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skisser i urval.

Norra Hamngatan 12, gestaltningen sträcker sig inom
markerat område på bilden.
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Planillustration av mitt gestaltningsförslag.
Norra Hamngatan 12.
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VAL AV PLATS
Gata: Norra Hamngatan
Adress: Norra Hamngatan 12

PROGRAMFÖRSLAG
Flöden

För de gående som rör sig utanför Stadsmuseet är
det tydligt att biltrafiken har prioriterats framför
andra färdsätt på gatan. Ingen cykelled har dragits
nära kanalen. Det finns inga inbjudande affärer
eller uteserveringar att vila blicken på. Undantaget
är Tyska bron där försök har gjorts att tillvarata
kanalrummet med uteservering på bro och brygga.
Vackra planteringar eller publika sittplatser med fina
utblickar saknas. Det är min uppfattning att gående
skyndar sig förbi, stirrar ner i marken och låter bli
att möta förbipasserande blickar. Ofta blåser det
kallt i ansiktet på klassiskt göteborgskt manér. Inget
har heller gjorts för att hejda vindens framfart. Det
finns inga naturliga mötesplatser i gaturummet.

utanför. Istället väljer barnen att
gå runt, runt för att inte uppfattas
I projektet ska möjligheter att som ensamma.
röra sig fort, långsamt och stanna
Men även om jag inte tror att arkitekten
upp erbjudas.
eller
stadsutvecklaren
kan
lösa
Det är, i mina ögon, viktigt att skilja problematik med ofrivillig ensamhet
på vad arkitektur och stadsutveckling tror jag att det i vissa fall kan vara
kan och inte kan göra. Det är min möjligt att skapa förutsättningar för
övertygelse att mänsklig aktivitet mänsklig aktivitet och värme genom
och värme inte kan åstadkommas genom hur vi organiserar staden.
stadens och landskapens organisering.
Denna uppgift är
enligt mig inte Detta görs subtilt i mitt projekt
stadsutvecklarens att lösa. För att genom att inbjuda till att röra sig
förklara mitt gestaltningsförslag långsamt genom gestaltningen, ge
tror jag att det är viktigt att möjligheter att stanna upp, att vila
tydliggöra min grundinställning i blicken på olika runmsligheter och
att möta en förbipasserandes blick.
frågan.
Jag menar att samma process är i omlopp
Jag tror inte på initiativ av typen hos oss spontant när vi promenerar
pratbänkar där det uttalade syftet i en skog och plötsligt hälsar på en
med den utformade miljön är att mötande, kanske byter några ord om
folk ska socialisera med varandra. väder och vind. I skog och natur rör
Pratbänkar är en ny idé i Göteborg där vi oss långsamt, stannar upp ibland.
specifika gula bänkar ska uppmuntra Det är svårt att veta exakt vad som
till spontana samtal. Detta genom får oss att hälsa i dessa miljöer,
att signalera med tryckt information och att undvika att göra det i andra
att här är det ok att prata med sin sammanhang, men vackra blickfång och
bänkgranne. Jag tror dylika initiativ långsammare rörelsetakt kan vara
är dömda att misslyckas på grund av några av anledningarna.
rädslan för stigmatisering. Om du som
läser denna text frågar dig själv om Jag menar alltså att...
du någon gång när du känner dig ensam
skulle vara benägen att slå dig ner Genom att möjliggöra för att människor
på en dylik bänk för att prata med en kan röra sig fort knyts gaturummet
främling skulle du förmodligen svara ihop med resenärer som fort vill
vidare till andra platser i Göteborg.
nej.

En framtida gång- och cykelbro planeras mellan
Lindholmen på andra sidan älven och Casinot som ligger
i anslutning till Norra hamngatan. I och med den
nya bron, som ämnar knyta ihop staden, väntas flödet
med gående och cyklister på Norra hamngatan att öka
kraftigt. Gatan kommer då att bli ett viktigt stråk
mellan stadens historiska stadskärna och ett växande
innovationsområde, Den nya förbindelsen ökar behovet
av att skapa ett levande gaturum.

I förskolan används ibland speciella
lekhörn där tanken är att barn som inte
har någon att leka med ska ställa sig
och vänta på att någon annan som inte
heller har det ska komma dit, Detta
istället för att behöva fråga någon
om de kan leka. Undersökningar har
visat att dessa hörn undviks då redan
små barn inte vill bli stämplade som

Norra Hamngatan är 700 meter lång och sträcker sig
mellan Packhusplatsen och Nils Ericsongatan i Göteborg.
Längs med gatan tornar historiska byggnader upp sig av
stort arkitektoniskt värde, däribland Thamska huset,
Sahlgrenska huset, och Göteborgs rådhus. Biltrafiken
utgör navet i gatan och kringgärdas av trottoarer i
sten för de gående. Färgskalan är grå. På andra sidan
gatan rör sig kanalen majestätiskt mot sitt utlopp i
Göta älv.
På adressen Norra Hamngatan 12 återfinns Ostindiska
huset där Göteborgs Stadsmuseum huserar. Museet är en
av Göteborgs viktigaste byggnader, en stark gemensam
nämnare för göteborgare. Entrén till museet är enkelt
utformad. Den utgörs av en valvad port i mörkgrönt som
besökande beträder direkt från trottoaren. Ingången
till museet har inte förstärkts annat än genom två
flaggstänger som signalerar museets betydelse samt
två banderoller som hänger från huset.

Genom att erbjuda möjligheter att
röra sig långsamt knyts platsen ihop
som en trevlig promenadsträcka från
de mer centrala delarna av staden.
Genom
att
stanna
till
skapas
möjligheterna för möten och stilla
varande i gaturummet.

FLÖDEN

Symboliska värden
pro

- Genom att ta i beaktande
hur
människor
historiskt
har samlats utanför hemmet
används ett starkt symboliskt
bildspråk för att öka känslan
av samhörighet på platsen.
I gestaltningsprojeket vill
jag låna den starka symboliken
som återfinns i lägerelden
där människor sedan urminnes
tider har samlats i ring
runt värmen som elden utgör.
I
ljuset
av
lågorna
har
historieberättandet
tagit
fart, också det en viktig
symbolik
för
ett
socialt
kontrakt
där
gemensamma
nämnare och värden skapas
vilket bör kunna realiseras
med tillgänglig scen/inbyggd
högtalare.
Lägerelden på bilden är en kamin
som drivs på bioetanol (mindre
miljö- och rökproblem).

Modernt och lekfullt formspråk
- Genom att genomgående använda mig
av ett modernt och lekfullt formspråk
som tydligt kontrasterar mot den
rådande gatubilden anser jag att
arkitektoniska mervärden skapas i
gränssnittet mellan det historiska
och moderna. I detta gränssnitt
skapas förutsättningar för kreativa
aktiviteter.

avskilja för att skapa rumsligheter
inom gestaltningen. Jag har försökt att
vara noga med att inte förstöra någon
siktlinje till och från stadsmuséet
utan istället försöka tillföra vackra
utblickar i stadsbilden.

För att skapa ett mer modernt uttryck
än cirkelns harmoniska form har jag
valt att bryta upp cirklarna med
kantigheter och oregelbundenheter.
Genom detta formspråk
och även
- Gestaltningen är en lek med cirklar. plankets naturliga ojämnheter skapas
Cirklarna överlappar bitvis varandra ett intressant uttryck.
för att skapa omslutande former där
människor hela tiden ska vara vända Till största delen har jag valt att
använda mig av trä i gestaltningen
mot varandra, aldrig bort.
I alla rumsligheter; trädäck, scenen på grund av dess formbara element
med lägerelden, entrén till museet, samt av hållbarhetsskäl. Här skulle
lekplatsen
och
planteringarna visserligen planteringar av häckar
(syns i planillustration
men ej kunna utgöra ett mer miljövänligt
med illustration) har långa bänkar alternativ men för att uppnå det
placerats ut för att åstadkomma moderna uttrycket i projektet har jag
ändå valt trä. Jag tänker mig planket
möjligheter att stanna till.
genomgånende målad i en täckande färg,
Cirkelns form används också för att kanske mörkgrönt för att smälta ihop
bitvis öppna upp och bitvis sluta om/ med accentfärgerna i stadsmuseet.

Förstärka Stadsmuseets varande
- I viss mån bör projektet utvidga Göteborgs stadsmuseums
varande utomhus och därav förstärka en känsla av vårt
Göteborg för alla göteborgare.
Jag tänker mig att detta sker genom att skapa en
publik social arena (rumsligheten med kamin och
läktare, se bilden till vänster ovan) som kan lånas
av museet och andra aktörer och bidra till kulturella
utomhusaktiviteter. På den andra sidan av läktaren,
där planket skapar en sluten vägg, kan museet nyttja
utrymmet till att skapa en permanent utomhusutställning.
Detta görs också genom att stärka entrébilden så som
i illustrationen ovan, där passagen till museét är
i sten och de omgivande fälten är gräs. Alla träd i
gestaltningen är köksbärsträd.

Knyta samman stad och vatten
I mitt gestaltningsprojekt vill jag skapa
sociala arenor och naturliga mötesplatser i
gaturummet mellan kanalen och museet. Ett av
sätten jag väljer att göra detta på är att ta
tillvara kanalens potential som rumslighet genom
trädäcken.
Projektet eftersträvar att både ta hänsyn till
möjligheterna som skapas av närheten till vatten
(kanalen) samt av den potentiella samlande kraften
som Göteborgs stadsmuseum kan vara.

Föränderlighet
Gestaltningen svarar mot årstidernas föränderlighet
genom att blomsterarrangemang skänker skönhet
sommartid (prickiga områden på illustrationerna),
Ett nät av ledljus i planket skapar stämning
och ljus i mörkret under vinterhalvåret, likaså
bioetanolkaminen. En inbyggd högtalare i planket
bidrar till ljud och musik kan spelas året om,
Träden som planteras är köksbärsträd som skänker
glädje vår och sommar.

