
När man zoomar in Göteborgs stadsdelar !nner man en 
brännpunkt där de fem stadsdelarna Örgryte-Härlanda, 
Östra Göteborg, Norra Hisingen, Lundby och Centrum 
skär mitt i en industribyggnad på en utskjutande udde i 
Göta älv. Här !nns en unik möjlighet för staden att mötas 
och utvecklas på båda sidor om Göta älv genom att knytas 
samman till en helhet. Dessa fem stadsdelar har invånare 
med olika intressen, kulturer, åldrar, inkomster och behöver 
en samlad punkt som tillhör dem alla lika mycket och 
förenar dem med varandra. 

Göta älv omges av industri-
områden (gråa fält) och större 
infrastrukturer (röda linjer).

Under  YtanUnder  Ytan

Genom att skapa ett ökat utrymme för gående och cyklis-
ter och ge dem en plats i sin stad där bara de är välkomna 
så kan man inbjuda till en sundare miljö och hälsa. Boende 
i de norra stadsdelarna kan smidigt ta sig in till centrum 
och samtidigt ta del av Göta älvs skönhet medan de som 
vill från de södra stadsdelarna till de gröna naturområdena 
i norr kan passa på att stanna upp för att känna havsbrisen 
i ansiktet.

Minska det 
mentala avståndet
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Göteborg kallas ofta för ”staden vid älven” 
på grund av Göta älv som passerar igenom 
dess kärna. Trots detta är det som boende och 
besökare inte en självklarhet hur man på ett 
bra och enkelt sätt kan komma nära och ta del 
av älvens rinnande vatten. När man utforskar 
detta !nner man att Göta älv till stor del 
inramas av industriområden, höga kajkanter 
och blockerande infrastruktur som skapar 
bullriga och ogästvänliga miljöer. På kartan är 
Göteborg staden vid älven men i dagens läge 
utnyttjar man den inte till fullo för att kunna 
skapa en attraktivare stad att leva och vistas i. 

Som gångtra!kant och cyklist är det inte 
heller en självklarhet hur man rör sig i sin stad. 
Många tvingas ta långa omvägar eftersom älven 
utgör en barriär, och de broar som !nns upplevs 
inte i första hand att vara anpassade för 
fotgängare och cyklister. Detta uppmuntrar inte 
till ett miljövänligare och sundare alternativ 
utan snarare tvärt om. 

1:7000100 m

1:250 0005 km

1:250 0005 km

Tittar man under ytan !nns det uppgifter om 
att Göteborg är en stad med ökande klyftor 
i samhället och att stadsdelarna håller på att 
glida allt längre ifrån varandra. För att skapa 
en blandad stad utan fördomar, förtryck och 
segregering krävs att man möjliggör för 
människor att enas och kunna för"ytta sig fritt 
och smidigt över gränserna. 

Göteborg - 
Staden vid älven?



På båda sidor om den utskjutande udden byggs broar över 
älven för gång och cykeltra!k för att skapa en koppling 
mellan landytorna och de fem olika stadsdelarna. Broarna  
består av svanenmärkt värmebehandlad furu och är öppn-
ingsbara så att båtar kan passera under. I dagsläget är den 
största ytan på udden täckt av asfalt förutom längs strand-
kanten. Asfalten kommer att schaktas bort och be!ntlig 
strandvegetation bestående av bland annat björk och vass 
ska bevaras på båda sidor om sittgradängen för att vidbe-
hålla den biologiska mångfald som lever där. 

2/2

Den halvcirkelformade sittgradängen i västerläge, inspire-
rad av uddens form, består av krysshamrad grå bohusgran-
it. Sittgradängen leder ned i älven för att man ska kunna 
komma så nära vattenytan som möjligt. 

Udden ligger i västerläge och har en storslagen utsikt mot 
solnedgången. Vattnets atmosfär har en stor inverkan på 
människans sinnen och låter besökaren ta in hela dess 
väsen med hjälp av syn, hörsel, doft och känsel. Det ger 
en avbrott att komma till ro och koppla av från stadens 
stressade intryck. 

I mitten av den plats där broarna möts växer det vass för 
att återkoppla till strandkantens vegetation. På den östra 
sidan in mot land följs gången av sittgradänger bestående 
av gräs med kantsten som stöd ytterst. Den nedsänkta 
grästäckta ytan ligger i lä och här !nns möjlighet för fria 
rörliga aktiviteter. Det kommer att planteras nya exemplar 
av buskar och träd som redan åter!nns på platsen, bland 
annat björk och al. Markvegetationen kräver minimal 
skötsel för att inte skapa ett allt för tuktat intryck och 
återkoppla så mycket som möjligt till strandmiljön.
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En blå planet
Vatten är en stark kraft och energikälla och har fascinerat oss 
människor i alla tider. Vi har under lång tid försökt att tukta 
vattnet men vi kan omöjligt rå på dess vilda naturkraft som 
kan krossa allt som kommer i dess väg. 
Det kan inge frid och frihet lika väl som rädsla och respekt. 
Dess nyanser är lika oförutsägbara som vädret och dess 
former varierar efter årstiderna. Trots att vi idag känner till 
mycket om dess levande organismer och uppkomst så fäng-
slar alla dess olösta gåtor oss och väcker vår ny!kenhet att 
titta under ytan.

Under ytans vision är inte att anlägga 
en plats med vild karaktär formad 
av mänsklig hand, utan att skapa 
möjligheter att framhäva vattnets 
naturliga temperament och säregna 
egenskaper. 

Den nya platsen möjliggör ett nytt 
livskraftigt "öde som för"yttar män-
niskor över gränserna. Genom att 
förstärka begreppet “staden vid älven” 
så vill vi ge göteborgarna chansen 
att lära känna sin älv och det liv den 
lever.

Ett nytt "öde skapas över gränserna i centrala Göteborg.

På sättstegen kan besökarna utläsa hur högt Göta älvs 
vattennivå kommer att stiga under de närmsta seklerna i 
efterföljd av den ökande växthuse#ekten. Även kvällstid 
kommer platsen vara en upplevelse att besöka. 


