Originalritningar från 1934

Lov och tillstånd
Konserthuset har ett relativt långtgående kulturhistoriskt skydd i
form av såväl byggnadsminnesförklaring enligt kulturmiljölagen
(KML) som skyddsbestämmelser och utökad lovplikt i gällande
detaljplan. Skyddet syftar till att säkerställa byggnaden från rivning
samt exteriöra och interiöra åtgärder som påverkar det kulturhistoriska värdet negativt.

Bottenvåningen (plan 2). Här förlades vestibulen samt det stora kapprummet med herr- och damtoaletter, foajéer samt Stenhammarsalen. Mot Viktor Rydbergsgatan förlades fyra
butiks/utställningslokaler med stora skyltfönster samt ett garage. KÄLLA: SBK

Tillstånd från Länsstyrelsen krävs t ex:
•

Vid alla exteriöra förändringar.

•

Vid alla invändiga ändringar i Stora konsertsalen, Stenhammarsalen, foajéer, promenoiren samt vestibulen med kapprummet.
I dessa utrymmen får inte ändring eller borttagning av fast
inredning utföras.

•

Vid förändringar av ytskikt i byggnadsminnesförklarade rum.

•

Inför alla underhålls- och vårdarbeten skall samråd ske med
Länsstyrelsen.

Om vård och underhåll av

Konserthuset

Bygglov krävs för:
•

Alla exteriöra förändringar samt allt utvändigt underhåll.

•

Allt invändigt underhåll eller ändringar i Stenhammarsalen och
Stora konsertsalen samt till dessa hörande vestibul, kapprum
och foajéer och promenoiren.

Konserthuset i Göteborg uppfördes 1935 efter ritningar av Nils
Einar Eriksson och besitter ett högt kulturhistoriskt värde som är
viktigt att slå vakt om. Alla åtgärder och underhåll ska ske på ett
sådant sätt att det tillvaratar det kulturhistoriska värdet. I denna
folder tecknas kortfattat husets historia, liksom dess kulturhistoriska
värde och vad man bör tänka på inför åtgärder, underhåll och renoveringar.

Samråd med antikvarie ska ske inför t ex:
•

Alla exteriöra förändringar och/eller större underhållsarbeten.

•

Vid alla interiöra ingrepp/förändringar samt underhåll i byggnadsminnesförklarade rum samt rum av särskilt kulturhistoriskt
värde.

•

Vid större förändringar i de ickepublika delarna.

•

Vid förändring av planlösning.

Administrativa uppgifter
Plan 3. Stora konsertsalen förlades i plan 3, omgiven av promenoarer och en anslutande restaurang. I byggnadskroppens bakre del förlades också ett antal övningsrum. KÄLLA: SBK

Konservator ska alltid anlitas för t ex:
•

Stenarbeten på huvudfasaden mot Götaplatsen.

•

Rengöring och åtgärder på ursprungliga fanérytskikt, så som
dörrar och väggar.

•

Rengöring och åtgärder på väggar med stucco lustro.

•

Rengöring och åtgärder på konstverk och väggburen konst.

•

Rengöring och åtgärder på ursprungliga möbler och armaturer.

Dokumentation:
•

Samtliga åtgärder som utförs, såväl exteriöra som interiöra,
skall dokumenteras.

Fördjupad information om Konserthuset finns i Vård- och underhållsplanen,
upprättad 2017 av Antiquum AB.

Konserthuset

Fast.bet:

Lorensberg 31:1

Gatuadress: Götaplatsen 8
Fast.ägare:

Vård- och underhållsplan

Higab

Byggnadsår: 1935, tillbyggt 1999

Denna folder innehåller en sammanställning av information hämtad ur Konserthusets Vård- och underhållsplan,
upprättad av Antiquum AB 2017. Vård- och underhållsplanens syfte är att fungera som stöd vid vård- och underhåll, såväl i den långsiktiga förvaltningen som vid kontinuerlig skötsel och underhåll.
Vård- och underhållsplanen omfattar två delar, varav
den första huvudsakligen behandlar byggnadens historia
och kulturhistoriska värde. Del 2 innehåller antikvariska
riktlinjer, särskilda vårdkrav samt byggnadsbeskrivning
och skadeinventering med generella åtgärdsförslag.

Arkitekt:

Nils Einar Eriksson

Skydd:

Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen
Skyddsbestämmelser i gällande detaljplan
Ingår i riksintresse för kulturmiljövården
Utpekat i Göteborgs bevarandeprogram

Antikvarisk
konsult:

Huvudfasad mot Götaplatsen. Källa: GSA
Higab • april 2018 • Foto Higab där inget annat anges

Objekt:

Antiquum AB

Foto från 1940-talet som visar Stora Konsertsalen. Notera den ursprungliga reflektorskärmen ovan scenen som kröns av en dekorativ orgelfasad, Källa: GSM

Historik

Kulturhistoriskt värde och skydd

Antikvariska råd och riktlinjer

Konserthuset i Göteborg uppfördes 1935 efter ritningar av den
välkända arkitekten Nils Einar Eriksson. Byggnaden, som idag tillhör en av funktionalismens främsta verk, var den sista i kretsen av
kulturbyggnader som uppfördes kring den monumentala platsbildningen Götaplatsen. Konserthuset skulle stå som en pendang till
Stadsteatern och anpassas till de omgivande kulturbyggnaderna på
Götaplatsen. Byggnaden ersatte ett tidigare konserthus vid Heden
som hade brunnit ner år 1928.

Konserthuset har ett högt kulturhistoriskt värde och är en viktig
del av Götaplatsen - ett av sin tids mest monumentala stadsbyggnadsprojekt. Den välbevarade och omsorgsfulla utformningen ger
Konserthuset ett stort arkitekturhistoriskt värde. Byggnaden vittnar
om sin tids byggnadsskick och gestaltningsvilja och om en brytningstid mellan 1920-talets klassicism och 1930-talets modernism.
Konserthuset utgör än idag ett av den nordiska funktionalismens
stora monument. Särskilt värdefull är fasaden mot Götaplatsen, men
även tegelfasaderna med bl a högsmala fönsterband av fernissad
ek med konstglas är av stort kulturhistoriskt värde.

Alla åtgärder ska utföras varsamt med hänsyn till Konserthusets
stora kulturhistoriska värden. Byggnadens karaktär måste beaktas
när brister ska åtgärdas eller nya funktioner tillföras. Allt underhåll,
såväl exteriört som interiört, ska utföras med hög ambitionsnivå så
att de kulturhistoriska värdena bevaras.

Det nya konserthuset gavs utvändigt en tidstypisk utformning influerad av både klassicismen och modernismen. Byggnaden uppfördes i
moderna material som stål, glas, sten och betong i kombination med
gult fasadtegel och tak av kopparplåt. Fasaden m ot Götaplatsen
artikulerades genom en beklädnad av ljus Grotorpsmarmor och stora
glasade fönsterpartier inramade av marmorpelare. Även akustiken
har påverkat utformningen där den välvda volymen på taket var ett
sätt att lösa takhöjden i Stora Konsertsalen.
Vad gäller interiören lades stor vikt vid konstnärlig och arkitektonisk framtoning, liksom vid akustik och funktionalitet. Akustiken i
Stora konsertsalen är än idag världsberömd. De publika utrymmena
utformades vidare med höga arkitektoniska anspråk och påkostade
material så som marmor, stucco lustro, mahogny, mässing mm. Några
av samtidens främsta konstnärer och formgivare anlitades för att
specialdesigna möbler, armaturer, konstverk mm.
Under årens lopp har byggnaden genomgått vissa förändringar,
men är till stora delar mycket välbevarad. Till de större förändringar
som skett hör tillbyggnaden som uppfördes år 1999 mot baksidan.
Exteriören är i övrigt i stora delar intakt bevarad, dock har det stora
glaspartiet mot Götaplatsen bytts ut och i anslutning till biljettkassan
har en öppning tagits upp. Även interiören har genomgått förändringar, men är till stora delar välbevarad. Stora konsertsalens scen
har förstorats och under tidigt 2000-tal gjordes ytterligare förändringar - bl a ny scenteknik, ny reflektorskärm ovan scen, upptagande
av vridbara luckor i scenens fondvägg osv.

I interiören finns stora kulturhistoriska och konstnärliga värden.
Planlösningen i de publika utrymmena är i princip intakt sedan uppförandet och här finns även en hög andel av ursprungligt originalmaterial bevarat. Interiören har gestaltats med höga arkitektoniska
ambitioner av sin samtids främsta konstnärer och formgivare. Inredningen är tidstypiskt utförd och har stora kvaliteter i såväl hantverk
som formspråk och materialval. Här bör särskilt Stora konsertsalens
speciella utformning nämnas, där akustiken gav form åt rummet
med lutande väggar och tak av sykomorlönn. Konserthuset är fortfarande känt som en av världens bästa konsertsalar och Göteborgs
symfoniker, som bildades 1905, huserar i byggnaden som Sveriges
Nationalorkester sedan 1997.
Konserthuset är byggnadsminnesförklarat enligt 3 kap 1§ Kulturmiljö
lagen (KML) och försedd med skyddsföreskrifter som anger att det
inte får rivas, flyttas eller byggas om utan tillstånd från Länsstyrelsen.
Skyddsföreskrifterna omfattar även interiörens publika utrymmen.
Byggnaden är även försedd med skyddsbestämmelser och utökad
lovplikt i gällande detaljplan, vilket omfattar såväl exteriör som de
publika utrymmena. För byggnaden gäller Plan- och bygglagen
(PBL) kap 8§17 och 8§13 som ställer krav på varsamhet och förbud
mot förvanskning. Likaså gäller PBL 8§14 som anger att underhåll
av byggnadsverk som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska ske så att de
särskilda värdena bevaras.

•

Utöver de skyddade utrymmena finns rum som är att betrakta
som särskilt kulturhistoriskt värdefulla, t ex Viktor Rydbergssalen, vilket innebär att de inte får förvanskas.

•

De icke publika delarna har en enklare karaktär och kräver ingen
särskild hantering, dock ska ursprungliga detaljer bevaras och
underhållas. Ursprunglig planlösning ska eftersträvas.

Exteriör

Den välbevarade exteriören är i sin helhet känslig för förändringar.
Samtliga fasader skyddas av byggnadsminnesförklaringen samt
detaljplanens skyddsbestämmelser. Alla ändringar och underhåll
kräver tillstånd från Länsstyrelsen samt bygglov p g a förhöjd lovplikt. Alla äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer skall bevaras.

Mer om vad som gäller för de olika rummen kan du läsa om i Vårdoch underhållsplanen. Generellt för interiören gäller att:
•

Den ursprungliga planlösningen får inte förändras.

•

Alla äldre och kulturhistoriskt värdefulla detaljer ska bevaras
och underhållas varsamt.

•

Inga nya öppningar i murar får göras.

•

Ursprungliga parkettgolv och marmorgolv skall bevaras.

•

Granitsockel, tegelfasad, marmorfasad, burspråk och balkonger
ska bevaras och underhållas varsamt.

•

Ursprungliga fanérdörrblad samt fanérklädda väggar ska bevaras och underhållas kontinuerligt av träkonservator.

•

Den känsliga Götaplatsfasaden kräver särskild hantering.

•

•

Ursprungliga fönster ska bevaras och underhållas varsamt,
liksom äldre fönsterglas samt konstglas.

Ursprungliga mässingsdörrar ska bevaras och hanteras varsamt,
får ej våtrengöras.

•

•

Ursprungliga dörrblad ska bevaras och underhållas varsamt.

Väggar av stucco lustro samt väggburen konst ska bevaras och
får endast hanteras av konservator.

•

Alla exteriöra åtgärder ska stämmas av med antikvariskt sakkunnig.

•

I Konserthuset finns flera berömda konstverk som tillhör huset.
Dessa skall bevaras och hanteras av konservator.

•

Ursprungliga armaturer och möbler är specialritade för huset.
De ska bevaras och hanteras med stor varsamhet.

De publika utrymmena (Stenhammarsalen och Stora konsertsalen
samt tillhörande vestibul, kapprum och foajéer) omfattas av byggnadsminnesförklaringen och bestämmelserna i detaljplanen. Övriga
utrymmen omfattas av det allmänna kravet på varsamhet.

•

I de icke publika delarna skall äldre snickerier så som tex dörrblad, profilerade golvsocklar, fönster mm bevaras.

•

Byggnadens fortlevnad ska säkerställas genom kontinuerligt underhåll. Vid renoveringar och eventuella ombyggnader är det viktigt
att utgå från byggnadens förutsättningar och använda sig av traditionella och för byggnaden typiska material.

Interiör

De publika utrymmena ska bevaras i sin helhet. Tåligheten för
förändringar är mycket låg. Ingrepp får inte göras i stomme,
planlösning, fast inredning eller ursprungliga ytskikt. Alla
åtgärder måste stämmas av med antikvariskt sakkunnig. Arbeten som rör känsliga delar/material skall utföras av konservator.

Särskilda vårdkrav

