
Östra fasaden mot Götaplatsen.  
Tre blindbågar bryter upp den strama 
tegel fasaden som uppåt avslutas med 
en balustrad i gjutjärn.

Källa: Stadsbyggnadskontoret.

Sektion som visar vestibulen och utställningshallarnas höga rumshöjd 
och välvda tak.

Källa: Stadsbyggnadskontoret.

Lov och tillstånd

Den ursprungliga delen av Konsthallen har ett omfattande kultur
historiskt skydd genom byggnadsminnesförklaringen enligt Kultur
miljölagen (KML). Skyddet syftar till att säkerställa att byggnaden 
bevaras samt att inga åtgärder genomförs som skulle kunna medföra 
att det kulturhistoriska värdet minskar.

Krav på tillstånd från länsstyrelsen 
Skyddsbestämmelsernas utformning styr vilka typer av åtgärder 
som kräver tillstånd från länsstyrelsen. Tillstånd från länsstyrelsen 
krävs till exempel:

• Vid alla exteriöra förändringar.

• Vid ändringar/ingrepp i stomme eller ursprunglig rumsindelning.

• Vid invändiga ändringar av interiör och fast inredning i delar som 
omfattas av byggnadsminnesförklaringen.

Därutöver gäller att samråd med länsstyrelsen ska ske innan 
 vård arbeten påbörjas. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen 
lämna tillstånd till att ett byggnadsminne ändras i strid med skydds
bestämmelserna om åtgärderna är förenliga med bevarandet av 
byggnadsminnets kulturhistoriska värde.

Bygglov krävs även för: 

• Utvändiga och invändiga ändringar.

Samråd med antikvarie 

• Inför alla förändringar och/eller större underhållsarbeten är det 
viktigt att i ett tidigt skede samråda med antikvarie.

Dokumentation

• Samtliga åtgärder som utförs, såväl exteriöra som interiöra, ska 
dokumenteras.

Fördjupad information om Konsthallen finns i Vård och underhållsplanen, 
upprättad 2018 av Lindholm Restaurering AB.

Vård- och underhållsplan 

Denna folder innehåller en sammanställning av informa
tion hämtad ur Konsthallens Vård och underhållsplan, 
upprättad av Lindholm Restaurering AB 2018. 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 rikt
linjer, särskilda vårdkrav samt byggnadsbeskrivning och 
skadeinventering med generella åtgärdsförslag.

Higab  •  juni 2019  •  FOTO: Lindholm Restaurering AB om inget annat anges

Invigningsutställningen var Nordisk konst och ingick i Jubileums
utställningen. Ovanstående visar plan över utställningen där även 
intilliggande paviljonger ingick.

Källa: Göteborgs Konsthall.

Originalritningar från 1922

Konsthallen uppfördes 1922 och har ett högt kulturhistoriskt 
värde som det är av stor vikt att värna om. Alla åtgärder och 
underhåll ska ske på ett sådant sätt att det kulturhistoriska 
värdet tillvaratas. I denna folder beskrivs kortfattat husets 
historia, dess kulturhistoriska värde och vad man bör tänka 
på inför åtgärder, underhåll och renoveringar.

Administrativa uppgifter
Objekt:  Konsthallen

Fast.bet:  Lorensberg 9:4

Adress:  Götaplatsen 7

Fast.ägare:  Higab 

Byggnadsår:  1922

Arkitekt:  Sigfrid Ericson & Arvid Bjerke

Skydd:  Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen  
 Ingår i riksintresse för kulturmiljövård  
 Utpekat i Göteborgs Bevarandeprogram

Antikvarisk 
konsult:  Lindholm Restaurering AB

Om vård och underhåll av

Konsthallen

Invigningsutställningen i Konsthallen var Nordisk Konst vilken invigdes 
samtidigt som Jubileumsutställningen den 8 maj 1923. I Göteborgs 
Konsthall fanns delar av den norska delen som omfattade 20 konstnärer 
plus en hedersutställning med Edward Munch. 
Källa: Göteborgs Konsthall.



Historik
Konsthallen ingår i bebyggelsemiljön vid Götaplatsen. Området 
 etablerades med anledning av stadens 300årsfirande med Jubileums 
utställningen 1923 och var tänkt att fungera som festplats och entré 
till utställningsområdet men skulle även utgöra avslutning på ett av 
stadens mest förnäma stråk. Uppdraget att utforma Götaplatsen 
tillföll  arkitektkonsortiet ARES (Sigfrid Ericson, Arvid Bjerke, Ernst 
Torulf, Ragnar Ossian Swensson). Sigfrid Ericson och Arvid Bjerke 
stod även bakom ritningarna för Konstmuseet och Konsthallen.  
Till utställningens invigning stod dessa två byggnader samt de 
 anslutande terrasserna och trapporna färdiga.

Konsthallen uppfördes i en stram klassicistisk tegelarkitektur med 
arkitektonisk anknytning till Konstmuseet. På plan 1 fanns bland 
annat vestibul, kapprum och de stora, öppna utställningshallarna. 
Lanterniner försåg hallarna och entrén med dagsljus och de publika 
utrymmena präglades av påkostade men till formen enkla detaljer 
såsom mörka kalkstens och tegelgolv och dörromfattningar i röd 
kalksten. På plan 2 fanns bland annat en bostadslägenhet om två rum 
och kök. Bakom hallen uppfördes även paviljonger av provisorisk 
karaktär som till en början ingick i utställningsverksamheten.

Byggnaden har använts som konsthall alltsedan uppförandet. Under 
årens lopp har vissa förändringar skett i byggnaden men Konsthallen 
är väl bevarad exteriört och till övervägande del även interiört. De 
större förändringar som genomförts utvändigt är att byggnaden på 
1990talet kompletterades med en tillbyggnad avsedd för adminis
trativa lokaler tillhörande Hasselblad Center. 2007 uppfördes även 
provisoriska kontorspaviljonger mot gården, varav en paviljong 
byggdes samman med Konsthallens ursprungliga del. Invändigt är 
planlösningen till större del intakt med undantag för smärre juste
ringar. De publika delarna är till övervägande i originalutförande 
medan övriga rum är mer förändrade avseende ytskikten.

Byggnaden förvaltas av Higab och används idag av Göteborgs 
 Konsthall i regi av Göteborgs Stad. 

Kulturhistoriskt värde och skydd
Konsthallen har ett högt kulturhistoriskt värde både som ingående i 
miljön med kulturbyggnader vid Götaplatsen och med betydelse för 
stadsbilden. Den har även ett högt kulturhistoriskt värde i sig själv, i 
sin arkitektoniska utformning och i de påkostade materialvalen. 
 Fasaderna i 1920talets klassicistiska stilideal hänger även arkitek
toniskt samman med Konstmuseet och de båda byggnaderna ritades 
av två av landets mest framträdande arkitekter vid tiden.

Även interiört har Konsthallen ett högt kulturhistoriskt värde vilket 
avspeglas i tidstypisk utformning och materialval. 

Den ursprungliga delen av Konsthallen är byggnadsminnesförklarad 
enligt 3 kap 1§ Kulturmiljölagen och försedd med skyddsföreskrifter 
vilka anger att byggnaden till sitt yttre inte får rivas, flyttas, byggas 
om eller på annat sätt förändras utan tillstånd från länsstyrelsen. 
Skyddsbestämmelserna omfattar även ursprunglig stomme och 
rumsindelning, delar av den fasta inredningen och lanterninerna 
liksom hur vård och underhållsarbeten ska utföras.

För byggnaden gäller även Plan och bygglagen (PBL) 8 kap 13§ 
samt 17§ som ställer krav på varsamhet vid ändring och förbud mot 
förvanskning. Likaså gäller PBL 8 kap 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.

Användningen av byggnaden ska vara anpassad till dess kultur
historiska värde. Alla åtgärder som genomförs ska utföras varsamt 
med hänsyn till dessa värden. Detta innebär att husets original
karaktär ska beaktas i samband med åtgärder – underhåll samt 
 eventuella ändringar och tillägg ska utföras så att det kulturhistoriska 
värdet inte minskar.

Exteriör 
Hela exteriören av den ursprungliga delen skyddas genom byggnads
minnesförklaringen. Alla ändringar kräver tillstånd från länsstyrelsen. 
Samråd med länsstyrelsen ska ske innan vårdarbeten påbörjas. 
 Ändringar omfattas generellt även av bygglovsplikt.

Generellt för exteriören gäller följande

• Alla original och kulturhistoriskt värdefulla detaljer ska bevaras 
(exempelvis tegelfasad, inslag av natursten, fasaddekor, fönster, 
entréparti med portal, balustrad).

• Ursprunglig stomme får inte ändras.

• Lanterninernas konstruktion får inte byggas om eller på annat sätt 
ändras.

• Exteriören ska underhållas med material och metoder anpassade 
till byggnadens kulturhistoriska värde och egenart.

Antikvariska råd och riktlinjer
Interiör
Även stora delar av interiören skyddas genom byggnadsminnes
förklaringen. Alla ändringar av byggnadsminnesförklarade delar 
kräver tillstånd från länsstyrelsen. Samråd med länsstyrelsen ska ske 
innan vårdarbeten påbörjas. Ändringar omfattas generellt även av 
bygglovsplikt.

Rum som omfattas av byggnadsminnesförklaringen är dock olika 
känsliga/tåliga för förändringar. Exempelvis är merparten av de 
publika utrymmena såsom vestibul, kapprum och utställningshallar 
mycket känsliga i sin helhet medan flera av de utrymmen som 
används av personalen bedöms något mer tåliga. 

Generellt för interiören gäller följande

• Ursprunglig stomme och rumsindelning får inte ändras.

• I rum med särskilda skyddsföreskrifter gäller även förbud mot 
 ändring eller borttagning av ursprunglig fast inredning. 

• Lanterninernas konstruktion får inte byggas om eller på annat  
sätt ändras.

• Generellt gäller att alla original och kulturhistoriskt värdefulla 
detaljer ska bevaras.

• Interiören ska underhållas med material och metoder anpassade  
till byggnadens kulturhistoriska värde och egenart.

• Vid åtgärder är det viktigt att vara uppmärksam på att det kan 
 förekomma värdefulla delar som idag är dolda, exempelvis under
liggande golv.

Särskilda vårdkrav
Byggnadens fortlevnad ska säkerställas genom kontinuerligt under
håll. Vid renoveringar och ombyggnader är det viktigt att utgå från 
byggnadens förutsättningar och använda sig av material och metoder 
som är anpassade till byggnadens kulturhistoriska värde och egenart.

Golvet i vestibulen är av kalksten medan golvet i utställningshallarna är av 
hårdbränt brunt tegel från Helsingborgs tegelbruk.

Sedan 2006 står en Victor Hasselbladskulptur utanför Konsthallen. 
Den är skulpterad av Ulf Celén efter en förebild av Eino Hanski.

På Konsthallens fasad sitter tre balkar med lejonskulpturer i brons som är 
skapade av konstnären Palle Pernevi. Foto: Hans Wretling

Higab är en del av Göteborgs Stad

1922 Konsthallen och Konstmuseet under uppförande. Källa: Kamerareportage.

1923 Götaplatsen utgjorde entré till Jubileumsutställningens utställningsområde.
Källa: Göteborgs stadsmuseum.

Foto: Hans Wretling


