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Projektläget för Frihamnsarbetet 
Tillsammans utvecklar vi Frihamnen till en plats för alla, öppen för världen. Vi ska bygga 
grönt, tätt och stadsmässigt med nya arbetsplatser, socialt blandat boende och god 
kollektivtrafik. Med en vattennära park och ett unikt läge i Göteborg mest centrala kärna 
bygger vi ihop staden över älven. 
 
Många är med i arbetet med att se till att utbyggnaden i Frihamnen får bästa möjliga 
förutsättningar. Allt från invånare till en rad kommunala förvaltningar, företag och konsulter 
med olika specialistkompetenser.  
 
Nu närmar vi oss den tidpunkt då kunskaper och idéer ska knytas ihop i ett program för 
Frihamnen. Men först lite om vad som gjorts. 
 
Vi utreder genomförandefrågor  
En första genomförandestudie för teknik och ekonomi finns på plats – och ett fördjupat 
arbete med att analysera och testa olika möjligheter går vidare. Klimatsäkring och 
kajkanternas konstruktion och utformning är några viktiga frågor att studera. I detta arbete 
kommer 3D-modellering väl till pass, en modell har tagits fram för att kunna simulera täthet 
och olika bebyggelsemönster i Frihamnen. Tekniken ger möjligheter att testa och jämföra 
olika alternativ – och kommer till användning i flera projekt framöver. 
 
Att förvalta Frihamnens identitet 
Nu finns en intressant rapport om kulturmiljön i området som handlar om de historiska 
”kommunikatörer” som finns i området; magasinsbyggnader, kajskjul och andra spår från 
hamnverksamheten. Det är ett underlag för det fortsatta arbetet med hur man kan förvalta 
områdets identitet och karaktär i den nya bebyggelsen. 
 
Jubileumsparken – vi börjar redan nu! 
Frihamnen ska transformeras från storskaligt hamnområde till innerstadsmiljö med en 
stadspark. En första del, ”jubileumsparken”, ska finnas till 2021. Vår idé är att påbörja arbetet 
med denna etablering redan nu, 2014. En rad aktiviteter och testprojekt kommer att 
genomföras för att locka människor till Frihamnen. Fokus 2014 är bland annat test av 
badkulturer. Testen vägleder fortsatt utveckling av ett gemensamt bad i Frihamnen. Vill du 
veta mer om detta - håll ögonen öppna i maj och september i år! 
 



Dialog pågår!  
Vi prövar ett nytt sätt för medborgardialog. En referensgrupp har bildats med representanter 
från olika föreningar, organisationer och nätverk. De tar med frågor till och från sina egna 
grupperingar, vilket gör att många åsikter, synpunkter och perspektiv kommer fram. Gruppen 
följer planarbetet på nära håll och ger input under arbetets gång.  
 
Under Lundby kulturmånad i september hölls även dialog med allmänheten vid ett par 
tillfällen. På www.alvstaden.se finns mer information om detta. Det blir fler möten med 
referensgruppen framöver – dialog planeras även under programsamrådet i vår. 
 
Barnen och sociala frågor 
Under hösten genomfördes ett antal workshops för att fördjupa arbetet med att analysera 
sociala frågor och barnperspektivet. Arbetet har mynnat ut i ett antal mål som vi nu jobbar 
vidare med i programarbetet.   
 
Byggnadsnämnden fattar beslut i vår 
Kort sagt – ett omfattande arbete har gjorts under höst och vinter och detta finns med när 
säcken nu ska knytas ihop.  
 
Tidplanen är framflyttad - byggnadsnämnden väntas fatta beslut om programsamråd i april. 
Målet 1000 lägenheter och 1000 arbetsplatser år 2021 ligger fast. Målet för 2035 har höjts till 
– 15 000 boende, eller ca 7000 bostäder och 15 000 arbetsplatser.  
 
Flera workshops pågår för att med fördjupade kunskaper och insikter skapa struktur i 
området. Just nu fokuserar vi på stråken och en mer precis placering av jubileumsparken. 
Den arbetsskiss som vi tidigare publicerat på www.alvstaden.se och presenterat över 
området kommer därmed att förändras något. 
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Har du frågor kontakta oss gärna:  
Mia Edström, projektledare, stadsbyggnadskontoret, mia.edstrom@sbk.goteborg.se 031-368 16 49  
Karolina Örneblad, SBK, karolina.orneblad@sbk.goteborg.se 031-368 19 88  
Lotta Gustafsson, kommunikationsstrateg, SBK, liselotte.gustafsson@sbk.goteborg.se 031-368 16 70  
Hanna Areslätt, Älvstranden Utveckling, hanna.areslatt@alvstranden.goteborg.se 031-368 96 43 
Anna Olsson, fastighetskontoret, anna.olsson@fastighet.goteborg.se 031-368 11 88  
Anna-Karin Sintorn, park- och naturförvaltningen, anna-karin.sintorn@ponf.goteborg.se 031-365 57 72  
Joel Blomgren, Lundby SDF, joel.blomgren@lundby.goteborg.se 031-366 70 86  
Magnus Ståhl, trafikkontoret, magnus.stahl@trafik.goteborg.se 070-210 08 34  
Marie Falk, kretslopp och vatten, marie.falk@kretsloppochvatten.goteborg.se 031-368 70 29  
Malin Andersson, miljöförvaltningen, malin.andersson@miljo.goteborg.se 031-368 38 69 

http://www.alvstaden.se/

