
Österut i samma gathörn är vyn annorlunda och den lägre stenbyggnadens
koppling till trästaden Haga mer vag. I vinkel ansluter de högre
stenstadsbyggnaderna i funkisstil utmed Skanstorgets östra sida och
arkitektoniskt har den lägre stenbyggnaderna möjligen mer gemensamt med
dessa än grannhusen i trä. Stenläggningen ändrar också karaktär mot ett mer
modernt snitt.

Siktlinjen i Husargatans förlängning motsvarar dess tidigare sträckning
över torget. Till vänster i bild Spångbergska huset från 1858.
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Upplevelsen av stadsbilden där Husargatans möte
Skanstorget ger två mycket olika historiska utsnitt.

Från Skanstorgets nordvästra hörn framstår fasadernas olika karaktär mot
Skanstorget än tydligare. De äldre byggnadernas karaktär med sina
panelfasader och låga stensocklar i mitten tas upp i 1980-tals kvarteret i
hörnet mot Skolgatan. Medan hörnbyggnaden i fonden, trots den anpassade
skalan, framstår som mer besläktad med funkishusen utmed
Sprängkullsgatan.

Även i det nordvästra hörnet upplevs Skanstorgets varierande karaktär
tydligt. Den låga trästaden och den tätbebyggda stenstaden möter här
Skansbergets parkmiljö, vilken på håll läses ihop med bergets branta stigning.
På närmare håll inbjuder den terrasserade grönytan till promenad upp emot
Skansen Kronan. Här ges även möjlighet till nya vyer och perspektiv mot
Skanstorget och de omgivande stadsdelarna. Den höga stenmuren med
trappa upp till terrassen utgör en slags entré till Skansbergets om park och
vidare upp till det historiska monumentet Skansen Kronan.

I samma hörn, söderut, följer blicken Skanstorgets västra sida kantad av en
gräsmatta med höga träd. I fonden möter Kommendantsängens kvarter
tydliga avslut mot omgivande gator. Hörnet mot Kastellgatan annonseras
med ett torn medan intilliggande funkishus har ett flackare mer anspråkslöst
takavslut. De två stenstadsbyggnaderna framstår som tydligt åtskilda men
följer en gemensam övergripande fasaduppbyggnad.

Hagas äldre träbyggnader utgör en minoritet mot Skanstorget och flankeras
av nyare byggnader som ansluter till deras byggnadshöjd och fasaduttryck
på olika sätt.
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Vid foten av Skansberget påbörjas stigningen mot det branta berget
genom anlagda terrasser.

Flack gräsyta i gatunivå med hög grönskande stödmur mot berget.

Den ovanliggande nivån utgörs av en sluttning med promenadstig mot
Skansbergets trappor.

Trappan i hörnet utgör en slags entré till Skansberget.
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Närmare berget framstår branten allt tydligare, liksom närheten till
Skansen Kronan.

Vy mot Nilssonsberg med den framförliggande äldre stenstaden och det enhetliga och storskaliga bostadsområdet på krönet.
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På vägen ner från parken framstår stenstadsbebyggelsen som en relativt väl
sammanhållen helhet. De äldre husens byggnadshöjd och fasadmaterial har
fungerat som utgångspunkt då de har kompletterats efter hand, först med
funkisbyggnader inom befintliga kvarter och senare med de storskaliga
kvarteren på och utmed Nilssonsberg.
På Skanstorgets södra sida finns samma typ av traditionella
gatstenstrottoarer. Men utmed genomfartsleden på motstående sida är
stenläggningen återigen mer modern. Även om byggnaderna av samma
generation som kvarteret söder om torget upplevs miljön som mer rationell
och moderniserad på grund av den bredare trottoaren, den asfalterade
cykelbanan och den modernare stenläggningen.

På södra sidan av Skanstorget finns samma typ av traditionella stenläggning
som på norra.

De senare bebyggda områdena har anpassats i höjd och fasadmaterial till de
äldre byggnaderna.
39

Stenstadsbebyggelsen på båda sidor av torget har gemensamma karaktärsdrag som ger de olika byggnaderna ett
sammanhållet intryck.
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Torget i sig är en flack öppen yta med lätt lutning mot berget. I mitten finns
en rund gräsyta, där saluhallen en gång låg, kantad av några träd. På torgets
norra sida finns två små låga byggnader, en snabbmatskiosk och en offentlig
toalett. I övrigt domineras torget av bilparkering på asfalterade ytor.

Skanstorget utgör centrum och mötespunkt för de olika bebyggelsemiljöer
som kantar den öppna ytan. Skansberget och Skansen Kronan utgör torgets
blickfång och inför en egen skala i stadsbilden. Det branta berget som kröns
av tornbyggnaden dominerar den omgivande bebyggelsen, som krymper i
relation till höjden och dess byggnadsverk.

Skanstorgets fond med berget och Skansen Kronan är ett unikt inslag i torgmiljön. Bebyggelsemiljöer med olika karaktärsdrag
kantar Skanstorgets fyra sidor.
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Kvarter och byggnadstyper
Bebyggelsemiljöerna kring Skanstorget utgörs av byggnader av olika typer
med både sammanhållande och individuella karaktärsdrag. Följande är en
beskrivning av de mest framträdande egenskaperna hos förekommande
byggnadstyper. Området delas in i följande delområden utifrån upplevda
gemensamma karaktärsdrag i byggnader och strukturer. Avslutningsvis
beskrivs även torget separat, trots att detta kanske inte kan betraktas som en
bebyggelsemiljö i egen rätt.

HAGA

Haga
SKANSBERGET

Skanstorget – Kommendantsängen
Nilssonsberg

SKANSTORGET
Skansberget
Skanstorget
Delområdet Haga har en relativt homogen kvartersstruktur och
byggnadshöjd, men byggnaderna i sig är sinsemellan olika avseende
fasadbearbetning, material och uttryck. Detsamma gäller för
Kommendantsängen och Skanstorget.

NILSSONSBERG

Nilssonsberg utmärker sig i sammanhanget genom att det utgör ett
avgränsade område med enhetlig utformning.

Skanstorget med angränsande kvarter. (Flygfoto Lantmäteriet/VISMA)

Skansberget utgör ett dominant inslag med sitt branta berg och sina solitärer
Skansen Kronan och Korsettfabriken som på olika sätt samspelar med det
branta berget.
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Skansberget med Skansen Kronan och knappt skönjbara rester av
befästningsmurar.

Hagas byggnader mot Skanstorget utgörs mestadels
av trähus, dels äldre, dels kompletteringar från 1980och 1990-talen.

De av Hagas byggnader som kantar
Sprängkullsgatan har fasader i puts och
tegel och är uppförda omkring 1990.

Byggnaderna på södra sidan har fasader i tegel och puts. Den
ena från sekelskiftet och den andra från 1940-talet.

Byggnaderna öster om Skanstorget är relativt likartade i storlek. Fasaderna är i
puts eller tegel, men har varierande fasaduttryck. Från Skanstorgets västra sida
syns den övre delen av Nilssonsbergs långsträckta byggnadskropp.
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Haga
De enskilda byggnaderna i Haga, norr om Skanstorget, skiljer sig stort både i
storlek och arkitektonisk bearbetning. De äldre trähusbyggnaderna, som är
sinnebilden av stadsbildens bebyggelse, utgör en mindre del av byggnaderna i
delområdet. De byggnader som uppfördes under 1980- och 1990-talen
anpassades till de gamla kvarterens storlek och form, samt i höjd. Fasaderna
har försetts med en sockelvåning utifrån landshövdingehusets proportioner,
och fönstren har placerats ut jämnt över fasaderna i enlighet med de äldre
husens utförande. Utskjutande takutsprång avslutar fasaderna och taken är
klädda med plåt. Fasadmaterialen hålls till trä, tegel och puts.
I delar har den nya bebyggelsen utformats med en variation i fasadutförandet
som påminner om den äldre tomtindelningen. Men det förekommer även
större enheter, som universitetsanläggningen mot Sprängkullsgatan.
Parkeringshus har inlemmats i kvartersstrukturen och vissa gator ställts om
för trafikändamål. Vid nybyggnation har det främsta målet varit att bibehålla
kvartersform och stadsbild.

De nyare byggnaderna är sammanhängande strukturer som på ytan anpassar
sig till det äldre Hagas utformning men utan dess småskalighet.

Äldre tvåvåningshus mot Skanstorget med låg stensockel, stående träpanel,
fönsteromfattningar, spröjsade fönster och sadeltak med utskjutande takfot.
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Parkeringshus och en matargång som sammanbinder två byggnader, är
exempel på moderniteter som inlemmats i den äldre kvartersstrukturen.

De nyare byggnadernas
placering inordnar sig i den
äldre strukturen och
utformningen ansluter till de
äldre arkitektoniska
byggnadernas
grundförutsättningar. Den nya
bebyggelsen fungerar som
visuellt stöd till den gamla, och
kan förstås som en förlängning
av denna. Byggnaderna som
kantar tvärgatorna mot
Skanstorget är till övervägande
del nyare, men upplevs
sammanhållna med de äldre
träbyggnaderna mot torget. De
nyare byggnaderna och den
stadsdel som till större delen
har ersatt den äldre
föregångaren, är helt beroende
av den kvarvarande äldre
bebyggelsen som värdebärare i
Haga som kulturmiljö.

Stadsdelen utgörs till större delen av nyare byggnader som fungerar som stöd för upplevelsen av Haga som en kulturmiljö.
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Stenstaden Skanstorget – Kommendantsängen

vilket ger större fasadutsnitt, och därmed en mer enhetlig utformning. Den
större fastighetsstorleken ger en vink om att denna del av staden reglerats i
senare tid än den del som ligger öster om torget.

I stenstadsbebyggelsen utmed Skanstorgets östra sida och i
Kommendantsängen finns en stor variation i fasadutformning, material och
kulörer, men samtliga har gemensamma drag – hög sockelvåning med stora
fönster, fasader med tydliga murpelare och fönster med likartad utformning i
vertikalled samt en markerad takfot mot plåtklätt tak. De äldre byggnaderna
har resliga tak med branta takfall och funkisbyggnaderna flacka.

På nära håll upplevs de individuella olikheterna än tydligare där fasaderna
skiljer sig i hög grad avseende detaljering, reliefverkan, material- och kulörval.
Detaljerna framträder alltmer ju närmare betraktaren kommer, detta gäller
framför allt de putsade monokroma fasaderna
vars uttryck bygger på skuggverkan i
relieferna.

På södra sidan om Skanstorget möter Kommendantsängens kvarter, med
fasader som följer samma arkitektoniska grundförutsättningar som de till
öster om torget. Kvarteret söder om har dock en annan fastighetsindelning

Byggnaderna söder om Skanstorget är utformade efter
samma arkitektoniska grundförutsättningar som de öster
om torget.

Fasadernas indelning och varierande utformning ger möjlighet att
förstå hur kvarteren växt fram.
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Variationen inom de givna ramarna är stor.

De sammanhållande karaktärsdragen bidrar till att olika detaljering, material
och kulörer kan samexistera.

47

Nilssonsberg
Nilssonsbergs bostadsområde utgörs av ett kvarter i stor skala med
byggnader grupperade kring en inre gård. Området består av en övre nivå av
långsträckta byggnadskroppar utmed bergets krön med sex våningar helt
ovan mark och ytterligare tre i suterräng. De sammanhängande
byggnadskropparna är lätt vinklade till följd av bergets form och placerade
kring gården på bergets krön. Den nedre delen av området är också beläget i
suterräng med nio våningar i gatunivå. Fasadlivet är indraget från gatan och
entréerna nås från en nedsänkt gata, avskild från trottoaren i gatunivå med
ett räcke.
Från norr och från Skanstorgssidan upplevs Nilssonsberg mest som en
utsträckt siluett bakom de framförliggande byggnaderna. Söder om
Skansberget, i den nedre delen av bostadsområdet, motsvaras den
långsträckta siluetten på berget av en lika lång fasad i åtta våningar. Takfoten
ansluter till de äldre grannhusen, men taket är platt och avslutas med en
indragen takvåning. Fasadteglet och den övergripande fasadutformningen
ansluter också till grannhusen, men utan den variation som utmärker de
mindre fastigheterna. Den övre delen av området har brunt fasadtegel med
mörka band och den nedre delen har gult med mörka tegelband.

Storskaligheten i den övre delen av Nilssonsberg döljs delvis av byggnaderna
som kantar Skansberget.

Från Övre Husargatan karakteriseras Nilssonsberg av en påtaglig storskalighet
i horisontalled och i den repetitiva utformningen av exteriören, men har
anpassats i höjd, material och övergripande fasadutformning till den
intilliggande bebyggelsen.

48

Från Övre Husargatan är bostadsområdets stora skala upplevbar i den genom
den i sammanhanget väldiga byggnadsvolym som vänder sig mot gatan.

Skansberget
Skansberget med sin kraftiga stigning bildar en tydlig avgränsning mot väster,
nästan att jämföra med de omgivande kvarterens fasader. Bergets krön
markeras av Skansen Kronan, områdets främsta landmärke och högsta punkt
som kan upplevas från många olika avstånd, nivåer och vinklar inom området.
Skansen Kronans placering ger i en blick insikt om dess en gång strategiska
betydelse och kopplingen till den ursprungligen befästa staden. Från
Skanstorget är Skansen Kronan möjlig att uppleva från marknivå på nära håll,
genom dess placering nära branten mot öster.
Skansberget mot öster är till största delen obebyggt, utom vid Kastellgatan
där korsettfabriken från slutet av 1800-talet är belägen på en hög platå med
höga stödmurar i natursten. Fabrikens utformning för tankarna till äldre tiders
befästningar med antydningar till kreneleringar utmed takfoten. Även de
bastanta naturstensmurarna vid bergets fot utgör fantasieggande inslag om
det tidigare befästa berget, även om dessa sannolikt i sin helhet är anlagda i
senare tid.

Skansen Kronan utgör områdets högsta punkt.

Berget och Skansen Kronan utgör
en solitär i området med en
dominant ställning och påtaglig
visuell inverkan på omgivande
miljöer. Som kulturmiljö
betraktat är det en av stadens
främsta exponenter för den
befästa stadens historia.

Korsettfabrikens placering och utformning
för tankarna till historiska befästningar.
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Stödmurarna vid bergets fot har tillkommit under tidigt 1900-tal.

Från Skanstorgssidan finns unika vyer från marknivå och möjligheter att uppleva Skansen på nära håll.
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Skanstorget
Skanstorgets yta omges av gator på samtliga sidor. Torgytan övergår i asfalterad
gata på tre sidor utan någon annan markering än lätt upphöjda ytor som anger
parkeringsplatsernas utsträckning. Mot Övre Husargatan finns ett räcke som
avgränsar den upphöjda trottoaren och cykelbanan utmed den breda körbanan. De
otydliga gränserna och de många parkeringsplatserna på torget gör det svårt att
åtskilja de omgivande gatumiljöerna från torgytan. De omgivande gatorna upplevs
därför som breda, i synnerhet genomfartsleden Övre Husargatan, men även övriga
gator som ansluter mer till de omgivande kvarterens gatubredder.
Det finns inga några tydliga entréer till torget utöver de omgivande gatorna, eller
anvisade gångvägar över torgytan. Gående får använda bilstråken och ta genvägar
genom parkerade bilar för att ta sig över till andra sidan eller till mitten av torget.
Den enda tydligt anlagda ytan som inte har att göra med bilparkering är den runda
gräsmattan i torgets mitt, vilken härrör från saluhallens planform. Gräsytan kantas
av träd och där finns en liten gångväg utmed vilken står några parkbänkar vända
mot öster. På gräsmattan står också ett flyttbart picknickbord.

Otydliga gränser mellan gata och torg gör Skanstorgets utsträckning svårläst.

I torgets nordöstra hörn står en kioskbyggnad klädd med gråmålad träpanel. I
övrigt finns inga byggnader på torgytan, även om bilarna mer eller mindre är att
betrakta som ett permanent inslag.
De otydliga gränserna och den trafikanpassade torgytan gör torget svårläsbart,
både till sin utsträckning och funktion – utöver att det används som
parkeringsplats. För att definiera torget och dess gränser behövs den omgivande
bebyggelsen. Detta blir tydligt på avstånd då torget framstår som en avgränsad yta
i den omgivande kvartersstrukturen.
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Gatorna som omger Skanstorget ger ett brett intryck.

Bilarna utgör ett permanent inslag på torget, även om färger och
modeller varierar över åren.

Räcke utmed torgets östra sida avgränsar torget mot gatan.

Torgets centrum utgörs av en rund gräsyta och mindre träd.
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Vy mot kioskbyggnaden och Hagas södra gröns.

Från Skansberget framstår torgets utsträckning och samband med omgivningen tydligare.
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Kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter
Sammanfattande analys
Följande är en sammanfattande analys av de kvaliteter som identifierats
under arbetet med utredningen och bygger på ovanstående beskrivning och
karakterisering. Analysen förhåller sig fristående till bevarandeprogrammet
och riksintressebeskrivningen och kan ses som en fördjupning och
komplement till dessa mer övergripande beskrivningar.
Under den första rubriken listas de översiktliga siktlinjer och sammanhang
som bedöms väsentliga för upplevelsen av kulturmiljön kring Skansberget. De
följande rubrikerna behandlar de omgivande stadsdelarna och listar deras
huvudsakliga karaktärsdrag.

Siktlinjer och sammanhang
Sammanhanget mellan Hagas äldre byggnader och Skansen Kronan
Siktlinjen i Skolgatans förlängning mot Kungshöjd – den historiskt sett befästa
staden
Siktlinjen i Husargatans förlängning över Skanstorget – historisk
kommunikation söderut

De streckade pilarna visar på väsentliga siktlinjer och sammanhang.

Siktlinjer mot Skansen Kronan, några av de väsentligaste visas på kartan intill
- över hörn mot Sprängkullsgatan och Övre Husargatan då torget öppnar sig
- siktlinjer från Hagas äldre byggnader
- siktlinjer från marknivå i nära anslutning till Skansberget
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Haga

Skansberget

Äldre gatustruktur med likartad kvartersstorlek – rutnätsplan från 1866
Delvis äldre fastighetsindelning
Gaturum av småstadskaraktär
Låg, relativt enhetlig byggnadshöjd inom området
Variation i fasadutformning
Sadeltak
Enstaka äldre trähus med hantverksmässig detaljering
Nyare byggnader som i olika grad ansluter till en äldre byggnadsordning
Upplevelse av en stadsdel med äldre historia – gaturummen, den låga
byggnadshöjden, förekomsten av trähus och kopplingen till Skansen Kronan

Skansberget och Skansen Kronan som dominerande landmärke
Skansen Kronan – ett av stadens viktigaste historiska monument med tydlig
koppling till Göteborgs tidiga historia som befäst stad
Vy på nära håll mot Skansen Kronan från marknivå
Parkanläggning från tidigt 1900-tal med stödmurar, terrasser, gångvägar och
stora träd
Vyer från olika nivåer mot Skanstorget och intilliggande stadsdelar

Skanstorget
Se siktlinjer och sammanhang

Skanstorget – Kommendantsängen
Äldre gatustruktur med likartad kvartersstorlek från slutet av 1800-talet –
rutnätsplan med antydan till terränganpassning
Äldre fastighetsindelning som ger en mångfald i fasadutformningen
Tydlig historisk bebyggelseutveckling med stor stilmässig variation i
fasadutformning, från sekelskifte till 1940-tal
Relativ enhetlighet i byggnadshöjd

Nilssonsberg
Ansluter till stenstadsbebyggelsen avseende byggnadshöjd och material
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Uttryck för riksintresset
Sammanställningen nedan visar på riksintressets respektive
bevarandeprogrammets utbredning, vilka i det närmaste är identiska. Ytan
som markerats med röda horisontella streck visar riksintresset och den
blåtonade ytan bevarandeprogrammet. Kartutsnittet har kompletterats med
en bedömning av vilka delar inom området som är direkta uttryck för
riksintresset genom de streckade figurerna i svart.

/…/den regelbundet
planerade förstaden
Haga med sin enklare
rutnätsplan.

1600- och 1700-talens fästningsoch kanalstad med bevarade
delar av stadsbefästningarna,
och strax utanför stadskärnan
skansarna Göta Lejon och
Kronan /…/

Mönstergilla arbetarbostäder i
tegel i Haga och Annedal, och
traditionella trähus blandade
med stadsmässiga
landshövdingehus.

De stora utvidgningsområdena
med planmönster, tät
stenstadsbebyggelse, gator av
olika bredd och karaktär,
bestämda hushöjder, parker och
trädplanteringar.

Kartan visar de delar som omfattas av riksintresse för kulturmiljövård med röd
skraffering, samt det område som omfattas av bevarandeprogrammet med blå
markering.
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Beskrivning av förlaget
Förslaget till nybyggnad på Skanstorget är utformat utifrån idén att
bygga vidare på kvartersstaden. Det nya kvarteret formas efter de
omgivande gatorna där Skolgatan och Husargatan har förlängts över
torget. Gatubredden är i stort sett samma som i
Kommendantsängen.
Byggnaderna är placerade i gatuliv och byggnadshöjderna är lika
motstående kvarter, utom där kvarteret möter Haga. Där är de nya
byggnaderna fyra våningar med en hög entrévåning, medan
befintliga byggnader är 2-4 våningar.
Mot Skansberget har en tvåvåningsbyggnad placerats utmed gatan.
Denna förhåller sig till gatusträckningen och bergets förutsättningar,
snarare än kvartersstadens.
Utformningen av de enskilda byggnaderna inom kvarteret är tänkt
att bygga på samma grundförutsättningar som format de äldre
byggnaderna i Haga och stenstaden. Varje sida i kvarteret ska spegla
motstående kvarters fasaduttryck. Mot Skansberget föreslås en mer
självständig utformning.
Byggnadskropparna har en indelning som påminner och den äldre
tomtindelningen, vilket ger förutsättningar för variationer i
fasaduttryck. Det planeras också för butikslokaler och flera
bostadsentréer i gatunivå. Gården placeras i marknivå och parkering
grävs ner.
Snedbild över föreslaget kvarter och omgivande befintlig miljö. (Haga hjärta Linné)
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Byggnadshöjder i föreslaget kvarter och omgivande befintliga byggnadshöjder. (Haga hjärta Linné)
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Bedömning av påverkan på omgivande kulturmiljö
Kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter
Följande är en översiktlig genomgång av de identifierade kulturhistoriska och
arkitektoniska kvaliteter som kan komma att påverkas av förslaget Haga
hjärta Linné.

Siktlinjer och sammanhang
Sammanhanget mellan Hagas äldre byggnader och Skansen Kronan
Siktlinjen i Skolgatans förlängning mot Kungshöjd – den historiskt sett befästa
staden
Siktlinjen i Husargatans förlängning över Skanstorget – historisk
kommunikation söderut
Siktlinjer mot Skansen Kronan,
några av de väsentligaste visas på
kartan intill
- över hörn mot Sprängkullsgatan
och Övre Husargatan då torget
öppnar sig
- siktlinjer från Hagas äldre
byggnader
- siktlinjer från marknivå i nära
anslutning till Skansberget

Plankarta. (Haga hjärta Linné)

Bedömning
Förslaget kan påverka följande kvaliteter:
Siktlinjen i Husargatans förlängning över Skanstorget
Siktlinjer mot Skansen Kronan
- över hörn mot Sprängkullsgatan
- siktlinjer från marknivå i nära anslutning till Skansberget
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Haga
Äldre gatustruktur med likartad kvartersstorlek – rutnätsplan från 1866
Delvis äldre fastighetsindelning
Gaturum av småstadskaraktär
Låg, relativt enhetlig byggnadshöjd inom området
Variation i fasadutformning
Sadeltak
Enstaka äldre trähus med hantverksmässig detaljering
Nyare byggnader som i olika grad ansluter till en äldre byggnadsordning
Upplevelse av en stadsdel med äldre historia – gaturummen, den låga
byggnadshöjden, förekomsten av trähus och kopplingen till Skansen
Kronan
Skanstorget – Kommendantsängen
Äldre gatustruktur med likartad kvartersstorlek från slutet av 1800-talet
– rutnätsplan med antydan till terränganpassning
Äldre fastighetsindelning som ger en mångfald i fasadutformningen
Tydlig historisk bebyggelseutveckling med stor stilmässig variation i
fasadutformning, från sekelskifte till 1940-tal
Relativ enhetlighet i byggnadshöjd

Bedömning

Volymstudie. (Haga hjärta Linné)

Förslaget bygger vidare på de kvaliteter som identifierats i
Haga och Kommendantsängen. Förslaget bedöms inte
innebära negativ påverkan på omgivande kvarter.

60

Skansberget
Skansberget och Skansen Kronan som dominerande landmärke
Skansen Kronan – ett av stadens viktigaste historiska monument med tydlig
koppling till Göteborgs tidiga historia som befäst stad
Vy på nära håll mot Skansen Kronan från marknivå
Parkanläggning från tidigt 1900-tal med stödmurar, terrasser, gångvägar och
stora träd
Vyer från olika nivåer mot Skanstorget och intilliggande stadsdelar

Bedömning
Förslaget kan påverka följande kvaliteter:
Skansberget och Skansen Kronan som dominerande landmärke
Vy på nära håll mot Skansen Kronan från marknivå
Parkanläggning från tidigt 1900-tal med stödmurar, terrasser,
gångvägar och stora träd

Vy mot föreslaget kvarter och Skansberget. (Haga hjärta Linné)
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Uttryck för riksintresset
Följande är en översiktlig genomgång av de uttryck för riksintresset
som kan komma att påverkas av förslaget Haga hjärta Linné.

1600- och 1700-talens fästningsoch kanalstad med bevarade delar
av stadsbefästningarna, och strax
utanför stadskärnan skansarna
Göta Lejon och Kronan /…/

/…/den regelbundet planerade
förstaden Haga med sin enklare
rutnätsplan.

De stora utvidgningsområdena
med planmönster, tät
stenstadsbebyggelse, gator av
olika bredd och karaktär,
bestämda hushöjder, parker och
trädplanteringar.

Mönstergilla
arbetarbostäder i
tegel i Haga och
Annedal, och
traditionella trähus
blandade med
stadsmässiga
landshövdingehus.

Bedömning
Förslaget kan påverka följande uttryck för riksintresset:
Skansen Kronan (siktlinjer)
Den äldre parkanläggningen vid foten av Skansberget historiskt sett
sammanhörande med stenstadsbebyggelsen

Bedömda uttryck för riksintresset i svart placerade på plankartan, Haga hjärta
Linné.
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Sammanfattning
av hushöjder och material samt fasadutformning tillhör de vanligare
anpassningarna, men i Haga har även placering av entréer, byggnadsstorlek
och bebyggelsemönster anpassats till den äldre bebyggelsen.

Historik och kulturhistoriska värden
Skanstorget med omgivande kvarter utgör en komplex stadsmiljö som byggts
ut successivt sedan Göteborgs grundande. Bebyggelsen i området är starkt
präglad av landskapets förutsättningar. Gatusträckningar och planstruktur har
formats av de två höga bergen, Skansberget och Nilssonsberg. Det förra i stor
utsträckning obebyggt och dominerat av Skansen Kronan på krönet, det
senare bebyggt med ett bostadsområde från sent 1970-tal. Den närmast
omgivande bebyggelsen i de flacka områdena utgörs av kvartersstad i en
förutsägbar rutnätsstruktur.

Nybyggnadsförslag och potentiell påverkan
Förslaget Haga hjärta Linné har som bärande idé att bygga vidare på
kvartersstadens struktur och bebyggelse, liksom tidigare gjorts i Haga då hela
kvarter res och ersattes med nya byggnader. Kulturmiljöanalysen som
genomförts i utredningen visar att ett nytt kvarter på Skanstorget inte
bedöms påverka intilliggande kvarter på ett negativt sätt. Det är också troligt
att ett sådant kvarter skulle innebära positiva konsekvenser för exempelvis
genomfartsleden Sprängkullsgatan, som skulle kunna bli ett stadsrum av
högre kvalitet, men även för intilliggande kvarter som skulle kunna vävas
samman på ett bättre sätt.

Historiskt sett har området en stark koppling till Göteborgs grundande med
befästningarna på Skansberget och stadens första förstad vid dess fot, med
småskalig träbebyggelse som byggdes ut till kvartersstad under 1800-talet.
Den södra delen av området utgjordes av ett agrart landskap fram till slutet
av 1800-talet. Då Haga och stenstaden var utbyggd, fortsatte staden att växa i
samma typ av rutnät och kvarter som tidigare, men i något större skala. På
1970-talet bröts traditionen, och bebyggelsen utformades i större kvarter
med upphöjda gårdar som trafikseparerades, vilket medförde en bredare
genomfartsled genom området. På 1980- och 1990-talet genomfördes också
stora nybyggnadsprojekt, men inom den befintliga rutnätsstadens kvarter.

Skanstorget som yta skulle försvinna vilket, enligt analysen, inte skulle
innebära negativa konsekvenser då torgytan i sig inte tillmäts kulturhistoriskt
värde i sin nuvarande form och funktion. Förslaget skulle dock påverka
siktlinjer och sammanhang i nära anslutning till torget, vilket potentiellt kan
påverka kvaliteten av upplevelsen av Skansberget, Skansen Kronan och
sammanhanget mellan befästningen och Hagas äldre byggnader på
Skanstorgets norra sida. Utöver siktlinjerna påverkas även parkmiljön utmed
Skansberget av förslaget. Dessa är kulturmiljövärden som även bedöms
utgöra uttryck för riksintresset

Området har mycket stora kulturhistoriska värden genom Skansen Kronan
och förstaden Haga, vilka har direkta kopplingar till Göteborgs grundande.
Även stenstaden och dess utbyggnad, fastighet för fastighet och under en
reglerande byggnadsordning, har stora kulturhistoriska värden.

Vid kommande fördjupningsarbete rekommenderas därför att de
kulturmiljökvaliteter som riskerar påverkan uppmärksammas och studeras
närmare i relation till de nya byggnader och strukturer som förslaget innebär.

Karaktären hos den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen har, på olika sätt,
mötts av den bebyggelse som uppförts senare delen av 1900-talet. Reglering

63

Sammanfattning
Följande kulturmiljökvaliteter har genom utredningen identifierats som
potentiellt påverkade av förslaget. Samtliga bedöms utgöra uttryck för
riksintresset, utom siktlinjen i Husargatans förlängning.
-

Siktlinjer mot Skansen Kronan
- över hörn mot Sprängkullsgatan
- siktlinjer från marknivå i nära anslutning till Skansberget

-

Skansberget och Skansen Kronan som dominerande landmärke

-

Vy på nära håll mot Skansen Kronan från marknivå

-

Parkanläggning från tidigt 1900-tal med stödmurar, terrasser,
gångvägar och stora träd

-

Siktlinjen i Husargatans förlängning över Skanstorget (marginellt)
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