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1. BAKGRUND
Inledning
Denna vård- och, underhållsplan för Hagabadet är utarbetad av Lindholm Restaurering AB på
uppdrag av Higab. Inventering och åtgärdsbeskrivning för rum med ytskikt som är skyddade
genom byggnadsminnesförklaringen är gjord av Conservator AB genom Thomas Peteus.
Statusbedömning av VVS är utförd av K.M.R. Luftbehandling VVS konsulter. Statusinventering av
el- och telesystem är utförd av Rejlers ingenjörer AB genom Ivan Pettersson.

Disposition och läsanvisningar
Vård-, underhålls- och skötselplanen är uppdelad i två huvudsakliga delar. Den första delen har
rubriken Bakgrund och innehåller basfakta om byggnaden. Detta är basdokumentet i planen som
bygger på källmaterial och beskriver byggnadens historia. Basdokumentet innehåller även en
genomgång av gällande skyddsbestämmelser. Avslutningsvis finns en lista över tillgänglig
dokumentation och arkivmaterial som kan användas för vidare utredningsarbete eller liknande.

Löpande arbete med planen
För att vård-, underhålls- och skötselplanen skall hållas aktuell skall den uppdateras kontinuerligt
efter genomförda åtgärder. Om dokumentet fylls på efter hand med nya uppgifter kan det behålla
sin relevans för byggnadens underhållsbehov under många år. Men utan fortlöpande redigering
kommer planen att så småningom tappa i aktualitet och tillförlitlighet.

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning:

Haga 3:1

Adress:

Södra Allégatan 3, 413 01 Göteborg

Byggnadsår:

1876, 1906

Arkitekt:

Axel Kumlien, Wilhelm Klemming

Byggherre

Göteborgs stad med medel ur Sven Renströms fond.

Ursprunglig användning:

Badhus

Nuvarande användning:

Badhus

Förvaltare:

Higab
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Historik
Renströmska Bad- och Tvättanstalten stod färdigt 1876 och uppfördes efter ritningar av Axel
Kumlien, P J Rapp och Carl Curman. 1903 eldhärjades badhuset och hela mittpartiet brann ner.
Badhuset byggdes därefter upp igen efter ritningar av Wilhelm Klemming och stod färdigt 1906.
1919 och 1931 byggdes sidoflyglarna på med en våning mot Södra Allégatan. 1956 stängdes badet
då det nya Valhallabadet stod färdigt och därefter användes badhuset som verkstad, teater, ateljé
och andra verksamheter. 1995-1997 genomfördes en omfattande restaurering vilken återställde
badhuset sin ursprungliga funktion.

Vån 1 tr, planritning av Wilhelm Klemming. Ritningen redovisar tydligt den ursprungliga byggnadens
väggar i svart och den kompletterande byggnaden i rött.
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Vån 2 tr. Ritningen redovisar tydligt den ursprungliga byggnadens väggar i svart och den
kompletterande byggnaden i rött.
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Restaurering 1995-1997
Badhuset var i slutet av 1980-talet både förfallet och förvanskat. Byggnadens hyresgäster bestod
av hantverkare, konstnärer som hyrde ateljé samt småklubbar och kulturföreningar. Renströmska
badhusets framtid diskuterades under en lång tid och det fanns bl.a. förslag på att bygga om huset
till köpcentrum. Slutligen bestämdes att badhuset skulle restaureras och återfå sin ursprungliga
funktion och ett samarbetsprojekt som involverade Kigab, Länsstyrelsen och Länsarbetsnämnden
tog sin början. Ansenliga bidrag för antikvariska merkostnader beviljades av Länsstyrelsen och
arbetskraft anvisades projektet genom arbetsmarknadsåtgärder.
1995 påbörjades förstudier av byggnaden och omfattande färgundersökningar gjordes av
byggnadens interiör. Utifrån dessa rekonstruerades måleri och färgsättning i simhallar och
huvudentrén från 1906 och i entréhallen mot söder återskapades måleriet från 1876. Eftersom
badhuset var i dåligt skick och mycket av den ursprungliga karaktären försvunnit studerades även
fotografier och ritningar. Allteftersom mer fakta framkom om badhusets ursprungliga utseende
ökade andelen rum som kunde återställas till originalutförande.
Ulla Antonsson på White arkitekter tog fram ett gestaltningsprogram för de olika typer av insatser
som krävdes i badhuset. Detta baserades på förståelsen av byggnaden som ett resultat av flera
byggnadsepoker. Grundsynen var att den ursprungliga byggnaden från 1876, ombyggnaden från
1906 och påbyggnaden mot Södra Allégatan från 1931 skulle leva kvar sida vid sida. Dessa skulle
vara avläsbara som årsringar och till dessa epoker skulle en ny årsring läggas – nya tillägg i
samband med den aktuella ombyggnaden.
Exteriören restaurerades medan interiören delades in i tre grupper utifrån huruvida de skulle
restaureras och återställas till ett tidigare utseende eller nygestaltas. Principerna för restaurering
och förnyelse formulerades på följande sätt.
1. Rum som i huvudsak behåller sin ursprungliga karaktär och verksamhet och restaureras
med avsikten att återskapa en helhetsupplevelse så nära den ursprungliga som möjligt. Hit
hör bl.a. simhallen och övriga bassängrum, entréhallen mot S Allégatan, rehabiliteringens
behandlingsrum samt personalrummen.
2. Rum med helt eller delvis ny verksamhet. Stommen och volymen restaureras men nya
rumsavgränsningar, inredning och installationer ges ett nutida uttryck med avsikt att
understryka det gamla. Hit hör bl.a. behandlingsrum, restaurang och badcafé, konferens
och gymnasier.
3. Rum som i princip nyskapas och får ett nutida uttryck i samklang med byggnaden. Hit hör
bl.a. omklädning ovanför köket samt i viss mån överglasad gård och hall på plan 2.
De tillägg som gjordes skulle utformas i ett modernt formspråk, vara tydligt avläsbara och låta den
befintliga byggnaden märkas samt göras i ett fåtal material. I rum som restaurerades skulle
ursprungliga kulörer och färgtyper användas. Eftersom man valde att se hela ombyggnaden som
ett i första hand restaureringsarbete valdes slutligen linoljefärg för hela byggnadens interiöra
måleri.
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Exempel på restaurerat rum – Romerska badet.

Konferensavdelningen har kvar en äldre stomme men
har moderna tillägg i form av väggar och dörrpartier.

Efter återinvigningen av Hagabadet 1997 byggnadsminnesförklarades badhuset och den
tillhörande förgårdsmarken. En rad skyddsbestämmelser antogs som omfattar i stort sett hela
interiören och hela exteriören. Skyddsbestämmelserna för interiören omfattar de restaurerade
miljöerna men även de byggnadsdelar med modern utformning som kompletterades vid
ombyggnaden.

Sammanfattning
1873-1876

Nybyggnad Renströmska Bad- och Tvättanstalten

1903

Brand.

1905-1906

Rivning av den brandskadade mellandelen och återuppbyggnad med ny
stor simhall etc. Mindre ombyggnad av de två ursprungliga
byggnaderna mot Södra Allégatan och Haga Östergata.

1919-1926

Ombyggnad av simhallen med nya balkonger eller läktare vid tre sidor.
Modernisering av de två entréerna.

1956-1957

Ombyggnad för nya verksamheter, rivning av väggar och inläggning av
golv över bassängerna.

1996-1997

Restaurering och ombyggnad – återinvigning av Hagabadet.

1997

Byggnadsminnesförklaring
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Lagstiftning och skyddsbestämmelser
Byggnadsminnesförklaring och gällande skyddsbestämmelser
Skyddsbestämmelser för Hagabadet
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 kap 1 § Lagen (1988:950) om kulturminnen m m att förklara
f d Renströmska badet på fastigheten Haga 3:1 i Göteborg för byggnadsminne. Länsstyrelsen
meddelar samtidigt enligt 2 § samma kapitel följande skyddsföreskrifter:
1. Byggnaden får inte rivas eller till sitt yttre ombyggas eller på annat sätt förändras.
2. Ingrepp får inte göras i stomme, rumsindelning och fast inredning med undantag för
köksavdelningen, källaren och vindsutrymmena i flyglarna mot Haga Östergata.
3. Interiört får inte dekormålning, färgkulörer respektive kakelbeklädnad förändras i
entréhallen mot Södra Allégatan (1), entréhallen mot Haga Östergata (2), Simhallen (3),
Simhallens sidorum (4, 5, 6 och 7), Romerska badet (8, 9 och 10), f d dambadet – Philipsonska
badet (11), f d herrbadet – Curmanska badet (12), museibadrummet (13) samt f d badrum
(14) vilka markerats på bifogade planritningar.
4. Byggnaden skall underhållas så att den inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall
utföras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.
5. Den till byggnaden hörande förgårdsmarken skall hållas i ett sådant skick att byggnadens
utseende och karaktär inte minskar.
Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen enligt 3 kap 14 § nämnda lag lämna tillstånd till att
byggnadsminnet ändras i strid mot skyddsföreskrifterna.

Entréplan, 1 tr.

Plan 2 tr.
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Krav på tillstånd
Skyddsbestämmelsernas utformning styr vilka typer av åtgärder som kräver tillstånd från
Länsstyrelsen. I regel krävs alltid tillstånd för att:







riva, flytta, bygga om eller bygga till
ändra eller göra ingrepp i stommen
ändra färgsättning eller ytskikt
göra andra ingrepp i eller ändring av exteriören, t ex byte av tak- och fasadmaterial eller fönster
och dörrar
ändra interiören eller den fasta inredning i vissa byggnadsminnen
ändringar inom byggnadsminnets skyddsområde

För att Länsstyrelsen skall kunna fatta korrekta beslut i tillståndsärenden bör ansökan vara tydligt
formulerad och välunderbyggd. Ansökan om ändring i skyddade delar skall innehålla motivering
med särskilda skäl. En utförlig beskrivning av utförande/konstruktion, byggnadsmaterial och
arbetsmetoder bör alltid bifogas.
I ansökan skall åtgärderna tydligt redovisas och åtföljas av en utförlig motivering.

Plan- och bygglagen
Hela byggnaden inklusive interiören lyder även under Plan- och bygglagen. Hagabadet, som är
utpekad såsom särskilt värdefull, skall behandlas så att det inte förvanskas enligt PBL.
Ur PBL 8 kap.
13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Första stycket ska tillämpas också på
1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 16 kap. 7§,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i
områdesbestämmelser,
3. allmänna platser, och
4. bebyggelseområden.
14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de
tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till
omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick
att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).
17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
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Gällande detaljplan
Gällande detaljplan reglerar användingen av Hagabadet till bad- och motionsanläggning samt listar
en rad skyddsbestämmelser för byggnadens exteriör och interiör. Detaljplanen antogs 1995 innan
ombyggnaden genomfördes och skyddsbestämmelserna är mer vaga än de som finns i
byggnadsminnesförklaringen. Efter genomförd ombyggnad antogs mer omfattande
skyddsbestämmelser i byggnadsminnesförklaringen vilket gör bestämmelserna i detaljplanen
mindre aktuella.
Användning
N

Bad, motion och friskvård.

Placering, utformning, utförande
n

Förgårdsmark skall hållas i vårdat skick och får inte bebyggas. Parkering får inte
finnas. Träd längs Kaponjärgatan skall bevaras.

q1

Byggnaden får inte rivas.

q2

Fasader med sockel och dekorativa detaljer bevaras alt återställs till ett tidigare
utseende.

q3

Befintliga fönster bevaras. Komplettering sker med utseende enligt ursprungliga
fönster.

q4

Entrédörrar bevaras alt nytillverkas enligt tidigare utseende.

q5

Taklandskap med skorsten ventilationsmurar, taktäckning, tornavslutning, solaltan
och takfönster bevaras i möjligaste mån alt återställs till ursprungligt utseende.

q6

Förändring av bärande konstruktion och/eller planlösning får inte förvanska det
kulturhistoriska värdet. Ytskikt skall bevaras alt återställas i ett utförande som är
kulturhistoriskt korrekt för byggnaden.

q7

Lokalgata skall beläggas med gatsten.

Bevarandeprogrammet för Göteborg
Hagabadet finns upptaget i bevarandeprogrammet för Göteborg där badhuset beskrivs som ett
viktigt socialhistoriskt minne som även är intressant ur arkitekturhistorisk synpunkt.
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Källmaterial
Arkiv

Stadsbyggnadskontorets arkiv
Bygglovsritningar

Region- och stadsarkivet
Bygglovsritningar (original)

Göteborgs stadsmuseum
Fotografier och artiklar
Lönnroth, Gudrun, Renströmska badet i Haga – Kulturhistorisk dokumentation (koncept 1993)

White arkitekter, Göteborg
Omfattande ritningsmaterial och beskrivningar från ombyggnaden 1995-1997 inklusive
kulörförteckning, tapetangivelser och detaljritningar av listverk etc. Fotodokumentation före och
efter ombyggnad.

Publikationer
Schånberg, Sven (1956) Renströmska baden 1876-1956
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