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EKLANDAGATAN 86

Den fördjupade förstudien har utrett klustrens utformning och innehåll samt möjligheterna att använda befintliga lokaler inom GU och
användning av Akademiska Hus bestånd i största möjliga mån.

vasagatan 50
blå
stället

triörgatan 1

Den fördjupade förstudien visar att stora delar av HSM kan utlokaliseras till befintliga
lokaler inom GU:s och Akademiska Hus bestånd. Nedan redogörs för vilka slutsatser
som kan dras, vilka konsekvenser de medför samt det fortsatta arbete som behöver

BOKNINGSBARA
LOKALER

Det kan konstateras att stora delar av HSM får plats i Akademiska Hus
fastighet på Eklandagatan 86 samt GU:s lokaler på Vasagatan 50. Utöver det föreslås lokaler som redan är väl anpassade för verksamheten
på Åvägen 24 (Higab) och på Triörgatan 1 (Balder).

Slutsatser och konsekvenser
masthuggsterrassen 3

polstjärneg 14

Utifrån arbetet som gjorts kan följande slutsatser dras:
Lokalprogrammet har vidareutvecklats tillsammans med arbetsgrupper från varje kluster och testats i olika alternativa lokaler. De tillfälliga lokalerna blir inte lika väl anpassade som dagens lokaler, men
är ett förslag på en ansvarsfull lösning med balans mellan verksamhetsnytta och ekonomi.
Tillfälliga lokaler behöver säkras. Detta kan innebära hyreskostnader
före lokalerna planeras att tas i bruk.
Föreslagna tillfälliga lokaler innebär anpassningskostnader i olika
omfattning. Se förslag för varje kluster längre fram i rapporten, samt
bilaga 3 och separat kalkyl från Akademiska Hus gällande Eklandagatan 86.

För att tillgodose verksamhetens behov krävs också kyrkor och publika scener i Göteborg för viss undervisning, övning och arrangemang. Kontakter har tagits, både av projektledare och av verksamheten själva, och responsen har i stora delar varit positiv. Se förslag
längre fram i rapporten samt bilaga 4.

Fortsatt arbete
Vissa av de tillfälliga lokalerna behöver säkras snarast. Avtal behöver
skrivas kring både de lokaler som ska hyras och de som ska bokas.
Dessutom behöver anpassningar projekteras. Om Eklandagatan 86
blir ett huvudalternativ så behöver testrum byggas upp för att förstå
de akustiska förutsättningarna i övningsrummen.
Utöver detta så måste en lösning för Scenklustrets tillfälliga lokaler
utredas vidare och förankras med verksamheten. Möjligheter och
ekonomiska konsekvenser behöver undersökas och konkretiseras. I
Coronakrisens spår kan också fler olika scenrum bli tillgängliga. Det är
dock för tidigt för att avgöra idag.

1

Tillfälliga lokaler
Projektet Fördjupad förstudie: Tillfälliga lokaler för konstnärliga fakulteten bygger vidare
på den tidigare förstudien och syftar till att vidare utreda klustrens utformning och
innehåll för att säkerställa att rätt lokaler hyrs in under perioden då den nya byggnaden
uppförs. Projektet tar hänsyn till den förändrade tidplanen för projektet Nya konst,
samt fokuserar på att hitta tillfälliga lokaler inom GU och Akademiska hus bestånd.
Bakgrund

Artisten

Institutionen Högskolan för scen och musik (HSM) är en del av konstnärliga fakulteten och projektet Nya konst. Projektet Nya konst innebär
en samlokalisering av institutionerna HDK/Valand och HSM. Platsen
för samlokaliseringen är Näckrosenområdet strax ovanför Götaplatsen och innefattar HSMs nuvarande lokaler, Artisten, samt nybyggda
delar. Delar av HSMs lokaler planeras att rivas (Kjellbergska) och resterande delar att renoveras och byggas om (Nyrénska). Detta innebär
att HSM behöver alternativa lokaler helt eller delvis under rivningsoch byggtiden som planeras pågå från 2022 till 2026.

Huset Artisten, vid Näckrosdammen i centrala Göteborg, tillgodoser
idag behoven för verksamheten. Byggnaden ligger mellan det
kulturella centret på Götaplatsen och humanistiska fakulteten.
Den totala ytan är omkring 18 000 kvadratmeter fördelad på fyra
huskroppar i gult tegel. Den äldsta delen stod klar 1935 och en om- och
tillbyggnad gjordes 1992.

Akademiska Hus är fastighetsägare till HSMs befintliga lokaler och
kommer så vara även för Nya konst. Användning av Akademiska Hus
bestånd och befintliga lokaler inom GU för tillfälliga lokaler är önskvärt i största möjliga mån.

Tidigare arbete

Artisten innehåller bland annat en konsertsal med plats för 400
åhörare, två större teaterscener, en större orgelsal, flera teater- och
musikstudios samt black boxar. I byggnaden finns även ett bibliotek
samt ett kafé. Studenter och lärare ger här närmare 200 publika
konserter och föreställningar per år.

KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

En förstudie påbörjades hösten 2018 och pågick fram till sommaren
2019. Efter att förstudien avslutades förändrades tidplanen för Nya
konst och planerad utflytt från befintliga lokaler försköts ett läsår.

Dekan 						
Sanne Kofod Olsen

Högskolan för scen och musik

Prefekt HSM
Petra Frank

Högskolan för scen och musik utbildar studenter inom musik, musikal, opera, performance och teater. Det finns konstnärliga och pedagogiska program på kandidat- och masternivå, fristående kurser samt
forskning och forskarutbildning.
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Prefekt HDK-Valand
Troels Degn Johansson

Fördjupad förstudie
Den fördjupade förstudien startade i september 2019 och planeras att
avslutas juni 2020. Mål med den fördjupade förstudien är att:

•

•

•

•

Vidare utreda klustrens utformning och innehåll för att säkerställa
att rätt lokaler hyrs in som tillfälliga lokaler.
Utreda möjligheterna att använda befintliga lokaler inom GU för
evakuering och användning av Akademiska Hus bestånd i största
möjliga mån.

Säkerställa god förankring med huvudprojektet ”Nya konst” och
områdets förutsättningar, exempelvis etappvis inflyttning och
Universitetsbibliotekets projekt.
Upprätthålla relationer med fastighetsägare vars lokaler har identifierats som intressanta under utförd förstudie.

1

2

3

4

Förstudie

fördjupad
Förstudie

säkra
tillfälliga
lokaler

ombyggnad
tillfälliga
lokaler
vår 2022

nov 2018 Maj 2019

sep 2019 jun 2020
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inflytt
tillfälliga
lokaler

återflytt
nya konst

sommar 2022

2024, (2025,

sommar 2023,
2026)

förändrad
tidplan
nya konst
juni 2019
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Scen

musik 2

musik 1

Klusterindelning
Scenkluster
• Enheten för scenkonst
• Ämneslärarprogram i dans och teater

hubb

Musikkluster 1
• Enheten för musik med inriktning världsmusik,
improvisation, individuell, komposition, musik- och
ljudproduktion
• Större delen av ämneslärarprogram i musik
• Större delen av musik för grundlärare

+

+
publika scener

+
KYRKOR

Musikkluster 2
bibliotek

Förstudien delade in
HSM i fyra kluster
Förstudien som färdigställdes i maj 2019 hade som uppdrag att undersöka om det var
möjligt för HSM att bedriva sin verksamhet i tillfälliga lokaler. Främsta prioritet var
att lokalerna skulle bli ändamålsenliga så att utbildning och forskning kan bedrivas
med bibehållen kvalitet samt att säkerställa en god arbetsmiljö för både studenter och
anställda. Det konstaterades att detta var möjligt om HSM delades upp.
Kluster

Övriga funktioner

Att hitta en lokal som är tillräckligt stor för att rymma hela HSM ses
inte som möjligt, varför verksamheten delades delas upp. Förslaget
som togs fram var att högskolan skulle delas upp i fyra kluster utifrån
olika lokalbehov. Tre ämneskluster samt en samlingshubb med plats
för föreläsningar och seminarier, samt ledning och administration.

Förutom de fyra klustren föreslogs användning av ett antal
professionella publika scener och kyrkor för både undervisning och
framträdanden. Biblioteket för musik och dramatik tillhör Göteborgs
universitetsbibliotek och samlingarna planeras vara tillgängliga för
utlåning via Humanistiska biblioteket.
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• Enheten för musik, inriktning klassisk
• Enheten för musik, inriktning kyrkomusik
• Viss del av ämneslärarprogram i musik

Hubb
•
•
•
•

Föreläsningar
Seminarier
Förskolelärarutbildning
Musik för grundlärare

•
•
•
•

Utbildningsexpedition
Serviceexpedition
Forskare och doktorander
Kontor, administration

Publika scener
Studenter och lärare föreslås under ombyggnadstiden ge konserter och uppträdanden på ett stort antal av Göteborgs publika scener.

Bibliotek
Under ombyggnationen kommer den största delen av samlingen att finnas tillgänglig för utlåning på Humanistiska biblioteket. Andra delar föreslås magasineras i Hubben.
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Tillgängliga lokaler har
skapat förutsättningar

hsm

Den fördjupade förstudien har vidare utrett klustrens utformning och innehåll för att
säkerställa att rätt lokaler hyrs in. Befintliga lokaler inom GUs och Akademiska Hus
bestånd har använts i största möjliga mån. De tillgängliga lokaler som hittats har skapat
förutsättningar för hur klustren placerats in.
Förstudie
Lokaler från förstudien
I förstudien från maj 2019 delades HSM upp i fyra kluster och placerades in i fyra lokaler; Polstjärnegatan 4 för Scen, Åvägen 24 (Brewhouse)
för Musik 1, Lennart Torstenssongatan 6-8 för Musik 2 och Gamla hovrätten för Hubben.
Av olika anledningar är endast ett alternativ aktuellt idag; Åvägen 24
som ägs av Higab. I nuläget är endast cirka 600 kvm ledigt varför dessa
lokaler behöver kompletteras. Lokalerna är mycket väl anpassade för
verksamheten i Musik 1 och lokaler med liknande standard skulle vara
mycket kostsamma att anpassa, varför de fortfarande är intressanta.
Utöver de fyra rekommenderade lokalerna undersöktes i förstudien
även en av Akademiska Hus fastigheter, Eklandagatan 86, vilken konstaterades kunna inrymma både Musik 1 och Musik 2, men behövde
utredas ytterligare.

Förutsättningar
I första hand har möjligheterna att samordna tillfälliga lokaler för HSM
med tillgängliga lokaler inom Göteborgs universitet bevakats. Också
tillgängliga lokaler inom Akademiska Hus fastighetsbestånd har prioriterats, och kompletterats med lämpliga lokaler från andra fastighetsägare.
Utöver det har ett antal kyrkorum och församlingshem som passar för
både övning, undervisning och konserter identifierats. Behovet av bokningsbara lokaler och publika scener för konserter och föreställningar
har beaktats med stöd av en särskilt tillsatt delprojektledare.

Musik 1
Under förstudien placerades Musik 1 i lokaler på Åvägen 24 (Brewhouse).
De var i stor utsträckning mycket väl anpassade för verksamhetens
behov, men dyra att hyra. Redan då fanns en osäkerhet kring hur stora
delar av lokalerna som skulle vara lediga vid inflyttning.
Idag finns knappt 600 kvm ledigt på Åvägen, till stora delar lokaler som
tidigare använts av Burgårdens gymnasium, men som ska lämnas till
sommaren 2020 (kontrakt till 2021). Då det inte finns några liknande
lokaler att tillgå i Göteborg, är det av stor vikt att beslut ta så snart
som möjligt om att säkra upp och förhyra dessa från 2021. Risken och
kostnaden i detta måste vägas mot vad det skulle kosta att bygga upp
så välanpassade lokaler på en annan plats.
Resterande lokaler är inplacerade på Eklandagatan 86, en lokal som på
grund av den senarelagda inflyttningen nu är ledig i sin helhet.
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Blackbox (90 kvm) från förstudiens lokalprogram har uteslutits,
då den endast används tre halvdagar i veckan, varav en kvällstid,
för musikdramatik. Den skulle kunna ersättas av danssal (120) på
Eklandagatan, men då mörkläggning och ljussättning behövs är det
osäkert om detta kan uppnås. Detta behöver utredas vidare. En lokal
som tillfredställer behovet kan istället behöva bokas, exempelvis Nya
Humanistens teaterstudio.

Förstudien delade upp HSM i fyra kluster. Dessa placerades i fyra olika
byggnader och kompletterades med kyrkor och publika scener.

Polhemsgatan 4

Musik 2

+

musik 1

scen

Brewhouse

musik 2

+

L Torstenssonsg 6-8

hubb

++

+

+
kyrkor

Gamla hovrätten

publika
scener

Den lokal på Lennart Torstenssonsgatan 6-8 som Musik 2 placerades i
i förstudien är idag uthyrd till annan hyresgäst.
Idag föreslås klustret att ha sin hemvist på Eklandagatan 86. Körsång
och orgelundervisning/övning föreslås förläggas i olika kyrkor. Orkesterrepetitioner, lunchkonserter med mera kan med fördel hållas i Göteborgs universitets aula.

Scen
Lokalerna på Polstjärnegatan 4 finns inte längre tillgängliga och visade
sig dessutom att vara mycket kostsamma att anpassa för Scenklustrets
behov.

+

Fördjupad förstudie

+

+

Första steget i den fördjupade förstudien var att vidare utreda klustrens utformning och innehåll för att säkerställa att rätt lokaler hyrs
in under evakueringsperioden. För att visualisera rummens storlek

+ + +

+ + +

Lokalprogram

+

+
och funktioner gjordes lokalprogrammet om till symboliska kvadrater
i olika färger. Tillsammans med arbetsgrupper från de fyra klustren
omarbetades lokalprogrammet.

+ +
EXT

bokas

EXTern

I den fördjupade förstudien lades därför fokus på att hitta lokaler som
större mån redan var anpassade, eller lätt kunde anpassas till en godtagbar nivå. De lokaler som har funnits delar in klustret i flera enheter. Lärarstudenterna i dans och teater föreslås sitta i lediga lokaler
i HDK-Valands kvarter på Vasagatan 50. Triörgatan 1 med sin stora
blackbox skulle kunna rymma skådespelarutbildningen och CPA (master) alternativt opera och musikal (kompletterat med övningsrum på
Eklandagatan 86). Även olika teaterlokaler samt Gothenburg Film Studios har undersökts men inget färdigutrett förslag finns idag.

Hubb
I förstudien placerades Hubben i gamla hovrätten på Olof Wijksgatan
6, en lokal som nu är öronmärkt för Humanistiska bilbliotekets
evakuering.
Hubbens hela lokalprogram ryms på Eklandagatan. Att ha även
doktoranderna och administrationen nära stora delar av studenterna
anses som en stor fördel. En föreläsningssal och seminarierum som
täcker hela HSMs behov kan rymmas i byggnaden.

hyrs

EXTern
bokas

I första hand eftersöktes lediga lokaler i Akademiska Hus och Göteborgs universitets bestånd. De funna lokalerna kompletterades med
väl anpassade lokaler från andra fastighetsägare för att hitta en balans

1.

mellan verksamhetsnytta och ekonomi. Inplaceringsskisser för de tilltänkta lokalerna gjordes. Dessutom definieras hur många kyrkor och
publika scener som behövs för undervisning och publika evenemang.

2.

GU

AH

Övriga

+

++

+

+

+
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Observera!

2

inflytt i nya konst är beroende av vilka lokaler som byggs
i vilka delar .
ETAPPVIS ÅTERINFLYTT BESLUTAS I DIALOG MED AKADEMISKA HUS

Tidplan

Nyrénska, adm.

Tidplanen visar vilka lokaler som förhyrs under vilken period samt
omflyttningar inom HSM. Hela verksamheten flyttar ut samtidigt men en
etappvis inflytt i Nya Konst sker i takt med att mer och mer av den nya
byggnaden färdigställs.

Byggstart

Nyrénska, spec.

längan

Kuben

2025

2026

Musik 1: vm, imp

Eklandagatan 86

Musik 2
Hubb: undervisning, lärarstudenter
Hubb: administration
Scen: övningsrum opera & musikal

VASAGATAN 50

scen: lärarstudenter

Åvägen 24

Musik 1: Komp, ind, mod

triörgatan 1

Scen: 3 alternatv

?

Scen: skåd & cpa /blackboxar opera & musikal

gu aula

Musik 2: orkester

kyrkor

Musik 2: orgel

2020

12

2021

2022

2023

2024
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3
nefer
titi

konsert
huset

sten
hammar
salen

Huvudinriktning
utlokalisering
Den fördjupade förstudien har utgått från den tidigare förstudien men tagit hänsyn till
förändrade förutsättningar och nya direktiv. Nedan presenteras de lokaler som föreslås
som huvudalternativ och vilka delar av varje kluster som föreslås placeras var.
Eklandagatan 86

Triörgatan 1

Då tidplanen för projektet Nya Konst sköts fram förändrades förutsättningarna kring Eklandagatan 86 och hela huset blev tillgängligt
som tillfälliga lokaler, till skillnad från tidigare då andra hyresgäster
också huserade där. Detta öppnade upp för en möjlighet att få in en
större del av HSM:s verksamhet i byggnaden. Stora delar av Musik
1 och Musik 2 , hela Hubben samt rum för övning och undervisning
inom opera och musikalutbildningen ryms, varför förslaget idag är ett
huvudalternativ.

På Triörgatan 1 i Angered Centrum finns en teaterlokal kallad Andra
stället med en 400 kvm stor blackbox, loger, övningsrum och trevliga
ytor för såväl studenter som lärare. Här finns möjlighet för att driva
både den vardagliga veksamheten, samt sätta upp slutproduktioner
och andra publika föreställningar. På närliggande Blå stället finns tillgång till en större danssal.

GU Aula
Musik 2 kompletteras av Göteborgs universitetsaula för orkesterrepetitioner och konserter.

Vasagatan 50

musikens
hus

Åvägen 24

Masthuggsterrassen 3
På Masthuggsterrassen 3 huserar tre teaterar idag; Masthuggsteatern,
Cinnober och Skogen i väl anpassade lokaler för teaterverksamhet och
med möjlighet för att ta emot publik.

Polstjärnegatan 14
På Lindholmen har Gothenburg Film Studios byggt upp tre stora studios som används för filmproduktion och stora konserter.
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+
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?

musik 1

musik 2

åvägen 24

gu aula

scen

hubb

EKLANDAGATAN 86
vasagatan 50

FYSIKEN
MOSSEN

blå
stället

Kyrkor föreslås att användas framförallt för undervisning i orgel och
körsång, men även för konserter. För konserter och slutproduktioner
är det nödvändigt att boka publika scener.

Alternativ för vidare utredning

14

+

+

vasa
kyrkan

Kyrkor, publika scener och bokningsbara
lokaler

Kvarteret Valand identifierades som en intressant lokal inom Göteborgs universitets fastighetsbestånd. Efter att ha undersökt vilka rum
som fanns tillgängliga kunde det konstateras att dessa passade väl för
lärarstudenterna i dans och teater inom Scenklustret, varför dessa föreslås sitta här.

I Brewhouse, de ombyggda fabrikslokalerna på Åvägen 24, finns redan
iordningställda studios och ljudisolerade övnings- och ensemblerum.
Möjlighet till synergier med andra verksamheter är stora och tillgång
till eventlokalen Brewhouse Arena finns. Här föreslås en del av Musik
1 ha sin hemvist

unity
jazz

BOKNINGSBARA
LOKALER

triörgatan 1
FRISKIS
LIND
HOLMEN

mast
huggs
hallen
masthuggsterrassen 3

polstjärneg 14

FRISKIS
JOHANNE
BERG
HUM

afton
stjärnan

= HYRD LOKAL

= BOKNINGSBAR LOKAL

15

angered centrum

triörgatan 1

Karta

blå stället

De tillfälliga lokalernas placering i Göteborg. Storleken på cirklarna
motsvarar hur stora lokaler de olika klustren har på respektive plats.
Ringarna visar alternaiv som fortfarande behöver undersökas vidare.
Scen
musik 1
musik 2
Hubb

polstjärnegatan 14

vasagatan 50

åvägen 24

masthuggsterrassen 3

eklandagatan 86
16

17

Musik 1, musik 2, hubb, scen

Eklandagatan 86
I dessa rymliga lokaler kan en mötesplats och samlingspunkt för såväl studenter som
lärare vid HSM skapas. Fastigheten är byggd för kontors- och utbildningsverksamhet av
annan karaktär, men kan anpassas för att rymma stora delar av Musik 1, Musik 2, Hubben
och en del undervisning- och övningsrum för Scen-klustret.
Beskrivning
Den fyra våningar höga byggnaden på Eklandagatan 86 uppfördes
år 1994 för Matematiskt centrum. Bottenplanet ligger i suterräng och
innehåller flera skyddsrum med tjocka betongväggar. De tre övre planen har nära på identisk planlösning med två flyglar som går runt
varsin innergård. De totalt sex flygelplanen innehåller två till tre större
rum om cirka 60 kvm och i övrigt cellkontor om 10 kvm. Två av de
sex flygelvåningarna är nyrenoverade med fina ytskick och trivsamma
kontor, resterande byggnad är i godtagbart skick.
Kontorslokaler
Då det finns nyrenoverade kontorslokaler i två plan om totalt drygt
1000 kvm föreslås alla lärare från Musik 2, största delen av lärarna
från Musik 1, samt lärare, administration och doktorander från Hubben sitta här. Även delar av lärarkollegiet från Scen ryms troligtvis här
men det kräver att verksamheten ser över hur de vill sitta mer i detalj,
och går igenom vilka som kan dela plats eller rum. Det kommer både
finnas fasta och flexibla platser.
Akustik
Bottenvåningens väggarbestår av betong och ger bra akustiska förutsättningar. De övre våningarna är byggda med enkla lättväggar anpas18

sade till kontorsverksamhet. Här finns utmaningar gällande akustisk
dämpning och det krävs att väggarna byggs om för att möjliggöra övning och undervisning utan överhörning. Om man bygger om kontorsvåningarna finns samtidigt möjlighet att snedställa väggar och på
så sätt påverka akustiken gynnsamt i rummen. För att skapa rum som
kan användas flexibelt kommer det även gå att justera akustiken med
enklare lösningar, exmpelvis draperier. Om man ska kunna säkerställa att den akustiska dämpningen hamnar på en tillräckligt god nivå,
krävs det att olika lösningar provas praktiskt i uppbyggda testrum på
plats. För mer detaljerad information, se den akustiska utredningen
som biläggs rapporten.
Ventilation
Ventilationskanaler med tilluft samt rör för värme och kyla, löper
längs ytterväggarna på kontorsvåningarna. Ventilationen matas först
i flertalet vertikala schakt, för att sedan matas ut horisontellt i fönsterbänkskanaler och försörja ett antal rum. Både själva kanalerna och
öppningen i väggarna de korsar, medför stor överhörning mellan rummen. I inplaceringen har ventilationens dragningar tagits i beaktning,
och väggar har undvikits där ventilationsöverföring sker. De fåtal ställ-

en där det ändå måste ske är markerade med rött i inplaceringen. De
smalare rören för värme och kyla ses som ett mindre problem, där det
är det själva tätningen kring rören som behöver beaktas.
Övningsrum
Ventilationen har styrt storleken på övningsrummen och medfört en
större andel stora än små övningsrum. Det har prioriterats att skapa
rum med goda akustiska förutsättningar. Färre smårum vägs upp med
att de större övningsrummen också kan användas som seminarierum
vid behov.

Fördelar
En stor fördel är att fastigheten ägs av Akademiska Hus som Göteborgs universitet redan har avtal och samarbeten med. Läget är mycket bra med närhet både till centrum och till Artisten. När delar av Nya
Konst kommer vara inflyttningsbara kan studenterna enkelt röra sig
mellan de båda lokaliteterna.
En annan fördel är att byggnaden är stor och kan anpassas efter HSM:s
önskemål. Det finns möjlighet att hyra antingen hela eller delar av huset och tre av de fyra kluster som förstudien delade upp skolan i kan
rymmas under samma tak. Detta kommer öka sammanhållningen
och kommunikationsmöjligheterna både bland studenter och lärare.

Eklandagatan 86
Fastighetsägare
Akademiska hus

Tillgänglig yta (LOA)
8 300 kvm

Musik 1 				
•
•
•

Musik 2 				
•
•
•

Den största risken som kan identifieras idag är att anpassningen av
byggnaden kan komma att bli kostsam, samtidigt som den ändå kanske inte når upp till kraven på akustik som verksamheten har. För att
säkerställa detta krävs att testrum byggs och prövas så snart som möjligt.

Enheten för musik, inriktning klassisk
Enheten för musik, inriktning kyrkomusik
Viss del av ämneslärarprogram i musik

Hubb 					
•

Risk

Enheten för musik, inriktning världsmusik, improvisation
Större delen av ämneslärarprogram i musik
Musik för grundlärare

Hela klustret

Scen
•

Övningsrum för musikal och opera
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SCEN

Musik 1

Vasagatan 50

Åvägen 24

I Göteborgs universitets fastighet vid Valand står ett antal rum tomma idag. Dessa
passar lärarstudenterna i dans och teater varför de föreslås göras iordning för dem. Här
gynnas samarbeten med HDK-Valand, exempelvis textil och slöjd.

I de före detta fabrikslokalerna finns idag ett 60-tal företag inom kreativa branscher, inkubatorverksamhet, professionella musikstudior och en stor scen, Brewhouse Arena. Åvägen 24 erbjuder fungerande lokaler, möjliga synergier med intilliggande verksamheter och skulle medföra betydligt lägre kostnader för anpassningar än andra alternativ.

Beskrivning

Risk

Beskrivning

I kvarteret Valand, mellan Vasagatan 50 och Storgatan 43, huserar
HDK-Valand. I dagsläget finns tomma rum på plan 3 och 5. Den tredje
våningen har extra takhöjd och de stora lokalerna, tidigare Grafikverkstad, som står tomma lämpar sig väl för danssalar och blackbox. På
den översta, femte våningen står lokalerna mot Storgatan tomma. Lokalerna har genomgående takfönster och väggarna kantas av vitmålade takstolar. Här kan ytterligare en whitebox/blackbox inredas samt
projektrum, pentry och pausrum. Lärarna får arbetsplatser i ett kontor
med utsikt över Vasastans takåsar.

Det finns vidare undersökningsbehov kring utrymning och nåbarhet till de två danssalarna som Grafiken planeras att delas
upp i. Det finns en risk för överhörning mellan danssalarna och
blackboxen på plan 3 om inte tillräckliga akustiska åtgärder vidtas.

Åvägen 24 ligger i Gårda, nära hållplatsen Scandinavium, på 10 minuters promenadavstånd från Artisten och 20 minuter med kollektivtrafik från Eklandagatan 86. De tilltänkta lokalerna ligger på plan 3 och
innefattar både studios med konrollrum, ensemblerum, övningsrum
samt plats för studenterna och personal.

Fördelar
Lokalerna finns i Göteborgs universitets bestånd vilket är ekonomiskt
fördelaktigt. De ligger mycket centralt i Göteborg och hela verksamheten för lärarstudenter i dans och teater ryms i de lediga utrymmena.
Dessutom gynnas samarbeten med HDK-Valand då de huserar i samma lokaler, både mellan olika studenter och lärare.

Fördelar
kvarteret Valand
Fastighetsägare
Göteborgs universitet
Tillgänglig yta (LOAv & LOAp) 			
700 kvm
Scen 						
Lärarstudenter i dans och teater
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En av de främsta fördelarna är att lokalerna kräver mycket lite anpassning och har väldigt bra passform. Dessutom skulle lokalerna ligga
vägg i vägg med andra attraktiva verksamheter vilket kan erbjuda ett
intressant gränssnitt och möjlighet till samarbeten med befintliga studios.

några liknande lokaler att tillgå i Göteborg, är det av stor vikt att beslut
tas om att säkra upp och förhyra dessa. Risken och kostnaden i detta
måste vägas mot vad det skulle kosta att bygga upp dessa i annan lokal.

Alternativ
Alternativet till att hyra lokaler på Åvägen 24 är att tillskapa dem på
Eklandagatan vilket bedöms som mer kostsamt.

Åvägen 24
Fastighetsägare

Risk

Higab

Det ligger en risk i huruvida lokalerna finns tillgängliga 2022. Studiolokalerna som är lediga idag beskrivs som populära då det inte finns

Förhyrd yta (LOAv & LOAp) 			
600 kvm
Musik 1 						
Komposition, individuella och musik- och ljudproduktion
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Scenklustret

Opera & Musikal

En lösning för Scenklustrets tillfälliga lokaler behöver utredas vidare och förankras med
verksamheten. Möjligheter och ekonomiska konsekvenser av identifierade alternativ
behöver undersökas och konkretiseras.
I förstudien kunde det konstateras att Scenklustret kan få plats under
samma tak, men att anpassningskostnaderna blir väldigt stora. Därför har fokus legat på att hitta redan anpassde lokaler i största möjliga
mån. Detta har medfört att Scenklustret behöver delas upp. De tre delar som föreslås är;
•

Scenlärarstudenter, dans och teater

•

Operaprogrammet och musikalprogrammet

•

Skådespelarprogrammet och CPA (master)

Scenlärarstudenter
Scenlärarstudenterna förelsås vara lokaliserade på Vasagatan 50
där HDK-Valand bedriver sin undervisning. Flera studiebesök har
genomförts och lärarna är positiva. De ser möjligheter till samverkan
med textil och slöjd och tycker i allmänhet att lokalerna passar väl för
deras verksamhet.

Opera och musikal

men ljus viktigt för energin. Att hyra en fri teater skulle vara ett lyft,
ge verklighetskänsla. Att det är trängre behöver inte vara sämre, blir
något annat."
CPA klarar sin undervisning med endast en blackbox förutom de
veckorna varje termin då de har redovisning. Då behövs två parallella
blackboxar med publikmöjlighet.
Ett alternativ som undrsökts är Masthuggsterrassen 4, en adress som
enligt Peter Melin skulle vara positivt för de sökande. Utbildningen
kan då rikta sig till studenter som är intresserade av att bilda en fri
grupp. Detta skulle även erbjuda samarbetsmöjligheter med verksamheten på Skogen för CPA.
Dock är det inte säkerställt om Masthuggsteatern och Cinnober kan
tänka sig att hyra ut till HSM i två år. Detta behöver vidare förhandlas
innan det kan anses vara ett säkert alternativ. Triörgatan 1 kan vara
ett möjligt alternativ även för denna del av Scenklustret. På grund av
Coronaepedimin kan också fler olika scenrum bli tillgängliga i Göteborg.

Operaprogrammet och musikalprogrammet förelsås dela lokaler då de
har många liknande kursmoment. För att koppla dem med resterande
HSM föreslås 10 stycken rum för undervisning/övning i sång att placeras på Eklandagatan. Där finns även seminarierum och både rörelse/
dans-sal samt stora ensemblerum med flygel här. För att helt säkerställa att dessa lokaler är möjlig att dela behöver en torrschemaläggning göras.

Slutproduktioner
Under utlokaliseringen kommer skådespelarprogrammet göra sina
slutproduktioner i samarbete med Backa Teater, Masthuggsteatern,
Angeredsteatern och Regionteater Väst (i Uddevalla).

Om denna lösning fungerar kan stora delar av opera och musikals
lokalbehov placeras på Eklandagatan och resterande två blackboxar
byggas eller hyras någon annanstans. Två alternativ som undersökts
för detta är Triörgatan 1 och Polstjärnegatan 14.

Idag finns inget förslag på lokaler till kostymateljé och maskinverkstad
då detta kommer att bero på var resterande kluster sitter.

Slutproduktioner
Både opera och musikal har slutproduktioner som kräver en mindre
eller större teater, se bild på motsatt sida. Publika lokaler har undersökts för detta ändamål av Nicholaus Sparding. Utöver dessa skulle
Triörgatan 1, även kallat Andra stället, i Angered Centrum kunna hyras och tillgodose hela behovet av lokaler för slutproduktion.

Kostym och maskinverkstad

Kostymateljé
Det finns planer på att ha kostymateljén i samarbete med Stadsteatern. Utöver det kommer mindre kostymförråd att behövas på de olika
lokaliteterna.

Skåd och CPA (master)

Maskinverkstad
Det finns goda förhoppningar om att verkstaden på HSM ska stå klar
redan hösten 2023, efter endast ett år. Därför är det inte ekonomiskt
försvarbart att inreda en maskinverkstad för den korta tiden. Under
hela utlokaliseringen av HSM tillkommer utmaningar med att skapa
transporterbara dekorer.

Skådespelarprogrammet och masterprogrammet CPA föreslås dela
lokaler eller vara i närheten av varandra. Skådespelarprogrammet
har behov av två blackboxar, två övningsrum samt stödfunktioner.
Peter Melin, HSM, framhåller att det absolut viktigaste är att de har
kontinuerlig tillgång till en tillräckligt stor yta. "Ljud är inte så svårt

Det finns ett antal verkstäder som är möjliga att hyra in sig på för
dekorbygge. Man kan förmodligen samarbeta kring verkstaden på
HDK-Valand. Det finns en byggverkstad vid Danmarksterminalen och
Masthuggsteatern har en liten verkstad där mindre dekor och rekvisita kan tillverkas.
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rörelse/dans (80)

55%

ens m flygel (80)

40%

mu: slutproduktion: v 11-20 vT23
OP: slutproduktion: v 43-50 HT23

större teater (200-300)
mu: 5 veckor hT23 & 7 veckor vt24
Op:2 veckor VT23 & vt24

mindre teater (120)
lektion m fl (3x20) 80% 80% 80%
övn m pi/fl (7x10)

90 90 90 90
90 90 90

100%

100%

blackbox (3x80)

seminarie (20)
behov av 2 parallella bb:
MUsikal: 6 veckor Vt24 & ev vt23
OPera: 3 veckor Vt23 & vt24

Skådespelarprogrammet
blackbox (120)

omklädning
uppehållsrum

blackbox (70)

personal

övn (2x30)

Masterprogrammet (CPA)
3 veckor HT22, vt23, ht23 & 6 v vt24

blackbox (80)

blackbox (100)

seminarie (40)
behövs ej om de har
en blackbox 100%
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SCEN

Masthuggsterrassen 3
Teaterlokalerna på Masthuggsterrassen erbjuder utmärkta förutsättningar för Skådespelarprogrammet att inrikta sig mot studenter som vill bilda en fri grupp under åren som
utlokaliserade. Skogens verksamhet erbjuder spännande samarbetsmöjligheter för CPA.
Beskrivning

Risk

Idag huserar de tre teatrarna Masthuggsteatern, Skogen och Cinnober i lokalerna på Mashuggsterrassen, precis ovanför Masthuggstorget. De två förstnämnda teatrarna planerar inom kort att ta över den
sistnämnda. Här finns totalt tre teaterlokaler med publikmöjlighet om
100 kvm och tillhörande loger, övningsrum, mindre verkstad etcetera.
I samma hus finns en idrottshall som kan fungera som rörelsesal. På
Masthuggskajen finns en verkstad med möjlighet att hyra in sig för
dekorbygge.

Det finns en stor risk att teatrarna inte kommer att vilja hyra ut sina
lokaler under båda åren som HSM är utlokaliserade. Detta behöver
undersökas vidare och förhandlas skarpt. Idag har Masthuggsteatern
sagt att de kan åka på turné i ett år men det behöver undersökas om de
kan tänka sig att vara ifrån sina lokaler ytterligare.

Fördelar
Om det finns möjlighet att under två år hyra Masthuggsteaterns lokaler samt dagens Cinnober, kan hela skådespelarprogrammet och CPA
dra runt sin versamhet. Detta innebär två teatersalar om 100 kvm, två
övningsrum (varav ett hyrs av BRF Masthugget) samt ytor för personal och studenter.

scen

På Triörgatan 1 i Angered ligger en trevlig och tekniskt välfungerande teaterlokal med
en 400 kvm stor blackbox. Att förlägga delar av verksamheten här kan bredda både
rekrytering och deltagande vilket skulle vara en långsiktig vinst.

De 1 000 kvm stora teaterlokalerna hyrdes av Angereds Teater fram
till 2019. På entréplan finns en stor blackbox på 400 kvm med tillhörande förråd och lastintag. Det finns goda möjligheter att ta emot publik i ett välkomnande rum med reception/bardisk och en liten scen.
Dessutom finns loger, övningsrum och kontorsytor. En stor rörelsesal
på 200 kvm kan hyras på Blå Stället, bara några minuter därifrån.
Den stora blackboxen är fullt fungerande och i gott skick både tekniskt och ytskiktsmässigt. Beroende på vilken verksamhet som man
placerar här, så hamnar anpassningskostnaden på olika nivåer. Ett
alternativ skulle kunna vara att behålla lokalerna så som de ser ut sig
idag, och använda dem för sceniska projekt och slutproduktioner för
opera och musikal. Nästa nivå är att placera skådespelarprogrammet
och mastern CPA här, det kräver en översyn av ytskikt och en ombyggnadsinsats i att dela blackboxen till två separata. Det tredje och
mest kostsamma alternativet, är att opera- och musikalutbildningen
förlägger sin verksamhet här. Det ställer högre krav på akustisk dämpning mellan övnings- och undervisningsrum samt en ombyggnadsinsats i att dela blackboxen i tre; en större och två mindre.
Angered centrum är enkelt att nå via spårvagn och det går tre olika
linjer hit med hög turtäthet. Att resa till Eklandagatan tar 50 minuter.

Fastighetsägare
Platzer
Förhyrd yta (LOAv & LOAp) 			
400 kvm

Att använda lokaler som tillhör fria teatergrupper kommer ge studenterna en mycket autenisk upplevelse och förståelse för yrket. Dessutom stöttar HSM genom denna lösning existerande teatersällskap.

Triörgatan 1
Beskrivning

Masthuggsterrassen 3

Fördelar
Lokalerna är trivsamma och ändamålsenliga. Balder som äger lokalerna är måna om att HSM ska utlokaliseras hit då de vill skapa mer kulturevenemang i Angered. Detta skulle också kunna bredda rekrytering
och deltagande för hela HSM och skapa möjligheter för samarbeten.

Risk
Det finns en risk för att Angered uppfattas som långt från centrum
och att söktrycket minskar. Om rum för övning och sångundervisning
byggs på Eklandagatan riskerar man också en viss splittring inom
programmen och inom lärarkåren. Det kräver att schemaläggning tar
häsnyn till avstånden och att personalens situation i att undervisa på
flera platser tas om hand.

Triörgatan 1
Fastighetsägare
Balder					

SCEN

Polstjärnegatan 14
Stora lokaler som erbjuder möjlighet att skapa två mindre blackboxar. Med närhet till Lindholmens campus, studentliv och stort utbud av lunchrestauranger, ligger Gothenburg Film
Studios på Polstjärnegatan 14. På gångavstånd finns också Aftonstjärnan och Backa Teater.
Beskrivning

Risk

På Polstjärnegatan 14 ligger Gothenburg Film Studios lokaler som består av tre stora studios som framförallt används för filmproduktion
och konserter. I närliggande byggnad finns lediga kontorslokaler, vilka
skulle kräva en stor ombyggnadsinsats för att fungera för undervisning och övning, men som med en uppfräschning skulle kunna fungera som elev och lärarytor.

Alla tre studios är mycket större än vad HSM behöver. Även den minsta studion skulle behöva delas i två för att fungera för undervisning.
Samtal har förts med Gothenburg Studios men det ligger en osäkerhet
i om de kan tänka sig att bygga om en av sina studios för en andrahands-hyresgäst.

Fördelar
Den upplevda närheten till centrala stan är en fördel. Även en närhet
till campus Lindholmens rika studentliv är ett positivt inslag för studenterna, här finns lunchrestauranger, bibliotek och olika event. För
opera och musikal skulle två blackboxar här, en danssal i närheten,
tillsammans med övnings- och undervisningsrum på Eklandagatan
erbjuda en lösning för dessa utbildningar.

Polstjärnegatan 14
Fastighetsägare
Älvstranden ab				
Förhyrd yta (LOAv & LOAp) 			
400 kvm

Förhyrd yta (LOA) 			
1 000 kvm
24
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4

st pauli kyrka

Kyrkor och
publika scener
Bokningsbara lokaler och publika scener kommer att behöva bokas vid behov för
publika konserter och slutproduktioner men också för mer vardaglig utbildning. Kyrkor
föreslås att användas framförallt för undervisning i orgel och körsång, men kan även
användas för konserter.

unity jazz

Behov
Behovet av publika scener och andra bokningsbara lokaler beror av
vilka lokaler som stadigvarande hyrs som tillfälliga lokaler, och på hur
väl de kan anpassas. Därför är det sannolikt att behovet kommer ändras i framtiden och viktigt att veta både minimum och maximum en
lokal kan hyras samt timkostnaden.
Kyrkor för orgelundervisning
Ett behov av kyrkor finns konternuerligt för undervisning i orgel. Karin Nelson, HSM, har uppskattat behovet till cirka 15 heldagar i veckan och bedömt att sex kyrkor med 2-3 dagar/veckan är rimligt för
att täcka undervisningsbehovet. Redan idag finns avtal som reglerar
sådant samarbete, exempelvis Örgryte Nya kyrka, och liknande avtal
behövs för tiden i tillfälliga lokaler. Utöver detta behövs 3-4 övningsorglar som studenterna kan öva på både dagtid, kvällar och helger.
Karin Nelsons förslag är;
•
•
•
•
•
•
•
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St Pauli 2 dagar/vecka (må-ti)
Örgryte Nya kyrka 4 dagar i veckan
Vasakyrkan 2 dagar/vecka
Betlehemskyrkan 3 dagar/vecka
Hagakyrkan 2 dagar/vecka
Oscar Fredriks kyrka 2 dagar/vecka
Den nya konserthusorgeln, Göteborgs konserthus

Hagakyrkan anses osäker på grund av att arbetet med Västlänken
kan komma att störa. Den nya konserthusorgeln är ännu inte färdigbyggd men ska stå fördig 2021 och kan vara intressant. Oscar Fredriks
kyrka är kontaktad men har inte svarat. Övriga kyrkor är intresserade.
Kyrkor för annan undervisning
Förutom orgelundervisning bedöms även körundervisning kunna äga
rum i passande kyrkor. Beroende på vilka rum som kan skapas på Eklandagatan kan även moment som seminarier och evenemang inom
världsmusik och kyrkomusik passa för detta.

örgryte nya kyrka

nefertiti
brewhouse arena
SMYRNAKYRKAN
gu aula

betlehemskyrkan
vasakyrkan

konserthuset

Alla kyrkor i närheten av Eklandagatan är kontaktade. Equmeniakyrkan på 5 minuters gångavstånd kan hyras på heltid, Jan Yngwe, HSM,
anser kyrkan som intressant. Övriga kyrkor har ännu inte återkommit
med hur stor tillgänglighet de har.
Orkestersal för repetition
En vecka per månad har Musik 2 en Orkestervecka då en lokal med
200 kvm podieyta behövs hela veckan. 2-4 gånger per termin har de
en så kallad Tutti då en liknande lokal behövs.
Konserter och slutproduktioner
Alla studenter utför ett antal konserter och/eller slutproduktioner under sin utbildning. Behovet av publika scener har beaktats med stöd
av Nicholaus Sparding, delprojektledare för publika scener, se bilaga 4.

EKLANDAGATAN 86

EQUMENIAKYRKAN
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Kyrkor
Behovet av kyrkor finns konternuerligt för undervisning i orgel och har uppskattats
med stöd från Karin Nelson, professor HSM. Även seminarier och en del evenemang
inom körsång, världsmusik, kyrkomusik, kan komma att hållas i kyrkor.
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Örgryte Nya kyrka

Betlehemskyrkan

Nygotisk kyrka som på senare tid utrustats med en nybyggd rekonstruerad barockorgel av världsklass som har tillkommit som en del
av ett omfattande forskningsprojekt inom Göteborgs universitet och
Chalmers. Denna orgel används redan som undervisningsorgel på
HSM.

HSM har tidigare haft ett samarbete med Betlehemskyrkan vilket
kyrkan gärna fortsätter då de såg studenterna som ett trevligt inslag i
verksamheten. Kyrkorummet är beläget i en modernare tegelbyggnad
mitt i Vasastan. Här kan även två mindre övningsrum finnas tillgängliga.

Användningsområde

Orgelundervisning

Användningsområde

Orgelundervisning, övningsrum

Tillgänglighet		

Dagtid 4 dagar/vecka

Tillgänglighet		

Dagtid 3 dagar/vecka

St Pauli

Equmeniakyrkan

HSM har redan ett avtal om att använda St Pauli för orgelundervisning.
Kyrkans mekaniska orgel har 40 stämmor fördelade på tre manualer
och pedal. I kapellet finns en orgel som har vandrat från Gårdsten via
Burås till S:t Pauli och har sju stämmor fördelade på manual och pedal.

Joahannebergs Equmeniakyrka är en trivsamt intim miljö där viss
ensembleundervisning, kammarmusik samt mindre konserter kan
fungera bra.

Användningsområde

Orgelundervisning

Tillgänglighet		

Dagtid 15 tim/vecka

Dock är akustiken väldigt "torr" vilket kan vara en fördel för vissa ensembletyper men betydligt sämre för klassisk körsång även om det är
möjligt.
Användningsområde

KY/Kör/VM/seminarier, evenemang

Tillgänglighet		

Dagtid 40 tim/vecka 40 veckor/år

Vasakyrkan

Andra kyrkor

Vasakyrkans befintliga västläktarorgel är i huvudsak lämpat för musik från (sen-)romantisk tysk och svensk tradition. Om Berger-orgeln
(A503) flyttas till Vasakyrkan kan undervisning ske vid båda instrumenten; musik före 1850 på Berger och musik efter 1850 på läktarorgeln. Vasakyrkans Per Högberg ställer sig positiv till att även hyra ut
rum för skolans övningsorglar. Församlingshemmets stora sal: Fondell
(C506) / Hammarberg (C504) / Magnusson (C 511). Församlingshemmets mellan- eller undre plan: Verscheuren (C 509). Placering av övriga HSM-klavérinstrument i Vasa kan därtill diskuteras.

Smyrnakyrkan har framhållits av Musik 2 som en intressant orkesterlokal. Kyrkan är mycket intresserad av att hyra ut till HSM och deras
kyrksal står ledig alla vardagar. De har även ett par replokaler att hyra
ut. Dock planerar Smyrna att flytta ut ur sina lokaler hösten 2022 vilket är en stor osäkerhetsfaktor.

Användningsområde

Orgelundervisning och övning

Tillgänglighet		

2-3 dagar/vecka

Ett flertal andra kyrkor har kontaktats utan att få svar.
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Nefertiti
Nefertiti är en jazzklubb som drivs Jazzföreningen Nefertiti i hjärtat
av Göteborg som även hyser nattklubbsverksamhet. På scen presenteras främst jazz, men också världsmusik, hip-hop, r´n b, soul, blues
och elektronisk musik. Dotterbolaget Nefertiti AB begärders i konkurs
i april 2020 men Jazzföreningen Nefertiti, en ideell medlemsförening,
lever vidare.

Publika scener
Behovet av publika scener har beaktats med stöd av Nicholaus Sparding, delprojektledare för publika scener, se bilaga 4 för mer detaljerad information.

Unity Jazz
Jazzbar på Kyrkogatan 13 som har livemusik onsdag-lördag varje
vecka och erbjuder en trevlig och intim konsertmiljö som är intressantför framförallt Improvisationsprogrammet.

Universitetsaulan
Göteborgs universitets huvudbyggnad uppfördes i början av 1900-talet högt och monumentalt i Vasaparken. Den kom att täcka hela lokalbehovet nästan ett halvsekel framåt men idag finns lediga lokaler.
Aulan är stor och praktfullt dekorerad men inte helt anpassad för orkesterspel. Detta kan dock åtgärdas och verksamheten är mycket positiv till lokalen.
Användningsområde

Orkestervecka/rep class/konserter

Tillgänglighet		

Tillgänglig på heltid

Musikens Hus
Musikens Hus har en 150 kvm stor konsertlokal som kan ta upp till
350 personer med en 43 kvm stor scen. Känd för sina konserter inom
världsmusikgenren och redan idag finns ett stadigvarande samarbete
med Världsmusikprogrammet på HSM.

Konserthuset
Göteborgs konserthus ritades av Nils-Einar Eriksson 1931-35 och är
väldsberömt för sin goda akustik i konsertsalen med 1 200 platser. I
priset för hyran ingår artistloger och foajéer, en föreställningsansvarig
på plats under hela hyresriden, städ före och efter hyrestiden, bemanning av publikvärdar samt biljettförsäljning. Det finns ett väl fungerande samarbete sedan många år och HSMs tekniker är bekanta med
hur verksamheten fungerar. En nackdel är att lokalen är kostsam att
hyra.
Användningsområde

Konserter Musik 2

Stenhammarsalen
Stämningsfulla Stenhammarsalen är en vackert dekorerad konsertsal
som passar för mindre konserter. Det finns 380 platser i biosittning,
60 kvm scenyta och tillgång till loger. Stenhammarsalen har en egen
foajé med garderob.
Lokalen har kopplingar till Klassika/Opera.

Alternativa stora scenlokaler
Fler publika scener har undersökts men beskrivs inte som huvudalternativ. Exempelvis Lorensbergsteatern och Stora teatern som har
många fördelar men anses för kostsamma för att vara realistiska förslag.
Se Bilaga 4 för mer information.
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Brewhouse Arena
Brewhouseföreningens livescen – Brewhouse Arena ligger på Åvägen
24 där delar av Musik 1 föreslås bedriva sin verksamhet. Lokalen erbjuder komplett scen, teknikpark och restaurang med fullständiga rättigheter och cafébar med lättare förtäring. Plats för 800 stående eller
300 sittande.
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5
Projektorganisation
Inobi 191028

PROJEKTORGANISATION

TILLFÄLLIGA LOKALER FÖR KONSTNÄRLIG FAKULTET

STYRGRUPP
NYA KONST

LEDNINGSGRUPP HSM
Del av Ledningsrådsmöte -LR

ARBETSUTSKOTT

TILLFÄLLIGA LOKALER
KONSTNÄRLIG FAKULTET
Simon Malm, Projektledare, GU
Petra Frank, Prefekt HSM
Mark Wennerström, Kanslichef
Sebastian Jannesson, Fastighetssamordnare, HSM
Troels Degn Johansson, Prefekt Valand-HDK
Nicholaus Sparding, Delprojektledare,
publika scener, HSM
Jessica Aitman, Programarkitekt tillfälliga lokaler,
Inobi

ARBETSGRUPP

HUBB

Jessica Aitman, programarkitekt, Inobi
Mark Wennerström, kanslichef
Yvonne Söderling, administrativ chef HSM
Anna Blad, administrativ chef ,HDK/Valand
Sebastian Jannesson, HSM

ADJUNGERADE
Bengt Jönsson, HSM
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ARBETSGRUPP

SCEN

Jessica Aitman, Programarkitekt, Inobi
Catharina Bergil, Enhetschef Scen
Monica Danielson, Programansvarig Opera
Nina Norblad, Programansvarig Musikal
Henrik Andersson, Programansvarig Master
Peter Melin, Programansvarig Skåd
Pernilla Ahlstrand, Programansvarig teaterp.
Ina Nyholm, Kostymföreståndare
Mikael Eriksson, Tekniker
ADJUNGERADE
Cecilia Lagerström, Ämnesföretr. Forskning
Hanna Wirde, Kommunikatör
Mats Kihlström, Schemaplanerare
Anders Kampe, Tekniker Ljud
Fredrik Magnusson, Tekniker Ljus
Peter Midbjer, Inköpskoordinator
Nicholaus Sparding, Delprojektledare publ. scener
Olle Zandén, Enhetschef Pedagogik

ARBETSSGRUPP

MUSIK 1

Jessica Aitman, Programarkitekt, Inobi
Thomas Jäderlund, Enhetschef
Jonas Simonsson, Programansvarig Världsmus.
Martina Almgren, Programansvarig Kompos.
Thomas Markusson, Programansvarig Improv.
Erik Jonasson, Programansvarig Musik &
ljudproduktion
Maria Larsson, Programansvarig musiklärarutbildningen
Tobias Kjerstadius, Teknisk samordnare
ADJUNGERADE
Ämnesföreträdare Forskning
Mats Kihlström, Schemaplanerare
Markus Görsch, Kommunikatör
Peter Midbjer, Tekniker
Nicholaus Sparding, Delprojektledare publ. scener
Olle Zandén, Enhetschef Pedagogik

Jessica Aitman, Programarkitekt, Inobi
Petra Frank, Prefekt HSM
Olle Zandén, Enhetschef Pedagogik
Catharina Bergil, Enhetschef Scen
Anders Köllerström, Enhetschef Musik 2
Thomas Jäderlund, enhetschef Musik 1
Nicholaus Sparding, Teknikchef
Yvonne Söderling
Studentombud
ADJUNGERADE
Eva Niste, Viceprefekt Utbildning
Anders Hultqvist, Viceprefekt Forskning
Sebastian Jannesson, Fastighetssamordnare
Arbetsmiljöombud
Kommunikatör

ARBETSGRUPP

MUSIK 2

Jessica Aitman, Programarkitekt, Inobi
Anders Köllerström, Enhetschef
Christina Ekström, Programansvarig Kyrkomusik
Maria Larsson, Programansvarig musiklärarutbildningen
David Glänneskog, Orkesterkoordinator
Bjarne Jakobsson, Tekniker

ARBETSGRUPP HSM

TEKNIK, INFRASTRUKTUR & LOGISTIK
Tekniker
Nicholaus Sparding, Delprojektledare Publika scener
Sebastian Jannesson, Samordnare

ADJUNGERADE
Mats Kihlström
Enhetschefer

ADJUNGERADE
Ämnesföreträdare Forskning
Mats Kihlström, Schemaplanerare
Tobias Egle, kommunikatör
Staffan Abrahamsson, Tekniker Orkester
Peter Midbjer, Inköpskoordinator
Nicholaus Sparding, Delprojektledare publ. scener
Olle Zandén, Enhetschef Pedagogik
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Bilagor
Bifogat till den fördjupade förstudien finns ett antal bilagor som beskriver
verksamhetens lokalbehov, visar skisser på undersökta alternativ och redogör för
kostnadsuppskattningar.
1. Lokalförteckning

4. Publika lokaler

Lokalförteckningen beskriver verksamhetens behov av lokaler,
uppdelat efter de undersökta byggnaderna.

Behovet av publika scener har beaktats med stöd av Nicholaus Sparding, delprojektledare för publika scener.

•
•
•
•

Eklandagatan 86
Vasagatan 50
Åvägen 24
Resterande Scenkluster

2. Inplaceringsskisser
Redovisar hur respektive lokaler anpassas för HSM:s behov.
•
•
•
•

Eklandagatan 86
Vasagatan 50
Åvägen 24
Triörgatan 1

5. Akustisk undersökning
Akustisk undersökning (ljud-PM) av Eklandagatan 86, utförd av Åsa
Nyström, seniorkonsult akustik på Norconsult.

6. Instrument, konst och utrustning i
befintliga lokaler som bör beaktas
En lista med instrument, konst och utrustning i de befintliga
byggnaderna som bör beaktas vid flytt/byggnation. Framtagen av
Kjell Thorbjörnsson, intendent HSM.

3. Kostnadsuppskattningar
Bedömda kostnader för lokalhyra, beskrivning av de anpassningar
som bedöms behöver göras och estimering för deras kostnad.
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