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Södra Kungsladugård på ortofoto från 2019.
Det ungefärliga planområdet i mitten av
bilden markerat rosa. Utredningsområdet
markerat med gula prickar.
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INLEDNING
Bakgrund

Avgränsning

Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för bostäder och verksamheter vid Kungsladugårdsgatan/
Sundhagsgatan i Kungsladugård. Platsen bedöms
av Byggnadsnämnden kunna utgöra en länk i
ett stråk mellan Majorna/Kungsladugård och
framtida utbyggnadsområden vid Marklandsgatan, som utgör ett kraftsamlingsområde och en
framtida utveckling längs Dag Hammarskölds
Boulevard. Att stärka denna länk bedöms ligga i
linje med stadens mål om en sammanhängande
stad.

Kulturmiljöutredningen är geografiskt avgränsad
till södra Kungsladugård med ungefärlig utbredning till Ståthållaregatan i norr, Svalebogatan i
väster, Guldmyntsgatan i söder och Slottsskogsgatan i öster. Särskilt fokus har lagts på planområdet invid Kungsladugårdsgatan.

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningarna för att komplettera området med bostäder/studentbostäder och möjlighet för verksamhet/lokal samt att åstadkomma en mötesplats/
torg.
Inför framtagande av detaljplaneförslag ska en
kulturmiljöutredning tas fram. Kulturmiljöutredningen har tagits fram av Göteborgs stadsmuseum under våren 2020.

Uppdrag
Kulturmiljöutredningen ska enligt avropsförfrågan från stadsbyggnadskontoret ge en
differentierad kunskapsgrund som bidrar till en
övergripande förståelse av områdets kulturmiljökvaliteter som berättande och upplevelserika
miljöer i sitt historiska stadsbyggnadssammanhang. Utredningen ska även föreslå åtgärder
genom att synliggöra kulturvårdande ingångsvärden som en självklar del av lämplig fortsatt
planeringsinriktning samt fortsatt arbete med
formulering av framåtsyftande förhållningssätt.

Syfte
Syftet med kulturmiljötredningen är att förbättra
planeringsunderlaget för Göteborgs kommun
genom att tydliggöra de kulturhistoriska värden
som är kopplade till platsen. Kulturmiljöutredningen ska fungera som ett planerings- och
bedömningsunderlag vid framtagande av en detaljplan för fastighet invid Kungsladugårdsgatan.

Metod
Metoden har varit att sätta utredningsområdet
respektive planområdet i ett historiskt sammanhang utifrån de stadsplaneidéer som funnits och
den utveckling som skett i området fram till idag.
Området har beskrivits utifrån dess karaktärsdrag idag, kopplade till tidigare stadsplaneidéer
och till specifika, kulturhistoriskt värdefulla
särdrag och upplevelsevärden. Slutligen har området analyserats utifrån dess uppbyggnad och
egenskaper, och ett antal riktlinjer inför framtida
förändringar har ställts upp. Aspekter som har
analyserats är bland annat: siktlinjer, gatu- och
kvartersstruktur, platsbildningar, träd och grönska, bebyggelsens placering och karaktärsdrag et
cetera. Området har studerats genom arkiv- och
kartstudier samt okulärbesiktning på plats i fält.
Närliggande omgivningar har studerats utifrån
dess strukturella uppbyggnad och karaktärsdrag.
Planområdet ligger nära flera områden som är
upptagna i Göteborgs stads bevarandeprogram
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse: Kungsladugårds egnahem respektive villaområdet vid
Sundhagsgatan. Dessa miljöer beskrivs närmare i
Kulturmiljöutredningen.

Läsanvisning
Rapporten inleds med en Sammanfattande
analys som innehåller rapportens slutsatser.
Därefter följer ett historiskt block som beskriver
den historiska utvecklingen i området och de
stadsplaneidéer som låg bakom. Sedan följer ett
avsnitt med nulägesbeskrivning som beskriver
karaktäristiska särdrag och slutligen analyser och
framåtsyftande riktlinjer grundade i områdets
kulturhistoriska och upplevelsebaserade kvaliteter.
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Södra Kungsladugård,
signifikanta kvalitéer:

Planområdet och dess närhet, signifikanta kvalitéer:

–– Byggnadstraditionen i södra Kungsladugård har stor omsorg om material
och detaljutformning.

–– I anslutning till planområdet vidgas gaturummet och byggnader är placerade
i ett indraget läge med förträdgård eller
platsbildning framför, och gott avstånd
till spårvagnshållplatsen.

–– Gestaltningen utgår främst från
1920-talets klassicism och 1940-talets
byggnadsideal.
–– Bebyggelsens volymer har en småskalig karaktär och uppgår, fram till
1940-talet till som mest tre våningar
–– Bebyggelsen är uppförd med fasader i
gult tegel eller träpanel och sockel av
natursten.
–– Ljus, luft och grönska mellan husen är
signifikant i byggnadstraditionen.
–– Bebyggelsen har anpassats till befintlig
topografi, och branta partier har ofta
i stadsplaneringen från 1920-talet in i
1940-talet, avsatts som parkytor.
–– I områdets planeringstradition finns en
stor omsorg om de offentliga ytorna
genom regelbundet återkommande
platsbildningar och parkytor av hög
kvalitet.
–– I parkerna och på platserna är uppvuxna träd, inramade gräsytor, häckar,
bänkar, stenmurar, järnstaket et cetera
karaktärsskapande element. I branta
sluttningar är den skogslika, naturliga
karaktären med uppvuxna träd ett
signifikant drag.
–– I grannskapsområdena Skytteskogen
och Svalebo finns en butikslokal vid
gatan och i anslutning till denna en lättillgänglig park.

i n led n i n g

SAMMANFATTANDE
ANALYS, ATT TÄNKA PÅ:

–– Den ”utökade platsbildningen” med
grönska i väster, söder och öster är planerad för att ge luft och grönska runt
platsen för spårvagnshållplatsen.
–– Stiftelsebebyggelsen W Lundgren på
västra sidan av planområdet är ett
samkomponerat kvarter känsligt för
konkurrens i gaturummet.
–– Planområdet har medvetet planerats
som parkyta sedan 1920-talet.
–– Planområdets sluttande skogspark med
uppvuxna träd har höga upplevelsevärden och miljöskapande värden både på
platsen och som vy från håll.
–– Parkmiljön är lättillgänglig och öppen
vid Kungsladugårdsgatan och har flera
funktioner som social mötesplats nära
affären, många bänkar i västerläge,
möjligheter vara social/anonym/följa
årstider och naturliv, mycket varierad
växtlighet.
–– Planområdets park där berget är
framskjutet i stadsrummet bidrar med
en värdefull paus mellan olika stadsplanekaraktärer som mjukar upp mötet
mellan dessa.
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Ovan en vy från Slottsskogen mot Kungsladugårdsängen före bebyggande
omkring 1900-1910.

Nedan stadsplanen från 1876 framtagen av stadsingenjör Brandel.
Denna rutnätsplan genomfördes inte i utredningsområdet men Kungsladugårdsgatan fanns med som ett planerat huvudstråk mot söder, i kartan markerat
grönt. Den breda huvudgatan i nord-sydlig riktning är Älvborgsgatan. Det
aktuella planområdet ligger utanför kartan i sydöst.

Nuvarande Mariaplan
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På höjden skulle Kungsladugårdsskolan uppföras i
början av 1930-talet

Planområdet är beläget
utanför kartan nere i
söder

Kungsladugård före 1916
Stadsdelen har fått sitt namn efter Älvsborgs
Kungsladugård, som med tillhörande marker var
underställd Kronan. Kungsladugård ingick inte i
Göteborg förrän 1868 då Majorna och Kungsladugård införlivades med Göteborg. I markerna
ingick i den södra delen Slottsskogsområdet,
tidigare benämnt Sundshagen, som skulle iordningställas som allmän park. I söder tog Västra
Frölunda socken vid.

h i sto ri k

OMRÅDETS FRAMVÄXT
fram till 1900-talets början var området flack,
obebyggd jordbruksmark.

En första stadsplan upprättades 1876 av stadsingenjör Brandel. Det var en traditionell rutnätsplan
som utgick ifrån hamnen och de Carnegieska
bruken i norr och sträckte sig söderut i Majorna
och Kungsladugård. Planen genomfördes dock
inte så långt söderut som utredningsområdet och

Vy från Klintens trappor mot
öster år 1922. Gatunätet i
egnahemsområdet har börjat
läggas ut. I fonden syns
Slottsskogsbergen. Planområdet ligger utanför bild till
höger.
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Stadsplan 1921

Lilienbergs reviderade stadsplan för
Kungsladugård från
1921. Planområdet är
markerat blått.

Stadsplan 1922
Lilienbergs stadsplan
för planområdet,
Skytteskogen och
villaområdet i söder
1922. Planområdet är
markerat blått. Planområdet planerades
som entrépark framför
en planerad offentlig
byggnad på krönet av
Skytteskogens sluttning.
I Kungsladugårdsgatans södra fond i mötet
med den planerade
”ringvägen” österut
planerades också offentliga byggnader.

Det utbyggda området
på ett ortofoto från
1931. Planområdet
är inte bebyggt och
framträder tydligt som
en skogsklädd utlöpare
från Slottskogsbergen.
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1916-1930
LILIENBERG
1916 antogs den första stadsplan som omfattade
utredningsområdet i Kungsladugård. Den upprättades av stadsingenjör Albert Lilienberg. En
revidering av förslaget utfördes 1921. Året därpå,
1922 tog Lilienberg fram en stadsplan som omfattade det södra delarna av Kungsladugård som
även innefattade det nu aktuella planområdet. I
planen ingick en ”ringväg” österut som skulle förbinda Kungsladugård med Änggården, offentliga
byggnader i Kungsladugårdsgatans södra fond
och på höjden i Skytteskogsområdet ovanför det
nu aktuella planområdet med en entrépark nedanför. I stadsplanen från 1922 framträder en mer
organiskt formad bebyggelsestruktur anpassad
till den sluttande topografin.

Lilienbergs stadsplaneidéer
Albert Lilienberg var starkt influerad av den Österrikiske arkitekten och stadsplaneraren Camillo
Sitte. Sitte utgick i sina teorier bland annat från
att stadsplaneraren måste anpassa sig efter
förhållanden på platsen och efter människan.
Han menade också att de olika planerna behöver
vävas samman till en enhet.
När Lilienberg 1910 fick uppdraget att ta fram en
stadsplan för Kungsladugård såg han att uppgiften var komplicerad. Dels behövde han förhålla
sig till den befintliga rutnätsplanen i norr som
blivit delvis genomförd, dels var topografin varierande och spårväg skulle ingå i planen.
Lilienberg menade, att för att göra de rätvinkliga
stadsplanerna förnuftiga måste man ta hänsyn till
förhållandena på platsen; terrängen, trafiken, solen och vinden. Han förslag utgick från en grundstruktur med rektangulära kvarter men genom
förskjutningar av fasader och gator omvandlades
stadsrummen. Alla gator avslutades i någon form
av arkitektur eller platser, så att stadsrummen
skulle uppfattas som omväxlande och slutna till
sin karaktär (Källa: Bjur).

Terränganpassning
I de flacka delarna planerades regelbundna kvarter med vissa förskjutningar i gatusträckningarna
på bakgatorna för att skapa en intimare rumslighet. Huvudstråken som Kungsladugårdsgatan
planlades dock som raka, breda gator, ibland med
fondbyggnader eller som avslutning i en bebyggelseomgärdad plats eller torgyta, såsom vid
Mariaplan. I egnahemsområdets utkant åt väster
sluttar marken och här planerades istället slingrande gator och mer organiskt formade kvarter
anpassade till topografin.
Grönska
I Lilienbergs stadsplaneidéer ingick trädrader
utmed huvudgator, anlagda platsbildningar med
sittbänkar, planteringar, träd, skulpturer, springbrunn et cetera, inramade gräsytor och stenlagda
ytor i kombination med träd, stenmurar och
järnstaket.
Lilienbergs plan från 1916 genomfördes till större
delen men vissa detaljer ändrades. Redan i den
första stadsplanen från 1876 fanns en bred
nord-sydlig gata, Älvsborgsgatan. I Lilienbergs
plan var Älvsborgsgatan tillsammans med
Kungsladugårdsgatan områdets huvudstråk.
Viktiga tvärgående huvudstråk blev Mariagatan
samt Ståthållaregatan. Ståthållaregatan blev en
tydlig gräns mellan den norra och södra delen av
Kungsladugård.
Platsbildningar
I Lilienbergs planer bröts rutnätssystemet upp
och modifierades genom förskjutna och krökta
gator. I slutet av gator, eller där gator möttes planerades regelbundet platsbildningar av olika storlek, ibland framför en fondbyggnad i gatans slut.
Längs bakgatorna var platsbildningarna ofta små
men principen var densamma. Vissa centrala
platser som Mariaplan, där huvudgator möttes
lades ut som en nod, ett torg, ofta med park som
var inramad av bebyggelse (källa: Bjur).
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i n led n i n g
Ovan till vänster den breda Ståthållaregatan med rader av uppvuxna träd och gräsklädda, inramade ytor. Gatan skiljer den norra
delen av Kungsladugård med landshövdningehus från den södra delens egnahemsområde. Ovan till höger landshövdingehus vid
Svanebäcksgatan.

Nedan i övre raden egnahemsområdet omkring 190 och idag.
Nedersta raden, radhusen vid Kungsladugårdsgatan troligen omkring 1930 och idag.
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1916-1930
LILIENBERG
Landshövdingehus och egnahem
Landshövdingehus i norra delen
I det norra området mellan Karl Johansgatan och
Ståthållaregatan planerade Lilienberg storgårdskvarter och flera platsbildningar, både stramt rektangulära och mer oregelbundna. Älvsborgsgatan
utformades som en aveny med en monumental
avslutning kring Älvsborgsplan.
Utbyggnaden av den norra delen genomfördes
1917–36. Området bebyggdes främst med landshövdingehus och här uppfördes också stadsdelens skola i början av 1930-talet. Ett komplement
till bostadsbebyggelsen var det stora kolonistugeområdet som anlades 1915 i anslutning till
Slottsskogen.
Egnahem och stiftelseuppförda flerbostadshus
i söder
I området söder om Ståthållaregatan uppfördes
Kungsladugårds egnahem med radhus, parhus
och villor av trä. I Lilienbergs ursprungliga plan
från 1916 omgavs Kungsladugårdsgatan av villor.
Det ekonomiska läget var svårt och det rådde vid
tidpunkten kristider. Planförslaget reviderades
därför och villorna utmed gatan ersattes istället
med radhus. Området bebyggdes sedan i huvudsak 1922–25.
Social anda i bostadsbyggandet
I de svåra tider som rådde under 1910- och
1920-talen uppstod en filantropisk anda i bostadsbyggandet och flera stiftelser lät uppföra
bostäder för mindre bemedlade. I anslutning till
Ståthållaregatan placerades stiftelseuppförda
pensionärsbostäder i flerbostadshus.
I södra delen av Kungsladugård byggdes stiftelseuppförda flerbostadshus i tegel 1931 och 1940
av Stiftelsen Wilhelm Lundgrens minne respektive Julius Lindströms stiftelse.

De stiftelseuppförda flerbostadshusen.
Överst W
Lundgrens minne
omkring 1935.
Nederst J
Lindström på
1940-talet.
Notera bersån
med sittplatser i
mitten av Högsbogatan.
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Stadsplaneändring från 1922, planområdet
blåmarkarat. Planområdet framträder som
en entrépark flankerad av byggnader och
en offentlig byggnad på krönet med bakomliggande park. Byggnaden vänder sig
mot kvaretet i väster med det kommande
kvarteret för W Lundgrens minne. De
större, mörka byggnaderna i området var
tänkta som offentliga byggnader.

Stadsingenjörskontorets
karta från 1927. Här har planerna modifierats något, men
grundidén är densamma. En
entrépark med huvudbyggnad på krönet. Planområdet
markerat med blå pil.

16

Före 1922, Slottsskogen
Enligt Lilienbergs stadsplaner från 1916 med revidering 1921 ingick inte området söder om Högsbogatan/Sundhagsgatan. Båda gatusträckningar
var dock planerade med trädrader. Planområdet
markerades i stadsplanen som del av Slottsskogen och var en skogsklädd sluttning, en utlöpare i
sydväst från Slottskogsbergen.
Triangeltomten
Utmed sluttningen löpte den sneda Sundhagsgatan som i väster mötte Kungsladugårdsgatan.
Mellan gatorna skapades en triangulär yta. Den
förblev parkyta i planerna från 1916 och 1921 och
1922. I kartan från 1927 har en byggnad föreslagits på tomten.

Stadsplan 1922, offentliga ändamål
och park
1922 tog Lilienberg fram en stadsplan för området söder om söder om Högsbogatan/Sundhagsgatan. I anslutning till planområdet ingick
spårvagnshållplats och runt hållplatsen vidgas
gaturummet för att lämna plats för hållplatsen.
I planen ingick en ”ringväg” österut mot Änggården (nuvarande Margretebergsgatan), som skulle
förbinda Kungsladugård med Änggården. I planförslaget ingår villaområdet i söder, Skytteskogsområdet, den södra avslutningen på Kungsladugårdsgatan och ett område i södra Änggården.
I stadsplanen från 1922 framträder en organiskt
formad gatu- och bebyggelsestruktur anpassad
till den sluttande topografin. Områdets vackra
natur och grönska användes som en värdefull
resurs i stadsplaneringen.

h i sto ri k

PLANOMRÅDET FÖRE 1930
sens förvaltning, har den i planen delvis avsatts till
park. Den emellan detta parkområde och Säröbanan
belägna terrängen, vilken redan upplåtits för Slottsskogsvallen, har utlagts till offentligt område för att
kunna bebyggas i erforderlig utsträckning. Genom
den kontroll, byggandet av Slottsskogsvallen är
underkastad, torde garanti finnas för att vederbörlig pietet för den vackra naturen skall iakttagas för
bebyggandet.
För att skapa omväxling i planen samt arkitektonisk
fond för Kungsladugårdsgatan och ringvägen har i
deras korsning utlagts område för offentlig byggnad.”

Stadsingenjörskontorets karta 1927,
utveckling av 1922 års förslag
Planförslaget från 1922 har vidareutvecklats i
stadsingenjörskontorets karta från 1927. Grundtankarna kring planområdet är dock desamma,
i Skytteskogens västsluttning en entrépark med
ovanliggande offentlig byggnad på höjden och
bakom denna mot öster, en axialt orienterad park.

I förslaget beskrivs planområdet och södra avslutningen av Kungsladugårdsgatan:
”Byggnadskvarteren ha avsatts för olika ändamål,
varvid hänsyn tagits till för närvarande framkomna
behov, bla ett större antal friliggande enfamiljshus,
vilka här torde komma att bli begärliga. En del av
området är till sin natur tämligen karaktäriskt för
denna trakt. Belägen som den är invid Slottsskogen,
och för närvarande ställt under Slottsskogsstyrel-
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i n led n i n g
Ovan till vänster stadsplaneändring från 1938, Uno Åhrén. Här planläggs för
området Skytteskogen efter inspiration från Västra Torpa i Sävenäs.
Till höger det utbyggda området på ortofoto från 1960.Det aktuella planområdet
är markerat blått.
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Nedan Foto från 1940-talet vid Kungsladugårdsgatan med vy söderut. Skytteskogsområdet till vänster. Här syns det nyligen uppförda flerbostadshuset med butikslokal,
idag Ica Toppen.

Grannskapsenhet och hus i park mellan 1930- och 50-talen
Efterkrigstidens bostadssociala idéer
Ur de svåra förhållanden som rådde under Andra
världskriget föddes nya bostadssociala tankar i
stadsplaneringen. Sundhet, luft, ljus och grönska
var viktiga ledord.
Grannskapsenhet vid Skytteskogsgatan
Under stadsingenjör Uno Åhrén planerades
ett bostadsområde i Skytteskogen vid slutet av
1930-talet. Området lades ut som en grannskapsenhet med bostadslameller runt ett centralt
grönområde och villor runtom. Vid foten av
Skytteskogens västsluttning planerades en butik,
dagens Ica Toppen. Byggnaderna är uppförda i av
trä i 2 våningar. Lamellbyggnaderna uppfördes
för HSB enligt ritningar upprättade av S Wallander och N Lindberg 1942.
I Åhréns planer från slutet av 1930-talet och början av 1940-talet ingick också en vändslinga för
spårvägen nere i Kungsladugårdgatan.

h i sto ri k

1930-50-TAL
LJUS, LUFT OCH GRÖNSKA
Bostadshus vid Svaleboplatsen
Med inspiration från Västra Torpa byggdes bostadsområdet kring Svaleboplatsen 1948. Bebyggelsen ritades av samma arkitekter.
Stadsplan upprättades 1947 av Tage WilliamOlsson och bebyggelsen uppfördes av Göteborgs
Stads Bostads AB 1948–49.
Stadsdelens kyrka uppfördes 1959 på en av
Lilienberg planerad platsbildning i egnahemsområdet vid Oxhagsgatan, efter ritningar av A
Berglund.
Park i planområdet
I Uno Åhréns planer avsattes planområdets sluttning som parkmark liksom den triangulära ytan
i mötet mellan Kungsladugårds- och Sundhagsgatan. Byggnaderna i Skytteskogsområdet som
planerades mot sydväst placerades med sina
fasader vända mot stiftelsebyggnaden uppförd
av Stiftelsen Wilhelm Lundgrens minne tio år
tidigare. Enligt planens intentioner skulle byggnaderna dock inte dominera och placerades därför
inte i det mest exponerade läget i sluttningen
utan ett stycke indraget uppe på höjden.

1945 införlivades Västra Frölunda socken med
Göteborg. Det möjliggjorde en forsatt stadsplanering längre söderut i nuvarande Högsbo och
Frölunda.
Västra Torpa i Sävenäs, det första större
grannskapsområdet
Västra Torpa var det första området i Göteborg
där 1940- talets bostadssociala, stadsplanemässiga och arkitektoniska idéer prövades i stor
skala. Området lades ut med en öppen grönyta
omgärdad av låga lamellhus, och i utkanten ett
litet torg och en anslutande skola. Västra Torpa
byggdes i huvudsak ut åren 1946–48. Arkitekter
var N E Eriksson och E Ragndahl.
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Den vänstra
bilden planområdet sett
från väster
och den högra
bilden platsen
i söder vid J
Lindströms
stiftelsebyggnad och det
på 2010-talet
tillkomna flerbostadshuset.

Skytteskogsområdets
lamellhus.
Den vänstra
bilden visar
grannskapsområdets
kringbyggda
parkmiljö och
den högra
bilden den
västliga lamellen som skymtar nerifrån
planområdet.

Trappan från
planområdet
upp mot Skyttekogsområdet. Till höger
lamellhus
uppe i Skytteskogen.

Den vänstra
bilden visar
Ica Toppens
byggnad nere
vid Kungsladugårdsgatan.
Den högra bilden Sundhagsgatan sedd
från sydväst.
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PLANOMRÅDET EFTER
1930
1930- och 40-tal, allmäna ändamål
och park

rande läge, föreslås park”. Den triangulära tomten
avsattes som Område som inte får bebyggas.

Allmäna ändamål, 1932
I en planändring från 1932 finns tankar om att
tomterna där idag J Lindstöms stiftelsebyggnad
och tomten där bostadshuset från 2010-talet
ligger, skulle avsättas för byggnader till allmänt
ändamål. I den övre delen av planområdets sluttning föreslogs också en byggnad med allmänt
ändamål. Den triangulära tomten var avsatt som
allmän plats. Det vidgade gaturummet gjorde
plats för en vändslinga åt spårvägen.

Ica Toppen
Byggnaden planerades som en lamell vid foten
av Skytteskogens västsluttning invid Kungsladugårdsgatan för att försörja området med en butik.
Byggnaden uppfördes, liksom den övriga lamellbebyggelsen uppe i Skytteskogsområdet i trä i
två våningar. I bottenvåningen fanns butikslokal
och på övre planet bostäder.

1938 och 41, allmän park
Fram till att Skytteskogsområdets bebyggelse
planerades hade området betraktats som en
del av Slottsskogen. När Skytteskogsområdet
planerades sparades flera ytor som parkmark.
Det var dels parkmiljön inne i grannskapsenheten - en igenlagd mosse på toppen som avsattes som lekplats, och det aktuella planområdet
- västsluttningen och triangeltomten. Även den
branta sluttningen i nordväst ovanför den senare
tillkomna villabebyggelsen vid Sundhagsgatan.
I planbeskrivningen beskrevs sluttningen: ”De
högst belägna delarna där terrängen är starkt kuperad...och där bebyggelsen skulle få ett för domine-

Till vänster
förslag till
planändring
1932 med
byggnader
för allmänna
ändamål.
Den högra
bilden visar
Uno Åhréns
plan för Skytteskogsområdet 1941.
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i n led n i n g
Ovan till vänster planändringen för Sundhagsgatan från 1962 med det nua aktuella planområdet plåprickat. Till höger syns villabebyggelsen uppförd på ortofoto från
1970. Nedan planändringen för ett flerbostadshus i södra änden av Kungsladugårdsgatan från 2008. På ortofotot till höger från 2019 syns den uppförda byggnaden.
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Mindre förtätningar i befintlig struktur
1960-tal, villor vid Sundhagsgatan
Fram till omkring 1960 hade gatusträckningen
Högsbogatan-Sundhagsgatan planerats som
en eventuell kommande genomfartsväg mellan
Högsbo och Kungsladugård.
När Sundhagsgatan inte längre var aktuell som
vägreservat lades istället villatomter ut i en smal
remsa i sluttningen utmed gatans östra sida
genom en planändring från 1962. Tomterna var
sluttande och byggnaderna fick därför uppföras i
suterräng.
Planområdet
Planändringen för Sundhagsgatans östra sida
omfattade inte planområdet. Den triangulära
ytan liksom sluttningen inkluderades inte i försla-

h i sto ri k

1960- OCH 2000-TAL
KOMPLETTERINGAR
get och var fortsatt planerade som parkytor.

2000-tal, fondbyggnad i söder
I Kungsladugårdsgatans södra avslutning genomfördes en planändring 2008 för att möjliggöra
ett flerbostadshus. I planändringen tog man fasta
på Lilienbergs 1916- och 1920-talsplaner där
byggnader placerade i huvudgatornas fonder var
ett framträdande drag. Byggnaden utformades
i vinkel med putsade fasader och en gestaltning
som anknöt till den närmaste omgivningens
byggnadsgestaltning, Lundgrens stiftelsebostäder med funkiskaraktär.
Planområdet
Planområdet inkluderades inte i förslaget och
berördes inte av planändringen och var fortsatt
avsedda som park.
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Ovan det ungefärliga planområdet på ortofoto från 2019. Nedan till vänster
planområdet markerat rosa och till höger planområdets läge markerat med
blå prick. De bruna områdena på kartan till höger visar områden upptagna i
stadens bevarandeprogram; egnahemsområdet nedåt i bild och den smala
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remsan till vänster i bild villabebyggelsen utmed Sundhagsgatan. Till höger
bebyggelsen i Svalebo. Rött streckat område visar område av riksintresse för
kulturmiljövården. (källa: Stadsbyggnadskontoret).

Stadsdelens södra del ligger till största delen i
en dal som utgör fortsättningen på det sluttande
området från älven i norr. På dalens östra sida ligger Gråberget och Slottsskogen. På dalens västra
sida klättrar stadsdelen upp på sidan av Svalebo,
en ås vars krön är skogklätt. Längst i söder övergår det sakta sluttande området i små kullar där
stadsdelen Högsbo tar vid.

Planområdet
Det aktuella planområdet ligger vid den sydöstra
delen av Kungsladugårdsgatan och utgörs av en
gräs- och skogsbevuxen västsluttning av Skytteskogsområdet med uppvuxna träd. Planområdet
angränsar i norr Sundhagsgatan och innefattar en
triangulär yta som uppstår i mötet mellan denna
gata och Kungsladugårdsgatan. Den triangulära
ytan är gräsklädd med några träd och angränsar i
norr Kungsladugårdsgatans radhus- och villabebyggelse från 1920-talet. Mot söder angränsar
planområdet byggnaden som inhyser Ica Toppen,
en 1940-talsbyggnad med butikslokaler i bottenvåningen och ovanliggande bostäder. I öster
angränsar den aktuella sluttningen det lummiga
bostadsområdet Skytteskogen med dess fler-

n u l äg e

UTREDNINGSOMRÅDET
IDAG
bostadshus i lameller och villor uppförda under
1940- och 50-talen. Nedanför sluttningen i väster löper Kungsladugårdsgatan och på motsatt
sida i väster ett kvarter bebyggt med flerbostadshus i gult tegel uppförda för stiftelsen Wilhelm
Lundgrens minne år 1931.
I anslutning till planområdet möts flera olika
stadsplaneidéer och bebyggelseepoker; framför
allt Lilienbergs stadsplaner för trädgårdsstad från
1916 och 1921, 1940-talets planer med grannskapsenhet i Skytteskogsområdet samt 1960-talets villor i suterräng vid Sundhagsgatan.

Utredningsområdet
Utredningen omfattar ett utökat område som
sträcker sig ut i de omgivande områdena med
Kungsladugårdsgatan och egnahemsområdet från 1920-talet i norr, de stiftelseuppförda
flerbostadshusen i väster, och i söder och öster
Skytteskogsområdet och Svalebo medd grannskapsenheter och villabebyggelse från 1940och 50-talen. Egnahemsområdet med radhus,
villor och stiftelsebyggnader, liksom villorna vid
Sundhagsgatan är upptagna i stadens bevarandeprogram.
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Utbyggnadsepoker
1916-1930: Egnahemsområdet med radhus, villor och
parhus. Träbyggnader i 2 våningar.
1930-50-tal: Stiftelseuppförda flerbostadshus i 3 våningar i
gult tegel. Skytteskogens grannskapsenhet i 2 våningar. Villaområden i 1 och 2 våningar. Ica Toppen. Hus i park och grannskapsenhet i Svalebo i 3 våningar i gult tegel. Kungsladugårds kyrka
uppförs i 1 våning rött tegel i egnahemsområdet.
1960-tal: Villor vid Sundhagsgatan i 2 våningar i suterräng
2000-tal: Ett putsat flerbostadshus i söder i 4 våningar.
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1916-1930, Lilienbergs egnahemsområde
Egnahemsområdet byggdes ut med radhus,
villor och parhus. Byggnaderna är uppförda i
två våningar i trä och har klassicistiska detaljer.
Utmed Kungsladugårdsgatan byggs radhus som
har en sammanhållen placering utmed gatan så
att de bildar fronter till gatan. Utmed bakgatorna
uppförs fristående villor och parhus omgivna av
trädgårdar.

1930-1950-tal, Ljus luft och grönska
Under 1930- och 40- talen byggdes stiftelseuppförda flerbostadshus i södra delen av området,
på västra sidan om planområdet. Byggnaderna
uppfördes 1931 respektive 1940 av stiftelserna
Wilhelm Lundgrens minne och Julius Lindströms
stiftelse. W Lundgren är utformat som ett kvarter
och byggnadernas placering är indragna från
gatan så att förträdgårdar bildas. De är uppförda i
gult tegel med valmade, kopparklädda tak. J Lindströms stiftelsebyggnad är uppförd i tre våningar
plus källare, även den i gult tegel och med valmat,
tegelklätt tak. Byggnaden är placerad friare i sin
naturliga omgivning.
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UTBYGGNADSEPOKER
1959 uppfördes stadsdelens kyrka inne i egnahemsområdet på en platsbildning planerad av
Lilienberg. Kyrkan uppfördes i en våning i rött
tegel.

1960-tal, villor vid Sundhagsgatan
I samband med att en tidigare planerad genomfartsväg mellan Högsbogatan och Sundhagsgatan inte längre var aktuell, planlades 1962 för
villatomter utmed Sundhagsgatans östra sida.
Villorna uppfördes i suterräng i två plan och fick
ett sammanhållet arkitektoniskt uttryck karaktäristiskt för 1960-talet. Byggnaderna har flacka
pulpettak och indragna balkonger och är uppförda i rött tegel i kombination med trä.

2000-tal, fondbyggnad i kungsladugårdsgatans södra ände
Efter en planändring från 2008 uppfördes ett
flerbostadshus i Kungsladugårdsgatans södra
fond. Byggnaden har karaktärsdrag från funkis
med ljusa putsfasader i fyra våningar med förhöjd
sockel.

I anslutning till planområdet byggdes Skytteskogens grannskapsenhet och villaområde ut under
1940-talet. Grannskapsenheten uppfördes med
lamellbyggnader i trä i två våningar. Byggnaderna
centrerades kring en centralt belägen park. I
villaområdet uppfördes byggnaderna i en och
två våningar. Vid foten av Skytteskogsområdet
vid Kungsladugårdsgatan anlades en närbutik,
dagens Ica Toppen.
Vid slutet av 1940-talet byggdes i söder bostadsområdet Svalebo ut. Bebyggelsen uppfördes enligt tankarna om grannskapsenhet och med hus
i park, med lamellbyggnader omgivna av stora
grönytor. Byggnaderna uppfördes i fyra våningar
i gult tegel.
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Sluttande skogspark i Skytteskogen
I höjd med Sundhagsgatan vidgas Kungsladugårdsgatans gaturum till en plats, där den
indragna stiftelsebyggnaden med förträdgård i
väster och planområdets sluttande park bildar
gaturummets kanter.
Planområdet är en gräs- och skogsbevuxen
västsluttning som löper ut från Skytteskogen och
som avslutas vid Kungsladugårdsgatan. Skytteskogen är en kulle som sträcker sig österut och
fortsätter i Slottsskogens kullar. Sluttningen är
bevuxen med gräs och många unga björkar samt
i den norra delen flera uppvuxna ekar. Den låga
markvegetationen ger god sikt genom området.
Uppe på krönet ligger bostadsområdet Skytteskogen med lameller av flerbostadshus och villor
uppförda under 1940- och 50-talen. Ett av de
gula lamellhusen skymtar fram på bergskrönet
nerifrån Kungsladugårdsgatan och planområdet.
Vid foten av sluttningen finns rader av sittbänkar
utmed Kungsladugårdsgatan vända åt väster.
Några av trädens kronor höjer sig över bänkarna
och bidrar med skuggning, och de uppvuxna trädens stammar och kronor är rumsskapande. Vid
platsen breddas gaturummet och från platsen
har man med grönskan i ryggen överblick mot
Högsbogatan i väster och mot stiftelsebyggnaderna i gult tegel mittemot, Kungsladugårdsgatan
mot Margretebergsgatan i söder och Kungsladugårdsgatan och Sundhagsgatan mot norr. Här
finns ett upplevt lugn och en paus i stadsrummet
där många olika karaktärsdrag av bebyggelse
möts. Parksluttningen mjukar upp mötet och håller både isär och binder samman de olika karaktärsdragen.
I sluttningens nedre del finns ett tydligt, spontant
uppkommet gångstråk som bildar en genväg
från spårvagnashållplatsen belägen strax norrut,
mot trappan som leder upp mot bostadsområdet
Skytteskogen på höjden ovanför.
Den gröna triangulära tomten
Mötet mellan Kungsladugårdsgatan och den
sneda Sundhagsgatan bildar den sydöstra grän-
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PLANOMRÅDET
sen för Lilienbergs stadsplan från 1920-talet och
på andra sidan gatan de från 1960-talet tillkomna
villorna med homogent uttryck. Bebyggelsekaraktären på de båda sidorna av Sundhagsgatan
skiljer sig tydligt åt. I mötet mellan gatorna
finns en grön, triangulär tomt som är bevuxen
med gräs och några uppvuxna träd. Den gröna
ytan upplevs som en förlängning åt norr av den
trädbevuxna västsluttningen av Skytteskogen
och bidrar till att ge en paus i stadsrummet där de
olika bebyggelsekaraktärerna möts.
Återvinningsstation och trappa vid Ica Toppen
Direkt söder om den gröna sluttningen finns en
återvinningsstation och det vid gatan belägna
flerbostadshuset med butikslokal som uppfördes
i samband med Skytteskogsområdet, idag Ica
Toppen. Byggnaden är uppförd i två våningar
med träfasad. Mellan återvinningsstationen och
Ica Toppen löper en gatstensbelagd trappa upp
mot bostadsområdet Skytteskogen.

Specifikt för området
–– Planområdet bildar en grön paus i stadsrummet
som binder ihop och håller isär de angränsande,
mötande stadsplanekaraktärerna och bebyggelsen.
–– Möjlighet till paus och uppleva årstidernas växlingar. De uppvuxna träden bidrar med grönska
och skugga och är karaktärsskapande
–– Parken är öppen och lättillgänglig

–– Den skogsklädda sluttningen har karaktären av
en lund eller en bit av skog med god genomsikt
–– Träden bildar en mer organiskt grupperad fortsättning på Kungsladugårdsgatans regelbundna
trädrader
–– Sittbänkar vid den gröna sluttningen är lättillgängliga, många och ger möjlighet till paus och
möten
–– Anslutande bebyggelse i norr och söder är uppförd i två våningar med träfasader
–– Trappa upp till Skytteskogsområdet

–– Återvinningsstation och närhet till Ica
–– Nära spårvagnshållplatsen
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Ovan: Egnahemsområdet från väster 2010. Den breda, raka
Kungsladugårdsgatan är kantad av regelbunden radhusbebyggelse. Bakom dessa i väster det organiskt varierade
villaområdet.

Nedan syns radhusen från baksidan där de största trädgårdsytorna finns.

Den monumentalt utformade Kungsladugårdsgatans
karaktäristiska uppbyggnad;
Samlade husfronter, ofta med förträdgård, därefter trottoar och trädrad samt senare tillagd yta för cykelbana.
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Radhus vid Kungsladugårdsgatan
Kungsladugårdsgatan är utformad som en bred
aveny kantad av bebyggelse som vänder sina huvudfasader mot gatan. Norr om Ståthållaregatan
kantas gatan av landshövdingehus och stiftelsehus, söder om gatan av radhuslängor.
Radhusen är uppförda i två våningar med sammanhängande takfall av branta, tegelklädda
sadeltak. Fasaderna är klädda med träpanel eller
eternit.
Söder om radhusbebyggelsen, i höjd med planområdet vidgas gaturummet och här finns stiftelseuppförda flerbostadshus i väster och söder
som är indragna ett stycke från gatan.
Lilienbergs stadsplaneideer i dagens område
Gatustruktur och kvartersindelning
Kungsladugårdsgatan är planlagd som ett av
områdets huvudstråk. Gatan är utformad som
en trädkantad, bred och rak aveny med spårväg
i mitten och bilvägar vid sidorna och trottoarer
utmed husen. Dess karaktär av huvudgata är tydlig i stadsrummet. I området söder om Ståthållaregatan kantas gatan av regelbundet utformade
längor av radhus.
Radhuskvarteren har en symmetriksk, regelbunden utformning. Tomterna är långsmala med
byggnaderna placerade utmed Kungsladugårdsgatan och en trädgårdsyta bakom. Framför husen
med yta för små förträdgårdar.
Grönska
Kungsladugårdsgatan är planlagd med trädrader
på vardera sidan av gatan. Trädraderna är bevarade i dagens gatumiljö. Radhusen planerades
med förträdgård mot Kungsladugårdsgatan och
en långsmal trädgårdsyta mot gårdssidan. Idag
finns få förträdgårdar kvar i gaturummet mot
Kungsladugårdsgatan men trädgårdarna mot
baksidorna är bevarade.
Byggnader
I Lilienbergs ursprungliga plan från 1916 omgavs
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EGNAHEMSOMRÅDET
Kungsladugårdsgatan av villor. Planen reviderades på grund av dåliga ekonomiska tider och de
planerade villorna ersattes med radhus. Området
bebyggdes sedan i huvudsak 1922–25. Radhusen
ritades av H Jahnke, O Gerle, W Säfström m fl.
1921 lät staden uppföra en radhuslänga utmed
Kungsladugårdsgatan (kv 54:13–20) enligt ritningar av K Samuelsson.
Stråket längs Kungsladugårdsgatan omfattar 13
radhuslängor av trä i 2 våningar. Ursprungligen
var sadeltaken täckta med enkupigt tegel och
hade små dekorativa takkupor. Fasaderna var
klädda med lockpanel. Omfattningar, pilastrar,
lister och andra dekorativa detaljer var utformade
i klassicistisk stil. Fönstren hade sex rutor och
ibland fönsterluckor. Entrépartierna betonades
genom dekorativt utformade dörrar.
En del av fasaderna är idag förenklade genom
inklädning med eternit eller tilläggsisolerade och
klädda med ny träpanel och fönster är på sina
håll bytta. En stor del av byggnaderna har dock
träfasader med bevarade klassicistiska detaljer
som markerade hörn, fönsteromfattningar, portar
och listverk. Bebyggelsestrukturen är som helhet
mycket välbevarad i volymer och huvudsakligt uttryck och radhusområdet framträder som mycket
väl sammanhållet. De ursprungliga byggnadsvolymerna är bevarade och husraderna bildar
tydliga fronter utmed Kungsladugårdsgatan.

Specifikt för området
–– Radhusen bildar sammanhållna fronter
utmed Kungsladugårdsgatan
–– Kungsladugårdsgatans utformning som
bred, trädkantad aveny
–– Bebyggelse i 2 våningar med träfasader
och tegelklädda sadeltak och klassicistiska detaljer
–– Gatans uppbyggnad med byggnad, förträdgård trottoar och trädrad
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Ovan egnahemsområdet på flygfoto 2019 och i Lilienbergs
stadsplan från 1916. Den raka, breda Kungsladugårdsgatan
med regelbundna radhuslängor är en kontrast mot egnahemsområdets mer organiskt utformade gatustruktur och
bebyggelsemönster i väster. Områdets struktur och karak-
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tärsdrag är mycket välbevarade.
Nedan foton från området under 1930-och 1940-talen och
från idag. Nederst Klintens trappor som leder upp mot Svalebogatan.

n u l äg e

EGNAHEMSOMRÅDET
Villor och parhus på bakgatorna
Villaområdet ligger till största delen väster om
Kungsladugårdsgatan och har en omväxlande
gatubild i delvis kuperad terräng i sluttningenupp mot Svalebo. Byggnaderna är av trä och har
branta, tegeltäckta sadeltak.
För villorna fanns typritningar och de fick därför
en relativt enhetlig utformning men detaljernas
utseende varierar. Stadsbyggmästare E R Håkansson svarade för många av ritningarna.
Lilienbergs stadsplaneideer i dagens område

Byggnader
Bebyggelsen är generellt mycket välbevarad,
både till sin huvudsakliga struktur och de enskilda
byggnaderna. Flertalet byggnader har bevarade
volymer, fasader klädda med stående panel och
karaktärsdrag i 1920-talsklassicistisk stil.
Karaktäristiska detaljer är fasadernas markerade
listverk och hörn, fönster indelade i sex rutor,
omsorgsfullt utformade burspråk och förstukvistar med små dekorativa fönster, entréer med
omsorgsfullt utformade dörrar av trä med små
fönster. Trädgårdarna avgränsas med naturstenmurar, trästaket och häckar.

Gatustruktur och kvartersindelning
I stadsplanen utformade Lilienberg Kungsladugårdsgatan som en bred, rak aveny kantad av
regelbundna husrader som fronter. Bakgatorna
innanför fick en mer organisk karaktär med
smala, slingrande gator och variation i kvartersindelningen. Strukturen är mycket välbevarad och
upplevelsen av gaturummen och kvartersstrukturen är intim och varierad i egnhamensområdet.
De smala, slingrande gatorna öppnas regelbundet upp i små platsbildningar. Genom att gatorna
kröker eller är förskjutna är siktlinjerna korta och
de är ofta planerade med en byggnad i fonden.
Små platsbildningar bryter också upp kvartersstrukturen.
Grönska
Villaområdet är planerat med omgivande trädgårdar. Trädgårdsytorna är störst mot tomternas
baksidor. Trädgårdarna avgränsas med naturstenmurar, trästaket och häckar.
Små platsbildningar bryter upp kvartersstrukturen såsom i anslutning till kyrkan. Även där
gatustäckningar gör en krök har små grönskande
ytor planerats, som vid Oxhagsgatan/Klintens
väg. Dessa platser är miljöskapande, allmänna
platser som bryter upp kvartersstrukturen och
bidrar med paus och grönska i kvarteren. De omsorgsfullt utformade Klintens trappor leder upp
till den högre liggande Svalebogatan.

Oxhagsgatan
med en byggnad i fonden
och en liten
platsbildning
där gatan
gör en krök,
ett typiskt
karaktärdrag
för området.

Specifikt för området
–– Lummiga villamiljöer vid de smala
bakgatorna
–– Träbyggnader i två våningar med
branta, tegelklädda tak och klassicistiska detaljer
–– Trädgårdar med stenmurar, trästaket och häckar
–– Fondbyggnader i gatornas slut

–– Regelbundet återkommande, gröna
platsbildningar bryter upp kvartersstrukturen
–– Omsorgsfullt utformade platser
med naturstensmurar, gräsytor,
uppvuxna träd, trappor, etc
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Överst bostadskvarteret
uppfört av
Stiftelsen Lundgrens minne
1931. Bilden i
mitten till höger
visar kvarteret
från gårdssidan
omkring 1935.
Nederst och en
bildrad över till
höger visar J
Lindströms stiftelsebyggnad.
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Stiftelseuppförda flerbostadshus i
söder
I den filantropiska anda som rådde under
kristiderna under Första och Andra Världskrigen etablerades stiftelser som lät uppföra
bostäder för sämre bemedlade. I södra delen av
Kungsladugård uppfördes två stiftelseuppförda
flerbostadshus; 1931 och 1940 efter två mindre
stadsplaneändringar.
Stiftelsen Wilhelm Lundgrens minne
W Lundgren var i början av 1900-talet direktör i
göteborgsrederiet Transatlantic. Stiftelsen tillkom
genom en donation av fru Martina Lundgren och
1931 uppförde stiftelsen ett kvarter med flerbostadshus avsedda för sjöfolk. Det ritades av W
Matsson och S Steen.
Karaktärsdrag
Kvarteret möjliggjordes genom en stadsplaneändring från 1929. Byggnaderna uppfördes i
gult tegel och natursten med tre våningar och
valmade plåttak i koppar. Bebyggelsen bildar ett
halvslutet kvarter i en U-form. Byggnadernas
placering är indragna från gatan så att det bildas
förträdgårdar med gräsytor framför. I mitten av
kvarteret finns en gård med planteringar och
springbrunn.
Anläggningen är en samkomponerad helhet. Den
är mycket välbevarad och präglas arkitektoniskt
av brytningstiden mellan klassicism och modernism. Fasadernas våningsindelning förstärks

n u l äg e

STIFTELSEUPPFÖRDA
FLERBOSTADSHUS
genom horisontella markeringar i teglet. Byggnaderna har omsorgsfullt utformade, klassicistiska
detaljer som balkongfronter, portar, fönsteromfattningar och dekorativa naturstensdetaljer.
Fönstren har ett modernistiskt uttryck genom
dess ospröjsade två lufter. På gården finns omsorgsfullt anlagda planteringar, springbrunn m m.
Julius Lindströms stiftelse
Stiftelsen som grundades 1876 tillkom för att bereda fria bostäder åt ”Pauvres honteux”, tidigare
välbärgade som hamnat på obestånd.
1940 uppfördes byggnaden i 3½ våningar i sutteräng, även denna i gult tegel, ritad av Göteborgs Drätselkammares Arkitektbyrå. Det är en
fritt belägen byggnad uppförd i vinkel på något
sluttande mark.
Karaktärsdrag
Julius Lindströms stiftelsebyggnad är liksom W
Lundgren byggd i tre våningar med valmat tak
och har gula tegelfasader med regelbunden fönstersättning. Byggnaden omges av öppna gräsytor
och fritt växande träd. Byggnaden är anpassad
efter den sluttande topografin och har uppförts i
suterräng. Den har ett mer modernistiskt uttryck
med fasader utan dekor. Utmärkande detaljer är
sockeln och dörromfattningen i natursten.
Byggnadens placering och relation till sin omgivning anknyter till 1940-talets byggande med ”hus
i park” samtidigt som den arkitektoniskt samspelar med
stiftelsen W
Lundgrens
minne.
Specifikt
för
området

Specifikt för området
–– Stiftelsebyggnader uppförda i gult tegel i
tre våningar med valmade tak
–– W Lundgrens minne är en samkomponerad helhet i ett kvarter med stor
omsorg om byggnader och gårdsmiljö.
Byggnaden inordnar sig i Lilienbergs
kvartersstruktur men indragen placering

–– J Lindströms stiftelsebyggnad ansluter
till 1940-talets byggande och är inordnad i den sluttande topografin med
omgivande grönska och uppvuxna träd
–– Byggnadens L-form följer både Högsbogatan och Kungsladugårdsgatan
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Överst området på ortofoto från 2010. Den centralt belägna
parkmiljön i Skytteskogsområdets grannskapsenhet med
omgivande bostadslameller är tydligt framträdande. Ovan
bostadslamellerna i sin gröna omgivning. Nedan till vänster
villaområdet med uppvuxna träd. Till höger Ica Toppen från
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Kungsladugårdsgatan. Byggnaden ingick i planeringen av
Skytteskogsområdet och har en bevarad 1940-talskaraktär.

Grannskapsenhet och villaområde
De sociala ambitionerna i bostadsbyggandet som
synts i de tidigare uppförda stiftelsebyggnaderna
utvecklades ytterligare under efterkrigstiden
under 1940- och 50-talen. Ett bostadspolitiskt
program antogs med mål att åstadkomma sunda
och praktiska bostäder med tillgång till ljus, luft
och grönska. Det handlade både om sociala,
stadsplanemässiga och arkitektoniska idéer i
bostadsbyggandet.
Det första större området i Göteborg som planlades enligt de idealen var Västra Torpa i stadsdelen Sävenäs. Området planerades enligt de
då moderna stadsplaneidéerna som en ”grannskapsenhet” med bostäder, torg, skola, barnstuga
m m och byggdes i huvudsak ut åren 1946–48.
Stadsplan och byggnader utformades av arkitekten N E Eriksson och E Ragndal och omfattade
lamellhus som ramar in ett rymligt ”grönområde”,
ett litet centrum, barnstuga och skola.
Bebyggelsen i Västra Torpa kom att inspirera den
dåvarande stadsplaneingenjören Uno Åhrén vid
utbyggnad av bostadsområden i södra Kungsladugård. 1938-41 tog han fram en planändring för
bostadsområdet Skytteskogen med Västra Torpa
som förebild. Den första planändringen som rör
området är från 1938 och omfattar bebyggelse
mellan Sundhagsgatan-Slottsskogsgatan-Margretebergsgatan. Planen föreslår liksom i Torpa
Bebyggelse med korta huslängor och fristående
en- eller tvåfamiljshus. Ur planbeskrivningen: ”De
högst belägna delarna där terrängen är starkt kuperad, och där bebyggelse på grund av höjden skulle
få ett i förhållande till omgivningen dominerande
läge, föreslås användas till park”. Det som åsyftas
är höjden Skytteskogen och sluttningen med det

Specifikt för området
–– Ljus, luft och grönska som viktiga stadsplaneringsidéer
–– Lamellhus och villor i två våningar

–– Grannskapstanken med grönområde
nära
–– IcaToppen ingick i planen
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SKYTTESKOGEN
nu aktuella planområdet, som medvetet skulle
användas som park i stadsbilden.
Planförslaget reviderades något med hänsyn till
det kärva ekonomiska samhällsläget, och den föreslagna villabebyggelsen som planlades runtom
grannskapsenheten utökades på bekostnad av
den tidigare planerade allmänna platsen uppe i
Skytteskogsområdet. Motivering till detta var att
platsen ligger nära Slottsskogen och att man där
hade tillgång till stora parkytor.
Ica Toppen
Vid Kungsladugårdsgatan intill spårvagnsstationen föreslogs ett byggnadsområde med handelsändamål (nuvarande Ica Toppen), då butiker
saknades i området. Butikslängan föreslogs med
övervåning av bostäder. Byggnaden är välbevarad.
Bebyggelsen vid Skytteskogsgatan
Uppe på höjden vid Skytteskogsgatan uppfördes
lamellhus av trä i 2 våningar grupperade kring en
central parkyta med gräsmattor, träd, lekplats
och en liten damm. De uppfördes för HSB enligt
ritningar upprättade av S Wallander och N Lindberg 1942.
Området är välbevarat sedan uppförandet. Byggnadernas yttryck har förändrats genom genom
tilläggsisoleringar och plåtinklädda fasader på
1970-talet men bebyggelsens volymer, uttryck
och Specifikt
områdets planering
tydligt avläsbara. Den
för ärområdet
centrala grönytan Skytteskogen är miljöskapande
med sin damm, gräsytor, träddungar, lekplats
och lite odling. Ica Toppen är välbevarad både till
sin arkitektoniska karaktär och som funktion av
närbutik i Kungsladugård och Skytteskogen.

–– Den centrala parkmiljön och uppvuxna
träd är karaktärsskapande
–– Den centrala parkmiljön nås endast via
smala gångvägar mellan flerbostadshusen
–– Det aktuella planområdet avsattes medvetet som parkområde
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Överst bostadsområdet sett på ortofoto från 2010. Centralt
i området syns grönytan Svaleboplatsen med sin förskola. På
bilderna ovan syns byggnadernas omgivande grönska och
anpassning till befintlig topografi och husgavlarnas gruppering utmed Högsbogatan.
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Nedan den lilla grönytan i korsningen Blåvalsgatan/Högsbogatan med sin butikslänga, idag med bageri och pizzeria.
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SVALEBO
Grannskapsenhet och hus i park
Sunda bostadsområden med tillgång till ljus, luft
och grönska var också ambitionen vid planläggningen av området med flerbostadshus i Svalebo,
den sydliga utposten av Kungsladugård vid gränsen mot Högsbo. Även här hämtades inspiration
från Västra Torpa, där de nya tankarna kring
stadsplanering nyligen hade genomförts.
En stadsplan upprättades 1947 av T WilliamOlsson och bebyggelsen uppfördes av Göteborgs
Stads Bostads AB 1948–49. Arkitekter var liksom
i Västra Torpa N E Eriksson och E Ragndahl.
Bebyggelsen planerades som lameller av flerbostadshus orienterade i nord–sydlig riktning.
Mitt i området ligger Svaleboplatsen och intill
korsningen Blåvalsgatan/Högsbogatan finns en
öppen grönyta och en liten butikslänga.
Byggnaderna är uppförda i tegel i 3 våningar med
sadeltak. Fasaderna är klädda med gul spritputs,
slätputs eller gult tegel och har burspråk med
profilerade understycken samt dekorativt utformade taklister. Sadeltaken är täckta med rött
tegel. Karaktäristiska detaljer är vita fönster med
mittpost och utan spröjsar, glasade entrédörrar
av trä med profilerade omfattningar av natursten
och utanpåliggande balkonger med räcken av
korrugerad plåt. Vid några husgavlar ligger garagelängor med gul liggande träpanel. I anslutning

till fasaderna finns anordnade planteringar men
i övrigt är byggnaderna placerade i en sluttande
terräng och anpassade till den. Byggnaderna
omges av stora gräsytor med uppvuxna träd.
Miljön som helhet är mycket välbevarad både till
sin bebyggelsestruktur, omgivande grönska och
de enskilda byggnaderna. Butikslokalen med anslutande parkyta används fortfarande, dock med
annat innehåll av pizzeria och brödbutik.

Specifikt för området
–– Ljus, luft och grönska är centrala
planeringsideal i området
–– Lamellbyggnader i tre våningar med
tegelklädda sadeltak och fasader i
gult tegel eller puts
–– Byggnader anpassade till den sluttande topografin
–– Stora gräsytor och uppvuxna träd
omger bebyggelsen

Karaktäristiska byggnadsdetaljer.
Ospröjsade
tvåluftsfönster, burspråk
med utkragande murat
understycke
och mönstermurade
listverk.
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Villor vid Sundhagsgatan

Ett flerbostadshus i söder

Sundhagsgatan planerades i början av 1940-talet
som en kommande genomfartsväg för bil och
avsattes i stadsplaneringen som ett vägreservat.
Tankarna kom dock att ändras och vid en planändring från 1962 lades sluttningen utmed
Skytteskogsberget ut för generöst tilltagna villatomter. Villorna utfördes med ett sammanhållet formspråk i 2 plan i suterräng. Byggnaderna
är uppförda med fasader i gult eller rött tegel i
kombination av trä. De har flacka pulpettak, stora
fönsterband och indragna balkonger i hela fasadens bredd. Mot baksidan terrasser.

Omkring 2010 uppfördes ett flerbostadshus i
Kungsladugårdsgatans södra fond/hörnet mot
Margretebergsgatan efter upprättandet av en
liten detaljplan 2008. Hörntomten var enligt
planförslaget från 1932 avsedd för allmänt eller
allmännyttigt ändamål. Detaljplanen förhöll sig
medvetet till Lilienbergs idéer om att i huvudstråken placera en fondbyggnad. Ur planbeskrivningen:
”Förslaget tar fasta på den ursprungliga planens
tanke om ett fondmotiv i slutet av Kungsladugårdsgatan och anpassas i skala till gaturummet och den
intilliggande tegelbyggnaden”.

Gränsen mellan två stadsplaner är idag tydlig i
Sundhagsgatan. Utmed den västra sidan finns
villabebyggelse med karaktärsdrag från 192040-tal som planlades av Lilienberg och anknyter
till egnahemsområdet väster om Kungsladugårdsgatan. Utmed den östra sidan vid foten
av Skytteskogshöjden ligger villabebyggelsen
från 1960-talet med välbevarad, sammanhållen
gestaltning.

Motstående sida: De två översta raderna visar Sundhagsgatan. De två sidaorna av gatan har olika karaktär där det
är tydligt att de är tillkomna under 1920-30-tal respektive
1960-tal. Villorna utmed den östra sidan har en tydligt sammanhållen karaktär.
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KOMPLETTERINGAR

Byggnaden är uppförd med förhöjd sockelvåning och 4 ½ våningar i suterräng med ljusa
putsfasader. Byggnaden är placerad i vinkel och
anknyter arkitektoniskt till den intilliggande J
Lindströms stiftelsebyggnad. Byggnaden är
placerad i Kungsladugårdsgatans södra fond och
framstår som fondbyggnad som relativt nedtonad arkitektoniskt. Byggnaden knyter dock väl an
till den intilliggande stiftelsebyggnaden. Framför
byggnaderna finns uppvuxna tallar och ytor för
angöring, parkering och service. Mot baksidan en
skogsbevuxen kulle.
De två nedersta raderna samt bilden nedan visar fondbyggnaden vid Kungsladugårdsgatan tillkommen i början av
2010-talet. Byggnaden anknyter arkitektoniskt till den intilliggande J Lindströms stiftelsebyggnad från 1940.
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Specifikt för planområdet
–– Området bildar en grön paus i stadsrummet som binder ihop och håller isär de
angränsande, mötande stadsplanekaraktärerna och bebyggelsen. Här kan man
stanna upp och uppleva årstidsväxlingar
–– Planområdets sluttning och triangeltomt
är båda medvetet planerade som park.
Skogssluttningen fungerar som entrépark
från Kungssladugårdsgatan till det högre
belägna Skytteskogsområdet
–– De uppvuxna träden bidrar med grönska
och skugga och är rumsskapande
–– Parken är öppen och lättillgänglig

–– Den skogsklädda sluttningen har karaktä-

Egnahemsområdet
Specifikt för radhusområdet
–– Radhusen bildar sammanhållna fronter
utmed Kungsladugårdsgatan
–– Kungsladugårdsgatans utformning
som bred, trädkantad aveny
–– Gatans uppbyggnad med byggnad,
förträdgård trottoar och trädrad
–– Till volym och gestaltning välbevarad
bebyggelse i 2 våningar med träfasader, tegelklädda sadeltak och klassicistiska detaljer

ren av en lund eller en bit av skog
–– Träden bildar en mer organiskt grupperad fortsättning på Kungsladugårdsgatans regelbundna trädrader
–– Sittbänkar vid den gröna sluttningen är
lättillgängliga, många och ger möjlighet till paus och möten
–– Anslutande bebyggelse i norr och
söder är uppförd i två våningar med
träfasader
–– Trappa upp till Skytteskogsområdet

–– Återvinningsstation och närhet till Ica
–– Nära spårvagnshållplatsen

Specifikt för villaområdet
–– Lummiga villamiljöer vid de smala bakgatorna
–– Träbyggnader i två våningar med branta,
tegelklädda tak och klassicistiska detaljer
–– Större individuell variation i byggnadernasSpecifikt
utformning än
radhusen
för
området
–– Trädgårdar omgärdar byggnaderna med
stenmurar, trästaket och häckar
–– Fondbyggnader i gatornas slut

–– Regelbundet återkommande, gröna
platsbildningar bryter upp kvartersstrukturen
–– Omsorgsfullt utformade platser med
naturstensmurar, gräsytor, uppvuxna
träd, trappor, etc

Specifikt för de stiftelseuppförda bostäderna
–– Flerbostadshus i gult tegel i tre våningar
med valmade tak klädda med koppar
och rött tegel
–– W Lundgrens minne är en samkomponerad helhet i ett kvarter med stor
omsorg om byggnader och gårdsmiljö.
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–– Byggnaden inordnar sig i Lilienbergs
kvartersstruktur men byggnaderna är
indragna från gatan så att förträdgård
bildas
–– J Lindströms stiftelsebyggnad ansluter
till 1940-talets gestaltning
–– inordnad i den sluttande topografin med
omgivande gräsytor och uppvuxna träd
–– Byggnadens L-form följer både Högsbogatan och Kungsladugårdsgatan
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SAMMANFATTADE
SÄRDRAG
Specifikt för området
Specifikt för Skytteskogen

Specifikt för Svalebo

–– Ljus, luft och grönska som viktiga
stadsplaneringsidéer

–– Ljus, luft och grönska är centrala
planeringsideal i området

–– Lamellhus och villor i två våningar.
Något förändrade men som helhet är
området välbevarat

–– Lamellbyggnader i tre våningar med
tegelklädda sadeltak och fasader i
gult tegel eller puts

–– Den centrala parkmiljön och uppvuxna träd är karaktärsskapande

–– Byggnader anpassade till den sluttande topografin

–– IcaToppen ingick i planen och har
samma utseende och funktion idag

–– Stora gräsytor och uppvuxna träd
omger bebyggelsen

–– Det aktuella planområdet var medvetet planlagt som parkområde

–– Central park med lameller runt utformad som grannskapsenhet

–– Grannskapstanken med grönområde
nära

–– Butikslokal belägen vid Högsbogatan
med intilliggande, gräsklädd parkyta

–– Det centrala grönområdet nås endast
via smala gångvägar mellan flerbostadshusen

Specifikt för villorna vid
Sundhagsgatan
–– Samlad placering utmed östra sidan
av gatan och sammanhållen gestaltning
–– Byggnader uppförda i suterräng i
rött/gult tegel i kombination med trä
och stora fönsterpartier och infällda
balkonger.

Specifikt
förför
2000-talets
Specifikt
området
fondbyggnad i söder

Specifik

–– En medveten ambition att anknyta till
Lilienbergs idéer med fondbyggnad
–– Putsad byggnad i 4 våningar i suterräng med förhöjd sockel som anknyter till intilliggande stiftelsebyggnad
–– L-form som förhåller sig till Kungsladugårdgatans krökning

–– Tydlig stadsplanegräns i gatan. Den
västra sidan anknyter till egnahemsområdet väster om Kungsladugårdsgatan.
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analys

Stadsplanestrukturer, 192030-tal
Bebyggelsens placering
Fondbyggnad
Kvartersbyggnad
Planerad platsbildning, ofta med park
Breda huvudstråk
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Planerad genomfartsväg

1920-30-tal

Egnahemsområdet
Planstruktur
Egnahemsområdets strukturella uppbyggnad
upplevs som mycket omsorgsfullt och medvetet
komponerad med väl sammanhålna men även
varierade och upplevelserika stadsrum. Kontrasten
är stor mellan å ena sidan de breda, trädkantade huvudgatornas karaktär av avenyer, och å andra sidan
de smala, slingrande bakgatorna i villaområdet. De
förskjutna och krökta bakgatorna med små platsbildningar och fondbyggnader är ett framträdande
drag som är mycket tydligt i området.
I söder vidgar sig gaturummet för att få rum
med spårvagnshållplats och tidigare planerad
vändslinga. W Lundgrens minne är något indragen
på tomten i relation till gatan. Parkytorna på den
östra sidan som innehåller planområdet bidrar
starkt till det vidgade gaturummet och till skapande
av en platsbildning i öster. Den plats med uppvuxna
tallar i söder som finns framför J Lindströms stiftelsebyggnad bidrar till det utökade gaturummet och
upplevelsen av en grön platsbildning mot söder.
Grönska och platsbildningar
Egnahemsområdet präglas som helhet och i detaljer
av en omsorgsfull, medveten gestaltning som
skapar variation i stadsrummen och en intim, grön
rumslighet. Inom egnahemsområdet är grönskan
ett ytterst framträdande karaktärsdrag. Utmed
huvudstråk finns trädrader och anlagda gräsytor,
ibland med anordnade sittplatser och omsorgsfulla
inramningar i form av beråser, naturstensmurar,
järnkedjor eller låga smidesstaket. Utmed Kungsladugårdsgatan finns i vissa delar gräsytor i spårvägen och utmed radhusen ofta förträdgårdar. De
största trädgårdsytorna vetter mot baksidorna.
Inom villaområdet omges byggnaderna av lummiga
trädgårdar. Kvartersstrukturen bryts regelbundet
upp av gröna platsbildningar med omsorgsfull gestaltning. Också här är naturstensmurar, inramade
gräsytor, uppvuxna träd och planteringar en del av
strukturen.
De välkomponerade gröna platserna och uppvuxna
träden fungerar som en viktig paus och skapar
variation i stadsrummet. Det finns en stor omsorg
om de offentliga ytorna och grönskan. De bidrar
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med lugn och stillhet och har en funktion av att
binda samman och hålla isär bebyggelseområden
och ”mjuka upp” mötet mellan olika karaktärer och
gaturum.
Bebyggelse
Radhusbebyggelsen utmed Kungsladugårdsgatan
utgör en väl sammanhållen helhet som ramar in
gatans sidor. De enskilda byggnaderna är varierade i
kulörer och material men hålls samman av volymer,
takform, placering på tomten och de sammanhållna
fasadliven invid gatan. Villabebyggelsen har större
individuell variation än radhusen men har sammanhållna höjder, material och klassicistiska karaktärsdrag. Bebyggelsen är som helhet mycket välbevarad
till sitt uttryck.

De stiftelseuppförda flerbostadshusen
i söder
W Lundgrens minne är en samkomponerad helhet
som både inrättar sig i Kungsladugårdsgatan men
med ett något indraget läge från gatan så att en förträdgård bildas. Det indragna läget möter på västra
sidan planområdets utskjutande parksluttning. Avstånd till spårvagnshållplatsen hålls naturligt genom
detta grepp. De tre sammanbyggda huskropparna
har utsmyckning i klassicistisk karaktär men även
förenklade karaktärsdrag i en övergång mot funktionalism, som de ospröjsade tvåluftsfönstren. Byggnaderna avviker i karaktär mot egnahemsområdet
och och det större kvarteret står som en solitär
genom den gula tegelbebyggelsen i tre våningar och
valmade, gröna plåttak av koppar.
J Lindströms stiftelse anspelar mycket i sin gestaltning på den tidigare stiftelsebyggnaden W Lundgrens minne genom det gula teglet, tre våningar och
valmade tak. Det arkitektoniska uttrycket är dock
mycket förenklat och anluter till 1940-talets karaktärsdrag med odekorerade fasader. Endast portalen
accentueras med naturstensinramning. Byggnaden
är uppförd i vinkel som både ansluter till Kungsladugårdsgatan och Högsbogatan, och den förhåller sig
på ett annat sätt till sin omgivning än W Lundgrens
minne. Den är inpassad i en befintlig, sluttande
topografi genom suterräng och omges av öppna
gräsytor och uppvuxna träd. Öster om byggnaden
finns angöring, parkering och en liten platsbildning
med tallar.
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Stadsplanestrukturer,
1940-2000-tal
Bebyggelsens placering
Fondbyggnad
Planerad platsbildning, ofta med park
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1940-2000-tal
Svalebo

Planstruktur, grönska och platsbildningar
Området innehåller ett större bestånd av flerbostadshus uppförda som lameller i gult tegel och puts. Även
i Svalebo är planstrukturen och bebyggelsemönstret
tydligt avläsbara. Tankarna om ljus, luft och grönska
mellan husen är framträdande. Området är mycket
välbevarat till sin struktur med bebyggelse tydligt inpassad i sin sluttande topografi. Byggnadslamellerna
omges av generösa parkytor med gräsmattor och
uppvuxna träd. I Området finns två planerade stora
grönytor kringbyggda med lameller, Svelaboplatsen
uppe i sluttningen och nere på flack mark vid Delfingatan. I anslutning till Blåvalsgatan ligger en tidstypisk,
låg butikslänga i anslutning till en gräsklädd sluttning.
Bebyggelse
Byggnaderna är mycket välbevarade med bevarade
fasadmaterial och arkitektoniskt uttryck. Byggnaderna har omsorgsfullt utformade burspråk och
mönstermurning i takfoten och många bevarade
entréportar av trä.

Skytteskogen
Planstruktur
Skytteskogsområdet har villa-och lamellhusbebyggelse grupperade kring en central parkmiljö. Området
med flerbostadshus i lameller ligger högst upp på
Skytteskogens platå. Lamellhusen är förlagda runt
parken och smala gångvägar leder in i grönområdet.
På bergets slänter norr respektive söder om denna
grannskapsenhet ligger villatomter omgivna av trädgårdar och uppvuxna träd. Området framstår strukturellt som mycket välbevarat. Bebyggelsens placering
i landskapet är orienterad utifrån tankarna om ljus,
luft och grönska. Grannskapsenheten med byggnader
grupperade kring den centrala parkmiljön skapar en
egen enhet där byggnaderna vänder sina långsidor
mot parken.
Grönska och platsbildningar
Den medvetet planlagda centrala parken Skytteskogen har plana gräsytor, en liten damm, dungar med
uppvuxna träd, lekplats och en liten odling i pallkragar. Parken inramas av flerbostadshusen och kan
upplevas som privat/halvprivat. Villornas placering
följer gatornas sträckningar och har sina största
trädgårdsytor mot baksidorna. Miljön är kuperad och
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flera byggnader ligger på naturtomter med karaktärsskapande, uppvuxna träd. Planområdet med sin
gröna, sluttande park är en länk mellan Kungsladugårdsgatan och bostadsområdet uppe på höjden.
Bebyggelse
Villabebyggelsen har individuella variationer men har
gemensamma karaktärsdrag hämtade i 1940- och
50-tal. Bebyggelsen är uppförd i 1 till 2 plan, ibland i
suterräng. Lamellbyggnaderna har tilläggsisolerats
och fasaderna har klätts med plåt men de huvudsakliga karaktärsdragen i volymer och gestaltning är
tydligt avläsbara.

Planområdet
Parkytan sluttar från Kungsladugårdsgatan upp mot
Skytteskogsområdet. Parken har låg markvegetation
med god genomsikt och många uppvuxna björkar och
i norra delen flera ekar. Parken har karaktären av en liten lund. Flera parkbänkar utmed en bred trottoar ger
möjlighet till paus och möten. Parken är lättillgänglig
från Kungsladugårdsgatan. Härifrån har man, med
grönskan i ryggen god överblick mot söder, väster
och norr. Den plana triangeltomten i norr med gräs
och uppvuxna träd bildar en förlängning av parkmiljön. Både den sluttande parken och triangeltomten är
medvetet planlagda som park.

Sundhagsgatan
Villabebyggelsen vid Sundhagsgatan är planerad på
en smal tomtremsa utmed gatans östra sida, nordvästsluttningen av Skytteskogsområdet. Tomterna
är sluttande och samtliga villor är uppförda i två
plan i sutteräng. Byggnadernas gestaltning har ett
sammanhållet, välbevarat uttryck karakteristiskt
för 1960-talet. Villorna är uppförda med fasader i
rött och gult tegel i kombination med trä och stora
fönsterpartier mot gatan och baksidan. Mot framsidan har byggnaderna långa, indragna balkonger i hela
fasadens längd och mot baksidan en terrass.

Fondbyggnaden i söder
Vid planeringen av byggnaden hade man en tydlig
ambition att anknyta till Lilienbergs stadsplan med
fondbyggnad i slutet på huvudgator. Till sin karaktär
är byggnaden funkisinspirerad med ljust putsade
fasader åt norr och öster. Byggnaden är uppförd i suterräng i 4 våningar och anknyter arkitektoniskt också
till den intilliggande stiftelsebyggnaden J Lindström
från 1940 i gult tegel.
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Egnahemsområdet
Planstruktur

–– Breda, raka huvudgator uppbyggda med
alléträd och gräsytor
–– Smala, slingrande bakgator anpassade
efter sluttande topografi
–– Kvartersstruktur som regelbundet bryts
upp av små eller stora, gröna platsbildningar
–– Fondbyggnader och platser i slutet av
gator
–– Stor omsorg och hög kvalitet på offentliga
ytor och platser
–– Sammanhållna fasader kantar huvudstråken
–– Stadsplanering för spårväg, gång, häst och
vagn eller cykel, inte bil

Grönska och platsbildningar

–– Kvartersstrukturen bryts upp av regelbundet återkommande, gröna platsbildningar
–– Omsorgsfull gestaltning där uppvuxna
träd, gräsytor, stenlagda ytor, naturstensmurar, häckar, järnstaket, skulptur, springbrunn et cetera samt sittbänkar är karakteristiska inslag
–– Platser i fonden av huvudgata, ofta i anslutning till fondbyggnad

Bebyggelse

–– Träbebyggelse i två våningar

–– Stiftelsehus i tre våningar i gult tegel

–– Radhus, parhus, villor och flerbostadshus
–– Klassicistiska karaktärsdrag. Enstaka inslag av 1940-tal/funktionalism i söder
–– Branta, tegelklädda sadeltak, enstaka
valmade tak
–– Samlad placering av byggnader i relation
till gata
–– Stiftelsebyggnader är samkomponerade
enheter med planteringar och gårdar,
sträcker sig ibland över hela kvarter
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–– Lummiga trädgårdar med karaktärsskapande, uppvuxna träd och de största
ytorna mot baksidan och ibland förträdgårdar
–– Stenmurar, järn- och trästaket är karaktäristiska inslag
–– Övergripande omsorgsfull gestaltning
med hög detaljeringsgrad
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SÖDRA KUNGSLADUGÅRD
SPECIFIKA DRAG
Skytteskogen och Svalebo
Planstruktur

–– Organisk gatustruktur

–– Kvartersuppdelning i villaområden men inte
i grannskapsområden. Här råder ”hus i park”
och trafikseparering. Bilvägar in i området och
runt detta, gångstråk inom området
–– Stadsplanering för bil med skyddade gångstråk inne i områdena

Grönska och platsbildningar

–– Stora gräsytor och uppvuxna träd

–– Luft, ljus och grönska mellan husen är framträdande karaktärsdrag
–– Centralt i grannskapsområdena anlagda
parker och platser. Runtom friare grönska och
natur
–– Separata butikslokaler vid huvudgata med
angränsande parkmiljö

Bebyggelse

–– Lamellbyggnader i två eller tre våningar i gult
tegel eller trä och sadeltak
–– Villor i två våningar

–– Byggnader inpassade i befintlig topografi
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Rumslighet och siktlinjer
Upplevelse av den utökade platsbildningens omfattning
Siktlinjer till och från området
Spårvagnshållplats
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Egnahemsområdet

Stiftelseuppförda flerbostadshus i söder med

Kungsladugårdsgatan med radhus

2000-talets tillägg

–– Kungsladugårdsgatans uppbyggnad med
spårvagn och gräsyta i gatans mitt, trädrader vid sidorna, därefter bred trottoar och
förträdgårdar.

–– Kvarteret W Lundgrens minne är en samkomponerad helhet känslig för gestaltningsmässig konkurrens i gaturummet.

–– Sammanhållna fasader utmed Kungsladugårdsgatan med huvudfasad och entré
vänd mot gatan.
–– Sammanhållna volymer utmed gatan;
2-vånings träbyggnad med branta, sammanhängande sadeltak klädda med tegel.
–– Samlad klassicistisk gestaltning

Villor och parhus på bakgatorna

–– Bebyggelsestrukturen med träbyggnader i
2 plan och branta, tegelklädda sadeltak
–– Lummiga trädgårdar omger byggnaderna
med största ytorna mot baksidorna.
–– Byggnadernas läge på tomterna har en
samlad placering i relation till gatan.
–– Stenmurar och staket av trä eller järn och
uppvuxna träd är karakteristiska inslag
–– Stor omsorg om de offentliga ytorna i gaturummet med gröna platsbildningar som
bryter upp kvartersstrukturen
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–– Kvarteret W Lundgren uppfattas som
en solitär genom sin samkomponerade,
avvikande gestaltning, material och höjd
från egnahemsbebyggelsen; gult tegel,
indragen placering på tomten, tre våningar
samt valmat, kopparklätt tak.
–– Indraget kvarter med förträdgård mot
Kungsladugårdsgatan
–– J Lindström präglas arkitektoniskt av
1940-talets karaktärsdrag men ansluter
tydligt till W Lundgrens byggnad.
–– De båda stiftelseuppförda byggnaderna
bildar en harmonisk inramning av platsen
i väster och söder med karaktärsdrag från
klassicism och 1940-tal.
–– Tillägget från 2000-talet är anpassat till
1940-talets karaktärsdrag och relaterar
medvevet till Lilienbergs tanke om fondbyggnad i slutet av huvudgata.
–– Upplevelsen av omsorg med platsbildning
i form av gräsytor och uppvuxna tallar är
värdefulla i väster och söder.

–– De klassicistiska karaktärsdragen
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Skytteskogen

Planområdet

–– Lameller och villor i två våningar

–– Den befintliga sluttningen med dess grönska är liten och en byggnad som placeras
här tar en stor del av parkytan i anspråk.

–– Bebyggelsestrukturen med luft och grönska mellan byggnaderna
–– Olika karaktär av grönska och parkyta:
Den centrala, bebyggelseomgärdade parkytan med anlagd och halvprivat karaktär,
medan planområdet har karaktären av ”en
liten bit natur” i sluttande topografi med
uppvuxna träd som är lättillgänglig vid
Kungsladugårdsgatan och öppen för alla.
–– Vid planeringen av Skytteskogsområdet
var planområdet medvetet planlagt som
park.

Villabebyggelsen vid Sundhagsgatan
–– Samlad placering och gestaltning utmed
gatans östra sida. Sluttningen ovanför
har medvetet lämnats obebyggd och är
skogsklädd.

–– Det smala, lilla villaområdet är känsligt för
tillägg och förändringar.
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–– Planområdet är sedan 1920-talet planerat
som park.

–– Planområdet i sig är en egen plats för
paus, vila och möten och bidrar med värdefull grönska och skuggning.
–– De uppvuxna träden och markens grönska
har en värdefull miljöskapande effekt.
–– De uppvuxna trädens grönska är även en
värdefull kvalitet i närområdets utblickar
mot utredningsområdet.
–– En byggnad i planområdet tar bort en stor
del av den gröna platsen.

Ica Toppen

–– Byggnaden anknyter arkitektoniskt till
Skytteskogsområdet och är planerad som
en del av dess struktur
–– Välbevarad sedan 1940-talet

Gaturummet vid planområdet

–– Platsen i söder med sina uppvuxna tallar
–– Gräsytorna framför W Lundgren i väster
samt gräsytorna i Högsbogatan

–– I öster planområdets gröna, skogsklädda
sluttning och triangeltomtens gräsyta med
uppvuxna träd.
–– Upplevelsen av ”den utökade platsbildningen” där gaturummet vidgas med grönska i väster, söder o i planområdet i öster
–– Planområdets gräsytor och de uppvuxna
träden är värdefulla både som blickfång
från håll och som vistelsekvaliteter på
platsen.
–– En byggnad inom planområdet påverkar
”den utökade” platsens rumslighet och gör
den mer sluten åt öster.
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Södra Kungsladugård,
signifikanta kvalitéer:

Planområdet och dess närhet, signifikanta kvalitéer:

–– Byggnadstraditionen i södra Kungsladugård har stor omsorg om material
och detaljutformning.

–– I anslutning till planområdet vidgas gaturummet och byggnader är placerade
i ett indraget läge med förträdgård eller
platsbildning framför, och gott avstånd
till spårvagnshållplatsen.

–– Gestaltningen utgår främst från
1920-talets klassicism och 1940-talets
byggnadsideal.
–– Bebyggelsens volymer har en småskalig karaktär och uppgår, fram till
1940-talet till som mest tre våningar
–– Bebyggelsen är uppförd med fasader i
gult tegel eller träpanel och sockel av
natursten.
–– Ljus, luft och grönska mellan husen är
signifikant i byggnadstraditionen.
–– Bebyggelsen har anpassats till befintlig
topografi, och branta partier har ofta
i stadsplaneringen från 1920-talet in i
1940-talet, avsatts som parkytor.
–– I områdets planeringstradition finns en
stor omsorg om de offentliga ytorna
genom regelbundet återkommande
platsbildningar och parkytor av hög
kvalitet.
–– I parkerna och på platserna är uppvuxna träd, inramade gräsytor, häckar,
bänkar, stenmurar, järnstaket et cetera
karaktärsskapande element. I branta
sluttningar är den skogslika, naturliga
karaktären med uppvuxna träd ett
signifikant drag.
–– I grannskapsområdena Skytteskogen
och Svalebo finns en butikslokal vid
gatan och i anslutning till denna en lättillgänglig park.
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–– Den ”utökade platsbildningen” med
grönska i väster, söder och öster är planerad för att ge luft och grönska runt
platsen för spårvagnshållplatsen.
–– Stiftelsebebyggelsen W Lundgren på
västra sidan av planområdet är ett
samkomponerat kvarter känsligt för
konkurrens i gaturummet.
–– Planområdet har medvetet planerats
som parkyta sedan 1920-talet.
–– Planområdets sluttande skogspark med
uppvuxna träd har höga upplevelsevärden och miljöskapande värden både på
platsen och som vy från håll.
–– Parkmiljön är lättillgänglig och öppen
vid Kungsladugårdsgatan och har flera
funktioner som social mötesplats nära
affären, många bänkar i västerläge,
möjligheter vara social/anonym/följa
årstider och naturliv, mycket varierad
växtlighet.
–– Planområdets park där berget är
framskjutet i stadsrummet bidrar med
en värdefull paus mellan olika stadsplanekaraktärer som mjukar upp mötet
mellan dessa.

Omsorgsfull gestaltning från
planstruktur till detaljnivå

Platsbildningar och grönska av hög
kvalitet

Lilienbergs ursprungliga idéer om området från
1920-talet, liksom planläggningen under 30- och
40-talen byggde på anpassning till förhållanden på platsen med dess befintliga topografi.
Ljus, luft och grönska är centrala ideal i områdets stadsplanering från 1920- till 1940-talen.
Lilienberg skapade en händelserik och varierad
planstruktur genom förskjutningar i gator och
kvarter, variation i gatubredder och regelbundet
återkommande platser och parker. I sluttande topografi fick gator och kvarter en organisk struktur
anpassad efter sluttande höjdförhållanden. Även
i grannskapsområdena Skytteskogen och Svalebo
är bebyggelsen anpassad till befintlig topografi
och omges av luft och grönska. Strukturen i
LIlienbergs planer är en kvartersstruktur medan
grannskapsenheterna är uppbyggda med bilvägar
runtom och skyddade, sammanhängande bostadsområden med stora gräsytor med uppvuxna
träd och gångstråk inne i området.

I Lilienbergs stadsplaner är små och stora, gröna
platsbildningar regelbundet återkommande inslag som bryter upp gatu- och kvartersstrukturen
och gör gaturummet varierat och skapar möjligheter till paus, vila och möten. Det finns en stor
omsorg om de offentliga ytorna i Kungsladugård,
där grönska i form av uppvuxna träd, gräsytor
och häckar är viktiga inslag. Platsbildningarna är
omsorgsfullt gestaltade med gräsytor, sittbänkar
och träd, ibland gatstensbelagda ytor, springbrunn eller skulptur. Platserna inramas ofta av
stenmurar, låga järnstaket och klippta häckar.
Mot högre terräng finns omsorgsfullt utformade
naturstenstrappor och i branta partier har den
naturliga terrängen ofta bevarats som ”friare”
park med uppvuxna träd.

Lilienberg använder både bebyggelse som sammanhållen grupp och individuella byggnader som
i sin placering exponeras som fondbyggnader
i slutet av huvudgator och ibland inuti kvarter.
Landskapets växlande topografi används på ett
medvetet sätt så att planstrukturen och bebyggelsens exponering förstärks. En stor omsorg
och hög kvalitet genomsyrar egnahemsområdet
från stadsplan till detaljnivå. I grannskapsenheternas flerbostadshusområden med lameller
används inte enskilda byggnader som avviker till
sin gestaltning eller placering, bebyggelsen är
utformad som grupp placerade i landskapet som
en samlad, välkomponerad enhet. Endast butikslokalerna avviker i sin placering vid gatan, både i
Skytteskogsområdet och i Svalebo. I anslutning
till båda butikslokaler finns en angränsande, lättillgänglig parkyta.
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I 1940-talets planeringsideal finns platsbildningar dels i form av kringbyggda, anlagda
grannskapsparker, dels i anslutning till butikslokaler eller i områdets utkanter som lättillgängliga
parkytor som öppnar sig mot omgivningarna och
saknar inramningar, så som i planområdet och
vid Blåvalsgatan i Svalebo.

Planområdet, en kulturhistoriskt värdefull skogspark
Det aktuella planområdet är sedan 1920-talet medvetet planerat som parkområde och är
en viktig del i både egnahemsområdets och
Skytteskogens kulturhistoria. Den sluttande
skogsparken med uppvuxna träd och den plana
triangeltomten har en funktion av att binda samman och hålla isär de olika stadsbyggnadsepoker
och karaktärsdrag som möts här. Miljön har höga
upplevelsevärden och miljöskapande värden
både på platsen och som vy från håll, och är en
viktig mångfunktionell, lättillgänglig liten park.

Både Lilienbergs 1920-talsplaner och grannskapsområdena i Skytteskogen och Svalebo har
en mycket välbevarad planstruktur och bebyggelse.
55

56

