
Förslag om nya magasin för Göteborgsmuseernas samlingar i Angered 

De omkring 19 000 m2 nya magasinen lokaliseras till Holmedalen 4 i Gunnilse. Motivet för en 
ny magasinsbyggnad är enligt förstudien att museilagen från 2017 förpliktigar till att 

samlingarna är och förblir relevanta för det nutida och framtida samhället. Museilagens § 9 
säger att ett museum ska bedriva aktiv samlingsförvaltning. Med det menas att museet ska 

bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ”ha hög 
kompetens inom sitt ämnesområde i den aktiva samlingsförvaltningen”, enligt 

förstudien.  Förslaget ska också ses mot bakgrund av att stadsrevisionen i sin granskning av 
kulturförvaltningen 2018 påpekade brister hos samlingarnas huvudman. 

Den föreslagna magasinsbyggnaden i tre plan kommer vara öppen för bokade besök men 
saknar större publika lokaler för visningar eller sammankomster. I förstudien formuleras det 

så här: 

"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.” 

Enligt ritningen finns ett studierum på 60 kvm och ett mötesrum på 35 kvm. Om det är 
möjligt att genomföra offentliga visningar av föremålen i själva magasinen där de förvaras 

framgår inte av förstudien. 

Platsen där magasinen föreslås byggas har i dag dålig tillgång till allmänna kommunikationer, 

vilket också gör det svårare att bedriva en aktiv samlingsförvaltning. Närmaste busshållplats, 
Ekeredsvägen, Blå linje, ligger cirka 600 meter från magasinen. 

I förarbetena till museilagen betonar lagstiftaren behovet av att bevara industrisamhällets 
kulturarv och att aktiv samlingsförvaltning i museilagens tolkning är en demokratisk fråga. 

"Regeringen anser att ett offentligt kulturarvsarbete som tillvaratar det civila samhällets engagemang och 

kunskap är en förutsättning för att kulturarvet ska vara en angelägenhet för hela samhället” 

(Kulturarvspolitik 2016/17:116 s. 72). 

Om beslut om byggnationen av nya magasin tas i september kan projektering påbörjas hösten 

2021, byggstart våren 2022 och invigning hösten 2023. Därefter ska byggnaden inredas och 
flytten påbörjas under våren 2024. Hela flytten av de 1,2 miljoner föremålen beräknas ta cirka 

två år. Kostnaden för bygget är beräknat till 540 miljoner kronor, exklusive verksamhetens 
investeringar i form av lös inredning med mera. 

Förstudien och förvaltningens tjänsteutlåtande med flera kommunala dokument i ärendet finns 
tillgängliga på Göteborg Stads hemsida. 

 

 

https://www.regeringen.se/4933fd/contentassets/127b80d33b084194a415d72b85721874/161711600web.pdf
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/AA14B2D4C7C59943C125854A00270621/$File/16%20Inhyrning%20av%20nya%20fjarrmagasin%20for%20namndens%20samlingar.pdf?OpenElement

