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Nio inspel
för Göteborg

Centrala
Älvstaden
lär av andra

Det gjordes totalt nio inspel om Centrala Älvstaden
under höstens soppluncher i Älvrummet. Ungefär
dubbelt så många hade förklarat sig intresserade att delta.
Projektgruppen gjorde ett urval med förhoppning att få
röster och åsikter från många olika håll.
w River City 2050
Studenterna Adelina Lundell och Emma
Josefsson presenterar tre scenarier för
Göteborg kring älven år 2050. De tre fram
tidsspaningarna kallas Facing the River, River
Communities och Global City. Grundtemat
är hållbar utveckling ur ekologiskt, socialt
och ekonomiskt perspektiv.

Göta älvbron som park.
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w Supersustainable
Joakim Kaminsky leder tankesmedjan
Supersustainable (superhållbart) där man
tänker fritt kring innovationer som rör håll
barhet. Inspelet handlar bland annat om
hur man kan utnyttja hustaken för odling,
solpaneler eller vindkraft och att bygga broar
med hus på.
w Göteborg River City 2050
Skanskas marknadschef Mats Dynevik

Nu riktar Vision Centrala
Älvstaden blickarna utanför
Göteborg och Sverige.
Dags att lära av andra städer
i Norden och Europa.
Hamburg till exempel.

berättar om det arbete som påbörjats
runt år 2010 och hur det lett fram till
Göteborg 2050. Till exempel blev de pla
nerade tunnlarna under Göteborg aldrig av.
Kollektivtrafiken fungerar i stället tack vare så
kallade Monorails, individstyrda tåg i luften.
w Green Link
Från arkitekten Maria Strandberg kommer
uppmaningen att bygga om den gamla
Göta älvbron till en park. På så sätt har
Göteborg två broar. På den nya kör bilarna
och på den gamla cyklar eller går man i
parkmiljö. Hon vill också ha fler gröna
promenadstråk längs älven.
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Den föreslagna blandstaden i Frihamnen ska ha plats för 15  000 boende och arbetsplatser för cirka
30  000 människor. Den jättelika kuben lyfter fram våra rötter från vikingatiden.

och styrkor. De presenterar tio tankar om
hur den Centrala Älvstaden erbjuder en
unik möjlighet att vidareutveckla stadens
identitet.

w Stadstrender
Mia Wahlström från Tyréns presenterar
deras internationella forskningsprojekt
Stadstrender. För att identifiera gemen
samma framgångsfaktorer har tio världs
städer besökts och experter intervjuats.
Dessutom har en enkätundersökning om
människors behov i växande svenska städer
besvarats av 5  000 personer.

berättar om hur de boende på Hisingen ser
på utvecklingen. De belyser också hur man
låter befintliga stadsdelar smälta samman
med ny angränsande bebyggelse på bästa
sätt.
w Viking Green City
Håkan Cullberg och Tomas Lundberg vid
Cullberg Arkitektkontor presenterade visio
nen om en grön, tät och hög blandstad i
Frihammen. En ikonbyggnad i form av en
jättelik kub lyfter fram våra historiska rötter
från vikingatiden. Kuben blir sju våningar hög
och ligger på en upphöjd terrass.

w Tätt och blandat
Johannes Åsberg och Jesper Hallén från
nätverket YIMBY presenterar ett förslag till
ny stadsplan som de hoppas ska ligga till
grund för en livlig och intressant debatt.
Med en tät och blandad bebyggelse i
Frihamnen, på Backaplan och Gullbergsvass
finns chansen att göra Centrala Älvstaden till
en levande stadskärna.

w När gammalt möter nytt på Hisingen
Erik Liedner och Mats Göransson från
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen

w Våga vara Göteborg
Lina Gudmundsson och Anna Graaf på
White arkitekter lyfter fram Göteborgs själ

Mer information om inspelen och projektet
Centrala Älvstaden hittar du på
www.goteborg.se/centralaalvstaden

Projekt
under två år
Arbetet med vision och strategi
för Centrala Älvstaden bedöms
pågå under två år. Det är kommunstyrelsen som svarar för
ledning och samordning av
Vision Centrala Älvstaden.
Projektorganisationen har kontor i Kajskjul 107 i Frihamnen
där man håller på att etablera
ett Centrala Älvstaden-centra.

– Hamburg är tre gånger större
men har en problematik som liknar Göteborgs. Man har haft en
process och dialog under 10–12 år
med många parter inblandade, sade
projektledaren Bo Aronsson vid den
tionde sopplunchen i Älvrummet.
”Nu tar vi idéerna vidare” var
temat och även denna gång kom det
många intresserade. De tidigare soppluncherna har lockat 90–140 personer
per gång.
Arkitekt Anna Jarkiewicz gjorde en
kort resumé av de nio inspelen som
kommer att ingå i det fortsatta arbetet
med Centrala Älvstaden.
Internationell workshop
Göteborg hoppas alltså kunna lära
en del av det som kallas Hamburg
Hafencity, men också genom erfarenhetsutbyte med andra städer i Europa.
I slutändan kan det bli aktuellt att
arrangera en workshop och bjuda in
olika internationella aktörer. Innan
dess planeras ett utbyte med nordiska
städer.
– Det finns planer att under våren
ha ett nordiskt erfarenhetsutbyte med
lämpliga städer, sade Bo Aronsson.
Göteborg 400 år
Idéer finns också att så småningom
presentera Vision Centrala Älvstaden
under storslagna former. År 2021 fyller Göteborg 400 år som stad. Året
innan ska den nya Göta älvbron stå
klar. Varför inte baka ihop detta med
Vision Centrala Älvstaden.
– Detta ska vi diskutera vidare
med politikerna, förklarade
Bo Aronsson.

Får på taken och broar med hus på blir inslag i stadsbilden när Göteborg ska bli superhållbart, enligt inspelet från tankesmedjan Supersustainable.
18

älvstrand

NUMMER 4 2010

Illustration: KJELLGREN KAMINSKY ARCHITECTURE

Kenth lärk
NUMMER 4 2010 älvstrand 19

