
Bjud in till 
Dicksonska 
Palatset!
 Konceptförfrågan september 2020



Vid Heden ligger en av Göteborgs praktfullaste 

byggnader. Oscar Dicksons 1800-talshem 

erbjuder tillträde till unika interiörer av stor  

historisk, arkitektonisk och upplevelsemässig 

betydelse för Göteborg. Huset har varit lite 

hemligt då det i många år använts för stadens 

representation men nu är det dags att låta  

göteborgarna ta del av denna skatt.

Vi söker främst ett spännande restaurangkoncept 

som gör den historiska miljön rättvisa och samti-

digt erbjuder en speciell restaurangupplevelse. 

Det finns även möjlighet att bedriva fest- och/ 

eller konferensverksamhet.  

Förutom de publika delarna kan vi erbjuda  

två våningar med vackra kontorslokaler i huvud-

byggnaden (ingår inte i konceptförfrågan) och  

en vinkällare i källaren.

Stallbyggnaden (Annexet) tillhör Dicksonska 

Palatset och här kommer också finnas möjlighet 

att bedriva verksamhet om så önskas. 

Vi söker en eller flera hyresgäster.

Välkommen till 
Dicksonska Palatset!



STADSDEL HEDEN

FASTIGHETSBETECKNING  HEDEN 16:12

GATUADRESS PARKGATAN 2

BYGGÅR 1862

ARKITEKT WILLIAM ALLEN BOULNOIS

Visionsbild Liljewall arkitekter.



Vår vision för Dicksonska Palatset är att fylla den  

med ny utåtriktad verksamhet för att göra byggnaden 

tillgänglig och levandegöra den och närområdet.  

Under 2021 kommer huset rustas upp och anpassas 

och i samband med detta kommer orangeriet vid 

entrén att återskapas. Här blir en ljus och trivsam plats 

där restauranggäster kan avnjuta något gott att äta 

och dricka i den vackra miljön. Från orangeriet stiger 

du genom entrén in i det ståtliga trapphuset som 

förbinder de vackra salarna i två plan. Här finns fina 

möjligheter att driva restaurangverksamhet, men  

även att hysa fester eller konferenssällskap. Det finns 

möjlighet att inreda ett modernt restaurangkök efter 

aktörens önskemål på entréplanet. 

Plan 3 och vindsvåningen kommer att inredas för 

kontorsverksamhet. Takkuporna på vindsvåningen  

kommer att återskapas för att ge ett fint ljus till de 

speciella lokalerna. 

I källaren finns en unik historisk lokal som kan 

användas som vinkällare. På detta plan kommer det 

även ligga toalettpaket och omklädningsrum för 

restaurangen. 

Kontorsvåningarna nås via egen entré från Parkgatan 

och du tar dig lätt mellan de olika våningarna med  

hiss eller trappa.

Huvudbyggnaden



I den gamla stallbyggnaden möts du av  

öppna ytor och ett renoverat pentry. En 

trappa upp finns kontorsplatser och några 

mindre samtalsrum. Även i Annexet kan det 

finnas möjlighet att använda entréplanet till 

en öppen/publik verksamhet. Med den fina 

skyddade uteplatsen mellan husen kommer 

en säsongsbetonad verksamhet att krydda 

verksamhetens omsättning. Vill man servera 

mat på gården kan detta kombineras med 

köket i huvudbyggnaden eller skötas i  

egen regi.

Annexet



En av salarna på Dicksonska Palatset cirka 1900. Bild: Göteborgs stadsmuseum.



Historik

Dicksonska Palatset var vid tillkomsten 1862 ett av  

de första påkostade stenhusen utanför vallgraven.  

Det byggdes åt köpmannen Oscar Dickson med familj, 

på sin tid en av Sveriges rikaste män. Vid den tiden  

var större delen av området kring Heden fortfarande 

obebyggt och det nya privatpalatset tronade i ensamt 

majestät de första decennierna. Dicksonska palatset 

planerades med egen trädgård och ekonomibygg-

nader i form av stall och vagnsbod på baksidan. 

Byggnaden uppfördes i nyrenässansstil med rustik 

sockelvåning, släta putsade fasader och flackt valmat 

tak med gjuten dekor. Det hade också en tydlig brittisk 

prägel liksom en del av byggnadsmaterialet, som 

exempelvis keramikgolvet i hall och orangeri. På första 

och andra våningen var det sällskapsrum och på tredje 

våningen sovrum för herrskapet och tjänstefolket.

1923 sålde familjen Dickson huset till Margaretaskolan, 

som bedrev hushållsskolor för flickor i flera städer i 

Sverige. Förutom utbildning drev Margaretaskolan 

restaurang och festvåning. 1968 såldes Dicksonska 

Palatset till Göteborgs Stad och 1973 blev huset  

byggnadsminne.



Dicksonska Palatset har ett oslagbart läge centralt i Göteborg med ett stenkast till Avenyn och 

Trädgårdsföreningen och promenadavstånd till centralstationen och innerstaden. Den inbyggda 

gården och den omgivande lilla parken ger både grönska och avskildhet trots läget. En oas mitt i stan

Visionsbild plan 3 Liljewall arkitekter.





Byggnadens förutsättningar

Den 21 december 1973 förklarades Dicksonska Villan 

som byggnadsminne.

Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av 

historien som har stor betydelse för förståelsen av 

dagens och morgondagens samhälle och att garantera 

människors rätt till en viktig del av kulturarvet. För att 

reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara 

fastställs skyddsbestämmelser för varje byggnads-

minne och Länsstyrelsen ansvarar för att de efterlevs 

(källa: Riksantikvarieämbetet). 

Dicksonska Palatset finns även med i bevarande- 

programmet för Göteborg som är sammanställt  

av Stadsbyggnadskontoret och Stadsmuseet.  

I beskrivningen finns en motivering av byggnadens 

kulturhistoriska värde som är formulerad på följande 

sätt: Dicksonska Palatset med sina ovanligt välbeva-

rade interiörer är ett mycket värdefullt exempel på 

1800-talets eleganta köpmannabostäder och ett 

intressant minne från den tid då familjen Dickson  

hade en viktig roll i staden.

Att bedriva verksamhet i ett byggnadsminne innebär 

att göra det under särskilda förutsättningar – bygg-

naden är ett kulturarv som ska bevaras. I vanliga  

fall kan oftast en byggnad eller lokal anpassas till 

önskad verksamhet, men i Dicksonska Palatset måste 

verksamheten i mycket högre grad anpassas efter 

byggnaden. 

Skyddsbestämmelserna för Dicksonska Palatset 

innebär begränsningar av ombyggnadsmöjligheterna. 

Huset får inte byggas om eller förändras exteriört. 

Interiört är trapphallen och paradvåningen på plan 2 

med originalinredning skyddade vilket innebär att 

verksamheten får anpassa sig efter befintlig interiör 

och rumsindelning. 

Alla ombyggnader som utförs måste stämmas av och 

godkännas av Länsstyrelsen.

De stora öppna rummen fungerar utmärkt för serve-

ring samt fest- och konferensverksamhet. Denna typ 

av verksamhet har tidigare bedrivits i huset.
Visionsbild plan 3 Liljewall arkitekter.
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Visionsbild vindsvåning Liljewall arkitekter.



Dicksonska Palatset Plan 4, Vindsvåning, HG01 möblerad
Göteborg | 2020 -08 -18 1:100 (A3)
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Lokalen uthyres exklusive värme, kyla, VA, el, sophantering  
och övriga driftskostnader. Vad avser el tecknar hyresgästen  
eget abonnemang.

Lokalen uthyres utan utrustning för verksamheten.

Hyresvärden står för det yttre underhållet.

Hyresgästen svarar för underhåll av verksamhetsutrust- 
ningen och det inre underhållet av ytskikt i enlighet med  
de bestämmelser som finns för byggnadsminnet. 

Fastighetsskatt debiteras hyresgäster enligt gällande  
taxering och skattesats i förhållande till den yta som förhyrs. 

Mejla ert affärsförslag till affärsutvecklare Anette Persson, 
anette.persson@higab.se, senast 16 oktober 2020.

Affärsförslaget ska innehålla:
• Beskrivning av verksamhetskoncept. Beskriv hur er  

verksamhet passar in i byggnaden och hur ni vill nyttja  
den unika miljön. Ange även målgrupp/målgrupper.  
Beskriv ert koncept i både text och bildform.

• Organisation.

• Affärsplan med ekonomisk kalkyl.

• Hyresnivå – ange årshyra i prisnivå 2022 exklusive värme,  
kyla, VA, el, sophantering och övriga driftskostnader.

Förutsättningar för hyreskostnader:

Kallhyra: 
Kontorslokal – 3 100 kr/kvm.  
Restauranglokal – förslag på hyresnivå lämnas  
tillsammans med koncept, se nedan.  

Hyran indexregleras (KPI) enligt standardbilaga  
med 100 %.

Moms tillkommer.

Avtalslängd minst 3 år, max 7 år. 

• Önskad hyreslängd. 

• Beskrivning av tidigare erfarenheter av liknande 
verksamhet.

• Referenser.

Visning kommer att ske efter att ett första urval har 
gjorts, dock tidigast 19 oktober 2020. 

För frågor vänligen kontakta Anette Persson  
via e-post anette.persson@higab.se eller  
telefon 031-368 53 17.

Övriga lokaler 
Kontorslokalerna i Dicksonska Palatset 
ingår inte i konceptförfrågan. Vid intresse 
av att hyra kontorslokal mejla beskrivning 
av verksamhet och behov till Anette 
Persson, kontaktuppgifter enligt ovan.

Restaurang plus eventuell fest-/konferensverksamhet: välkommen med förslag!

Säkerhet 
Säkerhet kan komma att krävas för  
tecknande av hyresavtal.

Tillträde 
Tillträde enligt överenskommelse mellan 
parterna, tidigast maj 2022.



Brand 
Lokalerna har tillgång till minst två av varandra  
oberoende utrymningsvägar.

Tillgänglighet 
Huvudentrén kompletteras med en ny trappa som 
läggs ovanpå befintlig entrétrappa för att bevara 
denna.

Två nya symmetriska ramper som löper utmed oran- 
geriet adderas för att göra entrén tillgänglig. Innanför 
entrédörren installeras ett lyftbord för att kunna ta sig 
till de tre trappstegen upp till våningens huvudnivå. 
Lyftbordet är integrerat i befintlig trappa och är dolt 
när det inte används.

Åt Parkgatan byggs ny exteriör trappa och lyftbord 
från gatunivå till källarplanet. Detta lyftbord kommer 
användas för leveranser till vinkällare, restaurangkök, 
och kontor då varorna tas ned i källarnivå för att sedan 
lyftas i varu- och personalhissen. Lyftbordet kommer 
även användas som tillgänglig entréväg till kontors-
verksamheten på plan 3 och 4.

Invändigt byggs två nya hissar, en publik hiss mellan 
källare och de publika våningarna, samt hiss för varu- 
och persontransporter som når samtliga våningsplan.

Tekniska frågor
Elförsörjning

Invändiga åtgärder: 
Befintlig elservis kompletteras upp till 250 A. All el i 
byggnaden ses över och uppdateras. Befintliga kristall-
kronor ska vara kvar samt designade armaturer, i 
övrigt byts armaturerna ut till nya i hela byggnaden.

Nya datainstallationer utförs för hela fastigheten och 
ny fiberanslutning dras in.

I restaurangköket utförs nya anslutningar till samtliga 
köksutrustningar.

Nya anslutningar utförs till samtliga fläktar, hissar och 
motorer.

Utvändiga åtgärder: 
Ny fiberanslutning för data utförs samt all ytterbelys-
ning återinkopplas samt viss komplettering utförs.

VVS 
Restaurangverksamhet : 
Fettavskiljare kommer att finnas.

Imkanal kommer att finnas.

Higabs anvisningar för luftbehandlingsaggregat 
används i tillämpliga delar för detta byggnadsminne.

Återvinningsrum förses med joniseringsanläggning.

YTOR PER PLAN (SE ÄVEN PLANSKISS): 

Vinkällare ca 324 m² 

Restaurang, entréplan ca 485 m² 

Restaurang/konferens plan 2 ca 396 m²  

Kontorslokaler plan 3 ca 378 m² 

Kontorslokaler plan 4 (vinden) ca 300 m² 

Stallbyggnad/annex ca 260 m²



Om Higab

Higab är ett fastighetsbolag som ägs till 100 procent av Göteborgs 
Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Vi är moderbolag inom 
lokalkoncernen med dotterbolagen Göteborgs Stads Parkering AB 
och Älvstranden Utveckling AB.

Higabs verksamhet styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige. 
Genom att vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom 
fastighetsområdet ska vi bidra till stadens utveckling.

Higab äger och förvaltar många av husen som är karaktäristiska 
för staden och som innehåller vitala och viktiga verksamheter. 
Stora Saluhallen, Konserthuset, Gamla Ullevi och Stora Teatern  
är några exempel. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka  
300 byggnader om drygt 650 000 kvadratmeter. 31 av husen är 
byggnadsminnen.

Vi erbjuder ändamålsenliga lokaler till verksamheter inom  
Göteborgs Stad, andra offentliga aktörer och små och medelstora 
företag. Vi arbetar nära stadens övriga bolag och förvaltningar  
då vi alla har uppdraget att bidra till Göteborgs utveckling.

Stora Saluhallen

Kronhuset Stora Teatern

Pedagogen

Rådhuset

Konstmuseet och KonserthusetStadsbiblioteket

Barken Viking
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