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Viking Green City –

Det nya Göteborg
Längst ut på Bananpiren i Frihamnen ligger både det gamla och det nya Göteborgs mittpunkt.
Här vill vi placera stadens nya landmärke: Viking Green Centre. Kring den spektakulära kuben
vill vi skapa en ny stadsdel som ska vara den avgörande drivkraft som krävs för att uppnå
Göteborgsregionens utvecklingsmål.

M

ed en vikingakub, ikon
byggnaden Viking Green
Centre, längst ute på Ba
nanpiren vill vi sätta Göteborg på
världskartan. Det är arkitekt Hå
kan Cullbergs vision för morgon
dagens Göteborg som nu utvecklas
i ett nystartat bolag Viking Green
City AB. Vi är ett flertal intressen
ter som arbetar med att utveckla vi
sionen genom att konkretisera Det
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nya Göteborgs gestaltning, funk
tioner, kvarterstruktur så att vi kan
skapa ett långsiktigt hållbart Göte
borg som tillfredställer morgonda
gens krav på hur vi vill leva.

Innovativa lösningar
i en hållbar stad

Det nya Göteborg med arbetsnam
net Viking Green City skall genom
syras av idéer och tillämpningar

med grön inriktning. Varje bygg
nad skall utnyttja grön byggteknik.
Innovationer inom området skall
tillämpas i största möjliga utsträck
ning. Inga fordon inom stadsdelen
får släppa ut växthusgaser eller
andra föroreningar.
Stadsdelen skall vara Europas
ledande plats för att uppleva och
exponera miljöteknik. Finansiärer,
konsulter och andra intressenter
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skall vara en annan naturlig del av
stadens näringsliv. Stadsdelen skall
vara en levande dynamisk och för
änderlig ”utställning” för miljötek
nik. En högt exploaterad blandstad
med mötesplatser, restauranger,
caféer, butiker och arbetsplatser att
verka och leva i.

Historisk identitet och
symbolbyggnad

Viking Green Centre är en Ikon och
en mötesplats av stor dignitet. Den
kan jämföras med Sydneyoperan,
som gett identitet åt en hel konti
nent, med Eiffeltornet, eller med
Frihetsgudinnan i New York. Bygg
naden har måtten 33 x 33 x 33 m
är i 7 våningar förutom de 2 sockel
våningarna. Den har en glasad fasad
med ett på distans utanpåliggande
drakslingemönster. Ramper och
trappor leder upp till entrén som
ligger med vidsträckt utsikt över
staden. På skilda nivåer och platser
ges möjlighet till att vila och blicka
ut över staden. I bästa söderläge
blir dessa gräsbeklädda platåer fina
platser för lek, rekreation och vila
men även för stora fester.
Kring den spektakulära kuben
skapas en ny stadsdel med 15 000
bostäder och 35 000 arbetsplatser.

får vi en god blandning av visionära
idéer och strukturerad projektled
ning. Det som idag är en vision för
Göteborgs nya citykärna är tänkt
att omsättas i praktiken och då är
det viktigt med samverkan av olika
kompetenser och inte minst ha för
ståelse för varandras sätt att tänka
och arbeta.
Lars Bowald,
civ ing SVR,
C 83,
VD Invacore

Att skapa en ny stad

Arkitekt Håkan Cullberg presen
terade visionen tillsammans med
ledande politiker vid en välbesökt
presskonferens i Göteborg den 12
april 2010. Genomslaget blev stort.
Projektet skrevs om i stora delar av
den svenska pressen i positiva orda
lag.

Projektet drivs vidare och flera
aktiviteter planeras för att ytterli
gare belysa och utveckla projektet
och dess innehåll. Den närmsta
tiden kommer vi att uppvakta fler
företag och andra intressenter som
kan vara intresserade att medverka
i att skapa morgondagens Göteborg
med eget arbete och även finansiellt.
Du är välkommen att kontakta oss
för en dialog hur vi kan samverka.

Läs mer på Internet
www.vikinggreen.se

Författarnas e-post
lars@invacore.se
hakan@cullberg.se

Håkan
Cullberg,
arkitekt,
VD Cullberg
Arkitektkontor

Samarbete mellan arkitekter
och civilingenjörer

I projektet samarbetar både arki
tekter och civilingenjörer. På så sätt

Bild 3. Arkitekt Håkan Cullberg, Arkitekt Tomas Lundberg,
Civ.ing Lars Bowald diskuterar "Det nya Göteborg".

Bild 2. Viking Green Centre – en ikon och en mötesplats.

Bild 4.Vid ett seminarium den 1 september diskuterades ”Det nya Göteborg”
utifrån hållbara städer perspektiv. I panelen från vänster; Anders Flanking,
partisekreterare (c), Agneta Granberg, kommunalråd (m). Elisabet Falemo,
statssekreterare vid Miljödepartementet och arkitekt Håkan Cullberg.
Moderator var Kristina Jonäng (c) ej i bild.
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