FöRSTUDIE

Tillfälliga lokaler

HSM

vid Konstnärliga fakulteten, GU
Undersökning av möjliga tillfälliga lokaler för Högskolan för scen och musik
samt Biblioteket för musik och dramatik under byggtiden för Nya konst.
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Bild från februari 2019 Nya konst-projektet (Bild: Tham & Videgård Arkitekter)

Sammanfattning

Slutsats

Denna förstudie beskriver hur det är möjligt att bedriva verksamheten inom Högskolan
för scen och musik (HSM) i tillfälliga lokaler under byggtiden för Nya konst. HSM kan
delas upp i fyra kluster som föreslås nyttja varsin tillfällig lokal i Göteborg.

Arbetet under förstudien Tillfälliga lokaler för HSM har resulterat i slutsatsen att
det är möjligt att bedriva verksamheten i tillfälliga lokaler. Här sammanfattas vilka
konsekvenser det medför.

Syfte

Kluster

Slutsatser och konsekvenser

Förstudiens syfte är att hitta tillfälliga lokaler för HSM och Biblioteket
för musik och dramatik under tiden de nuvarande lokalerna byggs om.
Ombyggnationen är en förutsättning för att skapa ett centrum för hela
Konstnärliga fakulteten och nå visionen Konst 2025.

Föreslagna uppdelningar av verksamheten:

Utifrån arbetet som gjorts kan följande slutsatser dras:

• Scenkluster: Enheten för scenkonst samt ämneslärarprogrammet
i dans och teater föreslås placeras i lokaler på Polstjärnegatan 4,
Lindholmen. Lokalerna har goda förutsättningar att fungera väl,
men omfattande anpassningar krävs. Externa scener föreslås till
viss del nyttjas för publika föreställningar.

•

Förslag
Under byggtiden kan verksamheten delas upp i fyra delar, så kallade
kluster, och bedrivas i olika lokaler runt om i Göteborg. Dessutom
föreslås befintliga publika scener och kyrkor i staden nyttjas för både
framträdanden och undervisning.
Det existerar ingen lokal som kan inrymma hela verksamheten, varför
en uppdelning anses nödvändig. Anpassningar och renoveringar av
de tillfälliga lokalerna är nödvändiga då undervisningen är mycket
beroende av specifika lokalbehov. Stor vikt läggs vid att säkerställa
möjligheten att bedriva undervisning med tillräcklig kvalitet för att nå
utbildningsmålen.

• Musikkluster 1: Enheten för musik, inriktning världsmusik,
improvisation, individuell, komposition, musik- och ljudproduktion, samt större delar av ämneslärarprogrammet i musik
och musik för grundlärare föreslås placeras i lokaler i Brewhouse,
Gårda. Lokalerna kräver endast mindre anpassningar och erbjuder
en inspirerande miljö.
• Musikkluster 2: Enheten för musik, inriktning klassisk och
kyrkomusik, samt viss del av ämneslärarprogrammet i musik
föreslås placeras i lokaler på Lennart Torstenssonsgatan 6-8, vid
Näckrosdammen. Huset är beläget mycket nära Artisten och har
salar som redan idag används för undervisning. En del akustisk
anpassning krävs dock för att tillgodose musikutbildningen.

•

Efter att ha identifierat verksamhetens önskemål om lokaler och
därefter testat lokalprogrammet i olika alternativa lokaler anses
de olika delarna av verksamheten i väsentlig del rymmas yt- och
volymmässigt. De tillfälliga lokalerna blir inte lika anpassade
som dagens lokaler, men kommer ge förutsättningar för att
bedriva undervisning som når utbildningsmålen. Se förslag
för respektive kluster längre fram i rapporten samt bilaga 1 och 3.
Tillfälliga lokaler behöver säkras. Detta kan innebära
hyreskostnader långt innan lokalerna planeras tas i bruk. Se
bilaga 5.

•

Föreslagna tillfälliga lokaler innebär i de flesta fall stora
kostnader för anpassningar. Se förslag för varje kluster längre
fram i rapporten samt bilaga 4 och 5.

•

För att tillgodose verksamhetens behov krävs också samarbeten
med publika scener i Göteborg. Kontakter har tagits, både av
projektledare och verksamheten själva, och responsen har
uteslutande varit positiv. Kostnader för publika lokaler har inte
tagits med i denna förstudie. Se bilaga 2.

• Nya avtal, med fastighetsägare som Göteborgs universitet
idag inte har avtal med, behöver tecknas.
• Befintliga avtal behöver förlängas och/eller omförhandlas.

• Hubb: Föreläsningar, seminarier, förskolelärarutbildningen, musik
för grundlärare, samt ledning och administration föreslås placeras
i lokaler i Gamla hovrätten. Byggnaden har ett centralt läge vid
Humanistiska fakulteten och fungerar yt- och volymmässigt med
viss anpassning.
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Artistens huvudentré

HSM
Högskolan för scen och musik (HSM) utbildar studenter inom musik, musikal,
opera, performance och teater. Det finns konstnärliga och pedagogiska program på
kandidat- och masternivå, fristående kurser samt forskarutbildning. Här bedrivs också
forsknings- och utvecklingsprojekt.
Artisten

Konstnärliga fakulteten

HDK-Valand

Cityuniversitet

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

Högskolan för scen och musik är den största institutionen inom den
Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. De övriga två är
Akademin Valand och Högskolan för design och konsthantverk, HDK.

Den 1 januari 2020 kommer HDK och Akademin Valand att gå samman till en institution som erbjuder utbildning inom såväl konsthantverk och design som film, foto, litterär gestaltning och fri konst.

Göteborgs universitet är ett stadscampus med byggnader samlade
i mindre universitetsområden integrerade i den blandade staden,
vilket beskrivs i dokumentet Strategisk lokalförsörjningsplan 20162040. Att vara ett cityuniversitet innebär ofta ersättningsbyggnation,
det vill säga att byggnation sker på redan bebyggda platser, vilket
medför större utmaningar än om utbyggnad skulle ske på obebyggd
mark. För Nya konst-projektet innebär det att verksamheten i Artisten behöver omlokaliseras under byggtiden.

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

Högskolans vision
Högskolan för scen och musik är en konstnärlig och pedagogisk kraft
i lokal och global samhällsutveckling. Här skapas unika konstnärliga
uttryck, pedagogiska möten och mänskliga värden genom
hantverksskicklighet och gränsöverskridande samverkan. Artisten är
en öppen och kreativ mötesplats med fönster ut mot omvärlden.

Visionen Konst 2025
KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN
Dekan
Sanne Kofod Olsen
Prefekt HSM
Petra Frank
Prefekt HDK-Valand
Troels Degn Johansson

Göteborgs universitet och den konstnärliga fakulteten har som intention att skapa ett centrum för konst och humaniora i området vid
Näckrosdammen, en vision som heter Konst 2025. Visionens syfte
är att förbättra tvärvetenskaplig utbildning och forskning genom att
samlokalisera fakulteten. Att samla hela den konstnärliga fakulteten
till en plats underlättar samarbete mellan institutionerna och ger
större möjlighet att dela rum och funktioner.

Nya konst
Akademiska hus och Göteborgs universitet planerar för om- och
tillbyggnad av Artisten för att kunna inrymma hela den konstnärliga
fakulteten på en plats. Byggprojektet kallas Nya konst och möjliggör
realiserandet av visionen Konst 2025.
Beslut om byggstart kommer att fattas tidigast i början på 2021 och
inflyttning i det nya huset blir då till sommaren 2025.
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Översiktlig tidsplan - Nya konst
•

Avtal tecknas om förstudie januari 2018 (dekan)

•

Beslut och avtal om programskede, sommaren 2019 (dekan)

•

Beslut och avtal om systemskede, april 2020 (dekan)

•

Beslut om byggstart och tecknande av hyresavtal, januari 2021
(rektor)

•

Evakuering HSM och byggstart, sommar 2021

•

Delvis inflyttning, viss verksamhet, sommar 2022

•

Delvis inflytting, ytterligare verksamhet, sommar 2023

•

Delvis inflyttning, ytterligare verksamhet, sommar 2024

•

Allt färdigt och sista inflyttningen, sommar 2025

7

Scen

musik 2

musik 1

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

hubb

Musikkluster 1
• Enheten för musik, 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

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

Hubb
•
•
•
•

Tillfälliga lokaler
Det planerade bygget av Nya Konst förutsätter att Högskolan för scen och musik (HSM)
helt eller delvis bedriver sin verksamhet i andra lokaler från sommaren 2021 till som
längst 2025. Främsta prioritet är att lokalerna blir ändamålsenliga så att utbildning och
forskning kan bedrivas med bibehållen kvalitet samt att säkerställa en god arbetsmiljö
för både studenter och anställda.
Kluster

Övriga funktioner

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

Förutom de fyra klustren föreslås 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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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, se bilaga 2.

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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Karta
De tillfälliga lokalernas placering i Göteborg.

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

Alt 1

Scen
Musik 1
Musik 2
Hubb
Publika scener
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+

+

+

+

+

+

+

Alt 2

+

+
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Scenkluster
Förslag: Polstjärnegatan 4
Enheten för scenkonst tillsammans med ämneslärarprogrammet i dans och teater
föreslås sitta i lokaler på Lindholmen.
Läge
Med närhet till Lindholmens campus, studentliv och stora utbud
av lunchrestauranger, ligger dessa lokaler i en miljö med karaktär
av industriområde. I grannfastigheten huserar musik- och kulturföreningen Truckstopp Alaska och Gothenburg Film Studios ligger i
samma kvarter. På gångavstånd finns också Aftonstjärnan och Backa
Teater.

Beskrivning av tillfälliga lokaler
Scenklustret skulle inrymmas i två byggnader. Dels på plan 2 och
3 i ett större tegelhus där annan verksamhet bedrivs på plan 1
(gymnasieskola), och dels i en enplansbyggnad med varmlager. Hela
lokalprogrammet skulle kunna inrymmas och rumshöjderna matchar
nästan dagens.
På plan 2 i tegelbyggnaden kan flertalet mindre undervisnings- och
övningsrum för studenter skapas genom att bygga nya lättväggar. Plan
3 har en generös sektion med högt i tak och väl tilltagna fönster som
passar för de mindre rörelsesalarna. Omklädning respektive kontor
föreslås placeras i varsin ände av planet.
I det intilliggande varmlagret finns utrymme för att bygga två
teaterscener, en för 80 och en för 120 sittande åhörare. Dessutom
finns idag en fullt utrustad verkstad i lokalen. Angöring och inlastning
har goda möjligheter. Varmlagret har stora garageportar och i
flervåningsdelen finns hissar med dubbeldörrar som nås dierkt utifrån
och som är stora nog att rymma en flygel eller scenografi.

Anpassningar
De föreslagna förändringarna skulle medföra stora kostnader,
framförallt för att bygga scenrum och rörelsesalar. Det krävs särskilda
golv, såsom dansmattor och scengolv, omfattande installationer för
ljus och ljud samt troligtvis förbättringar av ventilation och el. Den
större scenen (motsvarande Jacobsonteatern på Artisten) för 120
sittande skulle kunna uteslutas om det är möjligt att hitta lämplig
befintlig scen bland Göteborgs publika scener. Jacobsonteatern är
dock svår att ersätta helt då den till exempel har orkesterdike, vilket
många tillfälliga scener saknar.

För- och nackdelar
Den största fördelen är att lokalbehoven kan tillgodoses med de
föreslagna åtgärdena, inget annat alternativ rymmer hela scenklustret
på en och samma plats. Även om lokalerna inte är placerade i Göteborgs
centrum, är de på godtagbart avstånd och kommunikationerna är
goda. Många studenter rör sig i området och det finns ett flertal
spännande kulturverksamheter i närheten.
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Förutom de stora och kostsamma anpassningarna som skulle
krävas är en nackdel att Serneke, som är fastighetsägare, vill påbörja
uthyrningen i oktober 2019. Det kan också förekomma störningar från
bygget av Karlatornet och intilliggande verksamheter. Viss risk finns
också att HSM:s verksamhet stör gymnasiet på plan 1.

Alternativ
Flera alternativa lokaler undersöks, men ingen av dem rymmer hela
verksamheten. T ex Holmens herr i Gullbergsvass och del av Kajskjul
107 i Frihamnen (ca 2 000 kvm tillgängligt från januari 2020). Även
alternativ som kräver mindre anpassningar undersöks, exempelvis
Stadsteaterns eventuella evakueringslokaler i Slakthuset och
Kulturrum i Partille.

Flervåningsdelen, tillgängliga lokaler på plan 2 och 3

Rekommendation
Polstjärnegatan 4 tillgodoser verksamhetens behov på en acceptabel
nivå om föreslagna anpassningar genomförs. Troligen är det omöjligt
att hitta lämpliga lokaler som redan är anpassade och rymmer hela
lokalprogrammet.

Fakta: SCENKLUSTER
Studenter

Generös rumshöjd på plan 3

ca 115 st
Adress
Polstjärnegatan 4, Lindholmen
Tillgänglig yta
4 000 kvm, 2 900 kvm LOA v+p (exkl kommunikation,
toaletter, teknik etc)
Fastighetsägare
Serneke
Avstånd från Götaplatsen
•

Kollektivt: Buss 55 (16+7 min, var 10 min)

•

Cykel: 22 min
Varmlager med 5-6 meter i rumshöjd

Möjlighet att skapa trevliga rörelsesalar
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Musikkluster 1
Förslag: Brewhouse
Enheten för musik, inriktning världsmusik, improvisation, individuell, komposition,
musik- och ljudproduktion tillsammans med större delen av ämneslärarprogrammet i
musik samt musik för grundlärare föreslås placeras i Brewhouse lokaler.
Läge

Alternativ

Brewhouse ligger i Gårda, nära hållplatsen Scandinavium, på 10
minuters promenadavstånd från Artisten.

Eklandagatan 86 undersöks som alternativ för både Musikkluster
1 och 2. Båda musikdelarna ser ut att rymmas här, troligen till låga
hyreskostnader, men detta måste förhandlas med Akademiska
hus. Anpassningskostnader för Eklandagatan 86 skulle troligen bli
avsevärt högre än de för motsvarande ytor i Brewhouse.

Beskrivning av tillfälliga lokaler
I de före detta fabrikslokalerna finns idag ett 60-tal företag inom
kreativa branscher, inkubatorverksamhet, professionella musikstudior
och en stor scen, Brewhouse Arena.
Idag hyr Burgårdens gymnasiums musikutbildning ca 500 kvm, men
de kommer troligen att lämna lokalerna sommaren 2020. Dagens
vakanser tillsammans med Burgårdens lokaler skulle ge ca 1 670 kvm
och uppfylla de krav på ytor som Musikkluster 1 önskar. Stor del av
lokalerna är idag redan anpassade för musikverksamhet så som
studios, övningsrum mm.
Ett samarbete med Elementstudion, som idag huserar i byggnaden, är
en förutsättning för att kunna använda deras musikstudios.

Rekommendation

Blackbox

Under förutsättning att Burgårdens gymnasium lämnar sina lokaler
rekommenderas Brewhouse då det erbjuder till stor del redan idag
fungerande lokaler, möjliga synergier med intilliggande verksamheter
och kommer medföra betydligt lägre kostnader för anpassningar än
andra alternativ.

Fakta: MUSIKkluster 1

Anpassningar
Här är behoven av anpassningar betydligt lägre än i andra alternativ.
Många av rummen inhyser liknande verksamheter idag. En del
anpassningar krävs dock så som extra ljudisolering.

För- och nackdelar
En förutsättning för att Brewhouse ska vara aktuellt som lokal är att
Burgårdens gymnasium lämnar sina lokaler. Deras avtal sträcker sig
till 2021, men de kommer troligtvis lämna dem redan sommaren 2020.
De föreslår samarbete med HSM från sommaren 2020.
Brewhouse har många fördelar. En av de främsta är att lokalerna kräver
såpass 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.
En nackdel är att nya avtal behöver slutas och Higab önskar hyra ut
de vakanta lokalerna inom kort. Förändringar av vakanser kan ha
förändrats under arbetets gång.

14

Studenter
ca 230 st
Adress
Åvägen 24

Fasad från entrésidan

Tillgänglig yta
1 670 kvm LOA v+p (exkl kommunikation, toaletter,
teknik etc)
Fastighetsägare
Higab (Brewhouseföreningen hyr ut Brewhouse Arena
och en större blackbox)
Avstånd från Götaplatsen
•

Cykel: 3 min

•

Gång: 11 min

Elementstudions musikstudio

Välkomnande sittgrupp vid receptionen
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Musikkluster 2
Förslag: Lennart Torstenssonsgatan 6-8
Enheten för klassisk musik och kyrkomusik föreslås dela lokaler då de kan samnyttja
många ytor. Förutom dessa lokaler föreslås olika kyrkor att användas för övning och
undervisning i orgel.
Läge
De föreslagna lokalerna är belägna i ett lugnt och lummigt kvarter,
nära Näckrosdammen, Artisten och det föreslagna läget för Hubben.

Beskrivning av tillfälliga lokaler
Representanter från verksamheten har vid platsbesök bedömt
lokalerna som möjliga tillfälliga lokaler. Lokalbehovet uppfylls till en
godtagbar nivå och lokalprogrammet får ytmässigt plats. En studio
på drygt 100 kvm finns redan i lokalerna och anses kunna fungera i
princip i det skick den är idag.
Byggnaden består av en äldre del byggd under 1900-talets första hälft,
med tjocka tegelväggar och träbjälklag, samt en nyare tillbyggnad
i lättbyggnadsteknik, troligen från 1980-talet. Stommen i den gamla
delen ger generellt en god horisontell ljudisolering, men sämre vertikal
ljudavskiljning. De massiva tegelväggarna i den gamla delen gör att
denna del passar bättre till övnings- och ensemblerum. Lättväggarna i
den nyare delen gör att förändringar av rumsstorlekar är enklare, men
är sämre på att isolera ljud.

Anpassningar
Vid den akustiska undersökning som genomförts var det i vissa rum
omöjligt att mäta ljudläckaget då det läckte både mellan innerväggar,
via fasad och genom bjälklag och mätningar genom varje specifik
byggnadsdel inte gick att utföra. Utredningen visar att stora åtgärder
krävs, framförallt i den nyare delen av byggnaden, för att det här
ska vara möjligt att spela musik. Här är större delen av kontoren
tänkta i inplaceringsskissen, men även en del övningsrum och en
slagverksstudio. För att kunna använda rummen till övning och studio
och klara ljudavskiljningen krävs att det byggs "rum i rummet" vilket
innebär stora kostnader. Studion på källarplanet i den nya delen har
dock godtagbara nivåer av ljudläckage mot omgivningen.
I den äldre delen är ljudläckagen i horisontalled acceptabla eller enkelt
åtgärdade, medan det på vissa ställen finns större ljudläckage mellan
våningsplanen som behöver mer omfattande åtgärder. Rumsakustiska
åtgärder kommer också behövas.

För- och nackdelar
Trevliga lokaler som på det stora hela passar väl för den tilltänkta
verksamheten. Läget är också fördelaktigt med närhet till hubben.
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Större anpassningar kommer krävas, framförallt i den nyare delen
av byggnaden. Transport av instrument in och ut ur byggnaden kan
troligen lösas, men kommer kräva en del anpassningar.
Nytt avtal med fastighetsägaren Wallenstam behöver förhandlas
fram. Göteborgs universitet hyr idag lokalerna.

Alternativ
Den undersökta alternativa lösningen på Eklandagatan 86 kan samla
både Musikkluster 1 och 2 i samma lokaler vilket medför vissa fördelar. Idag har lokalerna en betydligt lägre hyra, men de kräver större
anpassningar.

Fasad, gamla delen (den nya delen skymtas bakom trädet till höger)

Göteborg Wind Orchestras lokaler i Kronhuset som ägs av Higab på
drygt 1 700 kvm undersöks. De kan bli tillgängliga, men inga definitiva besked finns i dagsläget.

Rekommendation
Programmet ryms i lokalerna, men en del anpassningar kommer att
krävas. Detta tillsammans med läget gör att Lennart Tortsenssonsgatan
ses som det mest lämpliga undersökta alternativet. Eklandagatan 86
behöver utredas vidare.
Befintligt klassrum

Fakta: Musikkluster 2
Studenter
ca 110 st
Adress
Lennart Torstenssonsgatan 6-8
Tillgänglig yta
ca 2 100 kvm, 1 435 kvm LOA v+p (exkl kommunikation,
toaletter, teknik etc)
Fastighetsägare
Wallenstam
Avstånd från Götaplatsen
•

Gång: 10 min

•

Cykel: 3 min

Entré, nya delen

Trevliga miljöer och studentutrymmen
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Hubb
Förslag: Gamla hovrätten
Hubben förläggs med fördel centralt då alla andra kluster har behov att ibland ta sig
hit. I dessa lokaler föreslås också förskolelärarutbildningen och musik för grundlärare
placeras. Här planeras även ledning och administration husera.
Läge

Alternativ

Gamla hovrätten har ett mycket bra läge i nära anslutning till de
nuvarande och framtida lokalerna.

Språkskrapan tillsammans med lokaler i Humanistiska fakulteten
utgör det undersökta alternativet, samverkansmöten pågår. Där finns
en dramasal och en hörsal som är av intresse för HSM.

Beskrivning av tillfälliga lokaler
Lokalerna stämmer någorlunda väl med programmet, men en del
anpassning behövs. På plan 1 kan biblioteket få plats att magasinera
delar, utlåningsfunktionen föreslås flytta till Humanistiska fakulteten.
På plan 2 behöver ett musikklassrum och ett rum för övning i
ensemble skapas, men i övrigt finns goda förutsättningar för att skapa
en rörelsesal och ett antal klassrum, mötesrum och kontor. Plan 3
fungerar mycket bra och kommer erbjuda en del generösa ytor som
lämpar sig storleksmässigt väl för rörelsesalar och större grupper
av studenter vilket krävs för förskolelärarstudenter och musik för
grundlärarstudenter som undervisas till stor del i stora grupper.
Dessutom finns rum för kontor till doktoranderna.

Det finns ett visst underskott av kontor i gamla hovrätten. Om fler
kvadratmeter anses nödvändigt skulle ledning och administration
kunna placeras på Bengt Lidnersgatan 7, där ca 500 kvm finns
tillgängligt.

Entré till Gamla hovrätten

Rekommendation
Gamla hovrätten rekommenderas på grund av läget och att byggnaden
kan rymma så gott som hela lokalprogrammet för Hubben.

Fakta: HUBB
Anpassningar
Plan 1 och 3 fungerar väl utan större anpassningar. Datorsalarna kan
kräva mindre anpassning beroende på hur många studenter som
beräknas använda dem samtidigt. På plan 2 däremot behöver en
del väggar rivas eller tas upp valv i. Mellanväggarna är uteslutande
murade, vilket medför en högre rivningskostnad, men också bättre
akustiska egenskaper för de kvarvarande väggarna, jämfört med
regelväggar med gips.

För- och nackdelar
En stor fördel med Gamla hovrätten är det centrala läget med närhet till
Humanistiska fakulteten och de tilltänkta lokalerna för Musikkluster
2, samt 10 minuters gångavstånd till Musikkluster 1. Lokalerna är
trivsamma och fungerar väl för undervisning, kontor mm.

Adress
Olof Wijksgatan 6
Tillgänglig yta
ca 3 100 kvm, 2 400 kvm LOA v+p (exkl kommunikation,
toaletter, teknik etc)

Öppna ytor

Fastighetsägare
Akademiska hus
Avstånd från Götaplatsen
•

Cykel: 2 min

•

Gång: 6 min

En nackdel är att programmet inte ryms helt, antingen får antalet
kvadratmeter kontor minskas eller så får en del av verksamheten
förläggas till annan plats, se förslag under rubriken alternativ.En
annan nackdel är att bygget av Västlänken eventuellt kan komma att
störa verksamheten.
Gamla hovrätten hyrs idag av Göteborgs universitet. Intresse finns
även från Universitetsbiblioteket att använda lokalerna, detta kan
troligen kombineras tidsmässigt.
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Stora studentuytrymmen

En av föreläsningssalarna
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Lokaler i Gamla Hovrätten för Musik och dramatikbiblioteket

Övriga funktioner
Förutom de fyra klustren föreslås en del övriga funktioner, så som publika
evenemang och bibliotek, att husera i kompletterande lokaler runt om i Göteborg.

Publika scener

Biblioteket för musik och dramatik

Redan idag ges en del publika arrangemang på olika scener runt
om i Göteborg. Elever och lärare vid HSM ger varje år cirka 200
föreställningar som kräver olika scener och lokaler. De publika scener
som kontaktats hittills har ställt sig positiva till samarbete.

Bibliotekets samlingar planeras vara tillgängliga för utlåning på
Humanistiska biblioteket. Vissa delar föreslås att magasineras i Gamla
hovrätten tillsammans med Hubben. Här kommer också ett antal
arbetsplatser finnas tillgängliga.

Kyrkor
Olika kyrkor runt om i Göteborg föreslås användas för övning och
undervisning i orgel. Kontakt med flertalet kyrkor har har tagits och
responsen har uteslutande varit positiv. Se bilaga 2.

En liten och personlig scen på Nefertiti
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Stora teatern rymmer många åhörare
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STYRGRUPP
FÖRSTUDIE
NYA KONST
PROJEKTGRUPP
FÖRSTUDIE
NYA KONST

STYRGRUPP FÖRSTUDIE
EVAKUERING HSM
Anna Walske, GU, ordf.
Mark Wennerström, GU
Petra Frank, HSM
Nadja Frisk, GU
Andreas Eklöf, Inobi

PROJEKTLEDARE
Fanny Sernhede, Inobi
(Projektledare & programarkitekt)

PROJEKTGRUPP
Fanny Sernhede, Inobi
Erik Jonasson, HSM
Mats Kihlström, HSM
Kjell Thorbjörnson, HSM
Mikael Eriksson, HSM
Thomas Magnusson, HSM
Malin Gustafsson, Konstkåren, studentrepr

LOKALSÖK & AVTAL
Lennart Ahlkvist, GU

KOMMUNIKATIONSGRUPP
Fanny Sernhede, Inobi
Tobias Egle, HSM
Markus Görsch, HSM
Pia Ahlund, Fakultetskansilet

Organisation
Sedan november 2018 arbetar en projektgrupp med att ta fram förslag på tillfälliga
lokaler och studera hur en evakuering av HSM kan genomföras.

Eklandagatan 86 har utretts som ett alternativ för Musikkluster 1 och 2

Genomförande
I arbetetet med att finna de rekommenderade lokalerna har många alternativ
undersökts. Genomförandet kan beskrivas i fem på varandra följande steg,
samt en parallell process med kommunikationsarbete.
1. Uppdelning av verksamheten

4. Platsbesök och inplaceringsskisser

Utifrån de olika verksamhetsdelarnas behov av lokaler togs förslaget
med fyra kluster fram av projektgruppen. Klustren består i stora drag
av respektive enhet. Undantaget är den pedagogiska enheten som
föreslås delas upp utifrån sina olika ämnesdelar. Indelningsförslaget
har presenterats för och bearbetats tillsammans med enhetscheferna.

Platsbesök och inplaceringsskisser gjordes för att utvärdera hur väl
de tillfälliga lokalerna passade för de olika delarna av verksamheten.
En matris för att beskriva måluppfyllelsen för varje förslag har också
tagits fram. Se bilaga 4.

5. Kostnadsuppskattningar

Organisation och syfte

Projektgrupp

2. Lokalbehov för respektive kluster

Projektorganisationens struktur visualiseras i figuren ovan. Förstudien
för tillfälliga lokaler är ett projekt under Nya konst. Nya konst avser
realisera visionen Konst 2025 med mål att skapa ett centrum för konst
och humaniora i området vid Näckrosdammen.

Projektgruppen har haft ett tiotal möten och är en arbetsgrupp
vars uppdrag är att ta fram och värdera förslag på tillfälliga lokaler
och studera hur en evakuering av HSM (inklusive biblioteket) kan
genomföras. Resultatet sammanfattas i denna förstudie.

Med utgångspunkt i de befintliga lokalerna fördelades rummen
på respektive kluster. De rum som används av flera kluster har vid
behov dubblerats. Detta arbete resulterade i sammanställningen av
lokalförteckningen.

Styrgrupp

Projektgruppen består av Fanny Sernhede, projektledare och
programarkitekt Inobi, Erik Jonasson, programansvarig och
universitetsadjunkt HSM, Mats Kihlström, utbildningshandläggare
HSM, Kjell Thorbjörnson, intendent HSM, Mikael Eriksson, tekniker
HSM, och Thomas Magnusson, tekniker HSM. Studentkåren är
representerad genom bland andra Malin Gustafsson.

Styrgruppen är beslutsfattande i projektet Förstudie tillfälliga lokaler
för HSM. Den utgörs av Anna Walske som ordförande, och består i
övrigt av Mark Wennerström, Petra Frank, Nadja Frisk och Andreas
Eklöf. Under förstudiearbetet har styrgruppen haft fyra möten.
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3. Sökande efter tillfälliga lokaler
Sökandet efter lokaler började redan vid projektstarten, men
intensifierades efter andra steget. Lokalmäklare på Tenant & Partner
anlitades för att kontakta alla fastighetsägare i Göteborg och
undersöka tillgången på lämpliga lokaler.

Kostnadsuppskattningar för anpassningar av de tillfälliga lokalerna
har genomförts med inplaceringsskisserna som underlag. Lokalhyror
för respektive lokal har tagits fram. Se bilaga 5.

Kommunikationsarbete
Kommunikationsgruppen består av Tobias Egle och Markus
Görsch, kommunikatörer på HSM, Pia Ahnlund, fakultetskansliets
kommunikatör, samt Fanny Sernhede, förstudiens projektledare.
De har tagit fram en kommunikationsplan samt information till
hemsidan. Det har genomförts informationsmöten för att uppdatera
både personal och studenter. Fler informationsmöten planeras även
efter förstudien.
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Detalj från Artisten

Bilagor
Bifogat till förstudien finns ett antal bilagor som beskriver verksamhetens lokalbehov,
visar skisser på undersökta alternativ och redogör för kostnadsuppskattningar.

1. Lokalförteckning

4. Skisser anpassningskostnader

Lokalförteckningen beskriver verksamhetens behov av lokaler,
uppdelat i föreslagna kluster.

Bedömda kostnader för anpassningar av lokalerna i bilaga 3.

2. Undersökta lokaler
Lista som redovisar alla undersökta lokaler, inklusive publika
scener och kyrkor, samt status för varje alternativ. Alla kontaktade
fastighetsägare är listade.

3. Inplaceringsskisser
Redovisar hur respektive kluster skulle inplaceras i respetive förslag
på tillfällig lokal. Redovisade tillfälliga lokaler är:
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•

Gamla hovrätten för Hubb

•

Polstjärnegatan 4 för Scenkluster

•

Brewhouse för Musikkluster 1

•

Lennart Tortsenssonsgatan 6-8 för Musikkluster 2

•

Eklandagatan 86, alternativ 2 för Musikkluster 1 och 2

5. Kostnadsuppskattningar
Bedömda kostnader för anpassningar och lokalhyra.

6. Akustisk undersökning
Akustisk undersökning av Lennart Torstenssonsgatan 6-8. Utförd av
Eora Akustik, Claes Olsson.

7. 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.
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Organisation
Styrgrupp
Anna Walske

Andreas Eklöf

Biträdande fastighetsstrateg.
Strategisk fastighetsutveckling, GU
Kanslichef Konstnärliga fakulteten, GU
Prefekt, HSM
Sektionschef, Sektionen för lokalförsörjning vid
Fastighets- och serviceenheten, GU
Programarkitekt Konst 2025, Probility

Projektgrupp
Fanny Sernhede
Erik Johansson
Mats Kihlström
Kjell Thorbjörnson
Mikael Eriksson
Thomas Magnusson
Malin Gustafsson

Projektledare och programarkitekt, Inobi
Programansvarig och universitetsadjunkt, HSM
Utbildningshandläggare, HSM
Intendent, HSM
Tekniker, HSM
Tekniker, HSM
Studentrepresentant, Konstkåren

Mark Wennerström
Petra Frank
Nadja Frisk

Produktion
Inobi AB genom Anna Sundelin, Johny Lindeberg och Fanny Sernhede
Illustrationer: Inobi AB

26

