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Intensivt arbete med Frihamnen i höst
Hösten är igång och ett intensivt arbete pågår med Frihamnen. Målet är att ha ett programförslag som
byggnadsnämnden kan besluta om vid årsskiftet 2013 – 2014 för samråd första kvartalet 2014.
Det unika läget vid vattnet som en del av centrala staden och den roll vi vill att Frihamnen ska spela
ger både stora möjligheter och ställer stora krav när vi nu ska bryta både ny och historisk mark.
Målet är att skapa en innerstadsutveckling i Frihamnen, en tät och blandad stad.
Djupdykning i genomförande, ekonomi och sociala frågor
Det är viktigt att i ett tidigt skede lyfta frågor om genomförande och ekonomi. Under hösten fokuserar
vi därför djupare på frågor om tekniskt genomförande och projektets ekonomi men också på sociala
frågor, transporter, avfall, luft, dagvatten och klimatanpassning.
Andra viktiga utredningar som är i gång är barn- och social konsekvensanalys (BKA och SKA),
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en kulturmiljöanalys.
Jubileumspark, temporära åtgärder och bad
Enligt vision Älvstaden och jubileumsplanen för 2021 ska en jubileumspark anläggas i Frihamnen.
Parken ingår som en del av programarbetet men är också en av de 21 förstudierna i arbetet inför
jubileet. För parken föreslås att en arkitekttävling ska hållas under 2014 och under hösten kommer
arbetet med tävlingen att riggas.
Vi vill att det ska hända saker både i den blivande parken och i och andra delar av Frihamnen redan
nu, så kallade temporära åtgärder. Det kommer skapa möjligheter att få kontakt med invånare från
hela staden, både för att visa vad som ska hända och för att skapa delaktighet.
I det arbetet får vi hjälp av Kristoffer Nilsson och Jessica Segerlund, som har erfarenhet från liknande
uppdrag i Helsingborg.
Älvstranden Utveckling har startat en studie om lämpliga platser för bad i staden och Frihamnen är en
av platserna som ska studeras.
Dialogen fortsätter under hösten
Förslaget för Frihamnen tar utgångspunkt i vision Älvstaden och i den dialog som fördes i detta arbete.
Vi har även riggat för att fortsätta medborgardialogen i bred samverkan med bland annat Lundby
stadsdelsförvaltning. Som ett exempel är tre dialogmöten inplanerade i höst.
Missa inte heller Lundby-kulturmånad som äger rum i september och som delvis har Frihamnen i
fokus. Den 1 september blir det ett informations- och dialogmöte för allmänheten i Frihamnen. Vi
kommer också att vara på plats på Flunsåsstråkets dag den 8 september för att berätta om arbetet
med Frihamnen.
Arbetet med Frihamnen och Jubileumsparken ska ske med stor öppenhet. Det innebär att vi under
tiden som arbetet fortskrider kontinuerligt vill nå ut och berätta om ”läget” till alla som är involverade i
arbetet. Detta gäller även allmänheten och olika intressegrupper. Vi kommer att publicera nyheter
regelbundet på www.alvstaden.se.

Forts.

Skiss på hur vi ser på Frihamnen just nu
En första arbetsskiss finns framme där man kan se vilka tankar som finns just nu om var
Jubileumsparken kan breda ut sig och var den bebyggda staden kan ligga. Även tankar om stråk och
kollektivtrafik finns med. Här försöker vi dra upp de stora dragen.
Det är viktigt att komma ihåg att kartan är en arbetsskiss och en hjälp i det pågående arbetet. Bilden
förändras under arbetets gång. Här nedan ser du skissen som den ser ut just nu.

För att ännu bättre visualisera hur framtidens Frihamnen kan se ut arbetar vi också med en 3D-modell
och vi hoppas att kunna återkomma med bilder från denna inför och under samrådet.
Fakta:
I området ingår Frihamnen, delar av Ringön och Lindholmen.
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