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Verksamhetsbeskrivning och översiktlig beskrivning av 
Handelshögskolans lokalbehov vid en ombyggnation av hörnet 
Vasagatan och Haga kyrkogata 

Bakgrund 

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utbildar ekonomer, jurister och studenter 
som läser fristående kurser inom Handelshögskolans olika ämnesområden. Fakulteten är 
organiserad i fyra institutioner; Företagsekonomiska institutionen, Juridiska institutionen, 

Institutionen för nationalekonomi med statistik samt Institutionen för ekonomi och 
samhälle. De tre förstnämnda av dessa institutioner är lokaliserade till Vasagatan 1. 
Institutionen för ekonomi och samhälle kommer från och med hösten 2014 att vara 
permanent lokaliserad i nyrenoverade lokaler på Viktoriagatan 13. Undervisning inom 
programutbildningar och fristående kurser bedrivs nästan uteslutande i lokalerna på 
Vasagatan 1.  
Vid Handelshögskolan arbetar idag cirka 450 personer och varje år studerar drygt 8 000 
studenter här (motsvaras av ca 3 900 helårsstudenter). Fakulteten befinner sig i en 
expansionsfas och trångboddheten i befintliga lokaler blir alltmer påtaglig. Detta påverkar 
utvecklingen av kvaliteten inom kärnverksamheten på ett menligt sätt. 
 

 

Nuvarande lokalsituation 

För att kunna rymma dagens ca 450 anställda och drygt 8000 studenter är verksamheten 
idag utspridd på 4 olika adresser. Från och med hösten 2014 kommer verksamheten att 
vara lokaliserad till tre adresser: Vasagatan 1-3, Viktoriagatan 13 samt ett mindre antal 
tjänsterum på Övre Fogelbergsgatan 6. På medellång sikt planerar vi att koncentrera all 
verksamhet till de två förstnämnda adresserna. 
De äldre delarna av Handelshögskolans nuvarande lokaler vid Vasagatan 1-3 byggdes 
1950-1952 efter ritningar av Carl Nyrén. Den nuvarande huvudbyggnaden inom samma 
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kvarter invigdes 1995 och sammantaget dimensionerades byggnaderna inom kvarteret för 
cirka 225 anställda och 4000 studenter. 
 
Under 2003 utfördes en påbyggnad av huvudbyggnadens plan 5 och 6 vilket innebar ett 
tillskott av 32 kontorsrum, och diverse biutrymmen såsom förråd och kopieringsrum. 
Ytterligare en tillbyggnad utfördes under år 2010 då det tillkom 29 kontor, 
pausutrymmen, förråd och arkiv i tre fristående envåningsbyggnader på innergården. Vid 
samma tillfälle byggdes även matsalarna ut vilket utökade kapaciteten i matsalarna med 
ca 170 platser för lunchgäster/studieplatser. 
 
Den fortlöpande expansionen av Handelshögskolans verksamhet leder till tilltagande 
lokalbrist vilket är särskilt märkbart när det gäller större undervisningslokaler i omfånget 
250 – 350 sittplatser, kontor för personalen, studieplatser för studenterna, lokaler för 
kårverksamheten samt bättre anpassade lokaler för verksamheter som fastighetsservice/ 
vaktmästeri och lokalvård. 
Dagens trångboddhet och lokalernas delvis bristande ändamålsenlighet inskränker på ett 
allvarligt sätt Handelshögskolans möjligheter att arbeta rationellt och miljöanpassat.  
 
För att Handelshögskolan skall kunna expandera sin verksamhet med bibehållen hög 
kvalitet krävs tillgång till ytterligare kontorsrum och undervisningslokaler. Det är vidare 
av mycket stor betydelse att verksamheten kan samlas rumsligt på så få adresser som 
möjligt utifrån målet om en samlad fakultet. I kvarteret Vasagatan 1-3 utnyttjas den 
bebyggningsbara ytan effektivt med undantag för de tvåvånings tegelbyggnader från 1952 
som är placerade i hörnet av Vasagatan och Haga kyrkogata. Lokalerna i dessa byggnader 
har en mycket begränsad ändamålsenlighet. Att ersätta dessa äldre byggnader med nya 
byggnader skulle komma att stärka Handelshögskolans långsiktiga utveckling på ett 
avgörande sätt. Detta givetvis under förutsättning att de nya byggnaderna innebär ett 
substantiellt tillskott av väl disponerade lokalytor. 
 
 
Handelshögskolans lokalbehov i en kommande nybyggnad i hörnet mellan 

Vasagatan och Haga kyrkogata. 

 

Handelshögskolans lokalbehov baseras på en expanderande verksamhet med föränderliga 
behov. Verksamheten behöver bindas ihop geografiskt och lokalerna utnyttjas effektivt 
utifrån sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter vilket ställer krav på lokaler med hög 
grad av generalitet, anpassningsförmåga och flexibilitet. Lokalerna behöver organiseras 
för att stimulera till möten och samverkan mellan våra olika verksamheter och med det 
omgivande samhället, och samtidigt möjliggöra förändrade undervisningsmetoder och 
forskningsmiljöer. 
 
Lokaler för undervisning 
Handelshögskolans behov av fler och större undervisningslokaler är i dag trängande och 
behovet ser ut att öka inför kommande år. 
Storleken på undervisningslokalerna är beräknad på 1987-1994 års intagningsgrupper av 
studenter som då var ca 90 studenter/grupp. I dag har dessa intagningsgrupper ökat till ca 
250-350 studenter vilket innebär att det idag finns enbart 2 salar som kan användas vid 
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undervisning i helgrupp. Vid en rivning av tegelbyggnaderna kommer en av dessa salar 
att utgå. 
En nybyggnad måste innefatta lokalytor för en expansion av antalet ändamålsenliga 
lärosalar vid Handelshögskolan. Detta gäller särskilt undervisningslokaler som rymmer 
ca 250 – 350 personer. Samtidigt bör vi sträva efter hög flexibilitet i dessa 
undervisningslokaler. Större lokaler ska kunna avdelas i mindre enheter vid behov och 
även kunna anpassas efter förändrade undervisningsmetoder utan några större ingrepp.  
 
Kontor 
Handelshögskolan har redan idag ett stort behov av ytterligare kontor för att kunna 
rekrytera personal i enlighet med nuvarande planer. Kontoren behöver, precis som 
undervisningslokalerna, vara utformade utifrån en tanke om generalitet och flexibilitet för 
att enkelt kunna anpassas till förändade behov och förändrad verksamhet. 
 
Studentarbetsplatser och grupprum 
Behovet av studentarbetsplatser och grupprum är redan idag stort. En nybyggnad bör 
innefatta ett väsentligt antal studentarbetsplatser/grupprum som även dessa är utformade 
utifrån en tanke om generalitet och flexibilitet för att enkelt kunna anpassas till förändade 
behov och förändrad verksamhet. 
 
Lokaler för drift och förråd 
Vid en rivning av tegelhusen försvinner lokaler som idag disponeras av vaktmästeriet 
vilket omfattar lokaler för personalutrymmen, förråd och lokaler för ren drift. En 
nybyggnation behöver omfatta ändamålsenliga och säkra lokaler för denna verksamhet 
som också innefattar last- och avfallshantering.  
 
Återvinningscentral med lastkaj 
Behovet att säkra arbetet med last och avfallshantering är stort. En nybyggnad bör 
innefatta en kombinerad lastkaj för godsmottagning och där bredvid belägna förråd samt 
en återvinningscentral. 
För att på ett effektivt sätt kontinuerligt säkra en miljöanpassad verksamhet behövs en 
återvinningscentral med anslutning till en lastkaj där gods kan tas in och ut från 
fastigheten.  
 
Lokaler för kårverksamhet 
Handelshögskolans studentkårs lokaler finns i sin helhet i och i anslutning till den 
befintliga tegelbyggnaden och försvinner alltså helt vid en rivning.  
Studentkåren bedriver ett viktigt arbete som kräver ändamålsenliga och flexibla lokaler 
för kontor, förråd och uppehållsytor för studentsociala aktiviteter. Studentkårens pub med 
taverna är vidare en verksamhet med långa traditioner som utgör en stark resurs för det 
sociala studentlivet. 
 
 
Om behovet av evakueringslokaler 

De verksamheter som idag bedrivs i de tegelbyggnader som blir aktuella för rivning 
måste under byggtiden evakueras till fungerande provisoriska ersättningslokaler. Detta 
behov rör följande funktionellt identifierade verksamheter. 
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• Undervisningslokaler som ersättning för Aulan samt en rad mellanstora 
undervisningslokaler 

• Studentarbetsplatser 
• Vaktmästeri inklusive förråd och tryckeri 
• Dataservrar 
• Studentkårens administration 
• Studentkårens taverna- och pubverksamhet 
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Komplettering, uppskattning 
 
3 salar med  275-300 platser, avdelningsbara, flexibla 
2 salar med 200 platser, avdelningsbara, flexibla  
 
Grupprum, kontorsrum och studentarbetsplatser kan inrymmas i våningsplan med normal takhöjd.  
Vi bör här sträva efter hög flexibilitet med få bärande väggar. 
 


