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Inhyrning av nya fjärrmagasin för nämndens 
samlingar 
Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden ger lokalsekretariatet i uppdrag att genomföra inhyrningen av nya 
fjärrmagasin för nämndens samlingar i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande.  

2. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 
som underlag i det fortsatta beredningsarbetet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2018-10-04 § 6 att ge kommunstyrelsen tillsammans 
med kulturnämnden i uppdrag att ta fram en förstudie med inriktningen ett renodlat 
fjärrmagasin för kulturnämndens samlingar med placering utanför centrum. Förstudien är 
färdigställd och lokalsekretariatet har genom ett yttrande tillfrågat kulturnämnden att 
teckna ett hyresavtal med Higab avseende inhyrning i föreslagna nya fjärrmagasin.  

En långsiktig lösning för stadens samlingar har varit en angelägenhet under en längre tid. 
Genomförd förstudie för nya magasin har arbetats fram utifrån gedigna underlag och tagit 
hänsyn till så väl ekonomiska som verksamhetsmässiga konsekvenser.  

Föreslagen magasinslösning samordnar alla externa magasin i en byggnad där stadens 1,2 
miljoner föremål kan aktivt förvaltas. Nya magasin stärker möjligheten till samverkan 
kring kunskap och resurser avseende samlingsförvaltning. Nya magasin är en 
ändamålsenlig byggnad, som är yteffektiv och har en ren och säker bevarandemiljö. Det 
ger positiva effekter avseende arbetsmiljö och möjliggör ökad tillgänglighet till 
samlingarna. Nya magasin säkerställer också möjlighet till efterlevnad av Museilagen. 
Det är strategiskt viktigt att staden har långsiktig rådighet över hur stadens kulturarv 
aktivt förvaltas. Att inte hyra in medför påtagliga risker. Det är sannolikt att 
kulturnämnden med kort varsel bli uppsagda från nuvarande lokaler då dessa ligger i 
områden där exploateringstaken är hög. Det finns små möjligheter att hitta lämpliga 
ersättningslokaler och akuta flyttar medför stora kostnader. Ökade skadedjursutbrott, 
ökade arbetsmiljöutmaningar för medarbetare, samt att samplaneringen med övriga 
pågående utvecklingsprojekt riskeras också.  
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Kulturförvaltningen har i underlaget Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2021 
som är en del av stadens budgetberedning presenterat inhyrningens totala kostnader för 
att betona nämndens behov av en utökad kommunbidragsram. Årlig hyra och drift 
beräknas till 30 miljoner kronor (i 2023 års värde). Tillkommer gör leasingkostnader om 
8,3 miljoner kronor årligen i 10 års tid för verksamhetens inventarier samt totalt 65 
miljoner kronor i tillfälliga kostnader när flytt av samlingar genomförs över 7 års tid med 
beräknad start år 2021. Samtidigt kommer kulturnämnden när flytten är avslutad ha 
lämnat lokaler från 2027 med en årlig hyres- och driftskostnad om totalt 13,8 miljoner 
kronor (i 2027 års värde). I detta ärende ges en mer utförlig beskrivning av kostnaderna 
som följer av en inhyrning.  

Kulturförvaltningen bedömer att det är avgörande för stadens museiverksamhet att 
inhyrning sker i nya magasin så som de är beskrivna i genomförd förstudie och föreslår 
att kulturnämnden uppdrar till lokalsekretariatet att genomföra en inhyrning av nya 
fjärrmagasin i enlighet med Higabs förslag.  

Bedömning ur ekonomisk dimension  
För kulturnämnden medför en inhyrning i nya fjärrmagasin en hyra, samt driftskostnader 
avseende el, säkerhet, personal med mera om 30 miljoner kronor per år (i 2023 års värde). 
Till detta kommer leasingkostnader om 8,3 miljoner kronor årligen i 10 års tid för 
verksamhetens inventarier, där investeringen i ändamålsenliga förvarningssystem är 
särskilt kostnadsdrivande. Därtill för att genomföra flytten av 1,2 miljoner föremål 
tillkommer kostnader om totalt 65 miljoner kronor över 7 års tid med beräknad start år 
2021. Dessa tillfälliga kostnader avser projekteringskostnader, transporter, 
materialkostnader, tillfälliga personalkostnader, inventering, skadedjurssanering, 
uppackning av samlingarna, samt avetablering av tidigare lokaler. Kulturnämnden 
kommer när flytten är avslutad ha lämnat lokaler för en årlig hyres- och driftskostnad om 
totalt 13,8 miljoner kronor (i 2027 års värde).  

Nya magasin kommer att kosta nämnden mer än nuvarande lokaler. Bedömning är dock 
att det är avgörande för den aktiva samlingsförvaltningen att fullgoda magasin säkerställs 
varför kulturförvaltningen har i underlaget Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 
2021 som är en del av stadens budgetberedning presenterat inhyrningens kostnader 
avseende hyreskostnader, driftskostnader, verksamhetens leasingkostnader samt 
projektets tillfälliga kostnader för att betona nämndens behov av en utökad 
kommunbidragsram. 

Kostnaderna för att besluta att inte inhyra sig i en ny magasinslösning skulle ge stora 
osäkerheter och bedöms kunna öka på ett okontrollerbart vis. Nuvarande magasinslösning 
med inhyrda lokaler på olika platser i och utanför staden medför omfattande risker. Det är 
endast en tidsfråga när akuta flyttar av samlingarna behöver ske, då flera av de externa 
lokalerna ligger i områden där exploateringstakten är hög och där hyresvärdarna är 
privata. Vid en uppsägning är nya tillfälliga lokaler mycket svåra att hitta och det är 
endast likvärdiga lokaler som kommer att erbjudas, dvs sådana som ej stödjer aktiv 
samlingsförvaltning. Akuta flyttar är mer kostnadsdrivande än planerade. Sannolikheten 
för ytterligare skadedjursproblem bedöms som stor på grund utav nuvarande lokalers 
beskaffenhet. Sanering går inte att utföra om inte rena och täta lokaler finns att tillgå. 
Andra skador på grund av dålig arbetsmiljö med bl a alltför tättpackade magasin kommer 
att öka. Dessa risker är svår att kostnadsberäkna. Om kulturnämnden väljer att inte 
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genomföra projektet kommer Higab att behöva fakturera nedlagda kostnader avseende 
förstudien, som mest 3 miljoner kronor.  

Nya magasin är ett av tre utvecklingsprojekt som pågår inom sektor museer, 
kulturförvaltningen. Om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet Akvariet och om- och 
tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum är de övriga två. Bedömningen är att den 
ekonomiska dimensionen kan påverkas positivt genom god samplanering, men att 
eventuella förseningar i genomförande- eller beslutsfaser av magasin eller övriga projekt 
kommer påverka den ekonomiska dimensionen negativt. Om projektet att uppföra nya 
magasin försenas ökar det investeringskostnaden om ca 12 miljoner kronor årligen. 

Förvaltningen har under arbetet med förstudien vidtagit åtgärder för att hålla nere 
kostnaderna men utan att det ska påverka de kvaliteter och funktioner som är nödvändiga 
för väl fungerande magasin. Den ekonomiska dimensionen beskrivs mer i detalj i 
tjänsteutlåtandet under rubriken ”Projektets tidplan och ekonomiska konsekvenser”. 

Bedömning ur ekologisk dimension  
De nya magasinen kommer att uppföras som en långsiktigt hållbar byggnad med tjocka 
väggar med en tät och energieffektiv konstruktion i linje med Göteborgs Stads miljömål. 
Byggnaden kommer därtill att vara självförsörjande på energi avseende belysning, 
larmsystem och ventilation genom solpaneler. Att bygga magasin på detta sätt är allt 
vanligare internationellt då detta även skapar en bra miljö för samlingar ur ett 
bevarandeperspektiv. 

Byggnadens placering kommer att vara sådan att tillgängligheten via cykel och lokaltrafik 
från citykärnan blir god. Transporter till och från magasin bedöms inte nämnvärt öka då 
dessa redan nu sker till och från de externa lokaler som kulturförvaltningen hyr.  

Bedömning ur social dimension   
Den nationella kulturarvspolitiken lyfter fram museer som fria kunskapsinstitutioner med 
en central roll att spela i samhällslivet då upplevelser av konst och kultur bedöms bidra 
effektivt till att ge perspektiv på viktiga samhällsutmaningar (Prop. 2016/17:116). I 
Museilagen (2017:563) uttrycks museernas samhällsuppdrag vidare att ett museum 
utifrån sitt ämnesområde ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja 
kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska vara 
kunskapsbaserad, allsidig, öppen och tillgänglig för alla. Aktiv samlingsförvaltning ska 
utövas för att nå verksamhetens mål.  

Nya magasin bedöms vara en grundförutsättning för att kunna leva upp till ovan 
skrivningar i Museilagen. En aktiv förvaltning av samlingarna möjliggör inte bara bättre 
tillgänglighet till samlingarna idag utan även att detta säkerställs för framtida 
generationer.  

Bilagor 
1. Förstudie nya magasin. Dnr 1203/19. 
2. Yttrande från lokalsekretariatet avseende inhyrning nya 

magasinslokaler för kulturnämndens samlingar. Dnr 1203/19. 
3. Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2021. Dnr 0973/19. 
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4. Kommunfullmäktige 2018-10-04 § 6 Inriktningsbeslut för förstudie 
om en magasinslösning för kulturnämndens samlingar. Dnr 1203/19. 

5. Kulturnämnden 2019-05-28 § 109 Delredovisning av uppdrag – 
förankringsarbete avseende behov och finansiering av en om- och 
tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum (kompletterande redovisning – 
svar på återremiss). Dnr 0159/19. 
 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Higab  
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Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 2018-10-04 § 6 att ge kommunstyrelsen tillsammans 
med kulturnämnden i uppdrag att ta fram en förstudie med inriktningen ett renodlat 
fjärrmagasin för kulturnämndens samlingar med placering utanför centrum. Förstudien är 
färdigställd och lokalsekretariatet har genom ett yttrande tillfrågat kulturnämnden att 
teckna ett hyresavtal med Higab avseende inhyrning i föreslagna nya fjärrmagasin.  

En inhyrning får ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden varför kostnaderna som 
följer av detta presenteras av kulturförvaltningen i underlaget Kulturnämndens 
verksamhetsnomineringar 2021 som är en del av stadens budgetberedning för att betona 
nämndens behov av en utökad kommunbidragsram. 

I föreliggande tjänsteutlåtande redogörs för bakgrunden till frågan om nya fjärrmagasin 
för Göteborgs stads samlingar. Magasinens roll i en aktiv samlingsförvaltning och 
processen för framtagandet av förstudien framställs också, samt en mer utförlig 
beskrivning till kostnaderna som följer av en inhyrning.  

Kulturförvaltningen bedömer att det är avgörande för stadens museiverksamhet att 
inhyrning sker i nya magasin så som de är beskrivna i genomförd förstudie och föreslår 
att kulturnämnden uppdrar till lokalsekretariatet att genomföra en inhyrning av nya 
fjärrmagasin i enlighet med Higabs förslag.  

Bakgrund 
Göteborgs Stads samlingar har under en mycket lång tid varit i behov av nya magasin och 
frågan har på olika sätt belyst under en period av närmare 30 år genom olika underlag och 
utredningar avseende nuvarande lokalers bristfällighet (Magasinsutredning för Göteborgs 
museer, 1987, Magasin/Föremålsarkiv, 1995, Magasinsutredning, 2002, Tidig förstudie 
av ett varvs- och industrihistoriskt centrum, 2012 m.fl.). Samtidigt har utmaningarna med 
de lokaler som inhyrs av kulturnämnden för att förvara samlingarna växt och flera 
kostsamma akuta insatser har behövts genomföras under årens lopp.  

Kommunfullmäktige beslutade i samband med Budget 2017 att ge lokalsekretariatet i 
uppdrag att skriva en avsiktsförklaring med Riksarkivet avseende utveckling av 
gemensamma magasin, samt att Higab därefter skulle arbeta fram en förstudie som 
utredde två möjliga alternativ: ett för besökare visningsbart magasin och en traditionell 
magasinslösning.  

Under samma år 2017 beslutade riksdagen om ny nationell kulturarvspolitik och 
införandet av en lag som skulle reglera det allmänna museiväsendet (Prop. 2016/17:116). 
Museilagen (2017:563) består av 12 paragrafer och innehåller bestämmelser avseende det 
allmänna museiväsendet: ändamål, ansvarsfördelning, publik verksamhet, 
kunskapsuppbyggnad, förvaltning av samlingar, samt samverkan och spridning i landet. 
Lagen syftar till att ge en mer långsiktig principiell styrning av det allmänna 
museiväsendet, stärka museiprofessionens bestämmanderätt samt att lyfta fram museernas 
ansvar att vidga och fördjupa det demokratiska samtalet. 

I samband med lagens införande redogjorde kulturförvaltningen i ett tjänsteutlåtande en 
genomlysning för kulturnämnden avseende efterlevnad av lagen i början av 2018, som 
fastslog ett antal områden där efterlevnaden bedömdes som svag (KN 2018-02-08 § 12). 
Det område som pekades ut som mest problematiskt var den aktiva samlingsförvaltningen 



 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 6 (12) 
   
   

och då framförallt på grund av lokalernas belägenheter. Få av lokalerna når 
magasinsstandard enligt Riksantikvarieämbetets rekommendationer och är ej 
ändamålsenliga. Ytan är för liten vilket ger stora skaderisker på grund av för tät packning 
och lagring av verk och föremål. Lokalerna har dåliga arbetsmiljöförhållanden avseende 
klimat, säkerhet, tillgänglighet med mera och har därför starkt negativ påverkan på 
personalens välmående. Lokalerna är också otäta, vilket medför omfattande problem med 
skadedjur. Klimatet är instabilt i de flesta utrymmen vilket är skadligt för samlingarna. 
Konditionen är sådan att mycket arbetstid får läggas på akuta reaktiva åtgärder snarare än 
ett systematiskt aktivt samlingsförvaltningsarbete. Inga av de externa lokalerna ägs av 
Göteborgs stad och relationer behöver upprätthållas med fem olika hyresvärdar. Samtidigt 
befinner sig majoriteten av samlingarna i just dessa externa magasin. Majoriteten av de 
externa magasinen är därtill i områden där expansionstakten är hög vilket bedöms 
medföra betydande risker för uppsägning. 

Flera av dessa negativa riskfaktorer sammanföll under 2017 när delar av kulturnämndens 
samlingar drabbades av ett omfattande malangrepp samtidigt som en av lokalerna där 
delar av nämndens föremål förvarades sades upp av den dåvarande hyresvärden. 
Kulturnämnden fick akut ge lokalsekretariatet i uppdrag att säkerställa tillfälliga lokaler 
för flytt av en del av samlingarna, vilket genomfördes sommaren 2018.  

Stadsledningskontoret skrev ett tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen för att få till ett 
förnyat inriktningsbeslut avseende en förstudie för en ny magasinslösning (KS 2018-03-
07 § 187). I tjänsteutlåtandet lyftes att ett visningsbart magasin behövde ha en publik 
placering och lokalsekretariatet konstaterade att kostnaderna för att bygga i publikt läge 
var så omfattande att ytterligare ett politiskt beslut bedömdes som nödvändigt innan en 
förstudie skulle kunna påbörjas. Samtidigt meddelade Riksarkivet att det hade för avsikt 
att gå vidare med en egen lösning för sina magasinsbehov. Uppdraget från budget till 
kommunfullmäktig till kommunstyrelsen att teckna ett samverkansavtal med Riksarkivet 
fick då avbrytas. 

Kommunfullmäktige fattade utifrån en reviderad version av tjänsteutlåtandet ett 
inriktningsbeslut att en renodlad magasinslösning utanför stadskärnan förordades och att 
kommunstyrelsen fick i uppdrag att genomföra en förstudie tillsammans med 
kulturnämnden (KF 2018-10-04 § 6). Uppdraget förstärktes i budget 2019 då 
kulturnämnden fick i uppdrag att se över hur stadens samlingar kan göras mer tillgängliga 
för allmänheten, samt i budget 2020 då kulturnämnden fick i uppdrag att fortsätta arbetet 
med nya magasin för Göteborgs stad. 

Magasinens roll i aktiv samlingsförvaltning 
Museer och deras huvudmän har ansvar och skyldighet att ombesörja att samlingarna är 
och förblir relevanta för det nutida och framtida samhället men också att följa rådande 
svensk lagstiftning. Utöver de regelverk och föreskrifter som övergripande rör offentlig 
verksamhet är museer även förpliktigade att följa internationella konventioner, bla från 
UNESCO och deklarationer som Sverige har undertecknat på området. 

Med aktiv samlingsförvaltning avses ett arbete där museerna både tillgängliggör, bevarar, 
dokumenterar, samlar och har rutiner för gallring av objekt för att kontinuerligt 
vidareutveckla samlingarna. Enligt Museilagen (2017:563) 9§ ska museer "aktivt förvalta 
sina samlingar för att nå verksamhetens mål". En välfungerande infrastruktur avseende 



 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 7 (12) 
   
   

magasinen är en grundförutsättning. Stadsrevisionen bedömde i sin granskning av 
kulturnämndens verksamhet 2018 det som väsentligt att den pågående förstudien om nya 
magasin leder till en ändamålsenlig lösning för att nämnden ska kunna bedriva sin 
verksamhet i enlighet med Museilagen (KN 2019-03-25 § 16). 

Göteborgs stads samlingar omfattar 1,2 miljoner föremål som spänner från arkeologiskt 
material som är spår från förhistoriska boplatser till enskilda mästerverk av Picasso till 
samtida 3-D producerade plastföremål signerade några av samtidens främsta formgivare. 
Stora delar av samlingarna blev museisamlingar under 1800-talets andra hälft och 1900-
talets första hälft. Insamling görs löpande men numera tydligt styrd av förvärvspolicys. 
Samlingarnas omfattning gör Göteborg Stad till den enskilt största kommunala 
museihuvudmannen i Sverige. 

Att ansvara för museisamlingar kräver ett historiskt perspektiv och kunskap om hur 
materialet kan långsiktigt bevaras och utvecklas. Väl fungerande magasin skapar 
förutsättningar dels för att bevara på ett ändamålsenligt sätt, dels för att tillgängliggöra 
mer av samlingarna nu och för framtida generationer. Om mindre tid läggs på akuta 
uttryckningar avseende skadedjursangrepp, klimatlarm och skador utifrån felaktig 
förvaring kan mer tid läggas på att registrera, digitalisera, tillgängliggöra samt bygga 
kunskap om samlingarna.  

Att möjliggöra för nya magasinslösningar är en utmaning som Göteborgs stad delar med 
många andra huvudmän nationellt och internationellt. Det har skett en stor utveckling 
inom området och det finns goda exempel internationellt på hur logistik, säkerhet, 
effektiv förvaring och god arbetsmiljö kan åstadkommas. 

Förstudiearbetet 
Higab har lett arbetet med förstudien och kulturförvaltningen har ansvarat för att 
inkomma med behovsbeskrivningar utifrån verksamheten och säkerställa de bärande 
principerna för nya magasin utifrån hur aktiv samlingsförvaltning ska bedrivas. För 
förstudien i sin helhet, se bilaga 1. 

Kulturförvaltningen har utifrån sakkompetens lyft fram att nya magasin ska vara 
utformade utifrån principen att personalytor, samlingarnas väg samt magasin ska vara 
separerade för att säkerställa en ren och säker bevarandemiljö för samlingarna samt skapa 
effektiva förutsättningar för aktiv samlingsförvaltning.  

Lokalsekretariatet i dialog med fastighetskontoret har tagit fram förslaget för placering av 
nya magasin utifrån principerna tillgänglig kommunal mark med byggrätt som är 
tillräckligt stor för nya magasin, på pendlingsavstånd från museerna samt inte är 
ekonomiskt gynnsamma för staden framöver genom exploateringsintäkter. 
Förutsättningarna att hitta en planlagd fastighet med färdig byggrätt är starkt begränsad. 
Vald plats matchar önskemålen och en annan plats utan detaljplan skulle ge projektet en 
fördröjning på 2–3 år. 

Higab har inom ramen för förstudien bl a haft särskilt fokus på att säkerställa markens 
beskaffenheter och de geotekniska undersökningarna har varit omfattande för att spara tid 
och ekonomi i nästa skede.  

En avgörande fråga för kulturförvaltningen har varit att skapa ett tillförlitligt underlag 
avseende den 1,2 miljoner stora samlingarnas totala volym. Under åren har uträkningar 
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gjorts på alla museerna men metoderna och dokumentationen av detta arbete har varierat. 
Kulturförvaltningen anlitade därför under våren 2019 internationell expertis för att 
säkerställa ett enhetligt och gemensamt underlag. Resultatet är en databas som också 
möjliggör att planera och säkerställa den mest yteffektiva förvaringen av samlingarna. 
Detta arbete har möjliggjort att den totala ytan som samlingarna kräver har kunnat sänkas 
från ursprungliga 20 000 kvadratmeter till 14 000 kvadratmeter utan att påverka kvaliteter 
och funktioner som är nödvändiga för magasinet. I denna uträkning har även en viss höjd 
tagits för tillväxt till samlingarna utifrån en internationell standard och utifrån hur det 
historiskt har sett ut. Arbetet har resulterat i att det som i ett tidigt skede lutade åt att vara 
ett behov på en byggnad om totalt 23 000 kvadrat nu är ett behov om 19 000 kvadrat.  

I nya magasin är kulturnämnden ansvarig för att investera i nödvändiga inventarier och 
för att ombesörja flytten av samlingarna. För att ge ett så bra beslutsunderlag som möjligt 
har kulturförvaltningen fokuserat på att ta fram detaljerade underlag för kostnaderna för 
leasing och tillfälliga projektkostnader samt också noga undersökt hur projektet nya 
magasin kan samplaneras med övriga utvecklingsprojekt som pågår: om- och tillbyggnad 
av Sjöfartsmuseet Akvariet och om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. 

Projektets tidplan och ekonomiska konsekvenser 

Tidplan 
Projektet nya magasin är indelat i fyra faser: förstudiefasen, uppförandefasen, flyttfasen 
och avetabeleringsfas. Förstudien är klar. För att kunna påbörja ett uppförande av nya 
magasin krävs ett beslut om inhyrning och därifrån beräknar Higab att uppförandet tar tre 
år. I ett bästascenario kan nya inredda magasin stå färdiga för inflytt våren 2024.  

Att flytta 1,2 miljoner föremål är ett omfattande arbetet som kräver noga förberedelser. 
För att kunna vara redo att flytta 2024 har arbetet därför redan påbörjats. Det interna 
arbetet kommer att ta sju år. 

MOMENT I 
FLYTTPROCESS 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Inventering  
 

              
Registrering 

 
              

Packning 
 

              
Skadedjurssanering             

 
  

Transport   
 

    
 

      
Uppackning             

 
  

Avetablering               
 

När tidplanen har arbetats fram har hänsyn tagits till att processen inte får påverka i för 
stor utsträckning den publika verksamheten, som behöver vara öppen för att säkra 
intäktskravet som museerna har. Tidplanen är också framarbetad utifrån när kontrakt för 
de externa lokaler kulturnämnden idag hyr för magasin löper ut. Målsättningen är att 
kulturnämnden ska kunna undgå dubbla hyror i så stor utsträckning som möjligt. Därför 
flyttas Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariets samlingar först, därefter 
Göteborgs konstmuseum och sist Röhsska museets samlingar. Avslutningsvis är tidplanen 
också framtagen för att löpa väl med övriga utvecklingsprojekt som pågår.  
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Göteborgs konstmuseums samling behöver evakueras innan nya magasin är klara (se den 
blå markering i tidplanen ovan). Detta för att en omfattande sprängning vid Götaplatsen 
ska genomföras i samband med att Akademiska hus bygger en ny konstnärlig fakultet. 
Det arbetet utgör en betydande risk för samlingarna och verksamheten. Planering och 
tillfälliga kostnader för flytt och tillfällig förvaring av dessa samlingar beskrevs i 
tjänstutlåtande som gick till kulturnämnden 2019, se bilaga 5.  

Tillfälliga kostnader under genomförandet 
Flytten av samlingarna är behäftade med tillfälliga kostnader, totalt 65 miljoner kronor 
utspritt över sju års tid med beräknad start år 2021.  

TILLFÄLLIGA KOSTNADER  
NYA MAGASIN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt 

Transporter till nya magasin  500 1 000 4 000 5 000 4 000 2 500 17 000 

Tillfälliga personalkostnader 1 000 5 000 5 400 5 600 6 800 2 100  25 900 
Materialkostnader i samband 
med flytt 1 000 2 000 2 000 2 000 500 500  8 000 

Skadedjurssanering vid flytt    500 500 500   1 500 
Projekteringskostnad för 
verksamheten 200 1 000      1 200 

Avetablering av avvecklade 
magasin 

   450 450   900 

Oförutsett ca 20% 100 1 700 1 800 2 500 2 600 1 300 500 10 500 

TOTALT tkr 2 300 10 200 10 700 15 050 15 850 7 900 3 000 65 000 

Transporter avser kostnader för flytt av samlingar från avvecklade magasin till nya 
magasin. 

Tillfälliga personalkostnader avser kostnader för tidsbegränsad extra personal. Sektor 
museers tillsvidareanställda personal står för merparten av arbetet under hela 
flyttprocessen men eftersom det är så omfattande och i många fall kommer att kräva 
specialkompetens, te x för konsttransporter, så behöver personalen förstärkas tillfälligt 
under perioder. Kostnaden baseras på att inga museer ska stänga under flyttperioden utan 
kunna behålla den intäktsbringande publika verksamheten på museerna öppen.  

Materialkostnader avser kostnader för packmaterial för flytt tex pallar, silkespapper, 
kartonger, specialkonstruktioner för att säkra stora objekt och hållbara transportlådor. 
Materialet kommer i så stor utsträckning som möjligt återanvändas under flytt och för 
framtida förvaring i nya magasin. 

Skadedjurssanering avser hyreskostnader för fryscontainrar i tre års tid där samlingar 
kommer att frysas innan inflytt för att undvika att skadedjur följer med in i nya magasin. 

Projekteringskostnad för verksamheten avser omkostnader för projektering av 
verksamhetens investeringar. 

Avetablering avser kostnader för nedmontering av inredning, städning av avvecklade 
lokaler och försäljning eller avyttring av inredning som inte kunnat flyttas med till nya 
magasin av olika anledningar.  
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Hyres- och driftskostnader efter genomförandet 
När nya magasin tas över av kulturnämnden den årlig hyres- och driftskostnad vara 30 
miljoner kronor (i 2023 års värde). Leasingkostnader tillkommer om 8,3 miljoner kronor 
årligen i 10 års tid. 

HYRA & DRIFT NYA MAGASIN Årlig kostnad (tkr) 

Hyra 26 800 
Infrastruktur: El, värme, vatten och avlopp, städ och renhållning, 
sophämtning och återvinning samt IT nya magasin 1 200 

Skadedjur och säkerhet samt service och underhåll 500 
Personalkostnader 1 500 
TOTALT tkr 30 000 

För att kunna drifta nya magasin krävs en mindre personalförstärkning av en 
magasinsansvarig som kan sköta den övergripande logistiken, service och teknik för 
verksamhetens räkning samt en konservator för att säkerställa konsthanteringsprocesser.  

Kulturnämnden kommer att ha avslutat alla tidigare avtal för inhyrningar i avvecklade 
magasin när inflytten är klar vilket totalt omfattar kostnader om 13,8 miljoner kronor (i 
2027 års värde).  

LEASINGKOSTNADER Total investering 

Inredning magasin 54 000 
Aktiv samlingsförvaltning 10 000 
Inredning kontor, arbetsplatser mm. 2 000 
Säkerhet och brand 4 000 
Oförutsett ca 20% 13 000 

TOTALT tkr 83 000 

Inredning magasin är den mest omfattande investeringen. Beräkningen baseras på 
referensexempel och underlag från internationella tillverkare av förvaringssystem för 
museisamlingar i magasin och arkiv. 

Aktiv samlingsförvaltning avser materialspecifik utrustning för konservatorer, 
intendenter, arkeologer, arkivarier, fotografer, tekniker med flera för att hantera 
samlingarna. 

Inredning kontor, arbetsplatser mm avser kostnader för en god arbetsmiljö för 
medarbetarna i kontorslandskap och andra gemensamma kontorsutrymmen. 

Säkerhet och brand avser brandskydd och säkerhet för att säkerställa medarbetarnas 
arbetsmiljö och samlingarnas bevarande. 

Förvaltningens bedömning och förslag 
Kulturförvaltningens bedömning är att inom ramen för arbetet med förstudien nya 
magasin har en rad åtgärder gjorts för att hålla nere kostnader utan att utarma de kvaliteter 
och funktioner som är nödvändiga för magasin. 

• Förslaget möjliggör för staden att genom att uppföra en byggnad i Higabs regi ha 
långsiktig rådighet över hur stadens kulturarv aktivt förvaltas. 
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• Förslaget samordnar alla stadens externa magasin vilket stärker möjligheten till 
samverkan kring kunskap och resurser. 

• Förslaget är att bygga på en prisvärd tomt utanför stadskärnan och där också 
eventuella överbliven markmassa tas hand om inom fastigheten.  

• Förslaget är att bygga ett passivt hus med solceller som försörjer husets behov av el 
för att sänka driftskostnaderna. 

• Förslaget innehåller ett exakt framräknat förslag på effektivt användande av ytorna 
utifrån samlingarnas volymer och objektkategorier vilket har resulterat i att 
magasinsdelen av byggnaden har kunnat gå från 20 000 kvadrat till 14 000 kvadrat. 

• Tidplanen för projektet är framarbetad utifrån när kontrakt löper ut för de externa 
lokaler kulturnämnden idag hyr för magasin. Målsättningen är att kulturnämnden ska 
kunna undgå dubbla hyror i så stor utsträckning som möjligt. 

• Nya magasin är en viktig del i museiverksamheten och kommer medföra positiva 
effekter avseende arbetsmiljö och tillgänglighet till samlingarna. 

• Förslaget är framarbetat i relation till och med hänsyn till övriga utvecklingsprojekt 
med målsättningen att dessa ska kunna genomföras effektivt.  

Det finns även ett antal stora risker behäftade med att inte uppföra nya magasin. Effekten 
för dessa är inte alltid överskådlig: 

• Staden blir uppsagd från de externa magasinen i områden där exploateringstakten är 
hög vilket föranleder fler akuta flyttar. 

• Tillgången på lämpliga tillfälliga lokaler är mycket låg och vid uppsägning så erbjuds 
endast likvärdiga lokaler vilket inte är lokaler som uppfyller magasinskrav. 

• Skadedjursutbrotten är svårkontrollerade i befintliga lokaler och de skador som 
uppstår på samlingarna är i många fall inte reparabla. 

• Arbetsmiljön blir ohållbara då akutinsatser blir fler, vilket också minskar möjligheten 
till att arbeta förebyggande med målsättningen att tillgängliggöra samlingarna.  

• Förutsättningarna att hitta en annan planlagd fastighet med färdig byggrätt är starkt 
begränsad. En plats utan detaljplan ger en fördröjning på 2–3 år. 

• Nya magasin är ett av flera utvecklingsprojekt som pågår inom Kulturförvaltningen 
och förseningar i genomförande- eller beslutsfaser av magasin eller övriga projekt 
kommer påverka den ekonomiska dimensionen starkt negativt.  

• Om projektet försenas ökar investeringskostnaden om ca 12 miljoner kronor årligen. 
• Kulturnämnden behöver betala en förgäveskostnad till Higab om 3 miljoner kronor 

om förstudien inte realiseras. 

En inhyrning får ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden varför kostnaderna som 
följer av detta presenteras av kulturförvaltningen i underlaget Kulturnämndens 
verksamhetsnomineringar 2021 som är en del av stadens budgetberedning för att betona 
nämndens behov av en utökad kommunbidragsram, se bilaga 3. Årlig hyra och drift 
beräknas till 30 miljoner kronor (i 2023 års värde). Tillkommer gör leasingkostnader om 
8,3 miljoner kronor årligen i 10 års tid för verksamhetens inventarier samt totalt 65 
miljoner kronor i tillfälliga kostnader under 7 år när flytt av samlingarna genomförs. 
Samtidigt kommer kulturnämnden när flytten är avslutad ha lämnat lokaler från 2027 med 
en årlig hyres- och driftskostnad om totalt 13,8 miljoner kronor (i 2027 års värde).  

Kulturförvaltningens sammanfattande bedömning är att det är avgörande för stadens 
museiverksamhet att inhyrning sker i nya magasin så som de är beskrivna i genomförd 
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förstudie och föreslår att kulturnämnden uppdrar till lokalsekretariatet att genomföra en 
inhyrning av nya fjärrmagasin i enlighet med Higabs förslag.  

 

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 
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Uppdraget
Magasin för kulturnämndens samlingar
Sektor museer inom kulturförvaltningen är Sveriges största kommu-
nala museiorganisation och förvaltar aktivt 1,2 miljoner objekt och 
över 2 miljoner fotografier och dokument. I sektor museer ingår 
Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs konstmuseum, Röhsska 
museet och Sjöfartsmuseet Akvariet. Utöver de föremål som finns 
utställda på museerna har kulturnämnden mycket omfattande 
samlingar som förvaras i hyrda lokaler hos olika fastighetsägare på 
olika platser inom och utanför staden. De hyrda lokalerna är inte 
ändamålsenliga och kulturförvaltningen har under lång tid verkat för 
att tillskapa ändamålsenliga lokaler.

Förstudien tar sin utgångspunkt i en behovsanalys utarbetad av 
kulturförvaltningen. Syftet med behovsanalysen är att precisera de 
behov som finns i de nya magasinen.

Denna förstudie är det första steget i en möjlig byggprocess. 
Förstudien ska klarlägga mål och omfattning, analysera nuläget, 
sammanställa lokalbehov, ta fram lösningsförslag, bedöma kost-
nader samt visa på genomförandeform och tidsplanering.

Vision för de nya magasinen
Kulturnämndens nya magasin är ett funktionellt specialanpassat 
magasin i en byggnad som är energieffektiv och långsiktigt hållbar. 
Det nya magasinet är anpassat för långsiktig aktiv samlingsvård och 
ger en ändamålsenlig, säker och ren bevarandemiljö för nämndens 
alla samlingar så att dessa kan tillgängliggöras i den publika verk-
samheten. Att samla museernas magasin och arbetslokaler på en 
plats ger en säker och god arbetsmiljö för personalen där man kan 
dela på erfarenheter, kompetens, utrustning och kunskap om 
samlingarna. En aktiv förvaltning av samlingarna möjliggör inte bara 
bättre tillgänglighet till samlingarna idag utan även att detta 
säkerställs för framtida generationer.

Projektorganisation och samråd

Styrgrupp
Följande har medverkat i styrgruppen som har haft övergripande 
ansvar för arbetet och projektets olika delar:

Higab   Fredrik Davidsson (ordförande)
    Jerker Westerberg (föredragande)

Kulturförvaltningen Britta Söderqvist
    Anna Javér 
    Ronny Hansson

Lokalsekretariatet Johan Nyström

Projektgrupp
Följande representanter har ingått i projektgruppen

Higab    Jerker Westerberg

Kulturförvaltningen Anna Javér
    Ronny Hansson

Kulturförvaltningen har fortlöpande stämt av arbetet med en intern 
arbetsgrupp inom sektor museer.

Konsultgrupp
Följande konsulter har varit delaktiga i förstudien:

Arkitekt   Liljewall arkitekter
Konstruktion  AFRY
Miljö   AFRY
Geoteknik  AFRY
Brand   Bengt Dahlgren
VVS   Andersson & Hultmark
El    Partille elkonsult
Kalkyl   AFRY
Kalkyl   CA Consult

Samråd
Stadsbyggnadskontoret  Pia Hermansson
     Robert Lundell

Länsstyrelsen   Leif Johansson
     Lena Smith

Fastighetskontoret  Anders Stenlund

Räddningstjänsten  Christian Kenneby

International Färg
(grannfastighet)   Thomas Selander

Aarsleff (grannfastighet)  Niklas Brogren

Köpenhamns museum  Andreas Pauck

Förstudiearbetet har letts av Jerker Westerberg, projektledare 
tidiga skeden, Higab.

Styrgruppen fastställde förstudien 30 mars 2020.
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Behovsbeskrivning
Nuläge
Göteborgs Stads samlingar har under en mycket lång tid varit i 
behov av nya magasin och både nämnden och förvaltningen har på 
olika sätt belyst frågan under en period av närmare 30 år genom 
olika underlag och utredningar avseende nuvarande lokalers 
bristfällighet. Kulturförvaltningen förvarar samlingar i inhyrda 
lokaler hos flera olika fastighetsägare på flera olika platser i och 
utanför staden. Gemensamt för dessa lokaler är att de är undermå-
liga och inte svarar upp till de krav som ställs på magasin för 
museala samlingar. Skadedjursutbrott är mycket vanligt förekom-
mande i nuvarande lokaler och svårkontrollerade. Arbetsmiljön är 
ansträngd då akutinsatser blir fler och fler. De största magasinen är i 
områden där exploateringstakten är hög och uppsägningsrisken är 
omfattande. En akut flytt är redan genomförd till en tillfällig lokal 
och fler kan vänta. Tillgången till lämpliga tillfälliga lokaler för 
samlingarna är mycket dålig. Fastighetsägare är skyldig att erbjuda 
likvärdiga ersättningslokaler med det innebär att magasinen skulle 
fortsätta att vara inhysta i undermåliga fabrikslokaler och liknande 
som inte uppfyller kraven på magasin för samlingar. Att flytta 
samlingar akut vid uppsägningen är ett oerhört omfattande arbete.

Tidsaspekten är som en följd mycket viktig för kulturförvaltningen. 

Kulturnämndens ansvar för samlingarna
Museerna har ansvar och skyldighet att ombesörja att samlingarna 
är och förblir relevanta för det nutida och framtida samhället men 
också att följa rådande svensk lagstiftning. Utöver de regelverk och 
föreskrifter som övergripande rör kommunal verksamhet är muse-
erna även förpliktigade att följa svensk museilag och de relevanta 
internationella konventioner och deklarationer som Sverige har 
undertecknat. 

Enligt Museilagen (2017:563) 9§ ska museer "aktivt förvalta sina 
samlingar för att nå verksamhetens mål". Stadsrevisionen bedömde 
i sin granskning av kulturnämndens verksamhet 2018 det som 
väsentligt att den pågående förstudien om nya magasin leder till en 
ändamålsenlig lösning för att nämnden ska kunna bedriva sin 
verksamhet i enlighet med Museilagen.

Museilagen är inte den enda lag som reglerar arbetet med 
samlingar. I Sverige finns även Kulturmiljölagen (1988:950). Därtill 
finns en rad internationella förordningar och konventioner främst 
från UNESCO som rör samlingsfrågor. Museiområdet har också egna 
etiska regler som tas fram av International Council of Museums. I 
Sverige har Riksantikvarieämbetet i uppdrag att ge råd och stöd i 
samlingsfrågor och bidra med kunskapen om standarder inom 
området genom omvärldsbevakning, utbildningar och nätverk. 

Framtagande av behovsbeskrivning
Higab leder arbetet med förstudien och kulturförvaltningen som 
kommer bedriva verksamheten ansvarar för att precisera 
behoven i den nya byggnaden. En stor fråga för kulturförvalt-
ningen har varit att skapa ett tillförlitligt underlag avseende 
samlingarnas totala volym. Under åren har uträkningar gjorts på 
alla museerna men metoderna och dokumentationen av detta 
arbete har varierat. Kulturförvaltningen anlitade därför under 
våren 2019 internationell expertis för att säkerställa ett enhetligt
och gemensamt underlag. Resultatet är en databas som 
sammanställer den mest yteffektiva förvaringen av samlingarna. 
Detta arbete har möjliggjort att den totala ytan som samlingarna 
kräver har kunnat sänkas från ursprungliga 20 000 kvadratmeter 
till 14 000 kvadratmeter utan att påverka kvaliteter och funk-
tioner som är nödvändiga för magasinet. Detta har lett till att det 
som i ett tidigt skede lutade åt att vara en byggnad på totalt 
dryga 23 000 kvadrat nu är ungefär 19 000 kvadrat.

Behov och funktion
Kulturförvaltningen efterfrågar en ändamålsbyggnad vars 
funktion ska utformas efter samlingarnas behov. Byggnaden ska 
vara långsiktigt hållbar och energieffektiv med låga driftskost-
nader. Byggnaden har hög brandsäkerhet och säkerhetsklass för 
att skydda samlingarna.

Magasinsdelen är sluten och utan fönster för att skydda samling-
arna från stöld, vatten, brand och ljus. Inlastningen ska möjlig-
göra en säker föremålshantering som säkerställer föremålens 
långsiktiga bevarande.

Det nya magasinet har väl planerade arbetsflöden för personal 
och objekt med strategiskt placerade hissar, slussar, karan-
tänsrum och mellanförvaring av samlingar. I nya magasin 
samordnas alla stadens externa magasin vilket stärker möjlig-
heten till samverkan kring kunskap och resurser, vilket tex. 
underlättar förberedelser för utlån och utställningar. Detta skulle 
få positiva effekter avseende arbetsmiljö och ge ökad tillgäng-
lighet till samlingarna.

SAMMANFATTANDE LOKALBEHOVSBESKRIVNING FRAMTAGEN AV KULTUR-
FÖRVALTNINGEN OCH UNDERLAG TILL FÖRSTUDIEN
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Lokalbehov
De nya magasinen kommer att uppföras som en långsiktigt hållbar 
byggnad med tjocka väggar med en tät och energieffektiv konstruk-
tion i linje med Göteborgs Stads miljömål. Att bygga magasin på 
detta sätt är allt vanligare internationellt då detta även skapar en 
bra miljö för samlingar ur ett bevarandeperspektiv.

Behoven i den nya byggnaden kan sammanfattas inom tre områden; 
personalytor, samlingarnas väg och magasinsytor. Sambanden 
mellan delarna liknas vid huvud (personal), hals (samlingarnas väg) 
och kropp (magasinen) och stor vikt läggs vid att säkerställa 
övergången mellan dessa delar.

Personalytorna dimensioneras för 20 medarbetare och innehåller 
exempelvis arbetsplatser i öppet kontorslandskap, registrering, 
mötesrum m.m.

Samlingarnas väg innehåller alla de funktioner som krävs för en 
säker föremålshantering. Från lastintag och mottagning via sorte-
ringsrum och karantänsrum förs föremålen genom samlingarnas väg 
och vidare in i magasinen. Andra funktioner inom samlingarnas väg 
är exempelvis konserveringsateljéer, packrum, fotoateljé och 
verkstad.

För att säkerställa en god arbetsmiljö är de funktioner där perso-
nalen oftast befinner sig som t ex kontor, registreringsrum, ateljéer, 
packrum och verkstad placerade i närheten av varandra.

Kroppen i byggnaden och den till ytan absolut största delen 
består av magasin för föremålsförvaring. Föremålen varierar från 
tunga skulpturer och fordon till konst, textilier och arkeologiska 
fynd. De olika föremålen ställer i sin tur olika krav på miljön 
avseende exempelvis temperatur och relativ fuktighet. Dörrar, 
portar, takhöjd, hissar och manövreringsutrymme anpassas efter 
objektens storlek och vikt.

Klimatzoner
Kontorsutrymmen och rum för samlingsarbete behöver ha ett 
klimat som är gott för medarbetarna enligt arbetsmiljöverkets 
riktlinjer. Magasinen är mindre frekvent använda och klimatet 
följer därför i första hand objektens behov. 

KZ 1 (A klimat) En majoritet av samlingarna. Generellt ska 
magasinen hålla ett konstant klimat mellan 15–25°C och relativ 
fuktighet (RF) 40–60%. Skiftningar i temperatur och relativ 
fuktighet inom godkända värden bör inte ske för snabbt. 
Dygnsvariationen bör inte vara på mer än 5% samtidigt som 
skiftningar mellan olika årstider tillåts.

KZ 2 (torrt klimat) Objekt som kräver särskilt torrt klimat mellan 
15–25°C och relativ fuktighet (RF) på max 20%. Exempelvis 
arkeologiskt järn innehållande metallsalter, men även ostabila 
kopparlegeringar som mässing och brons.

KZ 3 (Kallt klimat) Objekt som kräver kallt klimat i kylrum med 
en temperatur på max 10°C och relativ fuktighet (RF) mellan 
30–50%. Det behövs ett separat magasin för päls och fjäder och 
ett separat magasin för fotografier, negativ och glasplåtar. Det 
senare kräver extra ventilation.

Förvaring
Förvaringssystemen varierar utefter objektens behov och 
förutsättningar. Förutom att det ger en god bevarandemiljö för 
föremålen så används också magasinsytan på mest effektivt sätt. 
Stora och tunga föremål förvaras fristående eller i pallställ men 
för att utnyttja rumsvolymer effektivt eftersträvas i övrigt mobil 
inredning så lång det är möjligt. Den mobila inredningen 
monteras på skenor som gjuts in i platta och bjälklag, kulturför-
valtningen investerar i förvaringssystemen men det är viktigt att 
koordinera med byggentreprenaden i senare skede.

Två olika höjder i magasinen efterfrågas, igen för att maximalt 
utnyttja magasinsytan, en högre rumshöjd där förvaringssys-
temen är 4 m höga och en lägre nivå där förvaringssystemen är 
2,5 m höga. 

För att maximera utnyttjandet av ytan i magasinen är 400 kvm 
en lämplig storlek. Dels för att detta är en bra brandcellsstorlek 
och dels för att de mobila förvaringssystemens standarder på ett 
yteffektivt sätt passar i 400 kvm celler. 

EXEMPEL PÅ MOBILA FÖRVARINGSSYSTEM. FRÅN VÄNSTER: PALLFÖRVARING, FÖRVARING I LÅNGSPANN, FÖRVARING I HYLLPLAN OCH LÅDOR, FÖRVARING AV KONST PÅ UTDRAGBART GALLER.
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Fastigheten
Fastighetsdata
Stadsdel   SDF Angered
Fastighetsbeteckning   Angered 78:6
Gatuadress   Holmedalen 4
Storlek    20 225 kvm

Den aktuella fastigheten Angered 78:6 ägs av Göteborgs stad 
genom fastighetskontoret. Fastigheten är obebyggd men har 
tidigare arrenderas av grannen International färg (Akzo Nobel) dock 
har de inte bedrivit någon verksamhet på platsen. Fastigheten 
ansluter med ett skaft till Äsperedsgatan och består i övrigt av 
kuperad uppväxt mark med en del skog, i sydvästra delen löper en 
ravin med ett vattendrag och i nordöstra hörnet finns en mindre 
vattensamling. 

Lokalisering
Fastighetskontoret har tillsammans med lokalsekretariatet bedrivit 
ett arbete med att lokalisera en fastighet som är lämplig för byggna-
tion av nya magasin. Då tiden är en viktig aspekt har fastighetskon-
torets i första hand letat efter fastigheter tillgängliga på kommunal 
mark med byggrätt som är tillräckligt stor för nya magasin, på 
pendlingsavstånd från museerna samt är begränsat ekonomiskt 
gynnsamt för staden framöver genom exploateringsintäkter. 
Förutsättningarna att hitta en annan planlagd fastighet med färdig 
byggrätt är starkt begränsad. En plats utan detaljplan ger en 
fördröjning på 2–3 år för projektet nya magasin. Den nu aktuella 
fastigheten uppfyller dessa kriterier.

Detaljplan
Fastigheten omfattas av en stadsplan från 1971. Planen anger 
industriändamål vilket överensstämmer med verksamheten i 
magasinen. Planen anger en högsta byggnadshöjd om 12 meter 
vilket är en begränsning för den nya byggnaden. Eftersom marken 
inom fastigheten sluttar är det inte givet hur byggnadshöjden mäts. 
Stadsbyggnadskontorets bedömning har inom arbetet med förstu-
dien efterfrågats men utan framgång. 

Värdering
Fastighetskontoret har med hjälp av en extern aktör värderat 
fastigheten. Fastighetens marknadsvärde bedöms till 370 kr / kvm 
TA (tomtareal) detta ger ett totalvärde om 7 500 000 kr. Värde-
ringen bedöms av Higab som rimlig och köpeskillingen blir en del av 
investeringskostnaden. I nästa skede förvärvas fastigheten av 
Higab. 

FASTIGHETSKARTA ÖVER OMRÅDET, ANGERED 78:6 INOM BLÅTT STRECK

ORTOFOTO ÖVER OMRÅDET, ANGERED 78:6 INOM BLÅTT STRECK
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Djupet till berg varierar inom fastigheten mellan 0 m och upp till ca 
20 m. Jorddjupet är som grundast i den södra delen av fastigheten 
mot skogen, här är berget delvis synligt och avståndet är som mest 
5 meter. Centralt i fastigheten varierar djupet till berg mellan 
omkring 10-20 meter. Jordlagren består av varierande material som 
lera, grus, sand och morän.

Masshantering
Som en följd av fastighetens topografi föreslås en byggnad i souter-
räng med tre våningar mot nordväst och två våningar mot sydöst. I 
arbetet med förstudien har mycket arbete kretsat kring att hitta en 
optimal plushöjd för de nya magasinen, en plushöjd som minimerar 
kraven på att omfördela massorna inom fastigheten. Det är en 
utmanande uppgift att inom förstudien helt utreda frågan men 
bedömningen är att en plushöjd för färdigt golv på +73,5 för den 
lägre nivån och +78,5 för den högre nivån ger minsta möjliga 
masshantering. 

Det kommer krävas omfattande markarbeten för att omdisponera 
massor och terrassera marken för byggnaden. Bedömningen är att 
schaktmassorna kan tas till vara inom fastigheten utan omfattande 
bortforsling. De överblivna massorna används dels för att terrassera 
marken men kan också användas för att motfylla mot byggnaden, 
främst längs fasaden mot sydost.

Nivåskillnad mot grannfastigheter
För att hantera höjdskillnaden mot Aarsleefs fastighet Angered 78:1 
norr om vår fastighet bedöms en slänt med lutning 1:2 kunna 
utföras. Som alternativ kan en stödmur uppföras i kombination med 
en släntning. Gränsen mot Angered 78:4 och 78:5 öster om fastig-
heten får utredas i det fortsatta arbetet.

Fastighetens förutsättningar

Topografi
Den aktuella fastigheten är kuperad med lägsta punkt mot den 
anslutande Äsperedsgatan, här ligger plushöjden på ungefär + 70. 
Generellt sluttar markytan från områdets östra hörn där nivån är ca 
+80 ner mot områdets västra del. Centralt i området ligger mark-
nivån på runt +75. I områdets södra och sydvästra del finns en bäck i 
en ravin. Marknivån norr om ravinen varierar från ca +70 till +75. 
Marken söder om ravinen är som högst inom fastigheten och ligger 
på ca +80 till +85. Bäcken i ravinen ligger på nivå ca +70.

Geoteknik och jorddjup
1972 och 2017 gjordes två geotekniska undersökningar på fastig-
heten, som komplement till dessa har inom förstudien en geoteknisk 
utredning genomförts för att ytterligare klarlägga markens geotek-
niska egenskaper och förutsättningarna för den nu planerade 
byggnaden. Totalt har över 40 borrpunkter gjorts inom fastigheten 
för att utreda bergets utbredning.

Utredningen har visat att jorddjupen varierar kraftigt inom fastig-
heten samt att jorden generellt bedöms ha hög skjuvhållfasthet, 
vilket innebär att marken är relativt stabil. Marken anses lämplig för 
byggnation av föreslagen byggnad. Grundläggning rekommenderas 
utföras mot fast botten eller berg, med spetsbärande pålar vid stora 
jorddjup, och med plintar eller via packad fyllning direkt på berg vid 
små jorddjup. Det kan även bli aktuellt med visst mått av 
bergschakt.

FOTO ÖVER FASTIGHETEN 

FOTO ÖVER FASTIGHETEN SOM VISAR ANSLUTANDE SKAFT FRÅN 
ÄSPEREDSGATAN

FOTO ÖVER FASTIGHETEN MED AARSLEEFS FASTIGHET I BAKGRUNDEN FOTO ÖVER FASTIGHETEN MED AARSLEEFS FASTIGHET OCH ANSLUTANDE 
SKAFTVÄG I BAKGRUNDEN
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Miljö & Tillstånd
Miljö

Miljöambition
I behovsbeskrivningen kulturförvaltningen arbetat fram som 
underlag för förstudien beskrivs ambitionen avseende miljö och 
hållbarhet. Kulturförvaltningen efterfrågar magasin med en hög 
miljöprofil och med lägsta möjliga energiförbrukning och drift-
kostnad. Vidare efterfrågas en byggnad med täta, tjocka och 
fönsterlösa fasader. I flera av magasinen tillåts ett klimat med en låg 
innetemperatur som kan variera mellan 15-25 grader över året. 
Lokalt producerad energi via solcellspaneler efterfrågas vilket också 
Higab föreskriver vid all nyproduktion. Målsättningen är att material 
i byggnaden inte ska emittera skadliga ämnen vare sig för männ-
iskor, samlingar eller miljö.

Miljöbyggnad
Higab följer de krav som ställs i miljöcertifieringssystemet Miljö-
byggnad. Syftet med att inordna projektet i en miljöklassificering är 
att säkerställa minimerad miljöpåverkan, god inomhusmiljö och 
goda möjligheter för biologisk mångfald. Att bygga på detta sätt 
innebär att föreskriva sunda material som inte innebär några 
hälsorisker, vare sig för de som bygger eller för de som ska bruka 
byggnaden.

Med tanke på de ambitionsnivåer som uttrycks i behovsbeskriv-
ningen gällande magasinens utformning har förstudien undersökt 
möjligheterna att eftersträva en klassificering enligt miljöbyggnad 
guld. Detta innebär, förutom högre ställda krav för de olika indikato-
rerna, även att flera av kraven ska verifieras via brukarenkäter. Med 
tanke på att det är magasinsverksamhet som ska bedrivas så bör 
man beakta att det i större delen av lokalerna möjligtvis inte är 
människors behov av innemiljö som ska tillgodoses, snarare vill man 
skapa en miljö som är bra för de föremål som ska magasineras här. 
Detta kan eventuellt innebära en konflikt som gör det svårhanterligt 
att verifiera vissa indikatorer genom brukarenkät. Här bör man 
fundera på vilken vikt som ska ställas till brukarenkäterna. 

Oavsett om ambitionsnivån för de nya magasinen är silver eller guld 
så ska certifieringssystemet miljöbyggnad eller motsvarande som 
vid tiden för genomförande är aktuellt användas i projektet. Om de 
nya magasinen även ska certifieras hos Sweden Green Building 
Councils (SGBC) får beslutas i senare skede.

Sunda Hus Miljödata
För miljögranskning och bedömning av material och produkter 
används SundaHus Miljödata där produkterna även registreras 
och loggas. Sunda Hus är ett webbaserat system som används 
för att säkerställa att de materialval som görs i projektet har 
minimal negativ påverkan på miljön och innemiljön. Samtliga 
ingående byggnadsdelar ska registreras för att möjliggöra 
medvetna materialval och fasa ur farliga ämnen ur produktionen.

Energiförbrukning
Sammantaget har de nya magasinen mycket goda förutsätt-
ningar att utformas med en hög miljöambition och med låg 
energiförbrukning i driften. Täta fönsterlösa fasader uppbyggda 
med välisolerade sandwichelement och ett klimat som tillåts 
pendla över årets månader ger ett minimalt behov av tillskotts-
värme och som en följd låg förbrukning. I magasinsdelarna krävs 
ingen vattenburen värme utan endast möjlighet att tillföra värme 
via tilluften, detta minskar materialåtgången i produktion och 
energianvändningen i driftfasen.

Tillstånd
Fastigheten omfattas av flera skydd vilka kräver tillstånd från 
Länsstyrelsen.

Biotopskydd
Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verk-
samhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Sten-
murar i jordbruksmark omfattas av biotopskyddet och är skyd-
dade enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Inom fastigheten löper en 
stenmur och för att förändra den krävs att Länsstyrelsen medger 
tillstånd.

Jordbruksmark
Jordbruksverket definierar fastigheten som jordbruksmark. 
Fastigheten har dock sedan 1971 varit planlagd som industrimark 
men under perioder har en bonde haft djur som gått på marken. 
Länsstyrelsen initiala bedömning är att byggnation på marken 
innebär att jordbruksmark tas ur produktion vilket inte är fallet 
men det krävs en anmälan om det till länsstyrelsen, detta 
regleras i 12 kap. 9 § miljöbalken. Jordbruksmark får tas ur 
produktion först efter att anmälan till länsstyrelsen gjorts, om 
inte åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på bruknings-
enheten eller för natur- och kulturmiljön. 

Artskyddsförordningen
Under arbetet med förstudien har miljökonsulten uttryckt att det 
möjligtvis kan förekomma groddjur på fastigheten. Som en följd 
ska en groddjursinventering genomföras snarast, dock är en 
sådan inventering endast möjlig att genomföra under våren i 
april, ev. även i början av maj. Inventeringen ska göras av natur-
vårdskunnig biolog. Det är bra om det då också går att avgöra 
vilken/vilka arter av groddjur som finns på platsen, eftersom det 
har olika skydd enligt Artskyddsförordningen.  

Vattenverksamhet
Inom fastigheten finns mindre vattendrag vilket kräver en 
anmälan om vattenverksamhet till länsstyrelsen. 

Träd
Det behövs inte något tillstånd för att ta bort träd på fastigheten 
men ett samråd med länsstyrelsen bör genomföras då uppfö-
randet av de nya magasinen kan påverka naturmiljön. Lövskogen, 
bestående av mest ek, bedömdes 1986 ha naturvärdesklass 3 
(klass 1 är det högsta naturvärdet). Samråd regleras i 12 kap. 6 § 
miljöbalken.

Arkeologisk utredning
Länsstyrelsen har signalerat att de kommer ställa krav på en 
arkeologisk utredning. Detta genomförs förslagsvis snarast efter 
beslut om genomförande. Undersökningen utförs av stadsmu-
seets personal genom att schaktgropar grävs. Bedömd tidsåt-
gång är enligt Länsstyrelsen några dagar.

Ansökan Miljöförvaltningen 
För beskrivning av markmiljö se kapitel Teknik. 

Inga schaktarbeten får påbörjas innan dess att en anmälan om 
avhjälpande åtgärder enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd har upprättats och även godkänts av 
tillsynsmyndigheten (Miljöförvaltningen), detta då förorenings-
halter över KM har påvisats i området. Anmälan måste skickas in 
senast 6 veckor innan planerade schaktarbeten påbörjas. I 
anmälan ska det framgå hur massorna ska hanteras, mottag-
ningsanläggning för eventuella överskottsmassor som inte kan 
återanvändas, rutin för eventuell länshållning och eventuell 
kompletterande provtagning (miljökontroll vid behov).
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De nya magasinen
Placering på fastigheten
De nya magasinen har placerats efter fastighetens förutsättningar 
och byggnaden är utformad för att minimera påverkan på natur-
värden så som skog, ravin och vattendrag. Detaljplanens begräns-
ning på 12 meter i bygghöjd i kombination med fastighetens storlek 
och verksamhetens omfattande program har dock gjort att vissa 
ingrepp i naturen krävs.

Då fastigheten är kuperad har en byggnad i souterräng utformats 
som följer topografin i möjligast mån. Byggnaden är i tre plan och i 
framkant mot nordväst är de högre magasinen placerade medans 
de lägre magasinen är placerade i bakkant mot sydöst.

Infart sker från Äspredesgatan och parallellt med Holmedalen. I höjd 
med infarten till International färg placeras en grind som reglerar 
inpassagen till magasinen. Innanför grinden nås det inhägnade 
området som omsluter lastgård, inlastning och entréer. I direkt 
anslutning till in- och utlastning finns generöst tilltagna markytor för 
effektiva transporter till magasinen. Inte minst vid inflyttningen 
ställs stora krav på logistik där ett flertal olika stora fordon ska 
kunna lastas av och på. Mot lastgården finns samtliga entréer, 
förutom några utrymningsdörrar på andra fasader. Ett fåtal vägar in 
i byggnaden gör den lätt att bevaka och väl inne i byggnaden finns 
en indelning i zoner för en så hög säkerhet som möjligt.

Längs med infartsvägen, på insidan av grinden anordnas bil- och 
cykelparkering för anställda och besökare.
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Plan 1
Plan 1 består av samlingarnas väg redovisade i rosa färg på 
ritningen och höga magasin i turkosblått. I de höga magasinen finns 
förvaring av stora föremål fristående på golv, gallerskärmar som är 
fasta på väggar, föremål hängande från tak samt förvaring i mobila 
pallställ.

Samlingarnas väg startar med den kombinerade in- och utlast-
ningen. Här finns det yta för att köra in en 12 meter lång lastbil för 
säker avlastning inomhus. I anslutning finns övriga mottagningsytor 
som rum för skadedjurskontroll, sanerings- och sorteringsrum samt 
mottagningsrum. För att hantera uttransporter av föremål finns 
även packrum. Vidare finns mellanlagringssrum för acklimatisering, 
projektrum och verkstad samt en fotoateljé där inkommande 
föremål kan dokumenteras.

På plan 1 finns också en ljusgård som är öppet till plan 2. Ljusgården 
kommer användas för föremålshantering och ha en central funktion i 
byggnaden, via ljusgården transporteras föremålen vidare in i 
magasinen. Laddningsplats för två truckar finns i anslutning till 
ljusgården.

Vid lastgården finns personalens entré där man via ett vindfång och 
en trappa alternativt hiss tar sig vidare till kontorsdelen på plan 2. 
Hissen är stor och dimensionerad för att kunna transportera stora 
föremål vidare upp i byggnaden. Det finns även två mindre hissar 
som främst är avsedda för att transportera personal och mindre 
föremål vertikalt i byggnaden.

Inom det rosa området finns även fastighetsrelaterade funktioner 
som ställverksrum, undercentraler, bergvärmecentral, fläktrum och 
förråd. 

Vid samtliga ingångar till magasinen finns en nisch med tvättställ. 
Detta är en åtgärd för att säkerställa att medarbetare har rena 
händer när det går in i magasin men också efter att det har varit i 
magasin då farliga ämnen kan hanteras.

Magasinen nås via en sluss och en central korridor. Korridoren är 
bred nog för att två truckar ska kunna mötas och här kan även 
större föremål hanteras. Magasinsdelen består av tio separata 
magasin som var och ett är ungefär 400 kvm stora. 

För att underlätta vid inflyttning och för större föremål finns en 
direkt passage in till magasinen från inlastningen.

I bortre delen av magasinen finns trapphus och hiss för vertikal 
kommunikation samt utrymning. Längs magasinens långsidor löper 
två korridorer som är till för utrymning men också fungerar som 
klimatbarriärer för ett stabilare klimat i magasinen.
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Plan 2
En våning upp fortsätter samlingarnas väg inom de rosa ytorna, 
ljusgården med takljus förbinder de två planen. Här finns en yta för 
föremålshantering innan vidare transport sker in i magasinen. I 
anslutning finns tre konservatorsateljéer, lab och fernisseringsrum.

Inom de gula ytorna på ritningen är kontorsdelen som är dimensio-
nerad för 20 personer med arbetsplatser i öppet landskap i kombi-
nation med tysta rum och mötesrum. Här finns pentry och lunchrum 
samt även omklädningsrum och kapprum. Som komplement till de 
täta och mörka magasinen har kontoren en fasad med mycket 
fönster för att skapa en god arbetsmiljö med god tillgång till 
dagsljus.

Inom kontorsdelen finns också ytor för registrering av föremål samt 
studierum som kan nyttjas även för externa forskare och besökare. 
Magasinen är inte öppna för vem som helst men förbokade besök 
kommer gå att ordna.

På plan 2 finns tio höga magasin markerade i turkosblått som nås 
via slussar och även här finns nischer med tvättställ. Inom de 
ljusgröna områdena finns nio lägre magasin. I dessa magasin finns 
ytor för arkiv, konst och säkerhetsmagasin. Dessa delar håller en 
högre brandklass och kan förses med ett lokalt släcksystem.

Längs med fasaderna i norr och söder löper korridorer för utrym-
ning men korridorerna fungerar också som klimatbarriärer för ett 
stabilare klimat i magasinen.
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Plan 3
På plan 3 finns åtta låga magasin som nås via två mindre hissar och 
trapphus i vardera änden av byggnaden och våningsplanet består 
av magasin med lägre takhöjd. Här finns även specialmagasin för 
föremål som kräver kallare och torrare klimat. 

Längs med fasaden i söder löper en korridor för utrymning men som 
också fungerar som klimatbarriär för ett stabilare klimat i 
magasinen.
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Takplan
Taket ovan magasinen är uppbyggt med isolering i fall och takduk. 
I kontorsdelen är taket uppbyggt med limträbalkar och på taket är 
solpaneler placerade. Bredvid solpanelerna syns lanterniner som ger 
ljusinsläpp i valda delar av byggnaden. 

Taket sticker ut över lastgården för att i viss mån ge väderskydd.
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Plan 1 (markplan)

- Samlingarnas väg: 1470 kvm BTA

- Höga magasin, inkl korridorer och teknikrum: 4520 kvm BTA

- Utrymningskorridor i norr: 165 kvm BTA

 

Plan 2

- Samlingarnas väg/kontor: 1370 kvm BTA

- Höga magasin, inkl korridorer och teknikrum: 4520 kvm BTA

- Låga magasin: 3050 kvm BTA

- Utrymningskorridorer i norr och söder: 305 kvm BTA

 

Plan 3

- Samlingarnas väg/kontor: 150 kvm BTA

- Låga magasin inkl korridor: 3325 kvm BTA

- Utrymningskorridorer i söder: 140 kvm BTA

 

Sammanfattning:

- Samlingarnas väg/kontor: 2990 kvm BTA

- Magasin inkl korridorer: 15415 kvm BTA

- Utrymningskorridorer i norr och söder: 610 kvm BTA

 

- SUMMA BTA: 19015 KVM

SNITT PLAN 3
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VISUALISERING NYA MAGASIN LASTGÅRD OCH INLASTNING M.M
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Teknik 
Konstruktion och grundläggning
De nya magasinen ska grundläggas till berg och grundläggningsme-
toden kommer variera beroende på avstånd till berg. Beroende på 
avståndet kommer spetsburna betongpålar, plintar och i vissa fall 
grundläggning direkt på berg troligen att förekomma. En normal 
regel är att där avståndet till berg överstiger tre meter används 
pålar och vid grundare djup använd plintar. 

Bottenplattan är uppbyggd med 300 betong och 100 kg armering 
per kubik och dimensionerad för att klara en utbredd last på 20 kN.

Ytterväggarna i magasinen består av ett sandwichelement som är 
uppbyggt med 150 betong, 250 isolering och 80 betong. Även 
innerväggar och bärande pelare i magasinen är uppbyggda i 
betong. För ytterväggar i kontor har en utfackningsvägg med 
stålstomme antagits.

Mellanbjälklag i magasinen är planerade som HDF-bjälklag med en 
pågjutning med 70 betong för att ta upp nivåskillnaden mot förva-
ringssystemens skenor. Ev. kan annan metod studeras senare i 
projekteringen. Även taket är planerat att byggas med 
HDF-bjälklag.

VVS
Det finns ingen fjärrvärme utbyggd i området och som en följd har 
en bergvärmeanläggning föreslagits för att värma byggnaden. 
Anläggningen har beräknats kräva 2350 meter aktiva borrhål 
fördelat på minst 13 borrhål. Anläggning ska även kunna producera 
kyla via frikyla från berget.

För kontorsdelen planeras ett vattenburet värmesystem med 
konvektorer och radiatorer. Komfortkyla installeras för kontoren via 
tilluften.

I magasinen förekommer ingen vattenburen värme av säkerhets-
skäl. Vid behov kan dock magasinen värmas via ett värmebatteri 
kopplat till ventilationen.

Byggnaden ventileras via två luftbehandlingsaggregat placerade i 
fläktrum. Aggregaten avfuktar luften centralt för att följa klimat-
kraven i magasinen. Elektrostatfilter installeras för att förhindra 
eventuell partikelspridning mellan de olika magasinen även detta är 
en säkerhetsåtgärd.

Nya serviser för kallvatten, spillvatten och dagvatten ansluter i 
fastighetsgräns mot Äsperedsgatan. 

Inom respektive magasin installeras givare för mätning, loggning 
och styrning av temperatur och relativ fuktighet. Hela VVS-anlägg-
ningen förses med ett datoriserat styr- och övervakningssystem där 
systemet och dess driftparametrar är möjliga att övervaka lokalt i 
byggnaden och på distans för Higabs driftpersonal.

El
Idag finns 250A att tillgå i området, bedömningen är att det troligen 
inte är tillräcklig utan upp mot 750A kan krävas. En ansökan till 
GENAB har skickats in för att utreda hur en utökning av kraften kan 
ske.

Ett ställverk placeras mot ytterfasad och lastgården där vidare 
fördelning i byggnaden sker. Undercentraler placeras i byggnaden, 
av säkerhetsskäl dock inte inne i något av magasinen.

Komplett installation av heltäckande brandlarm och utrymningslarm 
utföres inklusive nödbelysning.

Alla armaturer är i LED och belysningsrekommendationer Ljus och 
Rum ska följas.

För verksamhetens del installeras ett passagesystem med portte-
lefon och kortläsaranläggning. 

Byggnaden ansluts till fibernätet.

Inbrottslarm utförs som larmklass 3 inklusive kameraövervakning. 
Olika delar i byggnaden separeras med knappkod eller kortpassage 
kombinerat med personlig kod.

På taket ovan kontorsdelen installeras en solcellsanläggning, 
omfattningen av solcellerna ska följa Higabs rekommendationer och 
får utredas ytterligare i kommande projektering.

Miljöteknisk markundersökning
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har utförts på fastig-
heten med syfte att översiktligt bedöma om marklagren är behäf-
tade med föroreningar. 

Provpunkter har genomförts på strategiska punkter inom fastig-
heten, målet var att täcka in så stora delar av fastigheten som 
möjligt. Utdrag ur tillsynsmyndighetens arkiv samt Länsstyrelsens 
webbgis visade inte på att det bedrivits miljöstörande verksamhet 
på fastigheten.

Jordprovtagning utfördes med en geoteknisk borrbandvagn i 
sammanlagt åtta provtagningspunkter. Prover uttogs från markytan 
ned till maximalt tre meter under markytan. 

Naturvårdsverket har utarbetat generella riktvärden för bedömning 
av förorenad mark. De generella riktvärdena har utarbetats för två 
olika typer av markanvändning. Känslig markanvändning (KM) och 
mindre känslig markanvändning (MKM). MKM innebär att markkvali-
teten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, 
industrier och vägar. För de nya magasinen tillämpas MKM.

Totalt skickades 12 olika jordprover på labanalys. Ingen av de 
analyserade jordproverna innehåller halter av förorening som 
överskrider tillämpbara riktvärden (MKM). Dock innehåller fem av 
de analyserade jordproverna föroreningshalter i form av kobolt som 
överstiger Naturvårdverkets riktvärde för KM. Detta medför dock 
ingen begränsning för att uppföra magasinen på fastigheten.

Schaktade massor med föroreningshalter som underskrider MKM 
kan återanvändas som fyllnadsmaterial inom aktuell fastighet. 
Förorenade jordmassor med halter över KM (men under MKM)
som schaktas bort och som inte kan återanvändas i schaktområdet 
bör transporteras till godkänd mottagningsanläggning för 
omhändertagande.

Inget grundvatten påträffades i någon av borrpunkterna.
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Brand
Lokalerna i byggnaden hänförs till verksamhetsklass 1, d.v.s. lokaler 
där personer till största del förväntas ha god lokalkännedom.

Brandbelastningen i magasinsdelarna beror helt på vad som 
förvaras i magasinen, vilket kan variera stort över tid avseende 
volym och brandenergi. Brandbelastningen i dessa delar är
således svårt att förutse, men det kan inte uteslutas att den kan 
överstiga 800 MJ/m² golvarea. Brandbelastningen förväntas dock i 
detta skede inte överstiga 1600 MJ/m2 golvarea då detta
förutsätter mycket tätt packad förvaring med relativt hög 
brandenergi. 

Byggnaden hänförs som utgångspunkt till byggnadsklass Br2. 

Samtliga lokaler, där personer vistas mer än tillfälligt, har tillgång till 
minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Minst en 
utrymningsväg (t ex utrymningstrapphus) finns på varje
våningsplan.

Räddningstjänstens insats förväntas inom normal insatstid, det vill 
säga inom 10 minuter.

För att minimera risken för uppkomst av brand ska förhöjda 
åtgärder relativt BBR vidtas rörande detta inom magasinsdelar. 
Exempel på en sådana åtgärder anges nedan:
- I magasinslokaler får endast elektriska installationer som är 
nödvändiga för lokalens drift finnas och bärbar elektrisk utrustning 
ska förvaras utanför lokalen.

- Elinstallationer bör utföras enligt beskrivning av Kategori 1 enligt 
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler, RA-FS 
2013:4 (dock med LED-belysning istället för lysrör då lysrör kan 
utgöra en brandstiftare). Utförs detta kommer per automatik kraven 
enligt Svensk standard Bevarande av kulturarv - Nybyggnation för 
förvaring och användning av samlingar SS-EN 16893:2018 att 
uppfyllas.
- Frånkopplingsmöjlighet för strömtillförsel för belysning, mobila 
hyllsystem, vägguttag och liknande som är nödvändiga för maga-
sinslokalens drift ska kunna frånkopplas från utsidan när ingen 
vistas i lokalen.
- Utrymningslarm, belysta utrymningsskyltar och eventuell nödbe-
lysning i magasinslokalerna ska vara av brandskyddat utförande för 
att minimera risk för uppkomst av brand.

Automatiskt släcksystem (sannolikt i form av inertgassystem för att 
inte orsaka vattenskador på förvarat gods) installeras i sex av 
magasinslokalerna i lågdelsmagasinen på plan 2. Val och omfattning 
av släcksystem behöver utredas vidare i nästa skede.

Inflyttning
Verksamheten har ett mycket omfattande arbete med att flytta in 
alla föremål i de nya magasinen. För att underlätta detta arbete har 
en del funktioner planerats in i magasinen. På lastgården är det 
möjligt att temporärt placera fryscontainrar för att skynda på 
saneringen av de föremål som ska flyttas in. I magasinen i direkt 
anslutning till inlastningen har större portar placerats för att möjlig-
göra en mellanlagring av föremål i väntan på sanering. Dessa 
magasin är också tänkta att användas för att större fordon m.m ska 
kunna transporteras direkt in i ett rakt flöde.

SEKTION NYA MAGASIN
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Ekonomi och 
genomförande
Entreprenadform
Projektet föreslås genomföras som en totalentreprenad. Totalentre-
prenaden innebär att Higab tillsammans med kulturförvaltningen tar 
fram rambeskrivningar och ett förfrågningsunderlag. Totalentrepre-
nören handlas därefter upp med ansvar för både projektering och 
produktion. Projekteringen ska utföras enligt de rambeskrivningar 
som är framtagna. 

Projektet är lämpligt att genomföras som en totalentreprenad då 
byggnaden är relativt okomplicerad och det finns tydliga funktions-
krav från verksamheten. Dessa förutsättningarna ger goda möjlig-
heter för att bedriva en effektiv processen med en totalentreprenör.

I tidplanen beskrivs en möjlig process för en totalentreprenad. 
Tiderna till färdigställande är ungefär desamma oavsett val av 
entreprenadform.

Preliminär huvudtidplan
Projektets entreprenadtid uppskattas till ca 18 månader. Tid för 
projektering har bedömts till ca 12 månader. Tidplanen beskriver ett 
scenario där markarbeten och terrassering av fastigheten kan 
genomföras tidigt i processen och parallellt med den fortsatta 
projekteringen. 

En förutsättning är att alla erforderliga beslut om investering fattas i 
nämnder, styrelser och kommunfullmäktige under våren och hösten 
2020. 

Funktionsbeskrivningar och förfrågningsunderlag tas fram under 
hösten 2020 och upphandlingen av totalentreprenören genomförs 
under våren 2021. En sådan process skulle kunna innebära projekte-
ringsstart efter sommaren 2021 och en entreprenadstart våren 
2022. Invigning bedöms till hösten 2023. Därefter ska byggnaden 
inredas och flytten påbörjas under våren 2024. Hela flytten av de 
1,2 miljoner föremålen beräknas ta ca två år.

För genomförandet av projektet krävs politiska beslut och erforder-
liga myndighetsbeslut från stadsbyggnadskontoret och Länssty-
relsen. Dessa beslut är en förutsättning för att tidplanen ska hålla. 

PRELIMINÄR HUVUDTIDPLAN MED TOTALENTREPRENAD

Higab ägs av Göteborgs Stadshus AB som är en del av Göteborgs Stad1

Nya Magasin förstudieÖvergripande tidplan
2020-03-11

Preliminära huvudtider
Totalentreprenad

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

BESLUT

SBK

Higab

Byggproduktion

(ca 18m)

Beslut genomförande

Förstudieavtal

FÄRDIGSTÄLLD 
ENTREPRENAD

Hyresavtal genomförande

FFU
(ca 4m)

Bygglov

Förstudie
9 mån

Projektering 
(ca 12 m)

Annonsering
Utvärdering
Tilldelning 
(ca 4m)

UPPHANDLING TE

Uppskattade huvudtider för genomförande är:

September 2020  Beslut om genomförande
September 2020  Start bygglovshandlingar och    
    rambeskrivningar 
Januari 2021  Start upphandling
Maj 2021  Tilldelning entreprenör
Augusti 2021  Start projektering
Februari 2022  Start entreprenad
September 2023  Färdigställd entreprenad
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Risker och osäkerheter

International färg
Granne till de nya magasinen ligger International färg AB som är en 
del av Akzo Nobel. International färg hanterar brandfarliga ämnen 
som gasol och lösningsmedel samt olika kemikalier. Hanteringen av 
kemikalier gör att verksamheten faller under Sevesolagstiftningen. 
Sevesolagstiftningen syftar till att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor och tillstånd ges av Länsstyrelsen.

Som en del i arbetet med förstudien har projektet träffat Interna-
tional färg och de har ett mycket omfattande riskarbete och är 
mycket väl medvetna om de risker som deras produktion medför. I 
den riskanalys de genomfört med olika worst-case scenarion visar 
samtliga på en minimal påverkan mot de nya magasinen. Vidare har 
de ett utvecklat samarbete med räddningstjänsten och de har alltid 
en internbrandkår på plats. Ingen allvarlig olycka har inträffat sen 
verksamheten startade 1974.

Risk- och brandkonsulten som medverkat i förstudien har gjort en 
bedömning av deras verksamhet och slutsatsen är att anläggningen 
generellt inte medför några beaktansvärda risker utöver ”normal” 
industribebyggelse.

Den sammanlagda uppfattningen är att International färg är mycket 
riskmedvetna och en mer lämplig granne än många andra verksam-
heter som saknar samma riskmedvetenhet.

Risker
Inom arbetet med förstudien har en riskhanteringsworkshop 
genomförts och de största riskerna har identifierats.

En stor risk som identifierats är att det möjligtvis kan förekomma 
groddjur inom fastigheten. En groddjursinventering är endast möjlig 
att genomföra under våren från 1 april. Ev. förekomst av groddjur 
hanteras enligt artskyddsförordningen och bedöms kunna hanteras 
genom att de flyttas inom fastigheten men i värsta fall kan grod-
djuren påverka byggnadens utformning. För att eliminera risken 
behöver en groddjursinventering genomföras snarast möjligt.

Andra risker förknippade med fastigheten är hanteringen av de 
tillstånd som krävs från Länsstyrelsen så som biotopskydd, hante-
ring av jordbruksmark, tillstånd för vattenverksamhet och arkeolo-
gisk utredning. Samtliga dessa frågor kan påverka tidplanen och bör 
utredas snarast möjligt i den efterföljande processen.

Omfattande markarbeten krävs på fastigheten och det är alltid 
förenligt med en risk även om geotekniska och markmiljöutred-
ningar genomförts. Bergets utformning går inte att säkerställa fullt 
ut och det kan förekomma förorenade ämnen som
tidigare inte upptäckts. Vidare är hanteringen av massor inom 
fastigheten en utmaning och kan medföra att schaktmassor behöver 
deponeras. Detta kan påverka projektekonomin och även tidplanen. 

Gällande elkapaciteten i området är det inte givet att det finns 
tillräcklig kapacitet framdragen till fastigheten. I det fall kapaciteten 
inte är tillräcklig krävs en dialog med Göteborg energis nätbolag 
(GENAB) om var ytterligare kapacitet kan hämtas. För att utreda 
lösning och kostnad har en formell ansökan skickats in till GENAB. 
En utökning av elkapaciteten påverkar främst projektekonomin.

En annan stor risk är att erforderliga politiska beslut uteblir. Detta 
förskjuter hela projektets tidsplan och kulturförvaltningen riskerar 
att hamna i en mycket komplicerad situation med oöverskådliga 
konsekvenser. Kulturförvaltningen kan hamna i en situation där de 
behöver flytta ut de mycket omfattande samlingarna utan att nya 
funktionella magasin finns på plats. Vidare finns det en konstant risk 
att föremål som i dag förvaras i undermåliga lokaler påverkas 
negativt och lider skada.

Rekommenderade prioriterade utredningar
I det fortsatta program- och systemhandlingsarbetet rekommen-
deras att följande frågor prioriteras:

- Elkapacitet i området
- Omfattning, placering och val av lokala släcksystem
- Fastställ plushöjder för färdigt golv
- Masshantering inom fastighet
- Ansökningar för erforderliga tillstånd skickas in till Länsstyrelsen 
och miljöförvaltningen

INTERNATIONAL FÄRG
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Investeringskostnad 
Inom arbetet med förstudien har två olika kalkylatorer använts för 
att säkerställa kalkylens kvalité.

Installationer har beräknats av de konsulter som varit involverade i 
förstudien.

Relevanta referensprojekt finns men dessa är uppförda utanför 
Sverige och av den anledningen är dess investeringskostnader inte 
jämförbara då de är uppförda på en annan marknad och under 
annan lagstiftning.

Kostnadsberäkningen omfattar en projektkostnad (entreprenad- 
och byggherrekostnad).

I investeringskostnaden är köpeskilling samt lagfart medräknat för 
förvärv av fastigheten. 

Av erfarenhet behövs ett osäkerhetspåslag i tidigt skede, i projekt-
kostnaden är därför 20% osäkerhet medräknat.

Kalkylen är exklusive moms och beräknad i kostnadsläge februari 
2020 och har indexerats till antaget färdigställande i september 
2023.

I investeringskostnaden är inga verksamhetsinvesteringar medräk-
nade. Dessa investeringar ansvarar kulturförvaltningen för och har 
beräknats separat och avser all lös inredning inklusive förvarnings-
systemen och materialspecifik utrustning för aktiv samlingsförvalt-
ning samt alla säkerhetslösningar utöver brandlarmet.

För varje år projektets genomförande skjuts på framtiden medför 
det en ökad projektkostnad om drygt 12 miljoner kronor. 

Det är många stora projekt på gång i staden under den aktuella 
perioden, detta kan påverka entreprenörers intresse av att lämna 
anbud. Ett lågt antal anbud kan hämma konkurrensen och som en 
följd även projektets investeringskostnad.

INVESTERINGSKOSTNAD INKLUSIVE OSÄKERHET 
OCH FASTIGHETSFÖRVÄRV 2020-02-01

INDEXERING TILL FÄRDIGSTÄLLANDE INVESTERINGSKOSTNAD INKLUSIVE OSÄKERHET OCH 
FASTIGHETSFÖRVÄRV INDEXERAT TILL 
FÄRDIGSTÄLLANDE 2023-09-01

500 MNKR 40 MNKR 540 MNKR
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Köpmansgatan 20 
404 82 Göteborg 
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Stadsledningskontoret 

Datum 2020-03-30 
Diarienummer 0856/12 

Yttrande

Yttrande från lokalsekretariatet avseende 
inhyrning nya magasinslokaler för 
kulturnämndens samlingar 

Enligt uppdrag från kommunfullmäktige har lokalsekretariatet genomfört en 
förstudie avseende inhyrning av nya magasinslokaler för kulturnämndens 
samlingar. I samarbete med fastighetskontoret har en för ändamålet lämplig 
fastighet identifierats vid Äspereds industriområde. Fastigheten är sedan 
tidigare planlagd för industriändamål och har en byggrätt tillräcklig för att 
hantera kulturnämndens behov vilket avsevärt reducerar tiden för hur snart 
nya magasinslokaler kan finnas tillgängliga. Higab AB har som byggherre 
parallellt genomfört en förstudie av själva byggnationen i syfte att klargöra 
de ekonomiska konsekvenserna för inhyrningen vilket bifogas yttrandet. 

Resultatet av förstudien innebär att lokalsekretariatet gör bedömningen att 
följande alternativ är bäst lämpat utifrån tids-, kostnads- och 
samordningsskäl. 

Hyresobjektet 
Hyresvärden, Higab AB erbjuder sig en uppföra en ny byggnad anpassad för 
verksamhetens behov inom fastigheten Angered 78:6 med adress 
Holmedalen 4. Som underlag för byggnadens utformning hänvisas till 
Higabs förstudie.  

Den aktuella lokalen omfattar ca 19 000 kvm lokalyta (BTA) och består av 
tre huvudsakliga delar; personalytor, samlingarnas väg (lokaler för säker 
föremålshantering), samt olika speciellt utformade magasinsytor. Med den 
föreslagna inhyrningen ges kulturnämnden förutsättningar att samordna all 
föremålshantering på en plats, samtidigt som alla externt inhyrda 
magasinsytor kan avvecklas helt. 

Hyra 
Hyresavtal föreslås tecknas för 10 år, med 10 års förlängning. För den 
aktuella inhyrningen tillämpas en produktionsbaserad hyra vilket innebär 
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den slutliga hyreskostnaden avgörs av investeringens storlek. En preliminär 
bedömning visar att hyreskostnaden för kulturnämnden kommer att uppgå 
till ca 26 827 tkr per år (2023 års värde). Utöver detta tillkommer kostnader 
för verksamhetens investeringar, exempelvis avseende förvaringssystem, 
samt andra projektrelaterade engångskostnader, exempelvis för att flytta 
över alla föremål till magasinen. 

Fakturering 
Om kulturnämnden väljer att inte genomföra projektet kommer Higab AB 
att behöva fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien.  

Kulturnämndens beslut distribueras till: 
Lokalsekretariatet 

Beslutanderätt enligt: KF handling 2017 nr. 39 

Lokalsekretariatet 
Johan Nyström 
Planeringsledare 
E-post: johan.nystrom@stadshuset.goteborg.se
Telefon 031-368 02 35

Jörgen Samuelsson 
Avdelningschef för lokalsekretariatet 
E-post: jorgen.samuelsson@stadshuset.goteborg.se
Telefon: 031-368 00 34

mailto:johan.nystrom@stadshuset.goteborg.se
mailto:jorgen.samuelsson@stadshuset.goteborg.se
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Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2021 
Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2021 i
enlighet med bilaga 1 och 2 i kulturförvaltningens förslag.

2. Kulturnämnden översänder dessa till kommunstyrelsen för att bifogas
förutsättningar för budget 2021 – 2023 för Göteborgs Stad.

3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Sammanfattning 
Kulturnämnden ska med utgångspunkt från sitt reglemente, innevarande års budget, 
nulägesanalys, samlad riskbild och andra styrande dokument ta fram 
verksamhetsnomineringar som underlag till kommunfullmäktiges budget. 

Kulturförvaltningen har valt att beskriva verksamhetsnomineringarna utifrån två 
perspektiv; en hållbar kulturstad och en hållbar kulturförvaltning. De två perspektiven 
speglar de utmaningar som kulturförvaltningen ser för verksamheten de kommande åren. 
Dels utifrån ett externt perspektiv där det gäller att skapa goda förutsättningar för konsten 
och konstnärerna samt för att tillgängliggöra kulturen för fler, dels utifrån ett internt 
perspektiv där det handlar om att skapa hållbara arbetsvillkor och bra organisatoriska 
förutsättningar för att kunna utföra uppdraget.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Flera av nomineringarna gäller nödvändiga investeringar genom om- och tillbyggnad av 
stadens kulturinstitutioner. Det handlar om Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs 
konstmuseum, Nya magasin samt Göteborgs Stads folkbibliotek. Inom dessa projekt 
arbetar kulturförvaltningen aktivt för att hålla nere kostnaderna för respektive investering 
men respektive investering kommer att innebära ökade kostnader för hyra, leasing och 
drift. Det är kostnadsökningar som inte ryms inom kulturnämndens nuvarande ram. Det 
krävs en utökad ram för att dessa nödvändiga investeringar ska kunna genomföras annars 
kommer kulturnämnden behöva göra stora neddragningar i övriga verksamheter för att 
kunna hantera kostnadsökningarna.  

Kulturnämnden nominerar även behovet av ökat stöd till det fria kulturlivet. Dagens nivå 
på stödet urholkas successivt när staden växer och konkurrensen om de tillgängliga 
medlen ökar. Något belopp för detta anges inte då det ytterst är en fråga om politiska 
prioriteringar i kommunfullmäktiges budget. Även om en satsning ger upphov till ökade 

Kultur 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-04-01 
Diarienummer 0973/19 

Christian Steingrüber/Kultur/GBGStad 
Telefon: 031 – 368 32 65 
E-post: christian.steingruber@kultur.goteborg.se
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kostnader på kort sikt finns det även en ekonomisk vinst längre fram. Denna vinst är 
visserligen svår att mäta men kulturförvaltningen vet sedan tidigare utredningar att 
satsningar på det fria kulturlivet har positiva effekter på de kreativa och konstnärliga 
näringarna, något som bidrar till målen i det näringslivsstrategiska programmet.  

Jämte ovanstående verksamhetsnomineringar som kommer innebära ökade kostnader så 
nominerar kulturnämnden även åtgärder som förväntas leda till bättre arbetsflöden vilket 
gynnar verksamhetens egen, och stadens samlade, effektivitet. Åtgärderna innebär dels att 
arbetsuppgifter kan genomföras med samma ambition men till en lägre kostnad, dels att 
verksamheten får en bättre leverans för samma ekonomiska insats. Utifrån tillgängliga 
resurser ser dock kulturförvaltningen även ett behov av att göra prioriteringar inom 
befintlig verksamhet för att nå balans mellan tillgängliga resurser och omfattningen av 
verksamheten. Det gäller såväl uppdraget enligt reglemente och utifrån gällande 
lagstiftning som tillkommande politiska uppdrag. 

Bedömning ur ekologisk dimension  
Kulturnämndens verksamhetsnomineringar har viss påverkan utifrån den ekologiska 
dimensionen. Det gäller framförallt de nomineringar som rör investeringar i fastigheter. 
Att bygga nytt och bygga till ger under produktionstiden ger vissa negativa 
miljökonsekvenser men nya och moderna byggnader är dock resurseffektivare under drift.  

Bedömning ur social dimension  
Satsningar på kulturen är satsningar på en socialt hållbar stad. Kulturförvaltningen arbetar 
aktivt för att konst och kultur ska bidra till en demokratisk, jämlik och hållbar 
samhällsutveckling. De verksamhetsnomineringar som föreslås nämnden är alla 
strategiskt viktiga för att utifrån rådande förutsättningar bidra till en socialt 
sammanhållen, och över tid hållbar, stad. 

Samverkan  
Förvaltningen har informerat om kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2021 i 
kulturförvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 15 april 2020.  

Bilagor 
1. Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2021 – nomineringar  

2. Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2021 – ekonomiska konsekvenser   

Expedieras till 
Kommunstyrelsen  
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Ärendet 
Kulturnämnden ska med utgångspunkt från sitt reglemente, innevarande års budget, 
nulägesanalys, samlad riskbild och andra styrande dokument ta fram 
verksamhetsnomineringar som underlag till kommunfullmäktiges budget. 
Verksamhetsnomineringarna ska fokusera på de strategiskt viktigaste frågorna för 
nästkommande budgetår och de därpå följande två åren. Ansvaret för beslut om 
verksamhetsnomineringarna kan inte delegeras. Beslutet ska fattas av kulturnämnden 
senast i april månad. 

Beskrivning av ärendet 
Kulturförvaltningen har valt att beskriva verksamhetsnomineringarna utifrån två 
perspektiv; en hållbar kulturstad och en hållbar kulturförvaltning. De två perspektiven 
speglar de utmaningar som kulturförvaltningen ser för verksamheten de kommande åren. 
Dels utifrån ett externt perspektiv där det gäller att skapa goda förutsättningar för konsten 
och konstnärerna samt för att tillgängliggöra kulturen för fler, dels utifrån ett internt 
perspektiv där det handlar om att skapa hållbara arbetsvillkor och bra organisatoriska 
förutsättningar för att kunna utföra uppdraget.  

En hållbar kulturstad 
Inom ramen för en hållbar kulturstad lyfts sju nomineringar fram; en långsiktig 
lokalförsörjning, om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, Nya magasin för 
stadens samlingar, utveckling av Göteborgs Stads folkbibliotek, förbättrade 
förutsättningar för det fria kulturlivet, förbättrad process kring enprocentsregeln samt en 
revidering av kulturprogram och biblioteksplan. 

Fyra av sju nomineringar inom perspektivet rör olika typer av fastighetsutveckling. 
Kulturnämnden har stora behov när det gäller de lokaler som nämndens verksamheter 
bedrivs i. En av de bakomliggande orsakerna till att så stora behov behöver tillgodoses 
samtidigt är att det saknats en systematik kring fastighetsutveckling av museer, bibliotek 
och övriga lokaler där kulturförvaltningen bedriver verksamhet. Byggnaden som 
Göteborgs konstmuseum ligger i är närmare 100 år gammal vilket gör det svårt att 
anpassa verksamheten till moderna krav på säkerhet och tillgänglighet för såväl föremål 
som besökare och personal. Den magasinslösning som Göteborgs Stad har för sina 
samlingar, som delvis var tänkt som en tillfällig lösning då den inhyrdes 1995, lever inte 
upp till kraven i museilagen och problemen med skadedjur, utgående hyresavtal, dålig 
arbetsmiljö med mera är akuta. De folkbibliotek som kulturnämnden övertog i april 2019 
ligger i lokaler som har varierande kvalitet, vilket delvis är en följd av skillnader i 
prioritering och tillgängliga resurser i stadsdelsnämnderna. Här behöver det ske en 
upprustning och utveckling av flertalet lokaler för att förbättra miljön för både 
medarbetare och besökare samt för att kunna ge en mer likvärdig biblioteksservice i hela 
Göteborg. En biblioteksutredning pågår och resultatet förväntas bli klart under våren 
2020. Därefter kommer kulturförvaltningen analysera och prioritera vilka de viktigaste 
och mest effektiva åtgärderna är. De nomineringar som kan bli en följd av det arbetet 
kommer att vara med i kulturnämndens verksamhetsnomineringar för 2022. 

En förbättrad process kring enprocentsregeln syftar till att kulturförvaltningen 
tillsammans med de byggande och planerande förvaltningarna och bolagen bättre ska leva 
upp till intentionerna i kommunfullmäktiges beslut från 2013. Förbättrade förutsättningar 
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för det fria kulturlivet handlar dels om att det behövs utökad ram för att kunna arvodera 
de konstnärer som kulturförvaltningen anlitar enligt de nationella riktlinjerna, dels ser 
kulturförvaltningen ett behov av ett utökat kulturstöd då detta inte höjs i takt med 
befolkningsökningen vilket lett till en ökad konkurrens om tillgängliga medel. Slutligen 
nominerar kulturnämnden om igångsättningsbeslut för revidering av Göteborgs Stads 
kulturprogram och Göteborgs Stads biblioteksplan. Båda dessa dokument är från 2013 
och behöver revideras för att gå i takt med tiden och för att anpassas efter en förändrad 
organisationsstruktur inom Göteborgs Stad. 

En hållbar kulturförvaltningen 
Inom ramen för en hållbar kulturförvaltning lyfts fyra nomineringar fram; översyn av 
grunduppdrag och politiska uppdrag, flernivåfinansiering för Göteborgs Stads museer, 
säkerställd finansiering för tillkommande kostnader i samband investeringar i de lokaler 
där förvaltningens verksamheter bedrivs samt effekterna av ny nämndorganisation. 

Perspektivet en hållbar kulturförvaltningen syftar till att säkerställa en funktionell 
organisation med en hållbar arbetsmiljö som har resurser och förmåga att leverera 
kvalitativ verksamhet inom givna ramar. Det viktigaste åtgärderna för att uppnå detta är 
att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna samt säkerställa långsiktiga och 
hållbar ekonomiska förutsättningar. Det sistnämnda handlar dels om att få fler aktörer att 
ta ett större ekonomiskt ansvar för de stora kulturvärden som Göteborgs Stad förvaltar, 
dels om att få till en ekonomisk trygghet kring ökade hyres-, drift och leasingkostnader i 
samband med nödvändig utveckling av kulturnämndens verksamhetslokaler. Slutligen ser 
kulturförvaltningen ett behov av att belysa vikten av att kulturnämnden ges full 
ekonomisk kompensation för eventuellt tillkommande verksamheter i samband med 
omorganisationen av stadsdelsnämnderna och att delar av de styr- och stödresurser som 
funnits i stadsdelarna, och som många fackförvaltningar har, kommer kulturförvaltningen 
till del. Det handlar framförallt om resurser för stadsutveckling samt fastighets-, 
säkerhets- och miljöfrågor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta om förslag till 
verksamhetsnomineringar 2021 i enlighet med bilaga 1 och 2 till detta tjänsteutlåtande 
och översända dessa till kommunstyrelsen för att bifogas förutsättningar för budget 2021 
– 2023 för Göteborgs Stad.  

Kulturnämnden föreslås även förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

 

Anna Rosengren  

 

Förvaltningsdirektör  

Christian Steingrüber  

 

Förvaltningscontroller  
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Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2021 
Kulturnämnden har under de senaste åren hanterat kraftiga besparingar och i detta arbetat för att prioritera publik verksamhet. Prioriteringen har skett på 

bekostnad av styr- och stödresurser, genom kortsiktiga besparingar på till exempel säkerhet, miljö och personalbefrämjande åtgärder och en ökad grad av 

självfinansiering. Förvaltningen gör bedömningen att fortsatta besparingar inom ovanstående områden inte är möjliga. Fortsatt anpassning av verksamheten 

behöver därmed ske genom att omfattning och ambition ses över och att en prioritering av politiska initiativ sker. Situationen medför också att kulturnämnden 

inte har möjlighet att inom befintlig ram bära de kostnadsökningar som blir följden av de investeringsprojekt som nu utreds på uppdrag av 

kommunfullmäktige. Kulturnämnden kommer ta sin del av ansvaret genom att prioritera och optimera befintliga lokaler så att verksamheten i hög utsträckning 

kan hantera den prognostiserade befolkningsökning till 2050, utan att staden behöver bygga nya bibliotek eller andra kulturinstitutioner utöver de kulturhus 

som redan är planerade. För att det ska vara möjligt krävs dock att resurser avsätts i nu- och närtid för att säkerställa beslutade förstudier och identifierade 

anpassningar av bibliotekslokaler i syfte att kunna skala upp verksamheten i takt med befolkningsökningen. 

 

 

Ann Catrine Fogelgren   Anna Rosengren 

Ordförande    Förvaltningsdirektör 

Kulturnämnden   Kulturförvaltningen 

  

Kultur 
 

  
 Bilaga 1 
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En hållbar kulturstad 
Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 
Om- och tillbyggnaden av 
Göteborgs konstmuseum 
behöver realiseras i enlighet 
med förstudien. 

Museet har stora utmaningar 
kring säkerhet, tillgänglighet, 
arbetsmiljö och klimatkrav 
för samlingarna. Ska museet 
behålla sin internationella 
samverkan och få möjlighet 
att utvecklas krävs en om- 
och tillbyggnad. 
 
Akademiska Hus byggnation 
av ny konstnärlig fakultet 
samt Västlänkens uppgång 
genererar sprängningar som 
kräver att samlingarna delvis 
behöver evakueras. Det 
gäller oavsett vad beslutet 
blir kring om- och 
tillbyggnaden av museet.  
 
Realiseras förstudien enligt 
tänkt tidplan kan projektet 
synkas med sprängningar i 
området och samplaneras 
med Nya magasin. Projektet 
kräver omlokalisering av 
Göteborgs Konsthall. Staden 
behöver även se över avtalet 
med Hasselblad. 

Den långsiktigt hållbara 
lösningen är att realisera den 
förstudie som Higab och 
kulturförvaltningen arbetat 
fram.  
 
Att genomföra projektet 
parallellt med projekt nya 
magasin kommer att skapa 
positiva synergier som bidrar 
till att hålla kostnaderna nere. 
Verksamhetsmässigt och 
ekonomiskt är det en fördel 
att genomföra projektet 
samtidigt som Akademiska 
hus bygger den nya 
konstnärliga fakulteten för att 
slippa dubbla evakuerings-
kostnader och minskade 
entréintäkter. 

Projektet säkerställer en 
modern museiverksamhet 
avseende säkerhet, 
tillgänglighet och klimat 
både för besökare, personal 
och samlingar. Ett modernt 
konstmuseum stärker även 
Göteborg som destination.  

Antal besök och samarbeten 
bedöms kunna öka vilket ger 
positiva effekter på museets 
externa intäkter. 
 
Samplanering med projektet 
kring nya magasin och 
Akademiska Hus projekt 
kring ny konstnärlig fakultet 
samt ny stationsuppgång för 
Västlänken ger ekonomiska 
och verksamhetsmässiga 
fördelar.  

Förstudien för om- och 
tillbyggnaden av Göteborgs 
konstmuseum beräknas 
återrapporteras till 
kommunstyrelsen (KS) under 
hösten 2020. I samband med 
det presenteras den nya 
hyresnivån.  
 
Kostnadsökningar för 
evakuering av föremål, 
intäktsbortfall, hyra av 
ändamålsenliga magasin med 
mera under tiden som museet 
är stängt bedöms uppgå till 
2,2 miljoner kronor 2021 och 
mellan 12 och 14 miljoner 
kronor per år perioden 2022 
– 2026. 
 
Analys av angivna kostnader 
kommer att finnas i 
underlaget till ärendet då 
detta återrapporteras till KS. 
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Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 
Nya magasin för Göteborgs 
Stads samlingar behöver 
realiseras i enlighet med 
förstudien. 

Staden saknar en 
ändamålsenlig magasins-
lösning. En rad risker såsom 
skadedjur, uppsägningar av 
hyresavtal, bristande 
arbetsmiljö och brist på 
tillfälliga lokaler gör 
situationen akut. Situationen 
innebär att Göteborgs Stad 
brister i efterlevnaden av 
museilagen.  

Den långsiktigt hållbara 
lösningen är att realisera den 
förstudie som Higab 
tillsammans med kultur-
förvaltningen tagit fram.  

Ändamålsenliga och 
moderna magasin 
säkerställer samlingarnas 
bevarande över tid i enlighet 
med gällande lagstiftning 
samtidigt som de säkerställer 
en god arbetsmiljö för 
personalen. 

De nya magasinen beräknas 
ge en årlig hyres-, drift- och 
leasingkostnad på 38,3 mnkr.  
 
Tillfälliga kostnader för flytt 
av samlingar beräknas uppgå 
till 65 mnkr fördelat över sju 
år. 
 
Analys av kostnader kommer 
att finnas med i underlaget 
till det specifika ärendet. 

En långsiktig 
lokalförsörjning för 
kulturnämndens 
verksamheter. 

Kulturnämndens lokaler har 
inte haft en given plats i 
Göteborgs Stads lokal-
försörjning och investerings-
planering. Många lokaler är 
eftersatta och har stora 
underhållsbehov. Någon 
enhetlig process kring 
reinvestering och underhåll 
av lokalerna saknas då 
ansvaret är splittrat på flera 
fastighetsägare.  
 
Situationen för stadens 
museer är speciell då 
alternativa lokaler saknas 
eftersom byggnad och 
verksamhet är synonyma. 

Kulturnämnden ser behov av 
en strategisk lokalförsörjning 
för nämndens verksamheter. 
Oavsett vem som äger 
lokalerna.  

Tydligt fokus i planeringen 
ska ligga på att; tänka om, 
optimera, bygga om och 
bygga nytt. Utifrån den 
prioriteringsordningen. 
 
En bra dialog mellan 
kulturförvaltningen och 
lokalsekretariatet är en 
förutsättning för en 
fungerande process. 

När verksamheten bedrivs i 
ändamålsenliga lokaler ges 
bättre förutsättningar för en 
kvalitativ verksamhet och en 
god arbetsmiljö. 
 
Åtgärderna bedöms leda till 
att befolkningsökningen fram 
till 2050 kan mötas utan att 
några nya kulturinstitutioner 
behöver byggas annat än i 
undantagsfall. 

Långsiktighet gör att 
investeringar kan planeras 
bättre. Stora investeringar 
behöver inte genomföras 
samtidigt men kan 
samplaneras om det ger 
synergier.  

Långsiktighet ger också 
möjlighet att välja åtgärder 
som kräver mindre 
ekonomiska resurser. 
 
Investeringsutgifter sparas 
om befolkningsökningen i 
huvudsak kan hanteras utan 
byggnation av nya 
kulturinstitutioner. 
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Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 
Förbättrade förutsättningar 
för det fria kulturlivet genom 
hållbara ersättningar och 
utökade resurser för 
kulturstöd. 

Stadens ersättnings- och 
stödnivåer till det fria 
kulturlivet har inte utvecklats 
i takt med stadens expansion. 
Det påverkar fria kultur-
aktörers möjlighet att livnära 
sig på sin konst negativt.  
 
Kulturnämnden saknar idag 
möjlighet att följa nationella 
riktlinjer vad gäller 
ersättning till konstnärer och 
kulturutövare. 
 
Sedan kulturstöden öppnades 
upp har konkurrensen om de 
tillgängliga medlen ökat. 
Idag råder en stor diskrepans 
mellan befintliga stöd och 
kvalificerade ansökningar. 

Kulturnämnden har antagit 
nya riktlinjer med syfte att 
skapa ett enhetligt och 
systematiskt arbetssätt för 
arvodering. För att nå upp till 
nationella riktlinjer krävs 
ytterligare resurser vilket inte 
ryms inom nuvarande ram.  
 
Nivån på en ekonomisk 
förstärkning till det fria 
kulturlivet är en politisk 
fråga varför förvaltningen 
inte föreslår någon summa 
utan endast konstaterar att 
det finns behov av ökat stöd. 

Göteborgs Stad stärks som 
uppdragsgivare och 
förtroendet från det fria 
kulturlivet ökar då utövare 
får en rimlig ersättning för 
sitt arbete. Medborgarnas 
möjlighet att ta del av konst 
och kultur ökar. 
 
Bilden av Göteborg som en 
levande kulturstad stärks 
vilket ger positiva effekter 
för kultursektorn och besöks-
näringen. En satsning på det 
fria kulturlivet ger också 
upphov till positiva effekter 
för kulturella och kreativa 
näringarna och bidrar därmed 
till målen i det näringslivs-
strategiska programmet. 

2020 genomförs nollmätning 
mellan utbetalda ersättningar 
och vilken ersättning som 
skulle betalats om nationella 
riktlinjer följts. Bedömning 
är att det minst saknas ett par 
miljoner kronor. Resurser 
som kulturnämnden idag inte 
förfogar över utan att 
prioritera i antalet aktiviteter 
eller genom att dra ner på 
annan verksamhet. 
 
Nämnden är medveten om att 
en resursförstärkning 
behöver ske successivt. 
Bedömningen är dock att en 
sådan successiv ökning 
behöver påbörjas redan i 
KF:s budget 2021. 

Förbättrad process avseende 
enprocentsregeln. 

Enprocentsregeln behöver 
förbättras då roller, mandat, 
finansieringsmodell och 
upphandlingsrutiner inte är 
tydligt definierade. Det gör 
att samarbetet i staden inte 
fungerar i enlighet med KF:s 
beslut (2013-01-31, § 25). 

En utredning kring pågår. Ett 
förslag i utredningen är att 
nämnder/ bolag beställer 
konstgestaltning av kultur-
förvaltningen som köper in 
och producerar konsten till 
ett givet belopp som ska 
täcka både produktion och 
administration. Fakturering 
sker till nämnd/ bolag.  

En förbättrad process kring 
enprocentsregeln förväntas 
leda till att förvaltningar och 
bolag lever upp till 
intentionerna i KF:s beslut. 
Den gestaltade livsmiljön 
utvecklas genom tillgänglig 
offentlig utomhuskonst. 
Något som kommer både 
boende och besökare till del 

Förutsättningarna för att de 
medel som enligt KF:s beslut 
ska avsättas för konstnärlig 
gestaltning verkligen 
används som avsett ökar.  
Tydligare mandat, 
finansiering och rutiner 
bidrar till ett effektivare 
utnyttjande av befintliga 
resurser. I förhållande till det 
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Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 
Kräver förändrad ansvars-
fördelning för upphandlingar. 
Kulturnämnden ges undantag 
så att kulturförvaltningen får 
ansvar för att sköta 
upphandlingar kopplade till 
enprocentsregeln. 

och bidrar till att stärka 
Göteborg som besöksmål. 

ursprungliga beslutet i KF är 
den föreslagna åtgärden inte 
kostnadsdrivande. 

Utveckling av Göteborgs 
Stads folkbibliotek. 

Många av de bibliotek som 
kulturnämnden övertog 2019 
är slitna och i behov av 
upprustning. I vissa fall krävs 
större och/eller mer 
ändamålsenliga lokaler.  

Biblioteksutredningen pekar 
på att folkbiblioteken är bra 
placerade utifrån tyngd-
punkterna i den framtida 
stadsutvecklingen. Genom 
bra planering och 
komplettering med ny typ av 
service kan nuvarande 
biblioteksstruktur bära en 
befolkningsökning i linje 
med stadens tillväxtmål fram 
till 2050.  

Kulturnämnden tar sin del av 
ansvaret genom att prioritera 
och kraftsamla där det gör 
störst nytta. Nämnden håller 
kostnaderna nere genom 
principen; tänk om, optimera, 
bygg om eller bygg nytt.  

KF behöver säkerställa att 
kulturnämnden får utökade 
ramar för hyra, drift och 
leasing kopplat till de 
investeringar som krävs för 
att nuvarande biblioteks-
struktur ska klara av att möta 
en ökad befolkning.  
 

Förbättrad tillgänglighet, 
service anpassad efter 
framtidens behov samt en 
bättre fysisk arbetsmiljö.  
 
Långsiktig planering 
möjliggör prioriteringar där 
verksamheten kan planera 
behoven i nutid, närtid och 
framtid samt föreslå de mest 
effektiva åtgärderna.  
 
Om befintliga bibliotek 
moderniseras, anpassas och 
kompletteras med meröppet 
och serviceställen så behövs 
det sannolikt inte byggas nya 
bibliotek utöver de kulturhus 
som redan beslutats. 

Investeringsutgifter för 
kommunalt ägda fastigheter, 
ökade driftkostnader för 
investeringar i lokaler ägda 
av kommunala bolag och 
privata hyresvärdar.  
 
Behov och kostnader arbetas 
fram när den pågående 
biblioteksutredningen är 
färdig och beslutad.  
 

Revidering av Göteborgs 
Stads kulturprogram  
(KF 2013-11-07, § 19)  
och Göteborgs Stads 

Kulturprogrammet och 
biblioteksplanen antogs 
2013. Program och planer 
ska förtydliga och prioritera 

Dokumenten är antagna av 
KF. En revidering av dessa 
behöver därmed ett igång-
sättningsbeslut från KS innan 

Ett uppdaterat kulturprogram 
ska spegla förutsättningarna i 
omvärlden, tydligt spegla 
kulturens roll utifrån ett 

Kostnaderna för en 
revidering av de aktuella 
styrdokumenten ryms inom 
kulturnämndens tilldelade 
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Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 
biblioteksplan  
(KF 2013-06-13, § 24). 

strategiska mål för berörda 
verksamheter. Båda 
dokumenten behöver 
revideras på grund av 
förändrade förutsättningar i 
omvärlden och inom 
Göteborgs Stad. 

en revidering påbörjas. 
Beslut om reviderat program 
och reviderad plan ska sedan 
återigen fattas av KF.  

hållbarhetsperspektiv samt 
öka samstämmigheten med 
andra styrdokument. 
 
En biblioteksplan är ett 
lagstadgat dokument. Aktuell 
plan löper ut 2021.  

ram. Kostnader för övriga 
förvaltningar består i att 
deras personal i viss mån 
behöver delta i arbetet.  
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En hållbar kulturförvaltning 
Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 
Översyn av grunduppdrag 
enligt reglemente och 
lagstiftning samt politiska 
uppdrag. 

Resurserna räcker inte för att 
finansiera grunduppdraget. 
Till detta kommer 
ofinansierade uppdrag som 
tillkommit eller uppdrag där 
medlen urholkats över tid.  
 
Besparingar har gjorts på 
styr- och stödresurser och 
bedömningen är att det inte 
går att spara mer där utan att 
arbetsmiljön riskeras än mer. 

Kulturnämnden behöver se 
över omfattningen av den 
verksamhet som bedrivs 
utifrån reglemente och 
lagstiftning. Nämnden 
behöver även se över vilka 
politiska uppdrag som kan 
prioriteras bort. Det 
inkluderar uppdrag som 
tidigare beslutats av 
nämnden själv såväl som av 
KS och KF.  

Åtgärden är inte en besparing 
sett till nivån på kommun-
bidraget utan en anpassning 
av verksamheten utifrån 
ekonomiska förutsättningar. 
Åtgärden kan leda till förslag 
på att verksamhet som 
tillkommit som följd av 
politiska beslut i KF/KS 
föreslås prioriteras bort eller 
genomföras med sänkt 
ambitionsnivå. 

Kulturnämnden bedöms få en 
ekonomi och verksamhet 
som är i bättre balans samt 
en mer hållbar arbetsmiljö.  

Flernivåfinansiering av 
Göteborgs Stads museer. 

Göteborgs konstmuseum och 
Röhsska museet är av 
nationellt intresse. För att 
verksamheten ska vara 
hållbar över tid behövs det 
utökad regional och statlig 
finansiering. Statens andel är 
idag liten. Regionens relativa 
andel har minskat över tid.  
 
Röhsska museet har idag ett 
statligt uppdrag inom ramen 
för gestaltad livsmiljö.    

Kulturnämnden ser behov av 
att frågan om statlig med-
finansiering lyfts på högsta 
politiska nivå och att den 
pågående dialogen med 
regionen resulterar i ett avtal 
om samfinansieringen av 
stadens museer. 

Ökad statlig och regional 
finansiering är rimlig utifrån 
de kulturhistoriska värden 
som staden förvaltar, och 
som är av regionalt och 
nationellt intresse. Ökad 
regional och statlig 
finansiering innebär att 
staden inte behöver stå för så 
stor andel av kostnaderna. 
Det skapar möjlighet för en 
mer hållbar verksamhet. 

Arbetet för ökad regional och 
statlig finansiering bör 
rymmas inom ordinarie 
ansvar för berörd personal 
och heltidspolitiker. Ett 
framgångsrikt arbete innebär 
att staden ensam inte behöver 
stå för kostnaden. Hur stora 
belopp det handlar om är 
svårt att bedöma eftersom det 
handlar om förhandling och 
politisk beredning på 
regional och statlig nivå. 

Säkerställd finansiering för 
tillkommande kostnader i 
samband med investeringar. 

Nämnden står inför stora 
investeringar där följden blir 
ökade kostnader för hyra, 

Kulturförvaltningen arbetar 
med att hålla ambitionsnivå 
och kostnader på så låg nivå 

Med en tillkommande 
finansiering som täcker de 
utökade kostnader som 

För beslutade projekt som 
om- och tillbyggnaden av 
Sjöfartsmuseet Akvariet så 
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Nominering Problembeskrivning Förslag på åtgärd Förväntad effekt Kostnad/ Effektivisering 
leasing- och drift. Kostnads-
ökningar som nämnden inte 
kan bära inom nuvarande 
ram utan stora besparingar på 
reglementsstyrd verksamhet 
och/eller genom att prioritera 
bort politiska initiativ. 

som möjligt. Bland annat 
genom att samordna projekt 
för att få synergier. KF 
behöver dock skjuta till 
medel för att nämnden ska 
kunna hantera beskrivna 
kostnadsökningar. 

respektive investering 
medför garanteras att 
intentionerna med 
investeringen kan realiseras 
utan stora besparingar i 
annan verksamhet. 

handlar det om 4,2 mnkr för 
2021. Från det att museet 
öppnar under 2022 blir den 
ökningen totalt 10,9 mnkr. 

Utjämnande resurstilldelning 
i samband med ny nämnd-
organisation. 

Stadsdelsnämnderna har en i 
huvudsak enhetlig 
organisationsstruktur med en 
rad styr- och stödfunktioner. 
Funktioner som i allt 
väsentlig saknas inom 
kulturförvaltningen på grund 
av resursbrist. Det har gjort 
att förvaltningen har svårt att 
medverka fullt ut i stadens 
jämlikhets-, trygghets- och 
stadsutvecklingsarbete.  
 
Förvaltningen har också haft 
svårt att avsätta tillräckliga 
resurser för fastighets-, 
säkerhets- och miljöfrågor. 
Frågor som aktualiserats 
sedan stadsdelsbiblioteken 
fördes över till nämnden. 

Kulturnämnden ges full 
ersättning för tillkommande 
verksamhet samt en utökad 
ram för uppbyggnad av en 
förvaltningsstruktur som 
svarar upp mot de styr- och 
stödresurser som funnits i 
stadsdelsförvaltningarna och 
som finns inom de flesta av 
dagens fackförvaltningar. 

Kulturförvaltningen kan ta 
den plats och det ansvar som 
förväntas i gemensamma 
arbetsgrupper och processer i 
Göteborgs Stad. Något som 
ger bättre förutsättningar för 
att nå stadens mål om en 
tillgänglig kultur och en 
jämlik stad. 

Kulturnämnden behöver ges 
full ekonomisk ersättning för 
tillkommande uppdrag. 
Därtill behöver kultur-
nämnden få en utökad ram 
för att kunna bemanna upp 
med relevanta styr- och 
stödresurser för att kunna ta 
det ansvar som förväntas i 
stadens arbete med till 
exempel stadsutvecklings- 
och jämlikhetsfrågor. Till det 
kan också läggas det ökade 
interna behovet av resurser 
för fastighets- och 
säkerhetsfrågor.  
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LÄSANVISNING
De belopp som anges i tabellen är det förändrade behov som uppstår mellan två år. 
Angivna ramjusteringar är alltså den ökning som krävs i relation till föregående års ram.

Nomineringar (som har direkt ekonomisk effekt/ konsekvens) 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Hållbara ersättningar för konstnärer engagerade av kulturförvaltning 2 000

Säkerställd finansiering för tillkommande kostnader för hyra, drift och leasing i 
samband med utvecklingen av Sjöfartsmuseet Akvariet

4 200 6 700

Om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum behöver realiseras i enlighet med 
förstudien

2 200 9 800 1 200 -600 1 200 -1 800

 - varav tillfälliga projektkostnader 1 

(kostnaderna för 2021 och 2022 kommer att falla ut oavsett om projektet blir av eller inte på grund av den påverkan som 
Akademiska Hus sprängningar har på verksamheten i form av evakuering, stängning etc.)

2 200 9 800 1 200 -600 1 200 -1 800

 - varav behov av bestående ramökning 2

Nya magasin för Göteborgs stads samlingar behöver realiseras i enlighet med 
förstudien

2 300 7 900 10 500 32 650 800 -7 950

 - varav tillfälliga projektkostnader 3 2 300 7 900 500 4 350 800 -7 950

 - varav behov av bestående ramökning 4 10 000 28 300

 - varav hyror för avvecklade magasin som utgår -1 600 -2 500

BEHOV AV TILLFÄLLIG PROJEKTBUDGET 5 4 500 17 700 1 700 3 750 2 000 -9 750

BEHOV AV BESTÅENDE RAMÖKNING 6 6 200 6 700 10 000 28 300 -1 600 -2 500

SAMMANLAGD RAMJUSTERING PER ÅR 7 10 700 24 400 11 700 32 050 400 -12 250

Nomineringar (som har indirekt ekonomisk effekt/ konsekvens)

Resursbehov utöver föregående års ram (belopp i tusentals kronor, tkr)

Kulturnämndens verksamhetsnomineringar 2021



Översyn av grunduppdrag enligt reglemente och lagstiftning samt tillkommande 
politiska uppdrag

En långsiktig och systematisk lokalförsörjningsprocess för kulturnämndens 
verksamheter

Flernivåfinansiering av Göteborgs Stads museer

Utökade resurser för kulturstöd (det fria kulturlivet)

Utveckling av Göteborgs Stads folkbibliotek

Utjämnande resurstilldelning i samband med ny nämndorganisation.

FOTNOTER

7  Bygger på att projektram och permanent ramökning från föregående år behålls. Det som anges är det förändrade behovet från föregående år.

5  Bygger på att projektramen från föregående år behålls så länge behovet kvarstår. Det som anges är det förändrade behovet från föregående år.

6  Bygger på att ramökningen från föregående år behålls. Det som anges är det förändrade behovet från föregående år.

En politisk förhandlingsfråga med region och stat.

Behov finns om det fria kulturlivet ska kunna växa i takt med staden. 
Nivån på tillkommande medel är en fråga för kommunfullmäktige.

Behov av en hållbar lokalförsörjning för kulturnämndens verksamheter. 
KF behöver ha beredskap för att täcka tillkommande kostnader.

Underfinansieringen av nuvarande uppdrag kräver kontinuerlig översyn av 
verksamheten för att anpassa ambition och utbud till tillgängliga resurser.

1  Avser kostnader under projekttiden för evakuering av föremål, intäktsbortfall, hyra av tillfälliga magasin med mera.

2  Avser hyres, leasing- och driftkostnader. Kostnaderna är preliminära, förstudien beräknas bli klar hösten 2020.

3  Avser såväl kostnader under projekttiden för evakuering, sanering, flytt med mera som kostnader för hyra, leasing och drift efter färdigställande.

4  Avser hyres, leasing- och driftkostnader från det att de nya magasinen övertas av kulturnämnden. 

Exakta belopp kan inte bedömas i nuläget eftersom det inte är klart vilken 
verksamhet som ska tas över. När det gäller utökad ram för att kunna 

bemanna upp relevanta styr- och stödfunktioner ser nämnden att det är en 
successiv utveckling som krävs men att den behöver påbörjas nu.

Utredning pågår. När den är klar kommer kulturförvaltningen sätta sig ner och 
analysera vad utredningen kommer fram till. Först därefter går det att 

tidssätta och kostnadsberäkna de åtgärder som behöver vidtas.
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Inriktningsbeslut för förstudien om en 
magasinslösning för kulturnämndens 
samlingar 
§ 6, 0856/12

Beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kommunstyrelsen tillsammans med kulturnämnden får i uppdrag att ta fram en
förstudie med inriktningen ett renodlat fjärrmagasin för kulturnämndens samlingar
med placering utanför centrum i enlighet med stadsledningskontorets
tjänsteutlåtande.

2. Kommunfullmäktiges uppdrag att teckna ett intentionsavtal med Riksarkivet om
eventuell samlokalisering avbryts.

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på mark för etablering av ett
fjärrmagasin i enlighet med inriktningen ovan samt ansöka om planbesked.

Handling 
2018 nr 167. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
Fastighetsnämnden 
Higab AB 
Älvstranden Utveckling AB 

Dag för justering 
2018-10-16 

Kommunfullmäktige 

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2018-10-04 
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Vid protokollet 
Sekreterare 
Christina Hofmann 

Ordförande 
Lena Malm 

Justerande 
Johan Zandin 

Justerande 
Kristina Bergman Alme 
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Handling 2018 nr 167 

Inriktningsbeslut för förstudien om en magasinslösning för kulturnämndens 

samlingar 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande  

den 15 februari 2018, reviderat den 28 maj 2018 och föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar: 

1. Kommunstyrelsen tillsammans med kulturnämnden får i uppdrag att ta fram en

förstudie med inriktningen ett renodlat fjärrmagasin för kulturnämndens samlingar

med placering utanför centrum i enlighet med stadsledningskontorets

tjänsteutlåtande.

2. Kommunfullmäktiges uppdrag att teckna ett intentionsavtal med Riksarkivet om

eventuell samlokalisering avbryts.

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på mark för etablering av ett

fjärrmagasin i enlighet med inriktningen ovan samt ansöka om planbesked.

Göteborg den 19 september 2018 

Göteborgs kommunstyrelse 

Ann-Sofie Hermansson 

Lina Isaksson 
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Inriktningsbeslut för förstudien om en 
magasinslösning för kulturnämndens 
samlingar 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen tillsammans med kulturnämnden får i uppdrag att ta fram en

förstudie med inriktningen ett renodlat fjärrmagasin för kulturnämndens samlingar med

placering utanför centrum i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

2. Kommunfullmäktiges uppdrag att teckna ett intentionsavtal med Riksarkivet om

eventuell samlokalisering avbryts.

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på mark för etablering av ett

fjärrmagasin i enlighet med inriktningen ovan samt ansöka om planbesked.

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 § 14 att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen med motiveringen att det framkommit uppgifter som eventuellt kan 

förändra förutsättningarna för den externa partens, Riksarkivets, medverkan. 

Kommunfullmäktige gav i samband med budget 2017 i uppdrag till kulturnämnden att i 

samverkan med relevanta aktörer genomföra en fördjupad förstudie kring etablering av ett 

Varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin (VIC). Utgångspunkten 

har även varit en lokalmässig samverkan med Riksarkivet/Landsarkivet. 

Riksarkivet meddelade skriftligt 2018-05-24 att man avbryter sitt deltagande i 

planeringen av en gemensam byggnad för arkivlokaler/förrådsmagasin tillsammans med 

Göteborgs Stad. Istället önskar myndigheten gå vidare på egen hand med att lösa sitt 

lokalbehov. Uppdraget behöver därför definieras om i syfte att hantera förändrade behov, 

minska tid och kostnader för själva förstudien, samt förbättra möjligheten att projektet 

kan genomföras i närtid.  

De föreslagna projektavgränsningarna är följande: 

• Den tidigare inriktningen med varvs- och industrihistoriskt centrum med

visningsbara magasin ersätts av en inriktning mot ett renodlat fjärrmagasin för

kulturnämndens samlingar.

Stadsledningskontoret 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2018-02-15 

Reviderad 2018-05-28 

Diarienummer 0856/12 

Handläggare 

Johan Nyström 

Telefon: 031-368 02 35 

E-post: johan.nystrom@stadshuset.goteborg.se
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• Inriktningen mot ett fjärrmagasin innebär att etableringen föreslås ske utanför

stadens centrala delar. En placering vid exempelvis Lindholmen/Frihamnen kommer

därför inte utredas vidare.

• Magasinsfunktionen utgör en central del i Göteborgs Stads långsiktiga förvaltning av

de historiska samlingarna i enlighet med den nya museilagen. Detta bör också

återspeglas i en ägarstrategi där staden uppför, äger och förvaltar lokalerna.

• För att säkra framdrift i processen får fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram förslag

på mark i enlighet med punkt två ovan, samt ansöka om planbesked

Ekonomiska konsekvenser 
Under 2014 genomförde Älvstranden Utveckling AB och Higab AB (Higab) en tidig 

förstudie som uppskattade stadens investeringsbehov för ett nytt Varvs- och 

industrihistoriskt centrum till 700 mnkr (2018 års värde). Utgångspunkten var i det fallet 

en ny byggnad på ca 23 000 kvm som placerades norr om Lindholmsallén. Den 

preliminära hyreskostnaden bedömdes till ca 48 mnkr/år vilket föreslogs delas mellan 

kulturnämnden och Riksarkivet/Landsarkivet. Ett genomförande skulle innebära att 

Kulturnämnden visserligen kunna lämna externt inhyrda magasinslokaler till en kostnad 

av ca 8 mnkr/år, men å andra sidan skulle de ökade lokalkostnaderna, ökade 

personalkostnader och nya kostnader för leasing av utrustning och inventarier totalt sett 

innebära ökade driftkostnader för kulturnämnden på ca 20 mnkr/år. Utöver detta gjordes 

även bedömningen att det krävdes engångskostnader på ca 55 mnkr för att flytta alla 

föremål från befintliga museer och magasin. 

Kulturnämnden har under 2017 reviderat bedömningen av sitt lokalbehov efter att 

magasinsbehovet för Röhsska museet och Göteborgs konstmuseum även inkluderats. 

Behovet bedöms nu uppgå till ca 15 000 kvm magasinsyta med varierad utformning. Det 

innebär att alla externt inhyrda magasinslokaler på sikt kan avvecklas. Jämfört med 

tidigare bedömningar, där även Riksarkivets behov var inarbetade, kan projektets totala 

investeringsram minskas betydligt eftersom ytan i princip halveras. 

Den rådande högkonjunkturen inom byggsektorn bedöms ge påverkan på en ny kalkyl, 

jämfört med de antaganden som gjordes 2014. Inom speciella segment, ex 

markentreprenader, har efterfrågan på tjänster särskilt hög vilket driver upp kostnaderna. 

Lokaliseringen, och de förutsättningar platsen ger, ger stora möjlighet att påverka 

projektets totala ekonomi. Det tidigare förslaget med placering längs Norra Älvstranden, i 

direkt närhet till Göta Älv, bedöms driva upp projektets kostnader på flera sätt. Förutom 

högre värde/kostnader för mark innebär önskad placering också en mer komplicerad 

grundläggning där hänsyn även behöver tas till faktorer som stigande havsnivåer och 

skyfallshantering. Byggnadens dominerande form och storlek innebär vidare krav på hög 

arkitektonisk ambition vad gäller de exteriöra delarna med placering i den täta staden. 

Projektets genomförande är oavsett läge beroende av att en ny detaljplan antas. 

Eventuella förseningar i detaljplaneprocessen får direkt påverkan på det totala 

kostnadsläget, projektets budget och ytterst möjligheten att färdigställa projektet i önskad 

tid. I de tidigare fall där kommunfullmäktige beslutat om en maximal investeringsnivå 

har tydliga besked kring eventuell indexuppräkning saknats. De fördyringar som en 

försening innebär kan då endast kan hanteras genom att projektets innehåll bantas. Sett 

till de förseningar som drabbat flera andra pågående detaljplaner inom Älvstaden finns en 

överhängande risk att detta även kan komma att påverka genomförandet av 
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magasinsprojektet. Det finns redan idag stora problem med nuvarande lokaler, 

exempelvis vattenläckor och malangrepp på textilier. Ett försenat projekt kan även 

innebära att kulturnämnden tvingas mellanevakuera ytterligare delar av samlingarna 

vilket blir kostsamt och resurskrävande.  

En etablering av VIC i centralt läge, ex vid Frihamnen, innebär även att staden går miste 

om möjliga exploateringsintäkter för marken jämfört med om ytan istället används för 

annan byggnation. 

Baserat på tidigare kalkyler och ovanstående faktorer gör lokalsekretariatet en grov 

bedömning att projektets investeringsbehov kan tänkas uppgå till ca 500 mnkr. Denna 

summa behöver preciseras närmare i den fördjupade förstudien. 

Higab AB bedömer att kostnaderna för en fördjupad förstudie landar inom ett spann på 

2,8-3,3 mnkr. Den exakta summan slås fast när projektets förutsättningar är beslutade. 

Kulturnämnden tecknar då ett förstudieavtal med Higab där man förbinder sig att ersätta 

Higabs nerlagda kostnader för förstudien i det fall projektet inte genomförs. I annat fall 

inkluderas förstudiens kostnader i projektets totala kostnader och utgör grund för den 

framtida hyresberäkningen. 

En konsekvens av Riksarkivets ändrade ställningstagande från maj 2018 blir att arbetet 

med att teckna ett intentionsavtal, i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag från 

budget 2017, avbryts. 

Barnperspektivet 
En förändrad inriktning där projektet Varvs- och industrihistoriskt centrum med 

visningsbara magasin istället utvecklas till ett renodlat fjärrmagasin innebär sämre 

möjligheter för barn och unga att ta del av stadens samlingar som av olika anledningar i 

dagsläget inte kan visas upp på stadens museer. Bedömningen är dock att en prioritering 

av en ändamålsenlig samlingsförvaltning i första hand möjliggör och stärker 

förutsättningarna att bevara samlingar för framtida generationer. 

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet 
Ett fjärrmagasin förutsätts vara placerat i anslutning till goda kollektivtrafikförbindelser 

då särskilt kvinnor nyttjar kollektivtrafik till och från arbetsplatsen. Idag arbetar ca 20 

personer i magasinet. I deras arbete ingår också att delta i möten, visningar och övriga 

arbetsuppgifter på respektive museum. En placering med god tillgång på kollektivtrafik 

säkerställer en rimlig omfattning på arbetstid som läggs på resande och underlättar 

kommunikation och tillgänglighet mellan verksamhetens olika byggnader.  

Miljöperspektivet 
Utifrån ett miljöperspektiv minskar kulturförvaltningen sin klimatpåverkan om alla 

museernas samlingar samordnas till en plats. Idag är samlingar lokaliserade i huvudsak i 

externa magasin i och utanför Göteborg. Påverkan blir mindre med en vald placering 

utanför centrum.  

Att samla museerna magasin på en plats förbättrar förutsättningar att samnyttja 

konservatorer och övrig samlingspersonal och samlokalisera arbetslokaler.  Det nya 

magasinet ska inrymma arbetsplatser för samlingspersonal och arbetslokaler för att vårda 

samlingar och förbereda för utställningar. 
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En ny byggnad kommer kunna uppföras utifrån ett miljötänk och blir mer energieffektiv 

jämfört med nuvarande äldre byggnader.  

Arbetsmiljön i nuvarande magasin på Polstjärnegatan är inte optimal. Med nya magasin 

får medarbetarna bättre förutsättningar att flytta, konservera och vårda föremålen. 

Omvärldsperspektivet 
Kulturnämnden har omfattande behov av att genomföra nödvändiga förbättringar i 

befintliga byggnader, både magasin och museerna, om målet att skapa ändamålsenliga 

och tillgängliga lokaler för samlingar, publik och personal ska kunna uppnås. En 

prioritering av nya publika lokaler bedöms därför inte som mest prioriterad. Nya 

arbetssätt och framförallt den digitala utvecklingen möjliggör för Göteborgs stads museer 

att få större rotation på vad som visas men också göra samlingarna tillgängliga digitalt. 

I stadens styrande dokument Kulturprogrammet poängteras att kulturarvet i form av 

samlingar, konstnärliga verk och arkiv ska överföras från generation till generation. 

Staden behöver därför planera för ett gott överlämnande till kommande generationer. 

Den nya museilag som trädde i kraft sommaren 2017 lyfter bland annat fram 

nödvändigheten av en aktiv samlingsförvaltning för att nå verksamhetens övriga mål. 

Kulturförvaltningen bedömer i sin tur att en aktiv förvaltning av samlingarna är 

nödvändigt för att kunna erbjuda ett kvalitativt och populärt publikt utbud på stadens 

museer. En önskad förvaltning är inte möjlig att genomföra med nuvarande lokaler. 

Bilagor 

1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-05-17 § 14 samt

kommunfullmäktiges Handling 2018 nr 102

2. Riksarkivets skrivelse 2018-05-24, angående samarbete om lokaler (VIC)
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Ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås ta ställning till totalt fyra avgränsningar inför att en 

fördjupad förstudie om ett Varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara 

magasin ska genomföras. Avgränsningarna syftar till att hantera förändrade behov, 

minska tid och kostnader för själva förstudien, säkerställa intentionen gentemot 

Riksarkivet samt förbättra möjligheten att projektet kan genomföras i närtid. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 § 14 att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsen med motiveringen att det framkommit uppgifter som eventuellt kan 

förändra förutsättningarna för den externa partens, Riksarkivets, medverkan. Ärendet 

återremitteras för att bringa klarhet i om och i så fall vilka förutsättningar som nu gäller. 

Det är viktigt att ha dessa förutsättningar helt klara innan fullmäktige går till beslut i 

frågan. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret förde under slutet av 2015 en dialog med kulturförvaltningen och 

uppmanade förvaltningen att ta fram ett underlag för prioritering av de stora 

utbyggnadsprojekt som nämnden initierat under perioden 2012-2015. Kulturnämnden 

fattade 2016-02-16 beslut om förslag till prioriteringsordning vilket lämnades in som 

underlag till stadens budgetprocess. I sitt beslut valde kulturnämnden att i första hand 

prioritera en nybyggnation av Varvs- och industrihistoriskt centrum med nya visningsbara 

magasin, eftersom det skulle ge möjlighet till en långsiktig lösning av magasinsfrågan för 

Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum och Röhsska 

museet.  

Museernas långsiktiga magasinsbehov är ingen ny fråga utan har diskuterats och utretts 

under lång tid. De nuvarande magasinen på Polstjärnegatan vid Lindholmen hyrdes in 

1994 som en provisorisk lösning utifrån ett akut ombyggnadsbehov av Ostindiska huset, 

nuvarande Göteborgs stadsmuseum. Magasinslokalerna är dock inte ändamålsenliga för 

verksamheten och uppfyller i många fall inte de krav man kan ställa på en magasins- och 

arkivlokal. En förvaltningsövergripande magasinsutredning genomfördes redan 2002 i 

samverkan med Lokalsekretariatet. Samtliga utredningar har konstaterat att det finns 

akuta behov av långsiktiga förvaringslösningar för föremål, samlingar och arkiv. Stadens 

försäkringsbolag Göta Lejon genomförde 2014 en riskinventering av nuvarande lokaler 

på Polstjärnegatan och påtalade då stora brister med fastigheten. Den nuvarande 

situationen medför också risker för personalens arbetsmiljö. 

Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg hyr också lokaler på Polstjärnegatan i direkt 

anslutning till stadens magasin. Även Riksarkivet har stora problem med 

ändamålsenligheten hos sina lokaler, dessa har exempelvis blivit utdömda utifrån 

gällande arkivlagar, och letar därför efter en ny långsiktig lokallösning. 

Möjlighet till samverkan identifierades tidigt under utredningsprocessen eftersom de 

bägge verksamheterna har likartade behov och krav på nya lokaler. 

Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg har ställt sig positiva till ett samarbete med 

kulturförvaltningen där stat och kommun genom en samlokalisering gör Göteborgs varvs- 

och industrihistoria tillgänglig för forskare och allmänhet på en plats. Den inriktning mot 

visningsbara magasin som diskuterats skulle möjliggöra att verksamheterna kunde arbeta 

med pedagogisk verksamhet mot barngrupper och skolklasser för vilka samlingarna idag 
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inte är tillgängliga. En samverkan mellan stat och kommun skulle också kunna ge 

projektet förutsättningar i form av en långsiktigt stabil finansiering. 

Tidig förstudie 2014 och planansökan 

Under 2014 genomförde Älvstranden Utveckling AB och Higab AB en tidig förstudie 

tillsammans med berörda verksamheter. En placering lämplig för ändamålet 

identifierades vid Lindholmsallén, norr om Pumpgatan (se bild nedan).  

Bild 1: Flygfoto över Lindholmen med ursprunglig tänkt placering för magasin 

Kulturnämndens respektive Riksarkivets lokalbehov bedömdes till ca 11 500 kvm vardera 

vilket gav byggnaden en storlek på ca 23 000 kvm. För kulturnämndens del inkluderades 

endast magasinsbehovet för Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet vilket 

innebar att det fortsatt fanns behov av andra magasinslokaler. Några grundläggande 

antaganden som låg till grund för kalkylen sammanfattas nedan: 

• Total yta 23 000 kvm

• Tung stomme för att klara högt ställda klimatkrav

• Klimatanpassning för magasin/arkiv

• Certifierad miljöbyggnad

• Gröna tak

• Hög ambition vad gäller gestaltning av fasader, på grund av byggnadens storlek

och långa fönsterlösa fasader

• Mindre utställningshall som kunde delas mellan kulturnämnden och Riksarkivet

Kalkylen uppskattade investeringen till ca 600 mnkr (2014 års värde) eller ca 700 mnkr 

(2018 års värde). Utifrån 2018 års värde beräknades hyreskostnaden till ca 48 mnkr/år. 

Kulturnämndens andel av hyreskostnaden skulle uppgå till ca 23,7 mnkr/år (2018 års 

värde).  
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Älvstranden Utveckling AB lämnade parallellt in en planansökan till 

Stadsbyggnadskontoret för den aktuella platsen. I sin förprövning bedömde 

Stadsbyggnadskontoret att innehållet i förfrågan var positivt men att lokaliseringen inte 

var lämplig eftersom det skulle kunna försvåra eller omöjliggöra en framtida nergrävning 

av Lundbyleden eller hamnbanan. Eftersom hamnbanan utgör ett riksintresse för 

kommunikation skulle Länsstyrelsen kunna stoppa en eventuell detaljplan. 

Stadsbyggnadskontoret rekommenderade därför att en ny lokaliseringsstudie borde 

startas.  

Ovanstående beslut kommunicerades till den sökande parten Älvstranden Utveckling AB 

redan i början av 2016. Av oklar anledning blev detta beslut inte känt av övriga 

inblandade parter i processen vilket gjorde att planeringen under 2016 fortsatte utifrån 

antagandet att en placering vid Lindholmsallén fortfarande skulle vara möjlig. När 

förprövningens beslut blev känt bad Lokalsekretariatet att Stadsbyggnadskontoret 

tillsammans med trafikkontoret skulle göra en förnyad bedömning av platsens lämplighet. 

Stadsbyggnadskontoret lämnade i februari 2017 besked om att det inte fanns anledning att 

ändra beslutet från den tidigare förprövningen. 

Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2017 

Med kulturnämndens prioritering från våren 2016 som grund lämnade 

kommunfullmäktige i samband med budget 2017 i uppdrag till kulturnämnden att i 

samverkan med relevanta aktörer genomföra en fördjupad förstudie kring etablering av ett 

Varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin. Förstudien skulle 

inkludera alternativa ambitionsnivåer; alltifrån en lösning med visningsdel till en ren 

magasinslösning. Utifrån dessa för kommunfullmäktige ta ställning till lämplig 

investerings- och driftsnivå. Stadsdirektören gavs även rätt att teckna ett intentionsavtal 

(Letter of intent) med Riksarkivet gällande eventuell samlokalisering. 

Lokalsekretariatet och kulturförvaltningen har tolkat skrivningen om alternativa 

ambitionsnivåer så att även alternativa placeringar, utöver längs Norra Älvstranden, 

skulle studeras inom förstudien. Detta eftersom förutsättningarna att uppföra VIC i den 

täta staden, i nära anslutning till de gamla varvsområdena, har stor påverkan på 

genomförbarhet, ambitionsnivåer och projektets totala ekonomi. 

Under 2016 förde lokalsekretariatet diskussioner med Higab AB om att de skulle 

genomföra själva förstudien utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. Inriktningen på 

förstudien var att studera två olika lägen, dels tänkt placering vid Lindholmsallén och dels 

ett mer perifert läge som skulle identifieras senare. Higab återkom i september 2016 med 

en indikativ kostnadsbedömning av förstudien på totalt 3,3 mnkr. 

Den fördjupande förstudien 

Higab AB var engagerade för att under 2017 genomföra den fördjupade förstudien utifrån 

kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2017. Ett preliminär förstudiekalkyl indikerade en 

kostnad på ca 3,3 mnkr. Förutsättningen var att ett förstudieavtal slöts där parterna, 

kulturnämnden och Riksarkivet, gav Higab AB i uppdrag att genomföra en förstudie om 

ett Varvs- och industrihistoriskt centrum. Avtalet stipulerar att om inget hyresavtal 

kommer till stånd så ska parterna ersätta Higab för nerlagda kostnader, i detta fall 3,3 

mnkr. I annat fall förs förstudiens kostnader in i projektets totalkostnad och hyressätts. 

I kommunfullmäktiges uppdrag ingick även möjligheten att teckna ett intentionsavtal 

(Letter of intent) mellan Göteborgs Stad och Riksarkivet. Syftet med avtalet var att slå 
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fast övergripande ramar för parternas samarbete när det gällde förstudie- och 

utredningsfasen. Ett utkast till avtal togs fram men två stora osäkerhetsfaktorer som 

påverkade Göteborgs Stads möjligheter att uppfylla sin del av avtalet gjorde att något 

undertecknande aldrig kunde ske under 2017. Osäkerheterna handlade dels om att det 

efter stadsbyggnadskontorets förnyade besked i planfrågan från februari 2017 inte fanns 

någon lämplig central lokalisering att börja utreda, och dels att det fanns en osäkerhet 

kring om staden var beredd att ta det tänkta åtagandet med att finansiera, äga och förvalta 

den tänkta byggnaden.  

Lokalsekretariatet och Higab AB såg därför inga förutsättningar att starta en fördjupad 

förstudie innan det fanns tydligare besked framme. 

Ny lokaliseringsstudie under 2017 

Lokalsekretariatet initierade en ny lokaliseringsstudie för VIC som genomfördes av 

Älvstranden Utveckling AB. I den rapport som presenterades i juni 2017 identifierades ett 

antal möjliga lägen vid Sannegårdshamnen, Lindholmen samt Frihamnen. Parallellt 

fördes diskussioner med stadsbyggnadskontoret eftersom det var viktigt att för de olika 

platserna bedöma möjligheten att också planlägga för önskat ändamål utan konflikter med 

andra intressen.  

Ett läge för VIC nordväst om Frihamnen bedömdes gemensamt som mest intressant att 

studera vidare i en förprövning. Utgångspunkten är att markägaren fastighetsnämnden 

inkommer med en planansökan. Om stadsbyggnadskontorets förprövning landar i ett 

positivt planbesked skulle ärendet kunna drivas i form av en frimärksplan delvis parallellt 

med arbetet för övriga delar av Frihamnen. 

Bild 2: Tidig illustration över Frihamnen med möjlig placering av magasin 
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Aktuell status hyreskontrakt 

Under hösten 2017 blev kulturnämnden uppsagda för avflyttning från del av sina 

magasinslokaler på Polstjärnegatan eftersom den aktuella markytan berörs i samband med 

exploateringen av Karlavagnsplatsen. Kulturnämnden behandlar därför i februari 2018 ett 

ärende om inhyrning av nya provisoriska lokaler. 

Även övriga byggnader på Lindholmen, där huvuddelen av kulturnämndens föremål 

förvaras, kommer att påverkas av kommande exploatering med bostäder och andra 

verksamheter. Lokalsekretariatet bedömer därför att fler hyreskontrakt kan bli aktuella för 

uppsägning under de närmsta åren. Av tids- och samordningsskäl är det angeläget att 

komma vidare med processen om en permanent magasinslösning för kulturnämndens 

behov av långsiktig förvaring.  

Förändrad bedömning hos Riksarkivet våren 2018 

Under våren 2018 meddelade Riksarkivet att man avbryter sitt deltagande i planeringen 

av en gemensam byggnad för arkivlokaler/förrådsmagasin tillsammans med Göteborgs 

stad, det samarbete som hittills gått under benämningen Varvs- och industrihistoriskt 

centrum. Enligt myndighetens bedömning har projektets förutsättningar ändrats vilket är 

grunden till ett förändrat ställningstagande. 

Den främsta anledningen är inriktningen mot renodlade fjärrmagasin som 

Stadsledningskontoret föreslår. Riksarkivet söker primärt lokaler avsedda för publik 

verksamhet vilket innebär en annan inriktning och ett annat behov jämfört med de behov 

som kulturnämnden valt att lyfta fram. Den ekonomiska risk som förstudieavtalet innebär 

tillsammans med hastigheten i den aktuella lokalprocessen är två andra skäl som gör att 

Riksarkivet nu önskar gå vidare och hantera sitt lokalbehov på egen hand. Målet är att 

hitta en lösning som bättre motsvarar Riksarkivets behov och går snabbare att genomföra. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Ärendet att hitta en långsiktigt hållbar magasinslösning för stadens fyra museer; 

Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseum Akvariet, Göteborgs konstmuseum och 

Röhsska museet, har pågått under många år utan att egentligen närma sig någon konkret 

lösning. De provisoriska lokaler vid Polstjärnegatan som hyrdes in 1994 måste nu av flera 

skäl ersättas med en permanent lösning. Den mark på Lindholmen där huvuddelen av 

föremålen förvaras kommer inom kort att bli föremål för exploatering med bostäder och 

andra verksamheter. Kulturförvaltningen har hösten 2017 blivit uppsagda för avflyttning 

från vissa magasinsytor. Dagens lösning med många magasinslokaler utspridda på olika 

platser gör det omöjligt för kulturförvaltningen att bedriva en samlad och 

kostnadseffektiv samlingsförvaltning. 

Lokalsekretariatet föreslår därför att den fortsatta förstudien genomförs i enlighet med 

nedanstående inriktningar: 

1. Förenklad inriktning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2017 att utreda ett varvs- och industrihistoriskt

centrum med visningsbara magasin. Lokalsekretariatet föreslår, i samverkan med

kulturförvaltningen, att projektet inriktas mot ett renodlat fjärrmagasin utan

publika/visningsbara delar. Argumenten för detta är följande.

Bakgrunden till förslaget att de nya magasinen också skulle rymma ett Varvs- och 

industrihistoriskt centrum kom ur tanken att många av de föremål som berättar om denna 
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viktiga del av stadens historia är skrymmande och svåra att visa i något av stadens 

museer. I princip hela stadens industrihistoriska samlingar är i dag magasinerade. 

Behovet att tillgängliggöra denna del av stadens historia kvarstår även om det inte byggs 

ett vars- och industrihistoriskt centrum. 

Kulturnämndens primära behov på både kort och lång sikt bedöms dock vara en 

långsiktigt hållbar magasinslösning, snarare än fler publika lokaler. Nuvarande 

magasinslokaler tillkom som en provisorisk lösning under 1990-talet men innebär idag 

stora problem för verksamheten då delar av samlingarna riskerar att förstöras på grund av 

lokalernas dåliga skick.  

Det finns parallellt stora investeringsbehov för att kunna vidmakthålla och utveckla 

stadens befintliga kulturinstitutioner. De beslutade ombyggnaderna av Sjöfartsmuseet 

Akvariet och Röhsska museet och den föreslagna ombyggnaden av Göteborgs 

konstmuseum innebär kraftigt ökade lokal- och driftkostnader för kulturnämnden. När det 

exempelvis gäller Göteborgs konstmuseum finns en stor osäkerhet om framtida kostnader 

eftersom kommunfullmäktige beslutat om en investeringsram som bara är drygt hälften 

av vad den genomförda förstudien bedömde som nödvändig. Tillgången till lämpliga 

magasinsytor kommer oavsett vara en nödvändig förutsättning för att kunna hantera 

kommande ombyggnadsprojekt. 

Ett renodlat fjärrmagasin innebär en enklare och billigare byggnad som inte riskerar att i 

lika hög grad konkurrera om resurser med de befintliga institutionerna. En inriktning mot 

ett fjärrmagasin gör dessutom lokaliseringen betydligt enklare utifrån att ett centralt läge 

med god tillgänglighet för besökare inte längre är nödvändigt. 

2. Lokalisering utanför den centrala staden

Motiven för att placera ett varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara

magasin i den täta staden har främst handlat om av två delar. För det första en koppling

till de gamla historiska varvsområdena längs Norra Älvstranden som idag innehåller nya

innovativa forskar- och utvecklingsmiljöer samt gymnasieskolor som alla skulle kunna

vara intressanta för olika samarbeten. För det andra kräver en åtminstone delvis publik

verksamhet att det också finns god tillgänglighet till lokalerna. Alla tidigare utredningar

har därför fokuserat på att leta mark inom Lindholmenområdet.

Det är viktigt att poängtera att det politiska uppdraget aldrig har varit att skapa ett nytt 

varvsmuseum. Det primära syftet är ett magasin för långsiktig förvaring av 

verksamheternas föremål, inte en publik byggnad. Magasinsbyggnaden behöver uppfylla 

strikta klimatkrav för att inte påverka de föremål som förvaras där, exempelvis inget 

direkt solljus och endast små variationer av temperatur och luftfuktighet oavsett årstid. I 

praktiken innebär det att byggnaden måste utformas till största delen utan fönster och 

med tjocka betongväggar som ger den önskade trögheten för inneklimatet.  

Av de föremål som planeras att förvaras i byggnaden är det endast en mindre del som har 

direkt koppling till varvsepoken. Utifrån önskemålet om en förändrad inriktning under 

punkt 1 ovan ser Lokalsekretariatet att det finns flera argument som talar för en placering 

utanför den täta staden. 

Byggnadens storlek på ca 30 000 kvm, delvis utformad som ett höglager där föremål 

hanteras med truckar, skapar stora svårigheter att passa in i den täta stadens huvudsakliga 

kvartersstruktur. Utformningen med en tung stomme och i huvudsak fönsterlösa fasader 

ger ett mycket dominerande intryck oavsett placering även om effekten blir mycket större 
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i den täta staden. Transporter till och från lagret måste hanteras genom den centrala 

staden. Man kan därför förvänta sig att planprocessen kommer ställa stora krav på 

arkitektonisk utformning så att byggnaden smälter in vilket i sin tur innebär ökade 

projektkostnader. Alternativet att bryta upp funktionerna i flera mindre byggnadsvolymer 

bedöms inte som realistiskt eftersom det skulle försvåra den praktiska 

samlingsförvaltningen och medföra ökade lokal-, personal- och verksamhetskostnader. 

En annan möjlighet att minska byggnadens volym skulle vara att ompröva planerna på en 

samlokalisering med Riksarkivet och endast uppföra nya lokaler för kulturnämndens 

verksamheter. Det skulle i så fall innebär att byggnadens volym minskar med hälften.  

Men den grundläggande invändningen kvarstår om stadens mark används på klokast sätt 

när man i praktiken placerar en stor lagerlokal mitt inne i det som är tänkt att bli de mest 

centrala delarna av staden nära Göta Älv.  

Oavsett placering krävs en ny planansökan och planprocess för att möjliggöra 

byggnation. De placeringar vid Lindholmen/Frihamnen som hittills studerats har alla varit 

i direkt närhet av Lundbyleden och hamnbanan, vilken utgör riksintresse för 

kommunikation. I samband med den första planansökan gjorde stadsbyggnadskontoret 

bedömningen att placeringen skulle kunna hamna i konflikt med riksintresset även om 

frågan aldrig prövades direkt av Länsstyrelsen. En ny planansökan vid Frihamnen 

kommer beröra många sakägare och intressenter vilket innebär stora risker för 

komplikationer och förseningar i planprocessen. Sett till status och skick på nuvarande 

magasinslokaler utgör risken för ytterligare förseningar i processen ett mycket stort 

problem. 

Sammanfattningsvis bedömer lokalsekretariatet att en central placering av ett varvs- och 

industrihistoriskt centrum inte på något sätt nödvändig för byggnadens huvudsakliga 

funktion. Om den visningsbara delen tas bort finns inga tydliga argument till en placering 

i den täta staden. Snarare finns det starka skäl att rekommendera en alternativ placering i 

stadens ytterområden. Närheten till god kollektivtrafik är dock fortsatt nödvändig för de 

medarbetare som behöver ta sig mellan magasinet och sitt museum. Man kan även tänka 

sig att magasinen i viss mån kan utformas visningsbara i betydelsen att grupper ska kunna 

komma på besök. Då kan inte tillgängligheten till samlingarna försämras alltför mycket 

sett till dagens situation. 

I kommunfullmäktiges uppdrag i samband med budget 2017 uttrycks att förstudien ska 

utreda alternativa ambitionsnivåer vilket deltagande förvaltningar har tolkat som att det 

även avser att utreda alternativa placeringar. Lokalsekretariatet önskar att förtydliga detta 

ytterligare så att förstudien helt kan inriktas på en placering utanför den täta staden. 

3. Byggnation och ägande i egen regi

I samband med alla ärenden som rör lokalförsörjning behöver ett ställningstagande göras

i tidigt skede om det är strategiskt bäst att staden bygger, äger och förvaltar i egen regi

eller om lokaler ska hyras in från en extern fastighetsägare.

Lokalsekretariatet bedömer att magasinsfunktionen utgör en mycket långsiktig 

verksamhet för Göteborgs Stad. I likhet med den ägarstrategi som tillämpas för andra 

långsiktiga verksamhetsområden, ex skollokaler, bör lokalerna för magasinen uppföras, 

ägas och förvaltas i egen regi eftersom det bedöms ge staden full rådighet över lokalerna 

samt lägst lokalkostnader över tid.  
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En extern inhyrning skulle visserligen innebära att staden slipper investeringskostnaden 

för en ny byggnad. Detta måste dock vägas mot att berörd verksamhetsnämnd, i detta fall 

kulturnämnden, kan förväntas få högre lokalkostnader sett till byggnadens hela livslängd. 

Orsaken är framförallt de skillnader i avkastningskrav som finns för externa 

fastighetsägare jämfört med när något av stadens egna bolag hyr ut till en förvaltning. 

I enlighet med ovanstående rekommenderar Lokalsekretariatet att Higab AB får i uppdrag 

att genomföra den fördjupade förstudien avseende magasinslokaler för kulturnämnden. 

5. Starta ny lokaliseringsutredning i enlighet med föreslagen inriktning

För att säkra framdriften i projektet önskar lokalsekretariatet att kommunfullmäktige ger

fastighetsnämnden i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer inom staden ta fram

förslag på lämplig mark för en magasinsbyggnad samt ansöka om planbesked.

I enlighet med ovanstående resonemang bör en placering utanför stadens centrala delar, 

men nära befintliga eller planerade logistikområden och god tillgänglighet för 

kollektivtrafik eftersträvas. 

Johan Nyström 

Planeringsledare 

Jörgen Samuelsson 

Chef Lokalsekretariatet 



Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 1 (2) 

Inriktningsbeslut för förstudien om ett Varvs- 
och industrihistoriskt centrum med 
visningsbara magasin 

§ 14, 0856/12

Beslut 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att det framkommit 

uppgifter som eventuellt kan förändra förutsättningarna för den externa partens, 

Riksarkivets, medverkan. Ärendet återremitteras för att bringa klarhet i om och i så fall 

vilka förutsättningar som nu gäller. Det är viktigt att ha dessa förutsättningar helt klara 

innan fullmäktige går till beslut i frågan. 

Handling 
2018 nr 102. 

Yrkande 
Mariya Voyvodova (S), Kristna Bergman Alme (L), Tina Wallenius (MP) och Kristina 

Tharing (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen i enlighet med följande 

motivering: Det har framkommit uppgifter som eventuellt kan förändra förutsättningarna 

för den externa partens, Riksarkivets, medverkan. Vi vill därför återremittera ärendet för 

att bringa klarhet i om och i så fall vilka förutsättningar som nu gäller. Det är viktigt att 

ha dessa förutsättningar helt klara innan fullmäktige går till beslut i frågan. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Dag för justering 

2018-05-31 

Kommunfullmäktige 

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-05-17 



Kommunfullmäktige 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2 (2) 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Christina Hofmann 

Ordförande 

Lena Malm 

Justerande 

Stina Svensson 

Justerande 

Kristina Palmgren 



1(1) 

Handling 2018 nr 102 

Inriktningsbeslut för förstudien om ett Varvs- och industrihistoriskt centrum med 

visningsbara magasin 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 

den 15 februari 2018 med tillägg enligt yrkande från S, MP och V den 2 maj 2018 och 

föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  

1. Kommunstyrelsen tillsammans med kulturnämnden får i uppdrag att ta fram en

förstudie med inriktningen av ett renodlat fjärrmagasin för kulturnämndens

samlingar med placering utanför centrum i enlighet med stadsledningskontorets

tjänsteutlåtande.

2. Riksarkivets lokalbehov ska inarbetas i förstudien.

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på mark för etablering av ett

fjärrmagasin i enlighet med inriktningen ovan samt ansöka om planbesked.

4. Kommunstyrelsen tillsammans med kulturnämnden får i uppdrag att inom ramen för

den fördjupade förstudien redogöra för olika kostnadsalternativ.

Göteborg den 2 maj 2018 

Göteborgs kommunstyrelse 

Ann-Sofie Hermansson 

Mathias Sköld 



Tilläggsyrkande (S), (MP), (V) 

Kommunstyrelsen 

2018-05-02 

Ärende 2.1.13 

Yrkande om Inriktningsbeslut för förstudien om ett Varvs- och 

industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin 

Inriktningsbeslutets fokus på ett renodlat fjärrmagasin för kulturnämndens 

samlingar med placering utanför centrum istället för ett Varvs- och 

industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin är nödvändigt för att 

tillgodose stadens akuta behov av magasineringsmöjligheter. Den tidigare 

inriktningen med visningsbara magasin föreslås nu ersättas av ett renodlat 

fjärrmagasin. Etableringen föreslås ske utanför stadens centrala delar. Med dessa 

förändrade premisser borde projektets investeringskostnad som anges i 

tjänsteutlåtandet i möjligaste mån påverkas nedåt. Det är av största vikt att 

projektets kostnadsnivå hålls på en rimlig nivå och samtidigt inarbetar 

Riksarkivets behov.  

Eftersom summan för projektet kommer att preciseras mer inom ramen för den 

fördjupade förstudien ser vi det viktigt att förstudien presenterar förslag med olika 

kostnadslägen beroende på aktuell framtida lokalisering. Detta är beroende av 

Fastighetsnämndens uppdrag att ta fram förslag på mark för etablering av ett 

fjärrmagasin. Det bör finnas olika kostnadsnivåer att ta ställning till som samtidigt 

tar hänsyn till Riksarkivets behov. Åtminstone två separata kostnadsalternativ bör 

därför utredas och presenteras i förstudien.    

Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunstyrelsen tillsammans med kulturnämnden får i uppdrag att inom ramen 

för den fördjupade förstudien redogöra för olika kostnadsalternativ. 
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Inriktningsbeslut för förstudien om ett Varvs- 
och industrihistoriskt centrum med 
visningsbara magasin 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen tillsammans med kulturnämnden får i uppdrag att ta fram en

förstudie med inriktningen av ett renodlat fjärrmagasin för kulturnämndens samlingar

med placering utanför centrum i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

2. Riksarkivets lokalbehov ska inarbetas i förstudien.

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på mark för etablering av ett

fjärrmagasin i enlighet med inriktningen ovan samt ansöka om planbesked.

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i samband med budget 2017 i uppdrag till kulturnämnden att i 

samverkan med relevanta aktörer genomföra en fördjupad förstudie kring etablering av ett 

Varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin (VIC). Utgångspunkten 

har även varit en lokalmässig samverkan med Riksarkivet/Landsarkivet. 

Uppdraget bör definieras tydligare i syfte att hantera förändrade behov, minska tid och 

kostnader för själva förstudien, säkerställa intentionen gentemot Riksarkivet samt 

förbättra möjligheten att projektet också kan genomföras i närtid.  

Projektavgränsningarna är följande: 

• Den tidigare inriktningen med varvs- och industrihistoriskt centrum med

visningsbara magasin ersätts av en inriktning mot ett renodlat fjärrmagasin.

• Inriktning av ett fjärrmagasin innebär att etableringen föreslås ske utanför stadens

centrala delar. En placering vid exempelvis Lindholmen/Frihamnen därför inte

utredas vidare.

• Magasinsfunktionen utgör en central del i Göteborgs Stads långsiktiga förvaltning av

de historiska samlingarna i enlighet med den nya museilagen. Detta bör också

återspeglas i en ägarstrategi där staden uppför, äger och förvaltar lokalerna.

Stadsledningskontoret 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2018-02-15 

Diarienummer 0856/12 

Handläggare 

Johan Nyström 

Telefon: 031-368 02 35 

E-post: johan.nystrom@stadhuset.goteborg.se
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• Det föreslagna intentionsavtalet med Riksarkivet avseende samlokalisering

förutsätter att Göteborgs Stad uttrycker en vilja att också finansiera en byggnation i

enlighet med Riksarkivets framställda lokalbehov på ca 15 000 kvm.

• För att säkra framdrift i processen får fastighetsnämnden i uppdrag att ta fram förslag

på mark i enlighet med punkt två ovan, samt ansöka om planbesked

Ekonomiska konsekvenser 
Under 2014 genomförde Älvstranden Utveckling AB och Higab AB (Higab) en tidig 

förstudie som uppskattade stadens investeringsbehov för ett nytt Varvs- och 

industrihistoriskt centrum till 700 mnkr (2018 års värde). Utgångspunkten var i det fallet 

en ny byggnad på ca 23 000 kvm som placerades norr om Lindholmsallén. Den 

preliminära hyreskostnaden bedömdes till ca 48 mnkr/år vilket föreslogs delas mellan 

kulturnämnden och Riksarkivet/Landsarkivet. Ett genomförande skulle innebära att 

Kulturnämnden visserligen kunna lämna externt inhyrda magasinslokaler till en kostnad 

av ca 8 mnkr/år, men å andra sidan skulle de ökade lokalkostnaderna, ökade 

personalkostnader och nya kostnader för leasing av utrustning och inventarier totalt sett 

innebära ökade driftkostnader för kulturnämnden på ca 20 mnkr/år. Utöver detta gjordes 

även bedömningen att det krävdes engångskostnader på ca 55 mnkr för att flytta alla 

föremål från befintliga museer och magasin. 

Den fördjupade förstudien syftar till att ta fram en reviderad kalkyl utifrån nu aktuella 

förutsättningar. Lokalsekretariatet vill dock redan nu lyfta fram att det finns flera faktorer 

som indikerar att projektets kostnader kommer att öka jämfört med tidigare beräkningar. 

Både kulturnämnden och Riksarkivet har under 2017 reviderat bedömningen av sina 

lokalbehov. Totalt handlar det nu om ca 30 000 kvm lokalyta jämfört med den tidigare 

bedömningen från 2014 om ca 23 000 kvm. För kulturnämndens del handlar ökningen om 

att magasinsbehovet för även Röhsska museet och Göteborgs konstmuseum nu har 

inkluderats i den aktuella bedömningen. Detta innebär att alla externt inhyrda 

magasinslokaler på sikt kan avvecklas.  

Den rådande högkonjunkturen inom byggsektorn bedöms ge påverkan på en ny kalkyl, 

jämfört med de antaganden som gjordes 2014. Inom speciella segment, ex 

markentreprenader, har efterfrågan på tjänster särskilt hög vilket driver upp kostnaderna. 

Lokaliseringen, och de förutsättningar platsen ger, ger stora möjlighet att påverka 

projektets totala ekonomi. Det tidigare förslaget med placering längs Norra Älvstranden, i 

direkt närhet till Göta Älv, bedöms driva upp projektets kostnader på flera sätt. Förutom 

högre värde/kostnader för mark innebär önskad placering också en mer komplicerad 

grundläggning där hänsyn även behöver tas till faktorer som stigande havsnivåer och 

skyfallshantering. Byggnadens dominerande form och storlek innebär vidare krav på hög 

arkitektonisk ambition vad gäller de exteriöra delarna med placering i den täta staden. 

Projektets genomförande är oavsett läge beroende av att en ny detaljplan antas. 

Eventuella förseningar i detaljplaneprocessen får direkt påverkan på det totala 

kostnadsläget, projektets budget och ytterst möjligheten att färdigställa projektet i önskad 

tid. I de tidigare fall där kommunfullmäktige beslutat om en maximal investeringsnivå 

har tydliga besked kring eventuell indexuppräkning saknats. De fördyringar som en 

försening innebär kan då endast kan hanteras genom att projektets innehåll bantas. Sett 

till de förseningar som drabbat flera andra pågående detaljplaner inom Älvstaden finns en 
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överhängande risk att detta även kan komma att påverka genomförandet av 

magasinsprojektet. Det finns redan idag stora problem med nuvarande lokaler, 

exempelvis vattenläckor och malangrepp på textilier. Ett försenat projekt kan även 

innebära att kulturnämnden tvingas mellanevakuera ytterligare delar av samlingarna 

vilket blir kostsamt och resurskrävande.  

En etablering av VIC i centralt läge, ex vid Frihamnen, innebär även att staden går miste 

om möjliga exploateringsintäkter för marken jämfört med om ytan istället används för 

annan byggnation. 

Baserat på tidiga kalkyler och ovanstående faktorer gör lokalsekretariatet bedömningen 

att projektets investeringsbehov för en samlokaliserad lösning för kulturnämnden och 

Riksarkivet kommer att överstiga 1 000 mnkr. Denna summa kommer att preciseras mer 

inom ramen för den fördjupade förstudien.  

Higab AB har bedömt kostnaderna för en fördjupad förstudie till ca 3,3 mnkr. 

Utgångspunkten har varit att de bägge tänkta hyresgästerna, kulturnämnden respektive 

Riksarkivet, tecknar ett gemensamt förstudieavtal med Higab AB. Parterna förbinder sig 

där att ersätta Higabs nerlagda kostnader för förstudien i det fall projektet inte skulle 

genomföras. I annat fall inkluderas förstudiens kostnader i projektets totala kostnader och 

utgör grund för den framtida hyresberäkningen. Ett tecknande av förstudieavtal innebär 

dock en betydande ekonomisk risk för både kulturnämnden och Riksarkivet i ett läge där 

man inte har några garantier för om Göteborgs Stad också avser finansiera det projekt 

som arbetas fram.  

Intentionsavtalet mellan Göteborgs Stad och Riksarkivet förutsätter därför i praktiken att 

Göteborgs Stad också är beredd att finansiera byggnation i enlighet med Riksarkivets 

uttryckta behov på ca 15 000 kvm eller motsvarande investering på ca 500 mnkr. Om 

detta av olika anledningar inte är möjligt krävs ett tydligt politiskt ställningstagande så att 

projektet kan avgränsas till att endast omfatta kulturnämndens behov av långsiktig 

förvaring. Något intentionsavtal kommer i så fall inte att kunna tecknas. 

Barnperspektivet 
En förändrad inriktning där projektet Varvs- och industrihistoriskt centrum med 

visningsbara magasin istället utvecklas till ett renodlat fjärrmagasin innebär sämre 

möjligheter för barn och unga att ta del av stadens samlingar som av olika anledningar i 

dagsläget inte kan visas upp på stadens museer. Bedömningen är dock att en prioritering 

av en ändamålsenlig samlingsförvaltning i första hand möjliggör och stärker 

förutsättningarna att bevara samlingar för framtida generationer. 

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet 
Ett fjärrmagasin förutsätts vara placerat i anslutning till goda kollektivtrafikförbindelser 

då särskilt kvinnor nyttjar kollektivtrafik till och från arbetsplatsen. Idag arbetar ca 20 

personer i magasinet. I deras arbete ingår också att delta i möten, visningar och övriga 

arbetsuppgifter på respektive museum. En placering med god tillgång på kollektivtrafik 

säkerställer en rimlig omfattning på arbetstid som läggs på resande och underlättar 

kommunikation och tillgänglighet mellan verksamhetens olika byggnader.  
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Miljöperspektivet 
Utifrån ett miljöperspektiv minskar kulturförvaltningen sin klimatpåverkan om alla 

museernas samlingar samordnas till en plats. Idag är samlingar lokaliserade i huvudsak i 

externa magasin i och utanför Göteborg. Påverkan blir mindre med en vald placering 

utanför centrum.  

Att samla museerna magasin på en plats förbättrar förutsättningar att samnyttja 

konservatorer och övrig samlingspersonal och samlokalisera arbetslokaler.  Det nya 

magasinet ska inrymma arbetsplatser för samlingspersonal och arbetslokaler för att vårda 

samlingar och förbereda för utställningar. 

En ny byggnad kommer kunna uppföras utifrån ett miljötänk och blir mer energieffektiv 

jämfört med nuvarande äldre byggnader.  

Arbetsmiljön i nuvarande magasin på Polstjärnegatan är inte optimal. Med nya magasin 

får medarbetarna bättre förutsättningar att flytta, konservera och vårda föremålen. 

Omvärldsperspektivet 
Kulturnämnden har omfattande behov av att genomföra nödvändiga förbättringar i 

befintliga byggnader, både magasin och museerna, om målet att skapa ändamålsenliga 

och tillgängliga lokaler för samlingar, publik och personal ska kunna uppnås. En 

prioritering av nya publika lokaler bedöms därför inte som mest prioriterad. Nya 

arbetssätt och framförallt den digitala utvecklingen möjliggör för Göteborgs stads museer 

att få större rotation på vad som visas men också göra samlingarna tillgängliga digitalt. 

I stadens styrande dokument Kulturprogrammet poängteras att kulturarvet i form av 

samlingar, konstnärliga verk och arkiv ska överföras från generation till generation. 

Staden behöver därför planera för ett gott överlämnande till kommande generationer. 

Den nya museilag som trädde i kraft sommaren 2017 lyfter bland annat fram 

nödvändigheten av en aktiv samlingsförvaltning för att nå verksamhetens övriga mål. 

Kulturförvaltningen bedömer i sin tur att en aktiv förvaltning av samlingarna är 

nödvändigt för att kunna erbjuda ett kvalitativt och populärt publikt utbud på stadens 

museer. En önskad förvaltning är inte möjlig att genomföra med nuvarande lokaler. 
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Ärendet 
Kommunfullmäktige föreslås ta ställning till totalt fyra avgränsningar inför att en 

fördjupad förstudie om ett Varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara 

magasin ska genomföras. Avgränsningarna syftar till att hantera förändrade behov, 

minska tid och kostnader för själva förstudien, säkerställa intentionen gentemot 

Riksarkivet samt förbättra möjligheten att projektet kan genomföras i närtid. 

Beskrivning av ärendet 
Stadsledningskontoret förde under slutet av 2015 en dialog med kulturförvaltningen och 

uppmanade förvaltningen att ta fram ett underlag för prioritering av de stora 

utbyggnadsprojekt som nämnden initierat under perioden 2012-2015. Kulturnämnden 

fattade 2016-02-16 beslut om förslag till prioriteringsordning vilket lämnades in som 

underlag till stadens budgetprocess. I sitt beslut valde kulturnämnden att i första hand 

prioritera en nybyggnation av Varvs- och industrihistoriskt centrum med nya visningsbara 

magasin, eftersom det skulle ge möjlighet till en långsiktig lösning av magasinsfrågan för 

Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum och Röhsska 

museet.  

Museernas långsiktiga magasinsbehov är ingen ny fråga utan har diskuterats och utretts 

under lång tid. De nuvarande magasinen på Polstjärnegatan vid Lindholmen hyrdes in 

1994 som en provisorisk lösning utifrån ett akut ombyggnadsbehov av Ostindiska huset, 

nuvarande Göteborgs stadsmuseum. Magasinslokalerna är dock inte ändamålsenliga för 

verksamheten och uppfyller i många fall inte de krav man kan ställa på en magasins- och 

arkivlokal. En förvaltningsövergripande magasinsutredning genomfördes redan 2002 i 

samverkan med Lokalsekretariatet. Samtliga utredningar har konstaterat att det finns 

akuta behov av långsiktiga förvaringslösningar för föremål, samlingar och arkiv. Stadens 

försäkringsbolag Göta Lejon genomförde 2014 en riskinventering av nuvarande lokaler 

på Polstjärnegatan och påtalade då stora brister med fastigheten. Den nuvarande 

situationen medför också risker för personalens arbetsmiljö. 

Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg hyr också lokaler på Polstjärnegatan i direkt 

anslutning till stadens magasin. Även Riksarkivet har stora problem med 

ändamålsenligheten hos sina lokaler, dessa har exempelvis blivit utdömda utifrån 

gällande arkivlagar, och letar därför efter en ny långsiktig lokallösning. 

Möjlighet till samverkan identifierades tidigt under utredningsprocessen eftersom de 

bägge verksamheterna har likartade behov och krav på nya lokaler. 

Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg har ställt sig positiva till ett samarbete med 

kulturförvaltningen där stat och kommun genom en samlokalisering gör Göteborgs varvs- 

och industrihistoria tillgänglig för forskare och allmänhet på en plats. Den inriktning mot 

visningsbara magasin som diskuterats skulle möjliggöra att verksamheterna kunde arbeta 

med pedagogisk verksamhet mot barngrupper och skolklasser för vilka samlingarna idag 

inte är tillgängliga. En samverkan mellan stat och kommun skulle också kunna ge 

projektet förutsättningar i form av en långsiktigt stabil finansiering. 
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Tidig förstudie 2014 och planansökan 

Under 2014 genomförde Älvstranden Utveckling AB och Higab AB en tidig förstudie 

tillsammans med berörda verksamheter. En placering lämplig för ändamålet 

identifierades vid Lindholmsallén, norr om Pumpgatan (se bild nedan).  

Bild 1: Flygfoto över Lindholmen med ursprunglig tänkt placering för magasin 

Kulturnämndens respektive Riksarkivets lokalbehov bedömdes till ca 11 500 kvm vardera 

vilket gav byggnaden en storlek på ca 23 000 kvm. För kulturnämndens del inkluderades 

endast magasinsbehovet för Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet vilket 

innebar att det fortsatt fanns behov av andra magasinslokaler. Några grundläggande 

antaganden som låg till grund för kalkylen sammanfattas nedan: 

• Total yta 23 000 kvm

• Tung stomme för att klara högt ställda klimatkrav

• Klimatanpassning för magasin/arkiv

• Certifierad miljöbyggnad

• Gröna tak

• Hög ambition vad gäller gestaltning av fasader, på grund av byggnadens storlek

och långa fönsterlösa fasader

• Mindre utställningshall som kunde delas mellan kulturnämnden och Riksarkivet

Kalkylen uppskattade investeringen till ca 600 mnkr (2014 års värde) eller ca 700 mnkr 

(2018 års värde). Utifrån 2018 års värde beräknades hyreskostnaden till ca 48 mnkr/år. 

Kulturnämndens andel av hyreskostnaden skulle uppgå till ca 23,7 mnkr/år (2018 års 

värde).  

Älvstranden Utveckling AB lämnade parallellt in en planansökan till 

Stadsbyggnadskontoret för den aktuella platsen. I sin förprövning bedömde 

Stadsbyggnadskontoret att innehållet i förfrågan var positivt men att lokaliseringen inte 

var lämplig eftersom det skulle kunna försvåra eller omöjliggöra en framtida nergrävning 
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av Lundbyleden eller hamnbanan. Eftersom hamnbanan utgör ett riksintresse för 

kommunikation skulle Länsstyrelsen kunna stoppa en eventuell detaljplan. 

Stadsbyggnadskontoret rekommenderade därför att en ny lokaliseringsstudie borde 

startas.  

Ovanstående beslut kommunicerades till den sökande parten Älvstranden Utveckling AB 

redan i början av 2016. Av oklar anledning blev detta beslut inte känt av övriga 

inblandade parter i processen vilket gjorde att planeringen under 2016 fortsatte utifrån 

antagandet att en placering vid Lindholmsallén fortfarande skulle vara möjlig. När 

förprövningens beslut blev känt bad Lokalsekretariatet att Stadsbyggnadskontoret 

tillsammans med trafikkontoret skulle göra en förnyad bedömning av platsens lämplighet. 

Stadsbyggnadskontoret lämnade i februari 2017 besked om att det inte fanns anledning att 

ändra beslutet från den tidigare förprövningen. 

Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2017 

Med kulturnämndens prioritering från våren 2016 som grund lämnade 

kommunfullmäktige i samband med budget 2017 i uppdrag till kulturnämnden att i 

samverkan med relevanta aktörer genomföra en fördjupad förstudie kring etablering av ett 

Varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin. Förstudien skulle 

inkludera alternativa ambitionsnivåer; alltifrån en lösning med visningsdel till en ren 

magasinslösning. Utifrån dessa för kommunfullmäktige ta ställning till lämplig 

investerings- och driftsnivå. Stadsdirektören gavs även rätt att teckna ett intentionsavtal 

(Letter of intent) med Riksarkivet gällande eventuell samlokalisering. 

Lokalsekretariatet och kulturförvaltningen har tolkat skrivningen om alternativa 

ambitionsnivåer så att även alternativa placeringar, utöver längs Norra Älvstranden, 

skulle studeras inom förstudien. Detta eftersom förutsättningarna att uppföra VIC i den 

täta staden, i nära anslutning till de gamla varvsområdena, har stor påverkan på 

genomförbarhet, ambitionsnivåer och projektets totala ekonomi. 

Under 2016 förde Lokalsekretariatet diskussioner med Higab AB om att de skulle 

genomföra själva förstudien utifrån kommunfullmäktiges uppdrag. Inriktningen på 

förstudien var att studera två olika lägen, dels tänkt placering vid Lindholmsallén och dels 

ett mer perifert läge som skulle identifieras senare. Higab återkom i september 2016 med 

en indikativ kostnadsbedömning av förstudien på totalt 3,3 mnkr. 

Den fördjupande förstudien 

Higab var engagerade för att under 2017 genomföra den fördjupade förstudien utifrån 

kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2017. Ett preliminär förstudiekalkyl indikerade en 

kostnad på ca 3,3 mnkr. Förutsättningen var att ett förstudieavtal slöts där parterna, 

kulturnämnden och Riksarkivet, gav Higab i uppdrag att genomföra en förstudie om ett 

Varvs- och industrihistoriskt centrum. Avtalet stipulerar att om inget hyresavtal kommer 

till stånd så ska parterna ersätta Higab för nerlagda kostnader, i detta fall 3,3 mnkr. I 

annat fall förs förstudiens kostnader in i projektets totalkostnad och hyressätts. 

I kommunfullmäktiges uppdrag ingick även möjligheten att teckna ett intentionsavtal 

(Letter of intent) mellan Göteborgs Stad och Riksarkivet. Syftet med avtalet var att slå 

fast övergripande ramar för parternas samarbete när det gällde förstudie- och 

utredningsfasen. Ett utkast till avtal togs fram men två stora osäkerhetsfaktorer som 

påverkade Göteborgs Stads möjligheter att uppfylla sin del av avtalet gjorde att något 

undertecknande aldrig kunde ske under 2017. Osäkerheterna handlade dels om att det 



Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8 (12) 

efter stadsbyggnadskontorets förnyade besked i planfrågan från februari 2017 inte fanns 

någon lämplig central lokalisering att börja utreda, och dels att det fanns en osäkerhet 

kring om staden var beredd att ta det tänkta åtagandet med att finansiera, äga och förvalta 

den tänkta byggnaden.  

Lokalsekretariatet och Higab AB såg därför inga förutsättningar att starta en fördjupad 

förstudie innan det fanns tydligare besked framme. 

Ny lokaliseringsstudie under 2017 

Lokalsekretariatet initierade en ny lokaliseringsstudie för VIC som genomfördes av 

Älvstranden Utveckling AB. I den rapport som presenterades i juni 2017 identifierades ett 

antal möjliga lägen vid Sannegårdshamnen, Lindholmen samt Frihamnen. Parallellt 

fördes diskussioner med stadsbyggnadskontoret eftersom det var viktigt att för de olika 

platserna bedöma möjligheten att också planlägga för önskat ändamål utan konflikter med 

andra intressen.  

Ett läge för VIC nordväst om Frihamnen bedömdes gemensamt som mest intressant att 

studera vidare i en förprövning. Utgångspunkten är att markägaren fastighetsnämnden 

inkommer med en planansökan. Om stadsbyggnadskontorets förprövning landar i ett 

positivt planbesked skulle ärendet kunna drivas i form av en frimärksplan delvis parallellt 

med arbetet för övriga delar av Frihamnen. 

Bild 2: Tidig illustration över Frihamnen med möjlig placering av magasin 

Aktuell status hyreskontrakt 

Under hösten 2017 blev kulturnämnden uppsagda för avflyttning från del av sina 

magasinslokaler på Polstjärnegatan eftersom den aktuella markytan berörs i samband med 

exploateringen av Karlavagnsplatsen. Kulturnämnden behandlar därför i februari 2018 ett 

ärende om inhyrning av nya provisoriska lokaler. 
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Även övriga byggnader på Lindholmen, där huvuddelen av kulturnämndens föremål 

förvaras, kommer att påverkas av kommande exploatering med bostäder och andra 

verksamheter. Lokalsekretariatet bedömer därför att fler hyreskontrakt kan bli aktuella för 

uppsägning under de närmsta åren. Av tids- och samordningsskäl är det angeläget att 

komma vidare med processen om en permanent magasinslösning för kulturnämndens 

behov av långsiktig förvaring.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Ärendet att hitta en långsiktigt hållbar magasinslösning för stadens fyra museer; 

Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseum Akvariet, Göteborgs konstmuseum och 

Röhsska museet, har pågått under många år utan att egentligen närma sig någon konkret 

lösning. De provisoriska lokaler vid Polstjärnegatan som hyrdes in 1994 måste nu av flera 

skäl ersättas med en permanent lösning. Den mark på Lindholmen där huvuddelen av 

föremålen förvaras kommer inom kort att bli föremål för exploatering med bostäder och 

andra verksamheter. Kulturförvaltningen har hösten 2017 blivit uppsagda för avflyttning 

från vissa magasinsytor. Dagens lösning med många magasinslokaler utspridda på olika 

platser gör det omöjligt för kulturförvaltningen att bedriva en samlad och 

kostnadseffektiv samlingsförvaltning. 

Processen med att ta fram en fördjupad förstudie och teckna ett intentionsavtal med 

Riksarkivet har försenats på grund av det saknas ett antal beslut om ett antal principiellt 

viktiga projektavgränsningar och inriktningar. Lokalsekretariatet föreslår därför att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med nedanstående fem punkter. 

1. Förenklad inriktning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2017 att utreda ett varvs- och industrihistoriskt

centrum med visningsbara magasin. Lokalsekretariatet föreslår, i samverkan med

kulturförvaltningen, att projektet inriktas mot ett renodlat fjärrmagasin utan

publika/visningsbara delar. Argumenten för detta är följande.

Bakgrunden till förslaget att de nya magasinen också skulle rymma ett Varvs- och 

industrihistoriskt centrum kom ur tanken att många av de föremål som berättar om denna 

viktiga del av stadens historia är skrymmande och svåra att visa i något av stadens 

museer. I princip hela stadens industrihistoriska samlingar är i dag magasinerade. 

Behovet att tillgängliggöra denna del av stadens historia kvarstår även om det inte byggs 

ett vars- och industrihistoriskt centrum. 

Kulturnämndens primära behov på både kort och lång sikt bedöms dock vara en 

långsiktigt hållbar magasinslösning, snarare än fler publika lokaler. Nuvarande 

magasinslokaler tillkom som en provisorisk lösning under 1990-talet men innebär idag 

stora problem för verksamheten då delar av samlingarna riskerar att förstöras på grund av 

lokalernas dåliga skick.  

Det finns parallellt stora investeringsbehov för att kunna vidmakthålla och utveckla 

stadens befintliga kulturinstitutioner. De beslutade ombyggnaderna av Sjöfartsmuseet 

Akvariet och Röhsska museet och den föreslagna ombyggnaden av Göteborgs 

konstmuseum innebär kraftigt ökade lokal- och driftkostnader för kulturnämnden. När det 

exempelvis gäller Göteborgs konstmuseum finns en stor osäkerhet om framtida kostnader 

eftersom kommunfullmäktige beslutat om en investeringsram som bara är drygt hälften 

av vad den genomförda förstudien bedömde som nödvändig. Tillgången till lämpliga 
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magasinsytor kommer oavsett vara en nödvändig förutsättning för att kunna hantera 

kommande ombyggnadsprojekt. 

Ett renodlat fjärrmagasin innebär en enklare och billigare byggnad som inte riskerar att i 

lika hög grad konkurrera om resurser med de befintliga institutionerna. En inriktning mot 

ett fjärrmagasin gör dessutom lokaliseringen betydligt enklare utifrån att ett centralt läge 

med god tillgänglighet för besökare inte längre är nödvändigt. 

2. Lokalisering utanför den centrala staden

Motiven för att placera ett varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara

magasin i den täta staden har främst handlat om av två delar. För det första en koppling

till de gamla historiska varvsområdena längs Norra Älvstranden som idag innehåller nya

innovativa forskar- och utvecklingsmiljöer samt gymnasieskolor som alla skulle kunna

vara intressanta för olika samarbeten. För det andra kräver en åtminstone delvis publik

verksamhet att det också finns god tillgänglighet till lokalerna. Alla tidigare utredningar

har därför fokuserat på att leta mark inom Lindholmenområdet.

Det är viktigt att poängtera att det politiska uppdraget aldrig har varit att skapa ett nytt 

varvsmuseum. Det primära syftet är ett magasin för långsiktig förvaring av 

verksamheternas föremål, inte en publik byggnad. Magasinsbyggnaden behöver uppfylla 

strikta klimatkrav för att inte påverka de föremål som förvaras där, exempelvis inget 

direkt solljus och endast små variationer av temperatur och luftfuktighet oavsett årstid. I 

praktiken innebär det att byggnaden måste utformas till största delen utan fönster och 

med tjocka betongväggar som ger den önskade trögheten för inneklimatet.  

Av de föremål som planeras att förvaras i byggnaden är det endast en mindre del som har 

direkt koppling till varvsepoken. Utifrån önskemålet om en förändrad inriktning under 

punkt 1 ovan ser Lokalsekretariatet att det finns flera argument som talar för en placering 

utanför den täta staden. 

Byggnadens storlek på ca 30 000 kvm, delvis utformad som ett höglager där föremål 

hanteras med truckar, skapar stora svårigheter att passa in i den täta stadens huvudsakliga 

kvartersstruktur. Utformningen med en tung stomme och i huvudsak fönsterlösa fasader 

ger ett mycket dominerande intryck oavsett placering även om effekten blir mycket större 

i den täta staden. Transporter till och från lagret måste hanteras genom den centrala 

staden. Man kan därför förvänta sig att planprocessen kommer ställa stora krav på 

arkitektonisk utformning så att byggnaden smälter in vilket i sin tur innebär ökade 

projektkostnader. Alternativet att bryta upp funktionerna i flera mindre byggnadsvolymer 

bedöms inte som realistiskt eftersom det skulle försvåra den praktiska 

samlingsförvaltningen och medföra ökade lokal-, personal- och verksamhetskostnader. 

En annan möjlighet att minska byggnadens volym skulle vara att ompröva planerna på en 

samlokalisering med Riksarkivet och endast uppföra nya lokaler för kulturnämndens 

verksamheter. Det skulle i så fall innebär att byggnadens volym minskar med hälften.  

Men den grundläggande invändningen kvarstår om stadens mark används på klokast sätt 

när man i praktiken placerar en stor lagerlokal mitt inne i det som är tänkt att bli de mest 

centrala delarna av staden nära Göta Älv.  

Oavsett placering krävs en ny planansökan och planprocess för att möjliggöra 

byggnation. De placeringar vid Lindholmen/Frihamnen som hittills studerats har alla varit 

i direkt närhet av Lundbyleden och hamnbanan, vilken utgör riksintresse för 

kommunikation. I samband med den första planansökan gjorde stadsbyggnadskontoret 
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bedömningen att placeringen skulle kunna hamna i konflikt med riksintresset även om 

frågan aldrig prövades direkt av Länsstyrelsen. En ny planansökan vid Frihamnen 

kommer beröra många sakägare och intressenter vilket innebär stora risker för 

komplikationer och förseningar i planprocessen. Sett till status och skick på nuvarande 

magasinslokaler utgör risken för ytterligare förseningar i processen ett mycket stort 

problem. 

Sammanfattningsvis bedömer lokalsekretariatet att en central placering av ett varvs- och 

industrihistoriskt centrum inte på något sätt nödvändig för byggnadens huvudsakliga 

funktion. Om den visningsbara delen tas bort finns inga tydliga argument till en placering 

i den täta staden. Snarare finns det starka skäl att rekommendera en alternativ placering i 

stadens ytterområden. Närheten till god kollektivtrafik är dock fortsatt nödvändig för de 

medarbetare som behöver ta sig mellan magasinet och sitt museum. Man kan även tänka 

sig att magasinen i viss mån kan utformas visningsbara i betydelsen att grupper ska kunna 

komma på besök. Då kan inte tillgängligheten till samlingarna försämras alltför mycket 

sett till dagens situation. 

I kommunfullmäktiges uppdrag i samband med budget 2017 uttrycks att förstudien ska 

utreda alternativa ambitionsnivåer vilket deltagande förvaltningar har tolkat som att det 

även avser att utreda alternativa placeringar. Lokalsekretariatet önskar att förtydliga detta 

ytterligare så att förstudien helt kan inriktas på en placering utanför den täta staden och 

istället inriktas på att utreda befintliga logistikområden på i första hand Hisingen. 

3. Byggnation och ägande i egen regi

I samband med alla ärenden som rör lokalförsörjning behöver ett ställningstagande göras

i tidigt skede om det är strategiskt bäst att staden bygger, äger och förvaltar i egen regi

eller om lokaler ska hyras in från en extern fastighetsägare.

Lokalsekretariatet bedömer att magasinsfunktionen utgör en mycket långsiktig 

verksamhet för Göteborgs Stad. I likhet med den ägarstrategi som tillämpas för andra 

långsiktiga verksamhetsområden, ex skollokaler, bör lokalerna för magasinen uppföras, 

ägas och förvaltas i egen regi eftersom det bedöms ge staden full rådighet över lokalerna 

samt lägst lokalkostnader över tid.  

En extern inhyrning skulle visserligen innebära att staden slipper investeringskostnaden 

för en ny byggnad. Detta måste dock vägas mot att berörd verksamhetsnämnd, i detta fall 

kulturnämnden, kan förväntas få högre lokalkostnader sett till byggnadens hela livslängd. 

Orsaken är framförallt de skillnader i avkastningskrav som finns för externa 

fastighetsägare jämfört med när något av stadens egna bolag hyr ut till en förvaltning. 

I enlighet med ovanstående rekommenderar Lokalsekretariatet att Higab AB får i uppdrag 

att genomföra den fördjupade förstudien avseende magasinslokaler för kulturnämnden. 

4. Förtydligande av samarbetet med Riksarkivet

I samband med konstaterade problem för kulturnämndens nya lokaler har långtgående

diskussioner förts med Riksarkivet kring eventuell samlokalisering. Bakgrunden är att

Riksarkivet, som hyr lokaler i grannfastigheten till museernas magasin, har fått sina

lokaler utdömda utifrån gällande arkivlagar och behöver hitta en ny lokallösning. Både

kulturförvaltningen och Riksarkivet bedöms ha liknande krav på sina magasinslokaler

vilket kan ge samordningsvinster när det gäller konstruktion, funktioner, teknik mm.
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I de tidiga diskussionerna har utgångspunkten genomgående varit att Göteborgs Stad 

bygger och äger de nya magasinslokalerna och att Riksarkivet blir stadens hyresgäst. 

Denna princip var också tänkt att slås fast i det intentionsavtal som kommunfullmäktige 

2016 gav stadsdirektören rätt att teckna. Något avtal har dock aldrig kommit till stånd på 

grund av svårigheterna att hitta en lämplig lokalisering och säkerställa att staden också 

avser finansiera byggnation av lokaler för Riksarkivet. Utan dessa förutsättningar 

klargjorda finns en uppenbar risk att Göteborgs Stad inte kan uppfylla sin del av 

intentionsavtalet. 

Ett samarbete med Riksarkivet förutsätter, enligt resonemanget under punkt 3 ovan, att 

staden även finansierar byggnation av lokaler i enlighet med Riksarkivets 

behovsbeskrivning, uppskattningsvis ca 15 000 kvm eller motsvarande en investering om 

ca 500 mnkr. Utöver detta behöver ett långt hyreskontrakt tecknas med Riksarkivet för att 

säkra nödvändiga hyresintäkter under byggnadens avskrivningstid.  

Kommunstyrelsen behöver därför bekräfta ovanstående inriktning vad gäller långsiktig 

finansiering så att förhandlingarna om ett intentionsavtal kan tas upp på nytt. I annat fall 

behöver kommunstyrelsen besluta att den fördjupade förstudien avgränsas till att endast 

omfatta kulturnämndens behov av långsiktiga magasinslokaler.  

5. Starta ny lokaliseringsutredning i enlighet med föreslagen inriktning

För att säkra framdriften i projektet önskar lokalsekretariatet att kommunfullmäktige ger

fastighetsnämnden i uppdrag att tillsammans med relevanta aktörer inom staden ta fram

förslag på lämplig mark för en magasinsbyggnad samt ansöka om planbesked.

I enlighet med ovanstående resonemang bör en placering utanför stadens centrala delar, 

men nära befintliga eller planerade logistikområden och god tillgänglighet för 

kollektivtrafik eftersträvas. 

Johan Nyström 

Planeringsledare 

Jörgen Samuelsson 

Chef Lokalsekretariatet 
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Delredovisning av uppdrag – 
förankringsarbete avseende behov och 
finansiering av en om- och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum (kompletterande 
redovisning – svar på återremiss) 
Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden antecknar förvaltningens kompletteringar enligt föreliggande 
tjänsteutlåtande och förklarar återremissen från (V), (MP), (Fi), (S) och (D) den 
2019-04-23 § 79 besvarad.  

2. Kulturnämnden antecknar förvaltningens delredovisning angående 
förankringsarbetet avseende behov och finansiering av en om- och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum enligt bilaga 2 till föreliggande tjänsteutlåtande.  

3. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att besluta om fortsatt inriktning 
för arbetet för att realisera ett om- och tillbyggt konstmuseum där stadens 
investeringsnivå tydliggörs. 

4. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande inklusive bilaga 2 till 
kommunstyrelsen som eget yttrande.  

Sammanfattning 
I samband med beslut om Göteborgs Stads budget 2017 antog kommunfullmäktige även 
en färdplan med ett investeringsnivå för stadens kulturinstitutioner. För Göteborgs 
konstmuseum antogs en investeringsnivå om 380 miljoner kronor. Genomförd förstudie 
visar att det finns behov av en investeringsnivå om 725 miljoner kronor i kostnadsläge 
t.o.m. år 2023, exklusive verksamhetens egna investeringar. 

Kulturnämnden gav därför förvaltningen i uppdrag 2017-02-09 § 8 att undersöka 
möjligheterna till extern finansiering för att realisera förstudiens föreslagna åtgärder och 
att ytterligare precisera de beräknade tillfälliga kostnader som uppstår i samband med 
om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum.  

Kulturförvaltningen lämnade 2019-03-25 § 60 en delredovisning till kulturnämnden om 
det förankringsarbete som genomförts under 2018 lokalt, regionalt och nationellt för att 

Kultur 
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Utfärdat 2019-05-20 
Diarienummer 0159/19 
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realisera projektet (bilaga 2). De dialoger som förts visar att det finns intresse bland 
externa aktörer att medverka till realiseringen av förstudien. För att detta ska möjliggöras 
är det avgörande att staden nu förtydligar sitt engagemang i projektet. 

Kulturnämnden beslutade 2019-04-23 § 79 enligt yrkande från V, MP, Fi, S och D att 
återremittera tjänsteutlåtandet till förvaltningen för att komplettera följande:  

• Precisera tillkommande kostnader under byggperioden. 

• Ytterligare precisera vad ”ett förtydligande av stadens engagemang” i projektet 
innebär. 

• Förtydliga scenariot med Konstmuseets verksamhet vid Götaplatsen i det fall 
förstudien inte genomförs. 

• Sätta in om- och tillbyggnaden i det större sammanhang som stadsutveckling 
kring Götaplatsen utgör. 

I föreliggande tjänsteutlåtande redovisas de kompletteringar som kulturnämnden 
efterfrågat. Förvaltningens föreslår att kulturnämnden antecknar förvaltningens 
kompletteringar och förklarar återremissen från (V), (MP), (Fi), (S) och (D) besvarad, 
samt antecknar delredovisningen angående förankringsarbetet avseende behov och 
finansiering av en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum (bilaga 2).   

Förvaltningen föreslår vidare att kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att 
besluta om fortsatt inriktning för arbetet angående om- och tillbyggnad för Göteborgs 
konstmuseum där stadens investeringsnivå tydliggörs. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förstudien visar att det finns ett behov av en investeringsnivå om 725 miljoner kronor i 
kostnadsläge t.o.m. år 2023 för en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. 
Investeringar i form av lös inredning samt säkerhetsåtgärder kommer som tillägg och 
uppskattas till 100 miljoner kronor och finansieras via leasing. Därutöver tillkommer 
även tillfälliga kostnader under själva byggperioden, såsom evakuering av samlingar från 
museibyggnaden, om ca 65 miljoner kronor.  

Stadens antagna färdplan och preliminära investeringsutrymme från 2016 medger 
emellertid endast en investeringsnivå om 380 miljoner kronor. Detta investeringsutrymme 
beslutades emellertid efter att den framtagna förstudien redan hade genomförts. Om 
investeringsutrymmet är avsevärt mindre än 725 miljoner kronor, är förvaltningens 
bedömning att en helt ny förstudie behöver tas fram. Kulturnämnden gav därför 
förvaltningen i uppdrag 2017-02-09 § 8 att undersöka möjligheterna till extern 
finansiering för att realisera förstudiens föreslagna åtgärder. 

I de samtal förvaltningen har fört med möjliga externa parter framgår ett tydligt behov av 
att Göteborgs Stad är mer explicit om sitt engagemang i en om- och tillbyggnad av 
konstmuseet. Ytterligare en bidragande faktor för att externa medel ska kunna säkras från 
privata stiftelser och näringsliv på lokal, regional och nationell nivå är att Göteborgs Stad 
står för en större del av den totala investeringen än vad kommunfullmäktige i dagsläget 
har beslutat om.  

Om ett beslut om realisering av projektet tas senast årsskiftet 2020/2021 i 
kommunfullmäktige kan ett om- och tillbyggt museum öppna år 2026. Investeringsnivån 
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om 725 miljoner kronor är beräknad i 2023 års kostnadsläge. Higab har därutöver 
beräknat att ytterligare förseningar ökar projektets investeringsbehov med cirka 23 
miljoner kronor per år. Ett färdigställande 2026 betyder att investeringsnivån blir ungefär 
75 miljoner kronor högre jämfört med när förstudien presenterades. Byggnadsnämnden 
har beslutat att inkludera en ny detaljplan för Göteborgs konstmuseum i sin startplan 
2019 vilket är en förutsättning om tidplan ska hålla.  

Om staden inte går vidare och realiserar befintlig förstudie, ska kulturnämnden enligt 
förstudieavtalet senast den 31 december 2020 återbetala resterande del av 
förstudiekostnaderna (1,22 miljoner kronor) till Higab.   

Barnperspektivet 
Ett om- och tillbyggt Göteborgs konstmuseum säkerställer nästa generations tillgång till 
samlingen och verksamheten. Behovet av att fler kan källkritiskt läsa bild och text i 
framtiden ökar i takt med en föränderlig omvärld. En kunskapsuppbyggande verksamhet 
som Göteborgs konstmuseum är en viktig plats för samtal och reflektion över bilders 
betydelse, fakta, historia och samtid. En om- och tillbyggnad är en förutsättning för fler 
och mer varierade ytor för pedagogisk verksamhet riktad till barn och unga. En utökad yta 
möjliggör även för fler samarbeten med externa aktörer för att arrangera kurser, 
workshops och genomföra deltagardrivna projekt. 

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet 
Göteborgs konstmuseum arbetar i enlighet med Göteborgs Stads jämställdhets- och 
jämlikhetspolicy och har implementerat ett normkritiskt förhållningssätt i hela 
verksamheten. För att bli tillgängligt och angeläget för fler måste museet emellertid 
kunna uppmärksamma och bemöta besökare på ett bättre sätt utifrån fler behov. För att 
utveckla och säkerställa kvaliteten i det arbetet är en om- och tillbyggnad av museet helt 
avgörande. Med andra lokaler kan verksamheten skapa en angelägen mötesplats för 
många fler. Under byggtid kommer Göteborgs konstmuseum arbeta utanför byggnaden 
och möta publiken på andra platser. Detta möjliggör förutsättningar för att utveckla nytt 
innehåll i närmre dialog med nya publikgrupper.  

Miljöperspektivet 
En om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum skulle medföra att museet kan 
bedriva en miljöcertifierad verksamhet. Byggnationen kan utföras på ett sätt som 
minimerar miljöpåverkan och säkerställer en god och säker inomhusmiljö. Det innebär 
också val av material som inte medför hälsorisker vare sig för de som bygger eller de som 
ska vistas i byggnaden. Kemikalier som är nödvändiga i museets verksamhet kommer att 
också kunna hanteras på ett vis som minimerar påverkan på miljö och hälsa.  

Omvärldsperspektivet 
Göteborgs konstmuseums samling omfattar 70 000 verk och museet är Sveriges tredje 
största konstmuseum. Samlingen är ett resultat av flera betydande donationer till staden 
och är en av Sveriges mest värdefulla konstsamling både utifrån ett kulturhistoriskt och 
monetärt perspektiv. Samlingen är internationellt erkänd och har gett museet och staden 
ett omfattande kontaktnät och möjlighet att dela med sig till en större publik. Årligen 
genomförs dryga 100–150 utlån till olika museer i världen. Göteborgs konstmuseum har 
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också på grund av detta fått möjligheten att ta flera betydelsefulla verk till staden och visa 
dem för Göteborgspubliken.  

För sitt nytänkande och kreativa arbete tilldelades Göteborgs konstmuseum år 2018 den 
prestigefyllda utmärkelsen Årets museum av föreningen Sveriges museer och svenska 
grenen av International Council of Museums. Museet når årligen 250 000 besökare både 
göteborgare, från övriga landet och har en omfattande andel internationell publik. Under 
ett verksamhetsår genomförs cirka 1 200 pedagogiska aktiviteter. 

Hösten 2018 öppnade ett om- och tillbyggt Nationalmuseum i Stockholm. På de första två 
månaderna besökte 300 000 personer museet. Många internationella konstmuseer har 
byggts om och till eller fått helt nya byggnader. Detta tack vare möjligheten att just 
stärkas i sin samhällsroll och på grund av de ökade kraven som finns på god och säker 
konsthantering. Nationalmuseum kostade 1,3 miljarder kronor, Nasjonalmuseet i Oslo 
med en nybyggnation är beräknad till 5,3 miljarder kronor, samt Munchmuseet i Oslo 
med en nybyggnation beräknad till 2,8 miljarder kronor. 

Arbetsmiljökonsekvenser  
En om- och tillbyggnad är helt avgörande för att komma till rätta med de fysiska 
arbetsmiljöproblem som idag är omfattande vid Göteborgs konstmuseum. Det finns 
utmaningar avseende framförallt klimat och säkerhet men också avseende logistik vilket 
påverkar möjligheten till samarbete och en effektiv verksamhet. Fackliga organisationer 
delar förvaltningens mening och i dialog med arbetsgivare finns en överenskommelse om 
att hänskjuta arbetsmiljödiskussionerna till dess att beslut om projektets genomförande 
tas. Samtidigt bevakar fackliga organisationer noga de arbetsmiljöutmaningar som är 
uppmärksammade och skulle projektet beslutas att inte genomföras kommer det ställas 
krav på att gedigna och hållbara arbetsmiljölösningar genomförs. Aktuella åtgärder har 
inte kostnadsberäknats separat. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag kulturnämnden 2019-04-23 § 79. 

2. Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-03-18 – Delredovisning av 
uppdrag - förankringsarbete avseende behov och finansiering av en om- 
och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum i enlighet med förstudie, samt 
beslut om fortsatt process inkl följande bilagor: 

a) Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-17 – Redovisning 
uppdrag - förstudie avseende om- och tillbyggnad av Göteborgs 
konstmuseum, samt förslag till fortsatt arbetsgång.  

b) Protokollsutdrag kulturnämnden 2017-02-09 § 8.  

 c) Förstudie om- och tillbyggnad Göteborgs konstmuseum, Higab. 

 d) Protokollsutdrag kulturnämnden 2012-12-20 § 199. 

 e) Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2019, kommunstyrelsen 2019-
01-30.   
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Expedieras till 
Kommunstyrelsen  
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Ärendet  
Kulturförvaltningen lämnade 2019-03-25 § 60 en delredovisning till kulturnämnden om 
det förankringsarbete som genomförts under 2018 lokalt, regionalt och nationellt för att 
realisera om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum. Vid kulturnämndens 
sammanträde 2019-04-23 § 79 återremitterandes ärendet till förvaltningen med uppdraget 
att komplettera informationen i ett antal punkter. Förvaltningens föreslår att 
kulturnämnden antecknar förvaltningens delredovisning (bilaga 2) med genomförda 
kompletteringar i föreliggande tjänsteutlåtande. 

Förvaltningens föreslår att kulturnämnden antecknar förvaltningens kompletteringar och 
förklarar återremissen från (V), (MP), (Fi), (S) och (D) besvarad, samt antecknar 
delredovisningen angående förankringsarbetet avseende behov och finansiering av en om- 
och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum (bilaga 2).   

Förvaltningen föreslår vidare att kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att 
besluta om fortsatt inriktning för arbetet angående om- och tillbyggnad för Göteborgs 
konstmuseum där stadens investeringsnivå tydliggörs samt att kommunstyrelsen uppdrar 
åt byggnadsnämnden att prioritera arbetet med detaljplan. 

Beskrivning av ärendet 
Kulturförvaltningen lämnade 2019-03-25 § 60 en delredovisning till kulturnämnden om 
det förankringsarbete som genomförts under 2018 lokalt, regionalt och nationellt för att 
realisera om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum. Kulturnämnden beslutade 
2019-04-23 § 79 enligt yrkande från V, MP, Fi, S och D att återremittera tjänsteutlåtandet 
till förvaltningen, med uppdraget att komplettera följande information:  

• Precisera tillkommande kostnader under byggperioden. 

• Ytterligare precisera vad ”ett förtydligande av stadens engagemang” i projektet 
innebär. 

• Förtydliga scenariot med Konstmuseets verksamhet vid Götaplatsen i det fall 
förstudien inte genomförs. 

• Sätta in om- och tillbyggnaden i det större sammanhang som stadsutveckling 
kring Götaplatsen utgör. 

Nedan redovisas efterfrågade kompletteringar och förvaltningens bedömning och 
synpunkter. 

Tillkommande kostnader under byggperioden 

Tillfälliga kostnader 
För att specificera tillfälliga kostnader under om- och tillbyggnad har kulturförvaltningen 
utgått från 2019 års faktiska kostnader och sedan lagt till de moment av tillfälliga 
aktiviteter som kommer att vara nödvändiga under om- och tillbyggnad för att aktivt 
förvalta och säkert hantera konsten, utveckla utbudet inför nyöppning, samt möjliggöra 
en fungerande arbetsmiljö för personal. 

Göteborgs konstmuseum är en del av sektor museer. De kostnader som finns för att 
bedriva verksamheten finns dels hos stödenheterna administration & fastighet och 
kommunikation & marknad, vilka är till stor del fasta kostnader, dels hos avdelningen 
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konst där ansvaret för att utveckla museets innehåll finns och görs i tre processer: 
samlingar, utställningar och publika möten, vilket främst utgör kostnader för personal 
men även en mer rörlig kostnad som avser innehåll. 

För att räkna fram tillfälliga kostnader för en om- och tillbyggnad har kostnaderna för att 
bedriva Göteborgs konstmuseum 2019 varit utgångspunkten: dels avdelningen Konst 
faktiska kostnader och intäkter 2019, dels ett proportionerligt överslag avseende 
personalkostnader, vissa administrativa- och kommunikationskostnader från de två 
stödenheterna, samt faktiska fasta kostnader som rör fastighet och säkerhet för fastigheten 
på Götaplatsen. Fastighetskostnaderna har kulturförvaltningen att hantera oavsett om 
museet är stängt eller öppet.  

Summorna ska läsas som uppskattningar och sättas in i kontexten att intäkterna styrs 
kraftigt av vilket utbud som kan presenteras. Entréintäkterna utgör närmare 60 procent av 
egenintäkterna och denna fluktuerar över åren utifrån just utbud. 

Göteborgs konstmuseum 2019 Kostnader 2019 tkr Intäkter 2019 tkr  
Kommun- och regionbidrag 0 31 200 
Personalkostnader 17 100 0 
Kostnader för fastighet, säkerhet, ekonomi, 
administration och kommunikation 

16 800 0 

Utställningar, samlingar och publika möten* 8 000 10 700 
Totalt 41 900 41 900 

* av dessa är 4 400 tkr entréintäkter, övriga är externa bidrag, visningar, butik mm 

Under en om- och tillbyggnad kommer museet vara stängt. Oavsett omfattning av en om- 
och tillbyggnad behöver därför verksamheten ha en annan inriktning, vilket påverkar 
möjligheterna till egenintäkter. Därtill behöver nödvändiga evakueringar av konst, 
inventarier och personal att genomföras. Utifrån erfarenheterna från ombyggnad av 
Röhsska museet och de signaler förvaltningen får avseende om- och tillbyggnad för 
Sjöfartsmuseet Akvariet måste föremål helt avlägsnas i samband med omfattande 
entreprenader för att kunna säkerställa samlingarnas säkerhet avseende t.ex. brand, 
vibrationer och byggdamm.  

Beräkningen i tabellen nedan utgår dels från ovan uppställda kostnader i kostnadsnivå 
2019 och dels från följande antaganden: 

• Kulturnämndens kommunbidragsram ökar i samma omfattning som den hyreshöjning 
som är aviserad för lokalen på Götaplatsen från 2020 om 2 miljoner kronor. 

• En om- och tillbyggnad i den omfattning som förstudien förespråkar realiseras och 
gör det enligt den tidplan som finns för projektet: beslut i kommunfullmäktige 2021, 
utflytt 2021, inflytt 2025 och invigning 2026. 

• Möjligheten att skapa egenintäkter inte finns under perioden 2022–2025 och delvis 
inte heller 2026, vilket medför att kulturförvaltningen kommer att ha ofinansierade 
kostnader under hela byggperioden. 

• Ingen publik verksamhet genomförs under byggtid och att därför kan en viss del av 
verksamhetskostnaderna 1 miljon kronor dras ned under en treårsperiod 2022–2024. 
Mer är inte möjligt då samlingarna fortsatt under stängning ska hanteras och utbud 
inklusive nya utställningar inför öppningen ska produceras.  
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• När konsten är evakuerad till säkra magasin så kan säkerhetskostnader minska med 4 
miljoner kronor en treårsperiod 2022–2024.  

Tillfälliga kostnader 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Totalt 
Evakuering och återföring av konst, 
inventarier, personal mm 

500 3000 500 0 1000 3000 8 000 

Hyra externa klimat- och 
säkerhetsanpassade magasin 

0 0 2 500 2 500 2 500 0 7 500 

Hyra externa kontor och 
inventarieförråd 

0 0 1 000 1 000 1 000 0 3 000 

Tillfälliga personalkostnader 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 7 800 
Bortfall möjlighet till egenintäkter 0 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 28 500 
Oförutsett 20% 400 2 000 2 200  2 100 2 300 2 000 11 000 
Totalt (tkr) 2 200 12 000 13 200 12 600 13 800 12 000 65 800 

Evakueringskostnader, återföringskostnader och kostnader för att hyra externa magasin är 
framtagen genom kända referensexempel på liknande projekt. Skarpa offerter kommer 
emellertid att behöva tas in i det fall projektet beslutas att genomföras. Magasin som hyrs 
måste vara säkerhetsklassade och klimatiserade.  

Till detta kommer även behov av att hyra externa kontor och inventarieförråd. 
Ambitionen är att använda befintliga lokaler inom kulturförvaltningen men arbetsmiljön 
är hårt ansträngd så detta bedöms inte vara helt möjligt fullt ut. Inventarieförråd är för att 
säkerställa bl a den omfattande och påkostade LED-belysning som konstmuseet har.  

Tillfälliga personalkostnader avser koordinering av projektet, curatorisk kompetens, 
konservatorer och föremålsregistratorer som krävs för att genomföra säker utflytt, 
utveckling av verksamhet och återinföring. Tidigare projekt som t.ex. den mindre om- 
och tillbyggnaden av Röhsska museet och den större vid Sjöfartsmuseet Akvariet erhöll 
inte medel till en sådan budgetpost vilket lett till mycket ansträngd arbetsmiljö. Detta 
trots att kulturförvaltningen i båda fallen påtalade behovet av förstärkningar under 
byggtid. Därtill har Higab ökat sin kravställan på dedikerade projektledare för de olika 
om- och tillbyggnadsprojekten, vilket inte ryms inom kulturförvaltningens budget. 

Därutöver tillkommer kostnader för eventuell publik verksamhet under byggtid. Det 
kräver budget för extra personal, då den tillsvidareanställda personalen kommer behöva 
arbeta med genomförandet av om- och tillbyggnad, samt budget för lokalhyror, 
transporter mm. Detaljer kan utarbetas och redovisas såvida kulturnämnden bedömer att 
behov finns. En programbudget för pedagogiska projekt och mindre utställningar under 
tre år skulle kräva minst 3–5 miljoner kronor årligen under stängningsperioden. 
Sammantaget 9–15 miljoner kronor. 

Sammanfattningsvis krävs ca 65 miljoner i tillfälliga kostnader utspritt under en period av 
sex år. Till detta kan 9–15 miljoner tillkomma om det beslutats att konstmuseet ska 
bedriva publik verksamhet under om- och tillbyggnad. 

Löpande kostnader efter en om- och tillbyggnad i enlighet med förstudien 
Ansvaret för att räkna fram och förhandla hyreskostnader vid investering åligger Higab 
och lokalsekretariatet/lokalförvaltningen. År 2017 bedömde Higab att framtagen förstudie 
krävde en investeringsnivå om 725 miljoner kronor i kostnadsläge t.o.m. år 2023. 
Ytterligare förseningar av projektet ökar investeringsbehovet med cirka 23 miljoner 
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kronor per år. Om ett beslut att realisera projektet tas senast årsskiftet 2020/2021 i 
kommunfullmäktige kan ett om- och tillbyggt museum öppna år 2026. Det betyder att 
investeringsnivån blir ungefär 75 miljoner kronor högre än när förstudien presenterades. 
Totalt 800 miljoner kronor. 

År 2017 uppgavs av Higab att en total ny hyra för lokalen på Götaplatsen skulle uppgå till 
totalt 60 miljoner kronor (befintlig och ny hyra från 2026). Tillkommer till detta är ökade 
driftskostnader för el, säkerhet, städ och personal om ca 12 miljoner kronor.  

Kulturnämnden har därtill behov av inventarier på leasingmedel för lös inredning samt 
säkerhetsåtgärder som då uppskattades till 100 miljoner kronor, vilket motsvarar en årlig 
avskrivningskostnad på ca 12 miljoner kronor fördelat på 10 år.  

Ovan siffror är grovt uppskattade och behöver sättas i en kontext. Det är svårt att räkna 
fram tillförlitliga kostnader för inventarier innan en arkitekttävling är genomförd som mer 
exakt visar på utrymmen. Utformningen kommer också kunna peka på vilka ökade 
driftskostnader som kommer att tillkomma. Förvaltningen kan beräkna personalkostnader 
och andra verksamhetskostnader. Vad gäller fastighetskostnader behöver förvaltningen 
stöd av Higab och stadsledningskontoret för att säkerställa den siffran.  

Det är också oklart hur eventuella externa medel som kan säkras i arbetet kan användas 
för t.ex. att sänka den totala investeringskostnaden och därmed påverka hyra och 
driftskostnad, något som behöver diskuteras med stadsledningskontoret. För 
verksamheter som är starkt beroende av externa medel behöver staden arbeta fram 
riktlinjer hur dessa kan brukas för att komma staden bäst till del.   

Det är viktigt att skilja på olika nämnder och nivåers ansvar. Kulturförvaltningen ansvarar 
för att driva museiverksamhet och för att ta fram kostnader som finns anknutna till 
driften. Stadsledningskontoret har ett ansvar att ta fram underlag för beslut i 
investeringsfrågor. Både kulturförvaltningen och stadsledningskontoret är beroende av att 
beslut om fortsatt inriktning fattas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige för att kunna 
ta nästa steg i arbetet. 

Förtydligande av stadens engagemang 
Göteborgs stadsutveckling har ett unikt högt tempo. Staden bygger för att möjliggöra 
80 000 nya jobbtillfällen och 150 000 nya bostäder till år 2030. I visionen om den 
framtida staden bör också finnas att konst och kultur håller jämna steg med denna 
utveckling. Göteborgs stad är huvudman för Sveriges största kommunala 
museiorganisation där samlingarna i stor utsträckning har en unik nationell position. 
Göteborgs konstmuseum, som är välkänt och efterfrågat både nationellt och 
internationellt för såväl sin samling som sin kompetens. är en betydande resurs i den 
utveckling som staden nu genomgår. Med en museibyggnad som stödjer verksamhetens 
behov finns potential att öka både besökare och intäkter. 

I de samtal förvaltningen har fört under förankringsperioden så har detta resonemang 
konfirmerats. Samtidigt har tjänstemän, föreningar, stiftelser och privata donatorer 
efterfrågat en tydligare ställning i frågan från stadens sida.  

En information som efterfrågas är bakgrunden till varför kommunfullmäktige antog ett 
investeringsutrymme om 380 miljoner kronor för en om- och tillbyggnad av konstmuseet, 
när det faktiska investeringsbehovet beräknades till 725 miljoner kronor. Förvaltningen 
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har svårt att svara på dessa frågor, men har förtydligat att det underlag som fanns 
tillgängligt för kommunfullmäktige vid tidpunkten för beslutet var endast förstudiens 
redovisade kostnad om 725 miljoner kronor. Förstudien i sin helhet hade inte redovisats i 
kommunstyrelsen varför fullmäktige inte hade vetskap om alla de positiva effekter som 
projektet bedöms kunna ha för stadens utveckling eller de negativa konsekvenser som 
följer om projektet ej genomförs i sin helhet. I samtal som kulturförvaltningen för råder 
osäkerhet kring beslutet om investeringsutrymmet.  

Information om politikens visioner för Göteborgs konstmuseum har också efterfrågats 
och vikten av stadens medvetenhet om konstmuseets som tillgång påtalas för att utveckla 
en stad för människor att bo, jobba och leva i. Därtill har frågor ställts om den politiska 
nivån i staden för samtal med andra politiska nivåer regionalt och nationellt. 
Förvaltningen har på tjänstemannanivå inte kunskap om hela den bilden och kan därmed 
inte ge tydliga besked. 

Kulturförvaltningen har inlett ett förankringsarbete av byggprojektet, men det fortsatta 
arbetet kräver tydligare och mer samordnade insatser av både tjänstemän och politiker i 
kulturnämnden och kommunstyrelsen för att ge resultat och utmynna i konkreta förslag 
på samfinansiering. Dialog och samtal med politiska representanter på regional och 
nationell nivå måste föras av politiska representanter i staden. Vid några tillfällen har 
förvaltningen fått möjligheten att presentera visionen för ett om- och tillbyggt Göteborgs 
konstmuseum för regionala och nationella politiker. Förvaltningen har emellertid inte 
mandat att föra dialog om en eventuell flernivåfinansiering.  

I de samtal förvaltningen har fört med möjliga delfinansiärer och externa parter framgår 
ett tydligt behov av att Göteborgs Stad är mer explicit om sitt engagemang i en om- och 
tillbyggnad av konstmuseet. Ytterligare en bidragande faktor för att externa medel ska 
kunna säkras från privata stiftelser och näringsliv är att Göteborgs Stad står för en större 
del av den totala investeringen än vad kommunfullmäktige i dagsläget har beslutat om, 
vilket är ca hälften av det totala behovet. 

Om investeringsutrymmet ska vara avsevärt mindre än de 725 miljoner kronor som 
förstudien identifierat, är förvaltningens bedömning att en helt ny förstudie om 
konstmuseets framtid behöver tas fram. Därtill, om staden inte går vidare och realiserar 
befintlig förstudie, ska kulturnämnden enligt förstudieavtalet senast den 31 december 
2020 återbetala resterande del av förstudiekostnaderna (1,22 miljoner kronor) till Higab.   

Verksamhet vid Götaplatsen om förstudien ej realiseras 
Göteborgs konstmuseum inryms i en lokal från 1923 med tillbyggnader från 1968 och 
1996. Lokalen är en av museets främsta tillgångar men också ett reellt hot mot 
möjligheten att bedriva verksamhet av den kvalitet som finns idag. 

De publika ytorna är otillgängliga avseende både till- och frångänglighet. Arbetsmiljön 
för medarbetarna är undermålig avseende ytor och klimat och har sedan länge bedömts ej 
kunna åtgärdas inom ramen för befintlig byggnad. Konsten kan inte förvaltas enligt 
gällande lagar, museispecifika standards och försäkringsvillkor. Verksamheten som 
bedrivs i museet idag är på gränsen och i många fall över gränsen för vad samlingen, 
personalen och publiken klarar.  
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För att exemplifiera utmaningen med byggnaden så har museet sedan en tid tillbaka 
omfattande problem med den långsprötade silverfisken, som fått fäste i byggnaden. 
Särskilda och starkt kostnadsdrivande insatser vid både transport, installation och 
förebyggande åtgärder har behövt vidtas i utställningssalar och i utrymmen där museet 
förvarar transportlådor för in- och utlån så att inte konstverk ska angripas och för att 
museet inte ska sprida skadedjuren till samarbetsparter. Åtgärderna har inbegripit tätning 
av sprickor, klisterfällor, tejpning av golv, behandling av magasinsutrymmen med 
kiselgur och anpassade städrutiner liksom åtgärder för ett utökat insektsskydd vid externa 
magasinsutrymmen. Olika metoder har prövats i samarbete med Anticimex men 
grundproblematiken som också Anticimex pekar ut är att byggnaden är mycket otät. 

Ett andra exempel för utmaningarna är det instabila klimatet i byggnaden. Det finns 
endast tre salar för tillfälliga utställningar som idag uppfyller kraven på säkerhet och 
stabilt klimat. Konservator arbetar därför kontinuerligt med andra sakkunniga hos 
fastighetsförvaltaren Higab, energieffektiviseringsföretaget KTC och analys- och 
teknikkonsultföretaget WSP för att utveckla och förbättra klimatsstyrning och 
energieffektivisering. Alla inblandade menar dock att större investeringar krävs för att 
museets nuvarande klimatanläggning ska fungera i hela byggnaden.  

Ett tredje exempel gällande utmaningar i byggnaden är museet transportintag, som ligger 
i direkt anslutning till gång- och cykelväg och inte är utritat som transportingång i 
detaljplan. Det innebär att in- och uttag sker utan möjlighet till avskärmning av annan 
trafik eller flöde av människor, liksom att kommande ombyggnadsprocesser av Campus 
Näckrosen och Västlänken riskerar att transportintagets tillfart blockeras. Vidare är 
transportintaget underdimensionerat, saknar väderskydd och säkerhetsbarriärer. Detta 
medför att varje transport utgör en säkerhetsrisk för verk såväl som för personal. Intaget 
ligger dessutom i direkt anslutning till tekniska utrymmen och publika lokaler, vilket 
omöjliggör transporter då verksamhet pågår i dessa lokaler.  

Avsaknad av ett fungerande transportintag för konsten in i museet, av säkra flöden inne i 
museet, av klimat- och säkerhet i utställningssalarna och av ytor för konsthantering gör 
att inlån till museet eller visning av stadens samlingar medför stora risker. Både direkta 
risker avseende säkerheten för konst och personal men också risker för framtiden då 
klimatet sliter avsevärt på samlingarna. Inlån nekas museet redan idag på grund ut av 
lokalernas beskaffenhet och kraven har de senaste åren ökat.  

Självfinansieringsgraden kräver samtidigt ett angeläget publikt utbud. Men för att 
möjliggöra dessa typer av utställningar måste miljön för konsten, besökarna och 
personalen förbättras avsevärt. Möjligheten att göra event och ordna konferenser och 
möten ger också intäkter. Detta kan Göteborgs konstmuseum inte alls genomföra idag då 
den typen av lokaler helt saknas eller är placerade i huset på ett sådant sätt att den typen 
av verksamhet riskerar konstens säkerhet.   

Om projektet inte genomförs finns inga förutsättningar att framöver bedriva 
verksamheten på samma nivå som idag. Kraven på klimat och säkerhet från 
samarbetspartners i museivärlden, Kammarkollegiet som ger statlig garanti för 
utställningar, samt andra försäkringsgivare kommer medföra att inlån inte längre 
möjliggörs. Utställningar med Rembrandt, Picasso, Frida Kahlo eller Tove Jansson 
kommer inte att kunna visas på Götaplatsen. 
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Kvarstår är då att bedriva verksamhet baserat på stadens egna samlingar. Eftersom samma 
krav ställs på den aktiva förvaltningen av stadens egna samlingar innebär det att en del av 
det egna materialet inte heller kommer att kunna visas i lokalen på Götaplatsen. Risken är 
alltför hög att konstverk skadas då de vistas i en miljö som påskyndar 
nedbrytningsprocessen. Svårigheter i att styra temperatur och luftfuktighet kommer 
sannolikt på sikt att leda till att delar av museet inte kan användas för att visa konst. Även 
om det är fullt möjligt att endast genomföra utställningar baserat på den del av samlingen 
som kan klara dessa förhållanden, dvs mindre känsligt material som t.ex. skulpturer eller 
liknande, kommer ett sådant utbud aldrig kunna säkerställa det intäktskrav som åligger 
verksamheten. 

Åtgärder avseende medarbetarnas fysiska arbetsmiljö kommer att behöva åtgärdas. De 
fackliga organisationer följer noga de arbetsmiljöutmaningar som är uppmärksammade 
och skulle projektet beslutas att inte genomföras kommer kravställan på andra gedigna 
och hållbara arbetsmiljölösningar att göras. Aktuella åtgärder har inte kostnadsberäknats 
separat. 

Göteborgs konstmuseum har en unik samling. Det enda konstmuseet i landet med en 
samling som både är historisk och som samlar samtida konst. Ansvaret är ekonomiskt 
men också konst- och kulturhistoriskt. För att kunna klara ett sådant ansvar krävs 
ordentliga infrastrukturförutsättningar, vilket realiseringen av förstudien skulle 
förverkliga, men som museet inte har idag. 

Om investeringsutrymmet ska vara avsevärt mindre än de 725 miljoner kronor som 
förstudien identifierat, är förvaltningens bedömning att en helt ny förstudie om 
konstmuseets framtid behöver tas fram. 

Konstmuseets om- och tillbyggnad i ett större sammanhang 
Den utveckling som pågår kring avenyn, Campus Näckrosen och korsvägen är 
omfattande och bedrivs av flera olika aktörer: kommun, region, stat och det privata. 
Kulturförvaltningen för löpande dialoger med framförallt Göteborgs universitet och även 
delar av den privata näringen kring Avenyn. Ett nära samarbete med den privata näringen 
och Göteborgs universitet är etablerade och en utveckling av området kring Götaplatsen 
skulle kunna ge tydliga och värdefulla synergier för alla aktörer där. I dagsläget är 
ombyggnad av Stadsteatern och Västlänkens nya uppgång, samt en om- och tillbyggnad 
av den befintliga delen av Göteborgs universitet i Näckrosparken beslutade. Konstnärligt 
Campus är ej ännu beslutat i detalj. Att sätta en vision för hela området är ytterst en fråga 
för kommunstyrelsen. Kulturförvaltningen kan bidra med de värden som ett om- och 
tillbyggt konstmuseum erbjuder.  

Ett om- och tillbyggt Göteborgs konstmuseum skulle förutom att bidra med möjligheten 
till och en plats för upplevelser, lärande, forskning och affärer även agera mötesplats för 
alla aktörerna i området. Förstudiens vision är att ett om- och tillbyggt museum ska vara 
både en mötesplats för göteborgaren och tillresta turister, som att vara den självklara 
partnern för konstnärliga fakulteten för studenter att genomföra delar av sin utbildning 
och för gemensamma aktuella forskningsprojekt. Göteborgs konstmuseum med sin 
mångbottnade verksamhet skulle också kunna erbjuda näringslivet en självklar plats att 
visa för affärsrelationer och nya inflyttade kollegor. Världen över används 
museiutveckling som en katalysator för att stärka platsers identitet för en stad att jobba, 
leva och bo i, vilket en satsning på Götaplatsen också skulle kunna medföra. 
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Förvaltningens bedömning och förslag 
Kulturförvaltningen står fast vid sin bedömning att en om- och tillbyggnad i enlighet med 
förstudien är avgörande för att den verksamhet som bedrivs idag ska kunna ha 
möjligheter att upprätthållas och också vidareutvecklas ändamålsenligt för staden, 
göteborgare och världen.  

Investeringen om 800 miljoner kronor är omfattande men behöver ses i ett nytt 100 års 
perspektiv. Den behöver också ses som en del i stadens sammanvägda strategi att vara en 
attraktiv stad för människor att bo och leva i, där företag etablerar sig och nya 
generationer får möjlighet att lära, utvecklas och inspireras. 

Kulturförvaltningen menar därför att det är viktigt att ärendet presenteras i 
kommunstyrelsen så att vetskapen om den otroliga samling och verksamhet som finns på 
Göteborgs konstmuseum förankras hos stadens centrala politik. Det var olyckligt att 
kommunfullmäktige, i samband med beslut om budget 2017, beslutade om ett tak på 
investeringsramen utan att ha information om hela förstudien. Kulturförvaltningen 
bedömer att det därför är av största vikt att kommunstyrelsen får ta del av förstudien i sin 
helhet avseende om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum så att vidare inriktning 
för arbetat kan fastställas.  

Det fortsatta arbetet kräver tydligare och mer samordnade insatser av både tjänstemän och 
politiker i kulturnämnden och kommunstyrelsen för att ge resultat och utmynna i konkreta 
förslag på samfinansiering. Dialog och samtal med politiska representanter på regional 
och nationell nivå måste föras av politiska representanter i staden. Förvaltningen har inte 
mandat att föra dialog om en eventuell flernivåfinansiering. I de samtal förvaltningen har 
fört med möjliga delfinansiärer och externa parter framgår också ett tydligt behov av att 
Göteborgs Stad är mer explicit om sitt engagemang i en om- och tillbyggnad av 
konstmuseet. Om investeringsutrymmet ska vara avsevärt mindre än de 725 miljoner 
kronor som förstudien identifierat, är förvaltningens bedömning att en helt ny förstudie 
om konstmuseets framtid behöver tas fram. 

Göteborgs konstmuseum har den professionella innehållsliga kompetensen att skapa ett 
angeläget, gediget, och kvalitativt publikt utbud, som genererar intäkter. Men för att 
möjliggöra det krävs ändamålsenliga lokaler för verksamheten, konsten, besökarna och 
personalen.  

Om projektet inte genomförs finns inga förutsättningar att framöver bedriva 
verksamheten på samma nivå som idag. Möjligheten att upprätthålla internationell 
samverkan för utlån och inlån kommer inte att finnas. Svårigheter i att styra temperatur 
och luftfuktighet kommer sannolikt på sikt att leda till att delar av museet inte kan 
användas för att visa konst. Uteblivna internationella inlån till museets utställningar 
kommer att kraftigt påverka intäkterna liksom turismtillströmningen, som under 
sommaren består till hälften av turister från utlandet. Ett utbud som endast bygger på att 
museet visar den del av samlingen som kan klara instabilt klimat kan aldrig säkerställa 
det intäktskrav som åligger verksamheten. Det finns också kravställan från fackliga 
organisationer att om förstudien inte realiseras så behöver andra gedigna och hållbara 
arbetsmiljölösningar att genomföras.  

Göteborgs stadsutveckling har ett unikt högt tempo. I visionen om den framtida staden 
bör också finnas att konst och kultur håller jämna steg med denna utveckling.  
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Göteborgs stad är huvudman för Sveriges största kommunala museiorganisation där 
samlingarna i stor utsträckning har en unik nationell position. Med detta kommer ansvar 
men också unika möjligheter att skapa en attraktiv och hållbar stad för göteborgarna, för 
näringsliv och för ökad turism. Göteborgs konstmuseum är välkänt och efterfrågat både 
nationellt och internationellt för sin samling och sin kompetens och ska ses som en 
betydande resurs i den utveckling som staden nu genomgår. Med en lokal som stödjer 
verksamhetens behov finns potential att öka både besökare och intäkter.  

Att investera i kultur ger tydliga kvaliteter och effekter tillbaka. Över 27 miljoner 
museibesök görs i Sverige årligen enligt Myndigheten för kulturanalys. En av fyra 
besökare är barn och unga. Under de senaste åren har flera forskningsrapporter därtill 
understrukit konst- och kulturs roll i att bidra till hållbar samhällsutveckling. Tidigare 
investeringar som staden genomfört t ex om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket påvisar 
också den publika och kvalitativa potential som projekt av den här karaktären har. 

Med den tidplan som nu föreligger kan ett om- och tillbyggt konstmuseum realiseras till 
2026 då Västlänkens nya station vid Korsvägen öppnar samtidigt som Göteborgs 
universitets planer för utvecklingen av den konstnärliga fakulteten, i anslutning till 
museet, realiserats. Ett om- och tillbyggt konstmuseum på Götaplatsen, som ju är en plats 
med stort symbolvärde för staden skulle vara århundradets konsthändelse i Göteborg.  

Förvaltningens föreslår att kulturnämnden antecknar förvaltningens kompletteringar och 
förklarar återremissen från (V), (MP), (Fi), (S) och (D) besvarad, samt antecknar 
delredovisningen angående förankringsarbetet avseende behov och finansiering av en om- 
och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum (bilaga 2).   

Utifrån förvaltningens komplettering och delredovisning föreslås kulturnämnden även 
hemställa till kommunstyrelsen att besluta om fortsatt inriktning för arbetet angående om- 
och tillbyggnad för Göteborgs konstmuseum där stadens investeringsnivå tydliggörs. 
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Delredovisning av uppdrag - 
förankringsarbete avseende behov och 
finansiering av en om- och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum i enlighet med 
förstudie, samt beslut om fortsatt process 
§ 79, 0159/19 
Sektorschef Museer, Britta Söderqvist, lämnar muntlig information i ärendet avseende 
frågeställningarna i det reviderade yrkandet från (V), (MP), (Fi), (S) och (D): 

Tillkommande kostnader under byggperioden, förtydligande av stadens engagemang i 
om- och tillbyggnadsprojektet, Göteborgs konstmuseums verksamhet vid Götaplatsen i 
det fall förstudien inte genomförs, samt stadsutveckling Götaplatsen.  

Beslut 
I kulturnämnden 

Kulturnämnden återremitterar förvaltningens tjänsteutlåtande för komplettering i enlighet 
med yrkande från (V), (MP), (Fi), (S) och (D).  

Tidigare behandling 
Kulturnämnden 2012-12-20 § 199, 2015-06-17 § 106, 2017-02-09 § 8, samt 2019-03-25 
§ 60. 

Handling 
Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-03-18 (bordlagt 2019-03-25 § 60). 

Yrkande från (V), (MP), (Fi) och (S) 2019-03-25 (bordlagt 2019-03-25 § 60).  

Reviderat yrkande från (V), (MP), (Fi), (S) och (D) 2019-04-23. Bilaga 1 till protokollet.  

Yttrande från (L), (M) och (KD) 2019-04-23. Bilaga 2 till protokollet.  

Yrkande 
Under överläggningarna i ärendet ställer ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) yrkandet 
om återremiss från (V), (MP), (Fi), (S) och (D) under proposition och finner att nämnden 
beslutat att bifalla detsamma.   
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Dag för justering 
2019-04-29 
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Sekreterare 
Stina Borrman 

 

 

Ordförande 
Ann Catrine Fogelgren 

 

Justerande 
Grith Fjeldmose 

 



 

 
 

Yrkande V, MP, Fi, S, D 
Kulturnämnden 

Ärende 12 
2019-03-25 

 

 
Yrkande om återremiss av ärende 12, Delredovisning av uppdrag avseende 
om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum 
 

Kulturnämnden föreslås återremittera tjänsteutlåtandet för kompletteringar enligt vad som sägs i 
detta yrkande: 

• Precisera tillkommande kostnader under byggperioden 
• Ytterligare precisera vad ”ett förtydligande av stadens engagemang” i projektet innebär 
• Förtydliga scenariot med Konstmuseets verksamhet vid Götaplatsen i det fall förstudien 

inte genomförs 
• Sätta in om- och tillbyggnaden i det större sammanhang som stadsutveckling kring 

Götaplatsen utgör 

Samt återkomma till nämnden med dessa kompletteringar senast före sommaren 2019 

 

 

Om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum är helt nödvändig för att kunna bedriva 
museiverksamhet av hög internationell standard, nå upp till de klimat- och säkerhetskrav som ställs 
och inte minst för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen. 

Vi är eniga med förvaltningen om hur angeläget och brådskande det är att beslut fattas och bygget 
kommer igång. Vi är också eniga om att arbetet med att skapa förutsättningar för 
flernivåfinansiering tillsammans med extern finansiering inte kan bäras av kulturförvaltningen, utan 
behöver hänskjutas till kommunstyrelsen. Därav vill vi bifalla förvaltningens förslag att hemställa åt 
kommunstyrelsen att besluta om det fortsatta arbetet.  

Men för att diskussion och beslut i kommunstyrelse och eventuellt kommunfullmäktige ska bli så 
konstruktiva som möjligt menar vi att underlaget i tjänsteutlåtandet behöver skärpas ytterligare.  

Kulturnämnden uppdrog 2017-02-09 åt förvaltningen att undersöka möjligheterna till extern 
finansiering för realisering av förstudiens föreslagna åtgärder och att ytterligare precisera de 
beräknade tillfälliga kostnader som uppstår i samband med om- och tillbyggnaden. I föreliggande 
tjänsteutlåtande upprepas de kostnadsnivåer för själva om- och tillbyggnaden, liksom uppskattad 



kostnad för investeringar i lös inredning och säkerhetsåtgärder, som redovisades 2017-02-09. Men 
den uppskattning av tillfälliga kostnader under byggperioden som nämnden efterfrågade saknas 
fortfarande. 

Tidigare i beredningsprocessen av det här ärendet har även en uppskattad summa funnits med för 
ökade löpande kostnader, efter om- och tillbyggnad. Vi menar att det är ett viktigt medskick till 
kommunfullmäktige att också den informationen finns med i tjänsteutlåtandet.  

Förvaltningen beskriver att externa parter som privatpersoner, näringsliv, stiftelser och föreningar är 
positiva till att bidra till projektets realisering, men att indikationen från dessa dialoger är att ”staden 
inte kan förutsätta att hela den finansiering som saknas i nuläget kommer att kunna säkras genom 
externa parters engagemang”. Tydligare vore att skriva att investeringsramen måste höjas för att 
staden ska kunna räkna med bidrag från dessa aktörer. Är det med en höjd investeringsram och ett 
prioriterat detaljplanearbete som staden visar det engagemang aktörerna vill se, eller är det 
ytterligare insatser som efterfrågas? 

 Förvaltningen redovisar även att dialog förts med politiker och tjänstemän i arbete med att förankra 
projektet regionalt och nationellt, men konstaterar att ”den politiska nivån behöver bli engagerad i 
arbetet att involvera fler aktörer i arbetet eller skapa förutsättningar för en flernivåfinansiering 
mellan stad, region och eventuellt stat”. Hur denna slutsats ska tolkas är oklart. Vilka indikationer 
har de här dialogerna gett? Vad för slags medskick vill förvaltningen göra till politiken? Detta 
behöver utvecklas i underlaget. 

Tjänstutlåtandet beskriver väl varför det är så angeläget med en om- och tillbyggnad, och vilka 
möjligheter till fortsatt utveckling av dess verksamhet som en sådan ger konstmuseet. Däremot är 
scenariot outvecklat om vad ett nej till byggplanerna skulle ha för konsekvenser. Tjänsteutlåtandet 
anger att ett nej skulle innebära en “betydande risk att verksamheten ej kan bedrivas vid 
Götaplatsen”, liksom att såväl ekonomiska förluster som förluster i förtroende skulle bli 
konsekvenserna. Att ett nej till förstudiens genomförande skulle innebära att konstmuseet stängs 
helt och hållet är dock inte ett realistiskt scenario. Alla inser att ett nej skulle få stora konsekvenser. 
Men mer precist vilka?  En tydligare beskrivning av vilken process som skulle starta ifall en full 
finansiering av förstudien uteblir, skulle göra angelägenhetsgraden av projektet tydligare.  

Om- och tillbyggnaden är viktig inte bara för konstmuseet utan frågan måste sättas in i ett större 
sammanhang. Götaplatsen i sin helhet är del av en större stadsutveckling med upprustningen av 
Avenyn, projektet Campus Näckrosen och Västlänkens station Korsvägens västra uppgång. Hur 
moderniseringen av konstmuseet bidrar till den större framtidsvisionen skulle också ge ytterligare 
tyngd åt underlaget.  

 

 



  Yttrande L, M, KD 
     Kulturnämnden 2019-04-23 
                                 Ärende 18 

 
 
 
 
 
 
Yttrande – Delredovisning av uppdrag - förankringsarbete avseende 
behov och finansiering av en om- och tillbyggnad av Göteborgs 
Konstmuseum i enlighet med förstudie, samt beslut om fortsatt 
process. 
 
Förvaltningen har i ett väl utarbetat tjänsteutlåtande tagit fram en redovisning av 
uppdraget gällande en om- och tillbyggnad av Göteborgs Konstmuseum. 
Ansvarig tjänsteman har också på ett förtjänstfullt sätt lämnat en muntlig redovisning 
av ärendet. 
 
Göteborgs Konstmuseum är ett av landets främsta konstmuseum och har en stark 
ställning både nationellt och internationellt. Museet har under lång tid varit i stort 
behov av renovering för att förbättra arbetsmiljö, klimat och säkerhet.  
 
Då detta är en omfattande investering som inte kulturnämnden råder över måste 
frågan nu via hemställan för ställningstagande skickas till kommunstyrelsen.  
 
Att V, MP, FI, S, D, dels vill fördröja ärendet ytterligare dels lägga ännu ett uppdrag 
på en redan ansträngd förvaltning tycker vi är synnerligen olyckligt. 
 
De frågor som ligger inom förvaltningens uppdrag har man på bästa sätt besvarat i 
tjänsteutlåtandet. Fastighetsägare är HIGAB och därmed ansvarig för byggnationen 
och dess kostnader, vilka förvaltningen inte har möjlighet att beräkna. 
I närliggande område pågår flera stadsutvecklingsprojekt, såsom detaljplan för 
Universitet Renströmsparken, uppgång för Västlänksstation Korsvägen samt 
ombyggnad av Stadsteatern. Projekt som inte ligger inom förvaltningens 
ansvarsområde dock nämns i tjänsteutlåtandet vikten av att museet kan vara färdigt 
2026 då övriga planer ska vara genomförda. Ytterligare konsekvenser av att sätta 
om- och tillbyggnaden av museet i ett större sammanhang är inte en uppgift för 
förvaltningen utan en fråga för kommunstyrelsen.  
 
Att det finns intressenter som är beredda att medverka i framtagandet av det nya 
konstmuseet välkomnar vi. Men för att dessa ska träda fram är det viktigt att 
kommunstyrelsen ger tydliga signaler om vilket åtagande staden är beredd att ta. 
Tjänsteutlåtandet belyser det så tydligt man kan då frågan behöver behandlas med 
viss diskretion. 
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Delredovisning av uppdrag - 
förankringsarbete avseende behov och 
finansiering av en om- och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum i enlighet med 
förstudie, samt beslut om fortsatt process 
Förslag till beslut 
I kulturnämnden  

1. Kulturnämnden antecknar förvaltningens delredovisning. 

2. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att besluta om fortsatt inriktning 
för arbetet för att realisera ett om- och tillbyggt konstmuseum där stadens 
investeringsnivå tydliggörs. 

3. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelse att uppdra åt byggnadsnämnden 
att prioritera arbetet med detaljplan. 

4. Kulturnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen 
som eget yttrande.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2016 om preliminära investeringsnivåer avseende 
stadens kulturinstitutioner. Då avsattes 380 miljoner kronor till om- och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum även om förstudien påvisade ett investeringsbehov som var 
ungefär dubbelt så stort. Kulturnämnden och Higab fick i uppdrag att undersöka vilka 
åtgärder som kunde genomföras inom ramen för beslutad investeringsnivå. Parterna kom 
fram till att avsatta medel endast delvis säkerställde arbetsmiljö, klimat och säkerhet i 
befintlig byggnad, varför en rad identifierade behov kvarstod. Kulturnämnden delade 
kulturförvaltningens och Higabs bedömning att förstudien behöver realiseras i sin helhet 
och gav därför förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till extern finansiering 
för realiseringen av projektet.  

Kulturförvaltningen har under 2018 arbetat med att förankra projektet lokalt, regionalt 
och nationellt. De dialoger som förts visar att det finns intresse, bland externa aktörer, att 
medverka till realiseringen av förstudien. För att detta ska möjliggöras är det avgörande 
att staden nu förtydligar sitt engagemang i projektet. 

Kultur 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2019-03-18 
Diarienummer 0159/19 
 
 

Britta Söderqvist, sektorschef museer 
Telefon:031-368 36 85 
E-post: britta.soderqvist@kultur.goteborg.se  
 
Anna Hyltze, avdelningschef konst 
Telefon:031-368 35 20 
E-post: anna.hyltze@kultur.goteborg.se 
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Kulturförvaltningen bedömer att projektet är av stor angelägenhet inte bara för hela 
staden utan också regionalt och nationellt. Göteborgs konstmuseum har en stark ställning 
nationellt och internationellt. Samlingen är unik och ger museet ett omfattande kontaktnät 
och högt internationellt renommé. Museets relationer ger möjlighet till utlån och inlån 
från hela världen, vilket är en förutsättning för en kvalitativ verksamhet. Årligen besöks 
museet av 250 000 besökare, både göteborgare, från övriga landet och av en omfattande 
andel internationell publik. 

Realisering av förstudien i sin helhet är avgörande för att konstmuseiverksamhet ska 
kunna bedrivas vid Götaplatsen i framtiden. Ett levande kulturliv lyfts fram i flera av 
stadens program, som motor för näringslivet, besöksnäring och i internationell 
marknadsföring av staden. För Göteborg som kulturstad är Göteborgs konstmuseum en av 
stadens viktigaste institutioner. Tidigare investeringar som staden genomfört, t ex om- 
och tillbyggnad av stadsbiblioteket, påvisar den publika och kvalitativa potential som 
projekt av den här karaktären har för Göteborg. 

Ett arbete med att skapa förutsättningar för en flernivåfinansiering mellan staden, 
regionen och eventuellt även staten, tillsammans med extern finansiering från olika 
aktörer, kan inte ensamt bäras av kulturförvaltningen, utan det måste bli en fråga för hela 
staden. Kulturförvaltningen föreslår därför att kulturnämnden hemställer till 
kommunstyrelsen att besluta om fortsatt inriktning för arbetet för att realisera ett om- och 
tillbyggt konstmuseum där stadens investeringsnivå tydliggörs. Därtill föreslår 
förvaltningen att nämnden hemställer till kommunstyrelsen att uppdra åt 
byggnadsnämnden att prioritera arbetet med detaljplan under 2019 så att målbilden om ett 
om- och tillbyggt konstmuseum kan realiseras till 2026 då Västlänkens nya station vid 
Korsvägen öppnar samtidigt som Göteborgs universitets planer för utvecklingen av den 
konstnärliga fakulteten, i anslutning till museet, realiserats. Kulturförvaltningen föreslår 
också att nämnden översänder tjänsteutlåtandet i sin helhet som eget yttrande till 
kommunstyrelsen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förstudien visar att det finns ett behov av en investeringsnivå om 725 miljoner kronor i 
kostnadsläge t.o.m. år 2023 för en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. 
Investeringar i form av lös inredning samt säkerhetsåtgärder kommer som tillägg och 
uppskattas till 110 miljoner kronor och finansieras via leasing. Därutöver tillkommer 
även tillfälliga kostnader under själva byggperioden, såsom evakuering av samlingar från 
museibyggnaden. Stadens antagna färdplan och preliminära investeringsutrymme från 
2016 medger emellertid endast en investeringsnivå om 380 mkr.  

Kulturnämnden gav förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten till extern 
finansiering för förstudiens realisering (2017-02-09 § 8). Kulturförvaltningen kan 
konstatera att det finns intresse för att bidra till realiseringen av projektet hos externa 
parter. Indikationen är att staden inte kan förutsätta att hela den finansiering som saknas i 
nuläget kommer att kunna säkras genom externa parters engagemang. Det är avgörande 
att stadens engagemang i projektet först förtydligas. 

Om ett beslut om realisering av projektet tas senast årsskiftet 2020/2021 i 
kommunfullmäktige kan ett om- och tillbyggt museum öppna år 2026. Investeringsnivån 
om 725 miljoner kronor i kostnadsläge t.o.m. år 2023 har Higab angett öka med cirka 23 
miljoner kronor per år. Det betyder att investeringsnivån blir ungefär 75 miljoner kronor 
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högre än när förstudien presenterades. Beslut om att inleda detaljplanarbete under 2019 
har tagits av byggnadsnämnden, vilket är en förutsättning om tidplan ska hålla.  

För att ha möjlighet att fortsätta nå de högt ställda intäktskrav som åligger verksamheten 
behöver Göteborgs konstmuseum kunna säkerställa ett gediget, kvalitativt och 
publikdragande utbud. Detta kräver ändamålsenliga lokaler. Möjligheten att upprätthålla 
internationell samverkan för utlån men också inlån kräver också en modern 
museibyggnad. Uteblivna internationella inlån till museets utställningar kommer att 
kraftigt påverka nuvarande intäktskrav liksom turismtillströmningen. Under sommaren är 
hälften av publiken utländska turister. Om beslut fattas att inte genomföra förstudien så 
finns betydande risk att verksamhet ej kan bedrivas vid Götaplatsen. Detta med hänsyn 
till fysisk arbetsmiljö, konstens säkerhet och publikens tillgänglighet. Konsekvenserna av 
detta medför stora förluster så väl ekonomiska förluster som förtroendeförluster för 
kulturnämnden och Göteborgs Stad.  

Barnperspektivet 
Ett om- och tillbyggt Göteborgs konstmuseum säkerställer nästa generations tillgång till 
samlingen och verksamheten. Behovet av att fler kan källkritiskt läsa bild och text i 
framtiden ökar i takt med en föränderlig omvärld. En kunskapsuppbyggande verksamhet 
som Göteborgs konstmuseum är en viktig plats för samtal och reflektion över bilders 
betydelse, fakta, historia och samtid. En om- och tillbyggnad möjliggör för fler och mer 
varierade ytor för pedagogisk verksamhet riktad till barn och unga. En utökad yta ger 
förutsättningar till fler samarbeten med externa aktörer för att arrangera kurser, 
workshops och genomföra deltagardrivna projekt. 

Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet 
Göteborgs konstmuseum arbetar i enlighet med Göteborgs Stads jämställdhets- och 
jämlikhetspolicy och har implementerat ett normkritiskt förhållningssätt i hela 
verksamheten. För att bli tillgängligt och angeläget för fler måste museet emellertid 
kunna uppmärksamma och bemöta besökare på ett bättre sätt utifrån fler behov. För att 
utveckla och säkerställa kvaliteten i det arbetet är en om- och tillbyggnad av museet helt 
avgörande. Med andra lokaler kan verksamheten skapa en angelägen mötesplats för 
många fler. Under byggtid kommer Göteborgs konstmuseum arbeta utanför byggnaden 
och möta publiken på andra ställen. Detta möjliggör förutsättningar för att utveckla nytt 
innehåll i närmre dialog med nya publikgrupper.  

Miljöperspektivet 
En om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum skulle medföra att museet kan 
bedriva en miljöcertifierad verksamhet. Byggnationen kan utföras på ett sätt som 
minimerar miljöpåverkan och säkerställer en god och säker inomhusmiljö. Det innebär 
också val av material som inte medför hälsorisker vare sig för de som bygger eller de som 
ska vistas i byggnaden. Kemikalier som är nödvändiga i museets verksamhet kommer att 
också kunna hanteras på ett vis som minimerar påverkan på miljö och hälsa.  

Omvärldsperspektivet 
Göteborgs konstmuseums samling omfattar 70 000 verk och museet är Sveriges tredje 
största konstmuseum. Samlingen är ett resultat av flera betydande donationer till staden 
och är en av Sveriges mest värdefulla konstsamling både utifrån ett kulturhistoriskt och 
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monetärt perspektiv. Samlingen är internationellt erkänd och har gett museet och staden 
ett omfattande kontaktnät och möjlighet att dela med sig till en större publik. Årligen 
genomförs dryga 100 utlån till olika museer i världen. Göteborgs konstmuseum har också 
på grund av detta fått möjligheten att ta flera betydelsefulla verk till staden och visa dem 
för Göteborgspubliken.  

För sitt nytänkande och kreativa arbete tilldelades Göteborgs konstmuseum år 2018 den 
prestigefyllda utmärkelsen Årets museum av föreningen Sveriges museer och svenska 
grenen av International Council of Museums. Museet når årligen 250 000 besökare både 
göteborgare, från övriga landet och har en omfattande andel internationell publik. Under 
ett verksamhetsår genomförs cirka 1 200 pedagogiska aktiviteter. 

Ny kulturarvspolitik lyfter fram museernas roll och uppdrag i att bredda och fördjupa det 
offentliga samtalet genom att främja kunskap, konst- och kulturupplevelser, demokrati 
och fri åsiktsbildning. Med politiken följde även beslutet om att införa en museilag som 
fastslår museernas kunskapsuppbyggande uppdrag samt ansvar för aktiv 
samlingsförvaltning och ett allsidigt publikt utbud. Göteborgs Stad har Sveriges största 
kommunala museiorganisation både sett till samlingar, antalet anställda och andel 
besökare. Med detta kommer ansvar men också unika möjligheter att skapa en attraktiv 
och hållbar stad för göteborgarna, för näringsliv och för ökad turism. 

Att investera i kultur ger tydliga kvaliteter och effekter tillbaka. Över 27 miljoner 
museibesök görs i Sverige årligen enligt Myndigheten för kulturanalys. En av fyra 
besökare är barn och unga. Under de senaste åren har flera forskningsrapporter därtill 
understrukit konst- och kulturs roll i att bidra till hållbar samhällsutveckling. Hösten 2018 
öppnade ett om- och tillbyggt Nationalmuseum. På de första två månaderna besökte 
300 000 personer museet. Många konstmuseer internationellt har byggts om och till eller 
fått helt nya byggnader. Detta beror både på möjligheten att just stärkas i sin samhällsroll 
och de ökade kraven som finns på god och säker konsthantering. Nationalmuseum 
kostade 1,3 miljarder, Nasjonalmuseet i Oslo med en nybyggnation är beräknad till 5,3 
miljarder, samt Munchmuseet i Oslo med en nybyggnation beräknad till 2,8 miljarder. 

Göteborgs Stad ska växa med 150 000 boenden och 80 000 jobbtillfällen. Tillgången till 
konst och kultur behöver få växa i samma takt. Tidigare investeringar som staden 
genomfört t ex om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket påvisar också den publika och 
kvalitativa potential som projekt av den här karaktären har för Göteborg. Med den tidplan 
som nu föreligger så är målbilden om ett om- och tillbyggt konstmuseum kan realiseras 
till 2026 då Västlänkens nya station vid Korsvägen öppnar samtidigt som Göteborgs 
universitets planer för utvecklingen av den konstnärliga fakulteten, i anslutning till 
museet, realiserats. Ett om- och tillbyggt konstmuseum på Götaplatsen, som ju är en plats 
med stort symbolvärde för staden skulle vara århundradets konsthändelse i Göteborg. Det 
skulle attrahera nya besökare, öka inflyttning och nyetablering av företag och säkerställa 
ett levande konst- och kulturliv. Det finns en stor efterfrågan på att få använda Göteborgs 
konstmuseum som mötesplats och representativ arena bl a från Göteborg & Co och 
Svenska Mässan, vilket museet inte kan möta idag. Ett om- och tillbyggt museum skulle 
bidra till att göra Göteborg mer attraktivt för mässor och locka både nationella och 
internationella gäster till staden.  



 

Göteborgs Stad [Kultur], tjänsteutlåtande 5 (11) 
   
   

Arbetsmiljökonsekvenser 
En om- och tillbyggnad är helt avgörande för att komma till rätta med de fysiska 
arbetsmiljöproblem som idag är omfattande vid Göteborgs konstmuseum. Det finns 
utmaningar avseende framförallt klimat och säkerhet men också avseende logistik vilket 
påverkar möjligheten till samarbete och en effektiv verksamhet. Fackliga organisationer 
delar förvaltningens mening och i dialog med arbetsgivare finns en överenskommelse om 
att hänskjuta arbetsmiljödiskussionerna till dess att beslut om projektets genomförande 
tas. Samtidigt bevakar fackliga organisationer noga de arbetsmiljöutmaningar som är 
uppmärksammade och skulle projektet beslutas att inte genomföras kommer kravställan 
på andra gedigna och hållbara arbetsmiljölösningar att göras. Aktuella åtgärder har ej 
kostnadsberäknats separat. 

Bilagor 
1.  Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-17 – Redovisning uppdrag - 

förstudie avseende om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum, samt 
förslag till fortsatt arbetsgång.  

2. Protokollsutdrag kulturnämnden 2017-02-09 § 8.  

3. Förstudie om- och tillbyggnad Göteborgs konstmuseum, Higab.  

4. Protokollsutdrag kulturnämnden 2012-12-20 § 199. 

5.  Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2019, kommunstyrelsen 2019-01-
30.   

Expedieras till 
Kommunstyrelsen. 
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Ärendet  
Tjänsteutlåtandet är en delredovisning av uppdraget att undersöka möjligheterna till 
extern finansiering för realiseringen av förstudien för en om- och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum men också ett förslag att hemställa till kommunstyrelsen att 
besluta om fortsatt inriktning för arbetet. 

Kulturförvaltningen har under 2018 arbetat med att förankra en om- och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum lokalt, regionalt och nationellt bland olika parter och funnit att 
ett intresse finns bland externa aktörer för att medverka till realiseringen av förstudien. 
För att detta ska möjliggöras är det viktigt att staden förtydligar sitt engagemang i 
projektet. 

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att 
besluta om fortsatt inriktning för arbetet för att realisera ett om- och tillbyggt 
konstmuseum där stadens investeringsnivå tydliggörs. Därtill föreslår förvaltningen att 
nämnden hemställer till kommunstyrelsen att uppdra åt byggnadsnämnden att prioritera 
arbetet med detaljplan under 2019 så att den tidplan som kulturförvaltningen arbetar 
utifrån kan realiseras. Kulturförvaltningen föreslår också att nämnden översänder 
tjänsteutlåtandet i sin helhet som eget yttrande till kommunstyrelsen.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2016 om preliminära investeringsnivåer avseende 
stadens kulturinstitutioner. Då avsattes 380 miljoner kronor till om- och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum även om förstudien påvisade ett investeringsbehov som var 
ungefär dubbelt så stort. Kulturnämnden och Higab fick i uppdrag att undersöka vilka 
åtgärder som kunde genomföras inom ramen för beslutad investeringsnivå. Parterna kom 
fram till att avsatta medel endast säkerställde arbetsmiljö, klimat och säkerhet i befintlig 
byggnad, varför en rad identifierade behov kvarstod. Kulturnämnden delade 
kulturförvaltningens och Higabs bedömning att förstudien behöver realiseras i sin helhet 
och gav därför förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till extern finansiering 
för realiseringen av projektet. 

Kulturförvaltningen har under 2018 arbetet med att förankra projektet lokalt, regionalt 
och nationellt. Kulturförvaltningens arbetsgrupp har bestått av förvaltningsdirektör, 
avdelningschef/museichef samt två externa referenspersoner. Arbetet har uteslutande 
handlat om möten med centrala aktörer på lokal, regional och nationell nivå: tjänstemän, 
politiker, näringsliv, föreningar och stiftelser. En löpande dialog har också hållits med 
fackliga parter då dessa bevakar de arbetsmiljöåtgärder som hänskjutits att lösas inom 
ramen för en om- och tillbyggnad. Kulturförvaltningen har även tagit fram ett 
informationsmaterial till museets hemsida och en fysisk trycksak som informerar om 
projektet. 

Det finns intresse hos externa parter så som föreningar, privatpersoner, stiftelser och 
näringsliv att medverka till realiseringen av förstudien. I dessa dialoger efterfrågas 
emellertid ett förtydligande av stadens engagemang i projektet från 
kommunstyrelse/kommunfullmäktig. Indikationen är att staden inte kan förutsätta att hela 
den finansiering som saknas i nuläget kommer att kunna säkras genom externa parters 
engagemang.  
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I dialog med stadens tjänstemän finns också ett starkt stöd för projektet. Under 2018 har 
en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum lyfts i Göteborgs Stads 
lokalförsörjningsplan 2019 (kommunstyrelsen 2019-01-30). Andra förvaltningar och 
bolag ser också potential i att projektet kan bli en central del av Göteborgs Stads 
näringslivsstrategiska arbete samt stadens arbete med att utveckla besöksnäringen. Det 
lyfts fram att tidigare investeringar som staden genomfört t ex om- och tillbyggnad av 
stadsbiblioteket har påvisat den publika och kvalitativa potential som projekt av den här 
karaktären har för Göteborg. 

Förankringsarbetet visar att den politiska nivån behöver bli engagerad i arbetet att 
involvera flera aktörer i arbetet eller skapa förutsättningar för en flernivåfinansiering 
mellan stad, region och eventuellt även stat. En tydligare organisering från stadens sida 
ökar även möjligheterna till EU-finansiering. 

Göteborgs konstmuseums verksamhet och förutsättningar 
Göteborgs konstmuseums verksamhet bedrivs på Götaplatsen i en för staden unik 
ikonbyggnad. Emellertid är lokalerna inte ändamålsenliga för en modern verksamhet vare 
sig med hänsyn till de krav som ställs från publik, på den fysiska arbetsmiljön eller för 
konstens säkerhet. 

Göteborgs konstmuseums samling omfattar 70 000 verk och museet är Sveriges tredje 
största konstmuseum. Samlingen är framstående särskilt avseende nordisk konst från 
sekelskiftet, nordiska kolorister men också en stark internationell samling. Samlingen har 
byggts upp genom flera betydande donationer till staden och museet, som verksamheten 
idag ansvarar för. Hela samlingen spänner från renässans till nutid och är en av Sveriges 
mest värdefulla konstsamling både utifrån ett kulturhistoriskt och ekonomiskt perspektiv.  

Samlingen som också är internationellt erkänd har gett museet och staden ett omfattande 
kontaktnät och möjlighet att dela med sig till en större publik. Årligen genomförs dryga 
100 nationella och internationella utlån till olika museer i världen. Göteborgs 
konstmuseum har också på grund av detta fått möjligheten att ta flera betydelsefulla verk 
till staden och visa här för sin publik.  

Göteborgs konstmuseum har under de senaste 10 åren bedrivit ett medvetet 
utvecklingsarbete med ambitionen att vidga den konsthistoriska berättelsen och ge 
besökarna starka upplevelser så väl som möjligheter till kunskap som inspirerar till 
upptäckter och egna kreativa uttryck. Ett utställningsår kan visa konsthistoriens främsta 
målare, lyfta fram en folkkär bildberättare och genom ett samtida konstnärskap sätta 
fingret på några av vår tids mest angelägna frågor. Museet arbetar konsekvent med 
forskning kring samlingen, vilket också bidrar till ett angeläget publikt utbud både i 
program, pedagogik och utställningar. Utvecklingsarbetet har gett resultat och museet har 
sedan 10 år ökat sin publik från i genomsnitt 151 000 besökare till 235 000 besökare och 
har når numera stadigt över 220 000 besökare per år. 

För sitt nytänkande och kreativa arbete tilldelades Göteborgs konstmuseum år 2018 den 
prestigefyllda utmärkelsen Årets museum av föreningen Sveriges museer och 
International Council of Museums Sverige. Museet är Göteborgs mest besökta och når 
årligen ca 250 000 besökare både göteborgare, från övriga landet och en omfattande andel 
internationell publik. Verksamheten har tre stjärnor i Guide Michelin Green Guide, vilket 
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innebär att museet är värt en resa i sig. Program för barn- och unga är ett prioriterat 
område och under ett verksamhetsår genomförs cirka 1 200 pedagogiska aktiviteter. 

Göteborgs konstmuseum är en del av Göteborgs Stads museiorganisation, sektor museer, 
organiserad på kulturförvaltningen. Det är Sveriges största kommunala museiorganisation 
både sett till samlingar, anställda och besökare. En omorganisering har genomförts för att 
stärka arbetet i gemensamma processer som museerna har men också för att förtydliga de 
uppdrag som respektive museums inriktning och ändamål föreskriver. 

Finansieringen av sektor museers verksamhet är komplex. Staden är den största 
finansiären, men också regionala medel tillförs verksamheterna, dels från skatteväxlingen 
och dels från kultursamverkansmodellen. Samtidigt har sektorn hög 
självfinansieringsgrad, cirka 20 % totalt på omsättningen. Alla utställningar och program 
finansieras via egenintäkter. För Göteborgs konstmuseums del medför detta att 
självfinansieringsgraden är nära 50 % för personalomkostnader, aktiv 
samlingsförvaltning och utveckling av publikt utbud som utställningar och 
programaktiviteter. Det är nödvändigt att se om- och tillbyggnaden av Göteborgs 
konstmuseum i detta perspektiv. Utan ändamålsenliga lokaler kan inte kvalitet 
upprätthållas och därmed ej heller den självfinansiering som är nödvändig för att bedriva 
verksamhet. 

Förstudien för om- och tillbyggnad av Göteborgs 
konstmuseum 
Kulturnämnden gav december 2012 lokalsekretariatet i uppdrag att, i samverkan med 
kulturförvaltningen, starta ett förstudiearbete som skulle resultera i utarbetande av ett 
lokalprogram, inklusive kostnadsberäkning, för en om- och tillbyggnad av Göteborgs 
konstmuseum till en modern, energieffektiv och logistiskt välfungerande museibyggnad 
av internationell standard (kulturnämnden 2012-12-20 § 199). En färdig förstudie för om- 
och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum fanns 2016 och presenterades i 
kulturnämnden år 2017. Idag ställs helt andra krav och museibyggnaden som snart är 100 
år gammal är i stort behov av att anpassas efter verksamhetens nuvarande och framtida 
behov. Detta för att kunna vara även nästa generations konstmuseum.  

Visionen för ett om- och tillbyggt museum på Götaplatsen är att museet ska omvandlas 
till en modern, tillgänglig och logistiskt välfungerande konstmuseibyggnad av 
internationell standard. Ett om- och tillbyggt museum ska vara en central del av 
Göteborgs levande konstliv. Efter om- och tillbyggnationen kommer villkoren och 
möjligheterna för konsten, publiken och medarbetarna förbättras radikalt bland annat 
genom: 

• 3 000 kvadratmeter nya publika ytor. Flexibla ytor för utställningar och publika 
möten och aktiviteter som ger en förbättrad upplevelse för publiken inte minst för 
barn- och unga. 

• Bättre tillgänglighet för publiken i hela byggnaden, bland annat genom hiss till 
samtliga våningsplan. 

• Fler ytor som möjliggör nya samarbetet och intäkter, där externa aktörer har 
möjlighet att förlägga möten och event i en helt unik miljö. 

• Tillfredsställande frångänglighet så att alla kan utrymmas säkert. 
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• Separat entré och möjlighet att arbeta utanför museets öppettider. 

• Säker inlastning av konsten.  

• Inga korsande flöden mellan besökare och intaget av konst. Centralt för både 
säkerheten för konsten och medarbetarna. Positiv effekt på besöksupplevelsen. 

• Ökad säkerhet för konsten genom 2000 kvadratmeter nya ytor för konsthantering 
(konservering, tillfällig förvaring mm). 

• Ökad säkerhet säkerställer och utökar möjlighet att låna in konst från internationella 
samarbetsparter. 

• Samlade kontorsytor som förbättrar och säkerställer en fungerande arbetsmiljö. 

• Ändamålsenliga lokaler för hantering av konst placerade för en logistiskt 
välfungerande arbetsmiljö. 

För en realisering av förstudien krävs en investeringsnivå om 725 miljoner kronor i 2023 
års kostnadsläge. Investeringar i form av lös inredning samt säkerhetsåtgärder kommer 
som tillägg och uppskattades till 110 miljoner kronor och finansieras via leasing. 
Därutöver tillkommer även tillfälliga kostnader under själva byggperioden.  

Om ett beslut om realisering av projektet tas senast årsskiftet 2020/2021 i 
kommunfullmäktige kan ett om- och tillbyggt museum öppna år 2026. Investeringsnivån 
om 725 miljoner kronor i kostnadsläge t.o.m. år 2023 har Higab angett öka med cirka 23 
miljoner kronor per år. Det betyder att investeringsnivån blir ungefär 75 miljoner kronor 
högre än när förstudien presenterades. Beslut om att inleda detaljplanarbetet under 2019 
har tagits av byggnadsnämnden, och ett säkerställande av att detta arbete är prioriterat är 
en förutsättning för att kulturförvaltningens tidplan ska hålla.   

Om kulturnämndens hemställan till kommunstyrelsen avseende fortsatt inriktning på 
arbetet innebär att en realisering av genomförd förstudie uteblir, får detta omfattande 
konsekvenser. En ny förstudie behöver genomföras för att anpassas till nuvarande 
investeringstaket om 380 miljoner kronor. De identifierade behov som är avgörande för 
att verksamheten ska kunna utvecklas kommer ej att kunna omhändertas, då förstudien 
kommer kräva starka prioriteringar. Den starkt eftersatta fysiska arbetsmiljön samt 
föremålens miljö och säkerhet där transportintag, klimat, ljus och också skadedjur är stora 
utmaningar redan idag. En ombyggnad av befintlig byggnad kräver fortsatt att museets 
verksamhet evakueras och under en längre ombyggnadsperiod hålls stängd.   

För att också ha möjlighet att nå de högt ställda intäktskrav som åligger verksamheten 
behöver Göteborgs konstmuseum kunna säkerställa ett gediget, kvalitativt och 
publikdragande utbud. Detta kräver ändamålsenliga lokaler avseende tillgänglighet, 
säkerhet och arbetsmiljö. Om beslut fattas att inte realisera förstudien i sin helhet så finns 
betydande risk att verksamhet ej kan bedrivas vid Götaplatsen. Konsekvenserna av detta 
medför stora förluster så väl ekonomiska förluster som förtroendeförluster för 
kulturnämnden och Göteborgs Stad.  

Förvaltningens bedömning och förslag  
En om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum är århundradets konsthändelse i 
Göteborg precis så som museet tillblivelse var en stor händelse för 100 år sedan, när 
byggnaden uppfördes på Götaplatsen. 
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Kulturförvaltningen vill framhålla att en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum 
är en hela staden angelägenhet då det avgör om konstmuseiverksamhet ska kunna 
bedrivas vid Götaplatsen i framtiden. Projektet är också en angelägenhet nationellt då 
samlingen är unik och sätter både Göteborg och Sverige på kartan internationellt genom 
bland annat de utlån som görs ur samlingen som är starkt efterfrågad. Göteborgs 
konstmuseum är också en prisad verksamhet som uppmärksammas gång på gång för sitt 
kvalitativa arbete. Förutsättningarna att bedriva konstmuseiverksamhet som är modern 
och säker är dock starkt bristfälliga. Utmaningarna är omfattande avseende både 
publikens tillgänglighet, konstens säkerhet och personalens arbetsmiljö.  

Konsekvenserna om en om- och tillbyggnad inte realiseras medför stora förluster så väl 
ekonomiska förluster som förtroendeförluster för nämnd och stad. Göteborgs 
konstmuseum genererar idag stora egenintäkter och stor andel turister till staden. För att 
det ska kunna fortsätta krävs ändamålsenliga lokaler som på ett säkert sätt kan visa 
konsten. Staden har ett ansvar för att aktivt förvalta museets samling. En modern 
museibyggnad är nödvändig för att kunna upprätthålla verksamhetens internationella 
renommé, samverkan och inlån, vilka är förutsättningar för publikdragande verksamhet. 
Göteborgs konstmuseum har en central roll i en levande kulturstad och bidrar till 
etablering av företag, utveckling av besöksnäring samt till att staden är en plats där 
människor vill bo och leva. 

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att 
besluta om fortsatt inriktning för arbetet för att realisera ett om- och tillbyggt 
konstmuseum där stadens investeringsnivå tydliggörs. I de dialoger som förvaltningen har 
initierat och fört bedöms projektet som nödvändigt, välkommet och angeläget. Emellertid 
råder det osäkerhet kring stadens engagemang i projektet. Det vore önskvärt att fler 
delansvariga pekades ut och att projektet tydligt kom med in i stadens processer för 
flerårsbudgetar. Externa aktörer har uttryckt vilja att bidra men troligtvis kan de inte bära 
hela den finansiering som saknas. Det är därför viktigt 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tar principiell ställning till projektet och även 
stadens investeringsmöjlighet i projektet på nytt. Ett arbete med en flernivåfinansiering 
mellan stad och region och eventuellt stat kan också behöva initieras. Flera aktörer kan 
bidra till om- och tillbyggnaden men stadens engagemang är avgörande. Så också om 
större ansökningar för ökad finansiering ska kunna genomföras. Om 
kommunstyrelse/kommunfullmäktige inte har för avsikt att realisera projektet behövs en 
diskussion påbörjas om de risker detta medför och vilka alternativ som är möjliga.  

Därtill föreslår förvaltningen att nämnden hemställer till kommunstyrelsen att uppdra åt 
byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret att prioritera arbetet med detaljplan under 
2019 för att kulturförvaltningens tidplan ska hålla.   

Avslutningsvis föreslår kulturförvaltningen också att nämnden översänder 
tjänsteutlåtandet i sin helhet som eget yttrande till kommunstyrelsen.  

 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 
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