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HEDEN åter som stadens allmänning, en samlande
domän för göteborgarna–en lokal och global arena
för gemenskap och integration, en värdeskapande
mötesplats i hållbarhetens tecken. En plats för alla i
vardagen och till fest, en oas och en attraktion vilken
sammanför och förenar människor.
Heden är absolut unik som företeelse. En öppen tillgång av storslagna
dimensioner i centrum av det urbana livet där Göteborgs mest
populära platser finns inom gångavstånd. Ett neutralt hjärta mellan
kulturens, kommersens och nöjeslivets arenor: Götaplatsen, Avenyn,
Mässan, Liseberg, Ullevi, Östra Nordstaden och Gustav Adolfs Torg för att
nämna några. Inom en snar framtid är Heden också uppkopplad mot
kommunikationsnoderna Centralen och Korsvägen som kommer att länka
direkt till hela regionen.
Vårt förslag tar utgångspunkt i denna kraft som en möjlighet genom att
förstärka och utveckla platsen utifrån det redan påbörjade. Den
good-will Heden idag skapar i form av ekonomisk bärkraft och flexibilitet
för arrangemang till staden är av gigantiska mått. Hit kommer omkring
130 nationaliteters ungdomar och deras ledare årligen och väl hemma
berättar de om sina fantastiska upplevelser av staden. Göteborgarna
själva genererar 150 000 besök/år endast för att spela fotboll och dagens
parkeringar utnyttjas av både göteborgare och besökare som en entré till
centrala staden.
Men dagens användning/utformning har också en baksida. Heden är
med sin dimension ett no mans land mellan till synes centrala och
sammankopplade ytor. Under de mörka timmarna då inga människor
befinner sig på platsen upplevs den av många som otrygg och ointressant
och då dagens ljus faller på parkeringar, provisoriska stängsel, temporära
byggnader, asfalt och grus blir intrycket en stökig och oskön plats. Det är
inte med begreppet mötesplats man förknippar Heden idag utan snarare
som en barriär i staden.
Ett nyskapat Heden måste upphäva det öppna rummets tomhet genom
att integrera platsen i stadens sammanhållna struktur och denna aspekt,
i alla dess dimensioner, är vårt förslags verkliga innebörd och vision!
För att uppnå detta anlägger vi ett utvidgat perspektiv på
frågeställningen. Erfarenheter från internationell och samtida
stadsplanering utnyttjas genom att ett större område analyseras.
Metoden vi använder kan i korthet beskrivas som att tidigt i processen
identifiera positiva flyttkedjor på en större skala och sedan aktivera
dessa genom sk. urban re-organisation. Angreppssättet sätter fokus
på området mellan Heden och Fattighusån, Mölndalsån och baksidan av
Mässområdet. Om Heden beskrivs som otrygg, trasig och föga attraktiv
i olika hänseenden så accentueras denna känsla och verklighet med
tilltagande styrka i dessa delar. Här finns ingen stad längre!
Såväl erfarenhet och forskning inom området urban planering visar att
genomströmningen av människor på en plats är ett primärt mål i sig. Ett
sätt att uppnå detta är att områdena kring Mölndalsån, Bohusgatan, Sten
Sturegatan samt Skånegatan ges ett påtagligt tillskott av byggd volym,
främst i form av bostäder och att dessa delar av staden blir betydligt mer
attraktiva som stadsmiljöer. Tillspetsat uttryckt betyder det att Heden
inte kan lösa sina egna problem isolerat–ett fungerande Heden kräver

och efterfrågar ett väsentligt energitillskott från öster!
Att omlokalisera de öppna aktivitetsytorna längs Mölndalsån genom
samordning med redan existerande aktiveter på Heden blir ett sätt
att friställa mycket stora ytor för annan användning. Samtidigt förstärks
Heden avseende sina positiva sidor och roll i staden.

Vi föreslår därför, som en del av projektet Heden, att en
vacker och trygg ny stadsmiljö anläggs vid Mölndalsån.
Tillsammans med bebyggelsen och livet i Gårda skulle
denna centrumnära del av staden generera nya flöden
och tillföra den energi till Heden som idag saknas.
Den nya Åstaden i Göteborg blir ett komplement till
Älvstaden och ett viktigt steg i förverkligandet av de 3
huvudtemana inför Jubileumsåret 2 0 2 1:

Nära vatten – Bygga broar – Öppna rum!
Förslaget w w w . h e d e n . g o : t e b o r g provar denna tanke fullt ut.
Heden programmeras för att kunna ta emot de öppna aktivitetsytorna
som idag finns utmed Mölndalsån. Därigenom frigörs en markresurs
för byggande på knappt 5 Ha motsvarande dryga 40 % av Hedens yta!
Aktiveringen av positiva flyttkedjor inkluderar också en omplacering
av tennishallar och utomhusbanor från Gamla Ullevi till området intill
Landeriet vid Levgrens väg. Härigenom frigörs ytterligare ca. 1 Ha, vilket
totalt innebär att 6 Ha kan exploateras utanför Hedens yta. På Heden
innebär förslaget att ytterligare 0,8–1,0 Ha kan exploateras till försäljning
för bostäder, kontor och handel.
Sammantaget möjliggör förslaget att en samlad markresurs på Heden
och i dess närområde på 6,5–7,0 Ha kommunalt ägd mark kan utnyttjas
till förtätning och försäljning. Förslaget motsvarar en exploatering på
65 % av Hedens totala yta.
I sina huvuddrag, och enligt bakgrunden ovan, får Heden följande
programmering:
• En ca. 3,5 Ha stor flexibel yta för en varierad användning
• En kommunikationsnod för kollektivtrafiken i anslutning till
Exercishuset
• En grön inramning av Hedens öppna rum
• Sittplatser utomhus i soliga syd- och västlägen
• 3 permanenta fotbollsplaner varav 1 med läktarkapacitet (Alt. 1) eller 4
permanenta fotbollsplaner varav 1 med läktarkapacitet (Alt. 2)
• 4 handbollsplaner inomhus varav 1 med läktarkapacitet
• Omklädnings-/driftslokaler till fotboll/handboll/aktiviteter på den
öppna ytan
• En kulturarena för cirka 18 000 åskådare (Alt. 1)
• Kulturlokaler för musik/teater/bild/dans
• Ett Idrottsmuseum som flyttas från Kviberg
• En samlad markarea till avyttring motsvarande cirka 45 000 (Alt. 1) –
70 000 (Alt. 2) m2 BTA ovan mark innehållande bostäder, kontor och
kommersiella lokaler
• Cirka 1 000 cykelplatser i garage
• Cirka 2 500 bilplatser i garage
• Mindre bostäder av typen student- och forskarbostäder, kontorsytor
samt kommersiella ytor, alla för uthyrning

•

Bokningsbara värme- och matsäcksstugor för stadens förskolor och
skolor

+ mycket, mycket MER !!!

Allmänningen i staden till sin form
Den grundläggande gestaltningsprincipen är att rymden bevaras i
Hedens öppna stadsrum. Detta uppnås genom att en plan yta i väster
skapas vilken sedan viks upp och bildar ett svagt lutande plan i öster. En
topografi uppstår därigenom vilken speglar stadens landskap –lerans
dalgångar mellan bergens höjdryggar.
På framtidens Heden möter man från Södra vägen, Engelbrektsgatan och
Parkgatan det öppna stadsrummet visuellt och fysiskt direkt och man tar
omedelbart aktiv del av Heden. Sten Sturegatan ges däremot en ny roll i
staden och utformas som en stadsgata med butiker, kontor och bostäder
vilka kopplar mot det framtida starka stråket mellan Centralstationen
och stadens centrum för evenemang vid Korsvägen och Skånegatan.
Mötet med Heden från öster gestaltas genom ett snitt i den lutande ytan
i Bohusgatans förlängning vilket erbjuder bostäder, kaféer/restauranger
och butiker. Via denna svagt sluttande gata förs man uppåt (1:40) mot
crescendot där den Hedens rymd öppnar sig–wow!!
Redan i mötet med Heden ges man känslan av den gröna inramningen
och tematiken kring vatten. Inne på Heden omges man av en grön
ridå och närvaron av vatten förstärks i olika former. I vecket mellan
den västra plana ytan och den östra lutande ytan byggs gradänger,
trappor och platåer för att erbjuda de bästa solplatserna mot söder
och väster. Detta blir en informell mötesplats för alla. Bakom denna
skymtar fotbollsplanerna fram, ibland synliga och ibland dolda. I norra
delen av vecket övergår trappstrukturen till att bli en lägre fasad med
serveringar och entréer till viktiga kulturaktiviteter. Vid Parkgatans
kollektivnod erbjuder Exercishuset en grön oas inomhus med serveringar
och annan service. Utanför trappar sig Hedens yta, i form av växtfyllda
vattenterrasser, upp mot sin nya belägenhet på dryga 7 meter över
havet.
I öster står de veckade bostadshusen med sina blåskimrande
glaslameller som en sammanhållande fond i det öppna rymliga
stadsrummet. Bortom denna framskymtar stadens högre byggnader
såsom Gothia Towers, Hotell Opalen och nytillkommande byggnader.
Den lutande ytan framför är en del av Hedens publika rum och har gjorts
tillgänglig för alla (lutning < 1:20). Denna yta bildar tillsammans med den
plana ytan i väster ett tydligt urbant golv vilket medvetet urskiljer sig
från stadens övriga markbehandling, till stor del domineras av granit, grå
betongplattor och asfalt. Här föreslås istället ett ljust golv utfört i nästintill
vit betong, vilket gjuts på plats i ca. 10 m2 stora fält, i kombination med
cementbundet grus och lös singel i samma kulör. Att utforma Heden som
en ljus och välkomnande yta är en viktig del av förslaget!

Allmänningen i staden till sitt innehåll
Då dagens fotbollsplaner erhållit en tydlig och vacker permanent
inramning har resterande öppna och plana delar av Heden gjorts enkla att
förändra oavsett om det gäller skridskoåkning, en extra fotbollsplan, en
vattenspegel eller en tillfällig marknad/utställning. Här inbjuder förslaget
till en designprocess över tid snarare än en slutgiltig utformning.
Heden skall kunna användas på ett flexibelt sätt av orsaker relaterade till
attraktion, funktion, integration och lokalklimat. För att underlätta

och stödja dessa typer av användning, enskilt eller tillsammans, finns
en nedtonad fältindelning på marken. Fälten utgör en slags spelplan för
olika applikationer som löper över tid, exempelvis kan de material som
fälten inledningsvis är gjorda av bytas ut och innefatta ytor av exempelvis
trädäck, vatten, konstgräs.
Då Heden skall verka för integration i en vidare bemärkelse föreslås också
en slags virtuell spelplan för olika applikationer (se diagram ” Heden i
medborgardialogen ”). Denna inbjuder till att Heden i vardagen används
spontant timme för timme eller vecka för vecka av allmänhet, föreningar/
organisationer eller företag.
Som ytterligare ett stöd för idén om Heden som integrationens hjärta
i staden införs också sk. stadsdelslinjer vilka ger hela Göteborg en
närvaro på stadens allmänning. Dessa linjer utgår från Hedens periferi
och sträcker sig in 15–20 meter och representerar genom bokstäver
infällda i marken stadens alla ingående stadsdelar (SDN). Vi ser linjerna
som utgångspunkter för möten där exempelvis en skolklass utgår från sin
egen linje och besöker de andras, spontant eller organiserat. I anslutning
till den egna linjen erbjuds också stadsdelarna att producera events
som kan vara allt ifrån ett tillfälligt uppträdande till en egenproducerad
lekplats för en sommarsäsong.
Historiskt sett har Heden sedan länge erbjudit plats för tyngre aktiviteter
såsom utställningar, cirkus, mässor och tillfälliga bostäder. För denna
typ av användning har en yta i sydvästra hörnet avsatts där ingen
underbyggd parkering finns.
På Heden skall både vardagen och festen vara välkommen vilket
förslaget stödjer genom en flexibilitet med avseende på ljus- och
vatteninstallationer liksom rörliga vegetations- och möbelelement.
Olika stämningar och mikroklimat skall kunna frammanas för högtider
och evenemang liksom för mindre grupper och enskilda individer. Våra
studier av klimatet på Heden har visat på att denna har ett oförtjänt
dåligt rykte som ”blåshål”. I själva verket visar vindmätningar att den
omkringliggande urbana strukturen ger relativt gott skydd men att det
öppna stadsrummets torftiga utformning gör att människan mentalt
upplever det annorlunda. Från tid till annan kan mikroklimatet behöva
modifieras. För att uppnå detta mål används några enkla principer
rörande markanvändning och materialval, särskilt hur vatten och
vegetation placeras och används i fälten. Vattensamlingar kan erbjuda
svalka under sommardagar nu och i framtiden, men kan även dräneras på
sitt innehåll för att användas till andra ändamål. Vegetation kan flyttas och
användas för att bryta upp vind, men också för att skapa mer slutna gröna
rum. Vintertid kan överskottsvärme från kylanläggningen till arenans is
användas till värmestugor och uppvärmda lekplatser på Hedens flexibla
yta.
Som ytterligare en möjlighet till möten och integration har det inom
huvudförslaget (Alt. 1) studerats en placering av den nu aktuella
Kulturarenan på Hedens nordöstra del. Denna har sänkts ned i det svagt
lutande platåplanet och en visuell transparents har bevarats under de
övre läktarna. Från Hedens plana yta framstår arenan som en svävande
ljusbelyst oval om natten och en skimrande sådan på dagen.
Vi menar att en Kulturarena på Heden skulle stärka platsen i sin
integrerande funktion, både symboliskt och reellt och därigenom
ytterligare förstärka varumärket för hela staden.

