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Nu tar vi de 
första stegen  
från ord till 
handling.
Uppdraget från kommunfullmäktige är att vidarebearbeta 

 jubileumsplanen för Göteborgs 400-årsjubileum. Vi har 

därför tagit fram en utvecklad jubileumsplan för 2013–2014. 

I vårt svar beskriver vi vad vi börjar med, när och hur vi kan 

förverkliga de projekt som föreslås i arbetsplanen och vem 

som kan vara ansvarig. 

Den utvecklade jubileumsplanen har tagits fram 
i samverkan med det nybildade 2021-samrådet. Det 
består av ansvariga inom Stadsbyggnadskontoret, 
Kulturförvaltningen, Park- och Naturförvaltningen, 
Trafikkontoret, Stadsdelsförvaltningarna genom 
 Stadsdelsförvaltningen Angered, samt Göteborg & Co.

Vi utgår från mål, vision och teman som beslutats 
av kommunfullmäktige. Det handlar om att använda 
400-årsjubileet som en katalysator för att vidare-
utveckla  Göteborg och regionen. Att vara en stad som 
är öppen för världen, där invånarna känner delaktighet, 
stolthet och framtidstro. Och att vi gemensamt tar 
sikte på att bli en modig förebild för hållbar tillväxt.  

Under 2013–2014 rekommenderar vi ett tjugotal 
förstudier för att de föreslagna jubileumsprojekten  
skall kunna genomlysas och prövas innan de påbörjas 
på riktigt. Några kan synliggöras genom publika 
 aktiviteter exempelvis i Stora Hamnkanalen. Dessutom 
dras riktlinjer upp för det fortsatta arbetet, samt för 
organisationen och kommunikationen av 400-årsfi-
randet. Det gäller att behålla det stora engagemanget 
kring jubileet där tusentals göteborgare redan deltagit 
och där staden, akademin, näringslivet och föreningar 
aktiverats. Återkoppling sker redan  under våren med 
de perspektivgrupper som medverkat  i processen. Vi 
fortsätter också att samverka med pågående stadsut-
vecklingsprojekt, exempelvis Älvstaden. 

Mycket görs redan inom staden. Vi utgår från det 
som redan finns och lägger till något extra som ger 
lyskraft, sticker ut och ger ett internationellt avtryck – 
en jubileumsdimension. Att hela staden samlas kring 
en meningsfull uppgift varje år fram till 2021 innebär att 
vi håller processen levande och kan åstadkomma mer 
än ett jubileum.    

En förutsättning är att avsätta resurser för att 
 möjliggöra ett fortsatt brett engagemang i syfte 
att uppfylla mål och vision för Göteborg 2021. 
Den  fortsatta utvecklingen avgörs av utfallet av de 
 rekommenderade förstudierna och en årlig rev idering 
 samordnas med stadens budgetprocess.

Låt oss nu gemensamt fortsätta arbetet på väg till 
 Göteborgs 400-årsjubileum.

Camilla Nyman
tf VD, Göteborg & Co                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
   

                                           

PS. Arbetsplanen med möjligheter på väg 
till  Göteborgs 400-årsjubileum finns även att 

läsa på goteborg2021.com, där dialogen 
om Göteborg 2021 fortsätter.   
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Vision och mål   
för Göteborg 2021.
Kommunfullmäktige har beslutat att 

arbetsplanen  med vision, mål, teman och 

 föreslagna jubileumsprojekt blir utgångs-

punkten i det fortsatta arbetet.

En vision         

År 2021 är Göteborg internationellt känd som en 
 modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, 
öppen och inkluderande stad där alla invånare känner 

mening och delaktighet.

Arbetsplanens 
 jubileumsprojekt                                                             
Planen innehåller 45 projektförslag som pekar mot 
visionen.  De utgör essensen av den idéskörd som 
 framkommit från alla inblandade i sju perspektiv-
grupper, förvaltningar och bolag, samverkansprojekt 
och allmänhetens idéer. 

Vad är ett 
jubileumsprojekt?                                                                                                                                    
1)  Ett av de föreslagna projekten i arbetsplanen,   
 vilket är ett resultat av den gemensamma viljan.              

2)  Ett redan planerat projekt som blir något extra, tack  

 vare den lyskraft som jubileumsdimensionen ger. 

3)  Något helt nytt som kommer fram på resan mot 2021.                                       

Kommunfullmäktiges beslut 120906 
enligt kommunstyrelsens förslag 
1. Kommunfullmäktige antar struktur, vision, mål och teman för stadens 400-årsjubileum i enlighet   
 med vad som redovisas i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

2.  Kommunfullmäktige ställer sig bakom ”Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan”  
 i enlighet med bil 1, som utgångspunkt för den fortsatta planeringen av stadens 400-årsjubileum.

3.  Kommunfullmäktige uppdrar åt Göteborg & Co att vidarebearbeta planeringen för stadens 400-årsjubileum  
 i enlighet med vad som redovisas under rubriken ”Förslag från Göteborg & Co till fortsatt arbetsprocess  
 och stadsledningskontorets  bedömningar” i stadsledningskontorets tjänstutlåtande. 
  ”Göteborg & Co föreslås få ett förnyat uppdrag som innebär att i   samråd med stadsledningskontoret och  
 övriga berörda förvaltningar och bolag ytterligare bearbeta och bereda ”symbolprojekt” och ”idéer/aktiviteter”  
 som redovisas i Arbetsplanen. En del i beredningsarbetet blir att initiera ett antal förstudier. Syfte med det för 
 nyade uppdraget är att efter årsskiftet kunna redovisa en konkretare jubileumsplan som är tidsatt, kostnadsbe 
 räknad och där ansvarig för åtgärden alternativt genomförandet finns angiven”. Den koordineringsfunktion som  
 finns etablerad för Västsvenska paketet bör vara delaktig i Göteborg & Co´s förnyade uppdrag.”

4. Kommunfullmäktige uppmanar berörda nämnder och styrelser att biträda Göteborg & Co i uppdraget enligt  
 punkt 3 ovan och beakta ”Möjligheter på väg till Göteborgs 400-årsjubileum. Förslag till arbetsplan” i sitt fortsatta  
 planerings- och genomförandearbete. 

Mål                                                                                                                                 

Göra ett internationellt avtryck genom att arbeta för att 
Göteborg blir en stad där invånarna trivs och känner 
delaktighet, stolthet och framtidstro.

Bli en modig förbild för hållbar tillväxt genom att 
 uppfylla och överträffa redan beslutade mål.

Vidareutveckla Göteborg och den omgivande 
 regionen genom bred samverkan med stadens 
nämnder  och  bolag samt lokala, regionala, nationella 
och  internationella aktörer.   

Engagera hela staden i firandet genom att bjuda in till 
fortsatt öppen dialog där alla generationer kan delta.

Stärka bilden av Göteborg genom effektiv 
 komm unikation och marknadsföring.

Tre teman  
Nära vatten, Bygga broar, Öppna rum.  Våra tre 
 teman är baserade på den gemensamma viljan och 
 pekar mot visionen. De inbjuder till medverkan hela 

vägen till 2021.

Vägledare för    
jubileumsdimensionen
Vägledarna används som hjälp på vägen inför 
planering  och genomförande av projekt och idéer 
kopplade till  jubileet. Genom att tillämpa dem tillförs en 
extra  dimension – jubileumsdimensionen – som leder 

till att vision och mål för Göteborg 2021 uppfylls.

 1)  Öppen dialog.                                                                                                                   

 2)  Tänk unikt – gör ett internationellt avtryck.

 3)  Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i   
 handling.  

 4)  Börja nu!                                                                                                                                              

     (läs mer i Arbetsplanen med möjligheter på väg till Göteborgs  

 400-årsjubileum på www.goteborg2021.com)          
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Innehåller en tidslinje för tiden fram till jubileet, 

handlingsplan för 2013, underlag för 2014 

och ett scenario för 2015–2021.

När 
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Tidslinje    
2012-2021.

201420132012 20182015 20192016 20202017
2021

Vägen till 2021 är lika viktig som själva jubileumsåret. Här 

presenteras en tidslinje med några tänkbara jubileumsprojekt, 

som milstolpar längs vägen till Göteborgs 400-årsjubileum. 

Varje år fokuserar på ett speciellt område, vilket skapar något 

att samlas kring, att visa upp och kommunicera. På så sätt 

kan processen hållas levande varje år fram till 2021.

Beslut kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige.
Nytt uppdrag med arbetsplanen  
som utgångspunkt.

Milstolpar 

• Utvecklad jubileumsplan
 – förstudier och organisation
• Stora Hamnkanalen
• Kunskap Göteborg
• De gröna oasernas Göteborg

Möjliga milstolpar

• Rum för ungt inflytande
• Musikens och kunskapens   
 Gothia Cup
• Volvo Ocean Race
• Älvstaden 

Möjliga milstolpar

• Fira alla kulturers högtider
• Göteborgs kulturkalas 10 år
• Euroskills 2016

Möjlig milstolpe

• Blå och gröna stråk Möjliga milstolpar 

• Labb för framtidens samhälle
• Entreprenörscentrum

Möjliga milstolpar

• Göteborgarna öppnar staden för världen   
 och bjuder in till 400-årsjubileum 
• Nya broar 
• RiverCity 2021
• VM i friidrott
• Jubileumsparken i Frihamnen

Möjliga milstolpar

• Programkommitté bildas
• Älvstaden
• Jubileumsparken tar form
• Volvo Ocean Race 

Möjliga milstolpar

• Firandet tar form 
• Den nya Götaälvbron 

Möjliga milstolpar

• Utvecklad organisation 
 – fortsatta förstudier
• Vatteninstallation
• Havsfestival
• Stora Hamnkanalen

2015
Av och 

med unga
 

2016
Kultur

2017
Grön och 
skön stad 

2018
Go global

 

2019
Kunskap och 
upplysning

2014
Vatten och
 skärgård

  

2012
Visionsåret

2013 
Startskott

2021
Göteborg
 400 år! 

2020
Hållbart 
växande
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Under 2013 går vi från ord till handling. 

Tillsammans  med stadens förvaltningar och bolag i 

2021-samrådet,  har vi skapat en handlingsplan och 

en organisation för att sätta igång jubileums arbetet. 

Ett tjugotal projekt prövas och ett  antal jubileums-

aktiviteter synliggörs och kommuniceras.   e dollat-

quam et veriandit.

Handlingsplan 
2013.

2014 20182015 20192016 20202017
2013

2021

Nu går startskottet
Jubileumsorganisationen samordnar förstudier och 
 publika projekt. En mobil enhet öppen för dialog, 
 möten och samtal används i ett första steg för att 
kunna nå ut i hela staden. En fysisk plats sökes i 
 anslutning till existerande verksamhet för att visa 
 stadens utveckling och kommunicera vad som   
händer inom Göteborg 2021. 

Under året tas en jubileumsmärkning fram och förut-
sättningarna undersöks för en jubileumsfond. Ett 
system skapas för att på sikt möjliggöra ansökan  om 
mindre belopp som en 2021-start – för att förverkliga  

egna idéer.

Förmedla det som sker
Mycket sker tack vare kraftsamlingen och ett exempel 
är Kulturförvaltningens engagemang inför 400-års-
firandet, som bland annat innebär en planerad flytt 
av konsthallen. Ett annat exempel är det nya årligen 
återkommande Jubileumsloppet genom staden, som 
synliggör stadens utveckling. Vissa planerade och 
pågående projekt får också en jubileumsdimension. 
Det innebär en extra lyskraft och ett unikt uttryck som 
har möjlighet att ge ett internationellt avtryck.  Ett 
 exempel kan vara den nya Götaälvbron som ges en 
unik utformning. Det blir en bro att vara stolt över, som 

ökar stadens attraktionskraft. Det blir mer än en bro.

Jubileumsprojekt prövas
Ett tjugotal jubileumsprojekt från arbetsplanen tar 
 steget från idé till koncept och prövas i förstudier.  
Varje projekt har en ansvarig aktör och flera 
samverkanspartners.  En eller flera stadsdelar finns 
representerade för att säkerställa ”hela-staden- 
 perspektivet”. En tro värdig genomlysning och prövning 
görs. Målet med förstudierna är att få fram besluts-
underlag med en kostnadsbild för fortsatt inriktning och 

utformning av projekten. 

Synliga aktiviteter
En tydlig startsignal är det interaktiva konstverket 
 Humörfyren, som tillfälligt placeras i Frihamnsområdet 
för att sätta ljus på jubileumsarbetet. Fyren aktiveras 
genom en app och signalerna varierar beroende på 
 vilket ”humör” användaren anger.

Följande projekt synliggörs genom publika aktiviteter, 
där existerande plattformar används som skyltfönster:  

Stora Hamnkanalen blir platsen för en publik aktivitet, 
som exempelvis en vatteninstallation i augusti under 
Göteborgs kulturkalas. Under Julstaden Göteborg 
görs en ljusinstallation som en del av programmet.   
Planerna för det fortsatta arbetet med renovering av 
kajer med mera kommuniceras.

Kunskap Göteborg bildar en förening, en veten-
skaplig  kommitté samt ett kansli för projektet och 
berättar om möjligheten att söka  anslag. Kanske delas 
även det första bidraget ut för att forska kring Göte-
borgs historia, nutid och framtid.

”Välkommen till Göteborg” är det första steget för 
att skapa mer välkomnande entréer till Göteborg. 
Infartsskylten kan placeras innan Angered så att hela 
staden inkluderas.

Den gröna berättelsen börjar med att synliggöra 
och utveckla Göteborgspriset för hållbar utveckling i 
 samverkan med prisets aktörer.

De gröna oasernas Göteborg genomför en publik 
aktivitet med plantering i samband med stadsdels-
evenemang i den blivande Angereds stadspark under 
hösten. Det markerar satsningen på grönska och fler 

parker i hela staden.
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Budgetunderlag 
2014.
Här följer förslag till fortsättning och utveckling av 

 jubileumsarbetet.  Målet är att komma igång med 

 genomförandet av fler  projekt, samt att påbörja fler    

förstudier. Utfallet av de förstudier som genomförts under 

2013  avgör  vilka  jubileumsprojekt som kan  genomföras  

under året.  Ett  tiotal nya förstudier rekommenderas  och ett 

nytt  budgetunderlag för 2015 tas fram. Under 2014 tar vi  

sikte på Vatten och skärgård som kommunikativt grepp. llat-

quam et veriandit.

Vatten och      
skärgård i fokus
Jubileumsorganisationen kan förstärkas ytterligare 
under året. Att 2014 tar sikte på Vatten och skärgård 
kan innebära att många projekt som påbörjas  och 
 genomförs har koppling till temat Nära vatten. 

Stadens vatten synliggörs och i Stora Hamnkanalen 
fortsätter utvecklingen med nästa steg, som tagits 
fram i förstudien under 2013. Kajerna förstärks och 
kanske sjösätts den första båten i samband med 
 Göteborgs kulturkalas i augusti? Andra projekt 
inom tema Nära vatten får också publika aktiviteter, 
beroende  på resultaten av förstudierna. Kanske invigs 
den första centrala  tillfälliga badplatsen i Frihamnen? 
 Någon verksamhet kanske även etableras i en av 
stadens kanaler.

Skärgården kan bli mer tillgänglig exempelvis genom 
en tvärförbindelse mellan öar i norra och södra 
skärgården. Den första havsfestivalen kan arrang-
eras och i anslutning till den förmedlas kunskap om 
havets resurser, fisk och skaldjur, berättelser om 
havet och kunskap om vatten som hållbar resurs. En 
vattenlek  kan bli synlig i staden och kanske också en 
 ”regninstallation” tar plats som ändrar skepnad efter 
det regn som faller.  Ett inbjudande skyltprogram  kan 
påbörjas, där skyltar på flera språk hälsar dig välkom-
men och förmedlar några berättelser om  hamnstaden 

Göteborg.

Planering av Jubileums-
parken påbörjas
Under 2014 kan jubileumsträd planteras runtom i 
staden. Den planerade Jubileumsparken påbörjas 
med en internationell arkitekttävling och en tillfällig 
installation kan göras inför Volvo Ocean Race 2015.  
Barn, unga och vuxna engageras också i skapandet 
av parken, vars utformning beror på utfall av förstudie 

och tävling.

Labb för     
framtidens samhälle
Jubileumsprojektet Labb för framtidens samhälle kan 
ta form och kommer att anta någon av de stora sam-
hällsutmaningarna som Göteborgs står inför. Kanske 
fler bostäder för unga? Forskare och praktiker möts 
över gränserna för att komma med förslag och idéer 
som testas i praktiken. Utformningen av labbet avgörs 

av den förstudie som gjorts 2013.

Ett pågående arbete
Fler och fler aktörer kan involveras, nya projekt kan 
 tillkomma under året och internationella nätverk och 
organisationer aktiveras. Vissa planerade och pågåen-
de projekt kan också få en extra jubileums dimension, 
för att kunna bli något mer än det planerade.  Det 
innebär en extra lyskraft, ett unikt uttryck som har 

möjlighet att ge ett internationellt avtryck.  

           

201820152013 20192016 20202017 20212014
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Scenario   
2015–2021.
Jubileumsarbetet utvecklas ständigt inför kommande 

år, förslagsvis enligt arbetsplanen för Göteborg 2021. 

En årlig revidering och avstämning samordnas med 

stadens budgetprocess.

Ett fortlöpande   
arbete i hela staden
Förstudier för återstående projekt kan starta och 
nya projekt kan tillkomma, beroende på utfall av 
tidigare prövningar. Både arbetsplan och idébok 
beaktas i arbetet, liksom nytillkomna förslag från 
idébanken.   Liksom vid 300-årsjubileet för snart   100 år 
sedan  kommer många  aktörer att behövas för att 

 åstadkomma ett  internationellt avtryck. 

Samverkan    
och engagemang
Betydande investeringar kommer att behövas 
för  stadens jubileumssatsningar under perioden 
2015–2021. Investeringsbehoven fås fram genom 
utfallet av de föreslagna förstudierna. Fler finans-
ieringsmöjligheter kan utvecklas genom inbjudan till 
näringslivet,   samverkan med regionen, EU-projekt, 
andra  internationella samarbeten och nya former som 

 exempelvis crowd funding. Organisationen förstärks 
med expertis inom dessa områden beroende på 
utfallet  av den förstudie om finansering som genom-
förts. Många projekt  kanske kan förverkligas tack vare 
de mindre belopp som utdelas genom 2021-starten. 
Hela staden är engagerad i planering och projekt över 

hela Göteborg.

Programplanering för   
jubileet 2021
Under 2018 kan programplaneringen för själva 
 jubileumsåret komma igång på allvar, och många 
internationella gästspel och akter planeras i samverkan  
med stadens och regionens kulturaktörer. Och inför 
 jubileumsåret kan allt fler projekt färdigställas.  Ett 
exempel är att den planerade Jubileumsparken i 
 Frihamnen tar form och blir juvelen i kronan för de 
gröna oasernas  Göteborg, som påbörjades med 

 aktiviteten i Angereds stadspark under 2013. 

201820152013 2014 20192016 20202017
2021
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Här berättar vi hur jubileumsarbetet kan  organiseras 

och vem som ansvarar för varje projekt.

Hur 
och vem
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KS/KF

Stadsledningskontoret
Koordineringsfunktion

Förstudiegrupp
Ansvarig för respektive

förstudie

Kommunikationsgrupp
2021-samrådets kommunikationschefer

Strategisk
referensgrupp
Näringsliv, akademi, 

stad/region

2021-samrådet

Samverkan
förvaltningar och 

bolag (FoB)

Göteborg & Co
”Jubileumsstab”

leda, samordna och 
kommunicera

Jubileums-
organisation.
Efter beslutet i kommunfullmäktige i september 2012 
gavs ett nytt uppdrag till Göteborg & Co. Det innebar 
att arbeta fram ett mer detaljerat förslag som bygger 
på de projekt som föreslås i  arbetsplanen. 

Göteborg & Co har valt att ta sig an uppdraget genom 
att bilda ett 2021-samråd för att ta fram en utvecklad 
jubileumsplan för de första åren på väg till Göteborgs 
400-årsjubileum. I ett första skede tar staden ett 
samlat grepp för att därefter åter bjuda in till bred 
samverkan.

I 2021-samrådet ingår ledningen inom Stadsbygg-
nadskontoret, Kulturförvaltningen, Park- och Natur-
förvaltningen, Trafikkontoret, Stadsledningskontoret, 
Stadsdelsförvaltningarna representerade av Stadsdels-
förvaltningen Angered och Göteborg & Co.                                                                                                                                             

Göteborg & Co drar också upp riktlinjer för den fortsat-
ta organisationen och kommunikationen av 400-årsfi-
randet, och föreslår att organisationen utvecklas vidare 
i nästa steg för att även engagera näringsliv, akademi, 
föreningsliv och medborgare. Under 2013 påbörjas 
ett antal förstudier och för 2014 rekomenderas fler 
 förstudier för att de föreslagna projekten ska kunna 
förverkligas och kommuniceras. Därför  föreslås vi att 
en förstudiegrupp och kommuni kationsgrupp skapas 
och på sikt även en strategisk  referensgrupp samt 
hantering av finansiering, inter nationella kontakter med 
mera.  Även den politiska referensgruppen kan åter 
aktiveras.

Ambitionen är att bygga vidare på processen för 
 Göteborg 2021 och fortsätta den öppna dialog som 
varit utmärkande för jubileumsarbetet. 

År 2018 föreslås att en programkommitté etableras 
som hanterar detaljplaneringen av själva jubileumsåret.

2021-samrådet består av:                                                                                                                                            

Helena Bjarnegård, Park- och Naturförvaltningen
Agneta Hammer, Stadsbyggnadskontoret
Solveig Adolfsson, Stadsledningskontoret
Birgitta Hellgren, Trafikkontoret
Björn Sandmark, Kulturförvaltningen
Thomas Segenstedt, SDF Angered
Lars-Bertil Ekman, SLK, Koordineringsfunktionen
Ulf Högberg, SLK, Stadsledningsstaben
Björn Johansson, SLK, Stadsledningsstaben
Helena Mehner, SLK, Kommunikation
Therese Brusberg, Göteborg & Co, Göteborg 2021
Anna Forsgren, Göteborg & Co, Göteborg 2021
Camilla Nyman, Göteborg & Co, sammankallande 
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Organisation & 
Kommunikation.

Jubileums  organisation
Under 2013 fortsätter Göteborg & Co leda, samordna  
och kommunicera det arbete som nu tar en mer 
konkret form. Jubileumsstaben fungerar som spindeln 
i nätet för jubileumsarbetet. Staben sammankallar, ger 
övergripande information om  Göteborg 2021 till de 
 ansvariga aktörerna  inför start av förstudier.  Kunskap  
om vision och mål, jubileumsdimensionen  och 
vägledarna förmedlas. Förstudierna följs genom regel-
bundna avstämningar och staben berättar om utveck-
lingen via den etablerade kommunikationsplattformen.  
Publika aktiviteter samordnas och kommuniceras. 
Bugdetunderlag  för kommande år tas fram tillsam-
mans med 2021-samrådet.    

Ansvarig: Göteborg & Co.                                                                                                                            
Samverkan: I bred samverkan med stad, akademi, 

näringsliv, organisationer, föreningar, medborgare.   

Kommunikations-
plattform 
Kommunikationsplattformen utvecklas med start 2013 
och får en tydlig roll i stadens övergripande kom-
munikationsstrategi. Processen för Göteborg 2021 
och riktningen hålls levande genom att berätta vad 
som sker och planeras inom ramen för jubileet. Ett 
första steg i samband med utformningen av en grafisk 
identitet är att ta fram en jubileumsmärkning som 
synliggör jubileumssatsningar på väg till 2021. Arbetet 
med en digital plattform/jubileumsportal påbörjas som 
en vidareutveckling av den befintliga webbportalen 
(goteborg2021.com). Gestaltningen samordnas med 
de planer för visualisering av stadens utveckling som 
Stadsbyggnadskontoret diskuterar genom verktyget 
Min stad. Fortsatt samverkan sker även med andra på-
gående parallella processer som bland annat Älvstaden.

Ansvarig: Göteborg & Co.                                                                                                                                              
Samverkan: Stadsledningskontoret, Stadsbyggnads-
kontoret, Trafikkontoret, Kulturförvaltningen, Park – 
och Naturförvaltningen, Stadsdelsförvaltningar.

                

                                                                                         

Fysisk mötesplats
En mobil enhet används i ett första steg för att nå ut i 
hela staden. Lämplig fysisk plats/Jubileumspaviljong 
etableras på sikt, med mål att synliggöra arbetet och 
möjliggöra fortsatt dialog, möten och samtal. Plattfor-
men placeras i anslutning till existerande verksamhet,  
exempelvis som komplement till Älvrummet eller i 
anslutning till Kulturförvaltningen/ Stadsmuseet där 
stadens utveckling kommuniceras.  Samordning sker 
med parallella projekt som Älvstaden,  med flera.

Ansvarig: Göteborg & Co.                                                                                                                                              
Samverkan: Stadsbyggnadskontoret, Stadslednings-
kontoret, Kulturförvaltningen, Älvstranden Utveckling 

AB, Stadsdelsförvaltning.                                                                                                       

Jubileumsfond  
och finansiering                                                                                                                                    

Med start 2013 undersöks förutsättningarna för en 
jubileumsfond som ger möjlighet att kunna bjuda in 
och aktivera fler aktörer längre fram i tiden. Format och 
kriterier skapas för att möjliggöra ansökan om mindre 
bidrag för att förverkliga idéer – 2021-starten. Det 
ger ständigt nyheter och är ett sätt att engagera och 
 motivera medborgare till medskapande. En  förstudie 
kring internationell finansiering av Internationella 
enheten rekommenderas som ett sätt att kartlägga 
EU-medel med mera.                                                                           

Ansvarig: Göteborg & Co.                                                                                                                                              
Samverkan: Stadsledningskontoret.
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Process för 
förstudier.
Alla projektförslag från arbetsplanen för Göteborg  

2021 skall bearbetas ytterligare.  De flesta behöver  

en inledande förstudie vilket innebär att göra en 

trovärdig genomlysning  och prövning.  Förstudierna  

skall resultera i ett  beslutsunderlag för fortsatt 

inriktning av projekten.  Genomlysningen  under-

lättar  beslut om fortsättning,  sammanslagning med 

liknande projekt eller avveckling. En detaljerad 

processplan för förstudier  utarbetas under våren.                                                                                                                    

Förutsättningar 
Utgå från övergripande vision, mål och teman för 
Göteborg 2021, samt målbild för det jubileumsprojekt 
förstudien avser. Använd arbetsplanen för Göteborg 
2021 som redskap. Även boken med allmänhetens 
idéer kan fungera som inspirationskälla. Beakta väg-
ledarna för Jubileumsdimensionen: Öppen dialog, Tänk 
unikt, Hållbarhet i handling och Börja nu.   (Se arbets-
planen med möjligheter på väg till Göteborgs 400-års-

jubileum, goteborg2021.com.)   

Start                    

Jubileumsorganisationen sammankallar till ett inle-
dande möte och ger övergripande information om 
Göteborg 2021, samt presenterar målbilden för det 
specifika jubileumsprojektet till ansvarig aktör inför 
förstudiernas start. Ansvarig aktör kallar sedan till möte 
med olika samverkanspartners och avstämningar görs 
löpande med jubileumsorganisationen.

Analys    

Definiera det aktuella projektet och dess målformu-
lering. Identifiera befintliga och tänkbara aktörer, 
ansvarig och samverkanspartners. Behöver fler 
medverka? Kartlägg intressenter och vad som redan 
görs inom området, exempelvis befintliga planer som 
miljöprogram, översiktsplan, stadsmiljöpolicy, kultur-
satsningar med mera. Formulera behov av åtgärder 
och ta fram tid- och projektplan. Beräkna kostnader 
och investeringsbehov och visa även på ekonomiska 
mervärden eller nyttor (cost/benefit sammanställning). 
Ta fram budget för delprojekt på väg mot 2021, samt 
själva jubileumsåret och diskutera möjlig finansiering. 
Diskutera koppling till planerad årlig tematisering att 
samlas kring, som exempelvis Vatten och skärgård 
2014. Utvärdera efter prövning utifrån övergripande 

vision och mål för Göteborg 2021.                                                                                                

Summering/rapportering                                                                                                                                     
                                                                                                                      
Rekommendera fortsatt utveckling (eller bordläggning/ 
avveckling) och tänkbar framtida projektägare. 
 Sammanställ i rapport som beslutsunderlag för  
fortsatt arbete/budget. Skicka rapporten till  
Jubileums organisationen.

Bedömning /beslut 
Presentera rapport för 2021-samrådet som fattar 
 beslut om rekommendation för fortsatt inriktning.

Förutsättningar

Analys

Summering
/rapportering

Bedömning
/beslut

Start
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Tema Jubileumsprojekt
Förstudie

2013
Förstudie

2014 Ansvarig Samverkan Projektbeskrivning

Nära vatten 1 Stora Hamnkanalen √ √ TVS Kultur, SBK, TK, P&N, SDF,G&Co, Higab, Innerstaden, VHK Sid. 34

2 Bada mitt i stan √ ÄUAB P&N, SBK, IoFF, SDF, GotEvent Sid. 34
3 Världens bästa stad när det regnar √ BRG SBK, GU, HoV, KoV, Kultur, SDF Sid. 35

4 Fler kanaler som
vattenvägar √ SBK TK, P&N, NL, G&Co, SDF Sid. 35

5 Tillgänglig skärgård √ G&Co SDF, VT, Öckerö, Bohuslän Sid. 36
6 Vattnet som hållbar resurs √ KoV Gryab, MF, HoV, GU, SDF Sid. 36
7 Vattenkonst/vattenlek √ P&N Kultur, SDF, KoV, SBK Sid. 37
8 Havets historier √ Kultur Maritiman, G&Co, Higab, SDF Sid. 37
9 Havets frukter √ G&Co Higab, Wstam, Sv. Handel, SDF Sid. 37

Bygga broar 1 Blå och gröna stråk √ √ TVS P&N, Kultur, TK, SBK, FK, ÄUAB, SDF Sid. 40

2 Musikens och kunskapens Gothia Cup √ G&Co SDF, Kultur, El Sistema, IoFF Sid. 40

3 Kunskap Göteborg √ Kunskap
Gbg GU, CTH, Kultur, G&Co, Stiftelser, SDF Sid. 41

4 Göteborg berättar √ G&Co Sid. 41

Utmärkta hus √ Higab Kultur, SBK, G&Co, NL, SDF

5 Linbana √ TK SBK, SDF Sid. 42

6 Välkommen till Göteborg √ G&Co TV, TK, SBK, FK,P&N, TVS, SDF Swedavia, Jernhusen Sid. 42

7 Den gröna berättelsen √ MF BRG, VHK, SDF Sid. 43

Göteborgspriset √ G&Co Göteborgsprisets aktörer

8 Fira alla kulturers högtider √ Kultur SDF, SLK, Föreningar Sid. 43

Öppna rum 1 Labb för framtidens samhälle √ √ G&Co SBK, GU, CTH, SDF, VHK, BRG, Mistra, SP, Universeum, SR Sid. 46

2 Rum för ungt inflytande √ Kultur SDF, SLK Sid. 46

3 Tillåtande oaser √ BRG SBK,FK, Kultur, G&Co, VHK,ÄUAB, SDF Sid. 47

4 Jubileumspark i Frihamnen √ √ SBK P&N, Kultur (RUI ), ÄUAB, SDF Sid. 47

5 Demokraticenter √ GU SDF, SLK, KoM, SR Sid. 48

6 De gröna oasernas Göteborg √ √ TVS MF, FK, SBK, P&N, SDF, ÄUAB, bostadsbolag, projekt Stadsjord Sid. 48

7 Entreprenörscentrum √ BRG G&Co, VHK, GU, CTH, SDF Sid. 49

8 Fler träd i staden √ P&N SDF, G&Co Sid. 49 

Förkortningar 
BRG = Business Region Göteborg                                                                                                                                         

CTH = Chalmers    

GU = Göteborgs universitet     

Tabellen visar vilka förstudier på 

Jubileumsprojekt från arbetsplanen 

som föreslås 2013/2014. 

FK = Fastighetskontoret      

G&Co = Göteborg & Co

HoV = Havs- och Vattenmyndigheten

IoFF = Idrott- och föreningsförvaltningen

KoM = Konsument och medborgarservice

KoV = Kretslopp och Vatten                                                                                                                                           

Kultur = Kulturförvaltningen

MF= Miljöförvaltningen 

NLG = Göteborg & Co Näringslivsgruppen

NL = Näringsliv

P&N = Park- och Naturförvaltningen

RUI = Rum för ungt inflytande

SBK = Stadsbyggnadskontoret

SDF = Stadsdelsförvaltningar 

SLK = Stadsledningskontoret

SP = Science Centers och Science Parks

SR = Social Resursförvaltning   

TK = Trafikkontoret 

TV = Trafikverket 

TVS = Trygg, vacker stad                                                             

UNO = Utveckling i Nordost   

VHK = Västsvenska handelskammaren  

VT = Västsvenska turistrådet                                                            

Wstam = Wallenstam       

ÄUAB = Älvstranden Utveckling AB

Förstudier      
– sammanställning.
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Här beskrivs de jubileumsprojekt där förstudier  

påbörjas 2013 samt rekommenderas 2014 

  – uppdelat  på våra tre teman. De återstående 

projekten från arbetsplanen listas separat.

Vad 



Ett naturligt tema eftersom Göteborg är en 

stad präglad av vatten och många idéer 

har det gemensamt. Vi vill komma nära 

stadens vatten. Vattnet har flera delar. Dels 

kontakten med havet, skärgården, hamnen, 

 sjöarna, älven och kanalerna. Dels regnet. 

Det regnar en hel del i vår stad. Och det är 

inget problem. Det är en fantastisk resurs. 

Nära 
vatten.

Vad  30  Vad  31
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Reviderad målbild 2021: En ny historisk 

mötesplats skapas genom ett levande 

kanalstråk mitt i staden, med båtar och 

pråmar som förr. Stora Hamnkanalen 

kopplas till det historiska området runt 

Kronhuset och det sammanhängande  

hamnstråk som bildas från Röda Sten 

i väst via Skeppsbron, Operan och 

 Kanal  torget till Gullbergs Strandgata i öst.

Handelskammaren.

Reviderad målbild 2021: Badplatser 

mitt i stan ger den närhet till vatten som 

många önskar. Arkitektur och belysning 

gör dem till vackra platser med kaféer, 

picknickytor och grillplatser i direkt 

anslutning. De är tillgängliga för alla.                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      

                                                                 

1. Stora    
Hamnkanalen.

2. Bada mitt   
i stan.

                                                                                                                                              
  Förstudien startar 2013 och fördjupar den 

kartläggning  som påbörjats under ledning av Kultur-
förvaltningen. En åtgärdsplan formuleras och kostnader  
beräknas för förstärkning av kajer, muddring,  trafik-
begränsning, utveckling av innehåll med mera. Under 
 Göteborgs kulturkalas 2013 sker en publik aktivitet, 
som exempelvis en vatteninstallation, och området 
markeras som ny arena. Under Julstaden Göteborg 
i december 2013 görs en ljusinstallation. Staben ska 
berätta  om vad som sker och planeras med kajer, 
 båtar i kanalen  och så vidare. Arbetet fortsätter 
 beroende på utfall, men någon publik aktivitet äger 

rum även 2014.

Ansvarig: Trygg, vacker stad.                                                                                                                                    
Samverkan: Kulturförvaltningen, Trafikkontoret,   
Park- och Naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret,  
Göteborg & Co, Higab, Innerstaden, Västsvenska  

Handelskammaren, Stadsdelsförvaltning.     

                                                                                                                                             

   Förstudien startar 2013. Möjligheten till flera 
 centrala bad, både hamnbassänger/pooler och 
 ”vanliga friluftsbad” utreds. Beakta stadens redan 
pågående arbete med bad. I första hand den centralt 
placerade temporära badplatsen i älven vid Frihamnen 
och på sikt även vid Skeppsbron. Någon publik aktivitet  
sker under 2014, med fokus Vatten och skärgård.             

Ansvarig: Älvstranden Utveckling AB.                                                                                                                                      
Samverkan: Stadsbyggnadskontoret, Idrott- och 
Föreningsförvaltningen, Park- och Naturförvaltningen, 

GotEvent, Stadsdelsförvaltning.                                                                              

Reviderad målbild 2021: Regnet, som 

är något vi måste förhålla oss till genom 

klimatförändringar, görs till tillgång och 

attraktion. Kunskap  förmedlas med 

ett unikt koncept som visar hur vi gör 

saker på vårt eget sätt. Genom gröna 

tak och konstverk som aktiveras av 

regn tas vattnet till vara. Lånecyklar får 

regnskydd, paraplyautomater placeras 

ut och glastak läggs över vissa stråk. 

Regnfest är ett känt begrepp 2021.                                                                                                                                            

                                                                                  

Reviderad målbild 2021: En viktig 

del av kollektivtrafiken finns i stadens  

 kanaler. Vattnet används aktivt och 

ekor, kanoter, trampbåtar och gondoler  

finns att hyra. Vintertid finns skridskor  

  istället.  Tillfälliga installationer som 

kaféer och butiker etableras och 

 Älven förgylls varje år av en båtparad.                                                                                                                                          

                                                                             

Handelskammaren.

3. Världens   
bästa stad när 
det regnar.

4. Fler kanaler   
som vattenvägar.

                                                                                                                       

  Förstudien 2014 utreder hur kunskap om regn 
och vatten kan samlas och förmedlas. Konceptet fylls 
med relevant innehåll, beroende på utfall av studien. 
Någon publik aktivitet sker 2014, då fokus sätts på 
Vatten och skärgård. Arbetet kopplas till projekten 

Vatten som  hållbar resurs och Vattenlek/vattenkonst.  

Ansvarig: BRG.                                                                                                                                    
Samverkan: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs 
universitet, Havs- och Vattenmyndigheten, Kretslopp 
och Vatten (koppling till Vatten som hållbar resurs), 
Kulturförvaltningen, Stadsdelsförvaltning.

  Förstudien 2014 utreder förutsättningarna 
för användning av kanaler som vattenvägar och 
etablering  av verksamheter. Former hittas för temporär  
verksamhet  för att komma igång. Under 2014 
planeras  någon publik aktivitet när fokus sätts på 
 Vatten och skärgård eventuellt mer beroende på utfall.   

Ansvarig: Stadsbyggnadskontoret.                                                                                                                           
Samverkan: Göteborg & Co, Trafikkontoret,  
Park - och Naturförvaltningen, Näringslivet,  

Stadsdelsförvaltning.                                      

En översikt över alla projekt 
som  inleds med förstudier 
2013–2014 finns på sidan 26.



 Vad  3534  Vad 

Reviderad målbild 2021: Det ska vara 

enkelt att nå hav och skärgård. Skär-

gårdsbåtar går från Lilla Bommen och 

Skeppsbron med täta avgångar och 

tvärförbindelser mellan södra och norra 

skärgården. Tillgängligheten skapar 

möjligheter och tillväxt inom såväl turism 

som andra näringar.                   

Reviderad målbild 2021: Intensiv 

forskning pågår inom vattenförsörjning,  

klimatförändringar, vattenkvalitet  

och regnvatten. Göteborg är ett 

internationellt  nav för nya lösningar och 

innovationer inom detta styrkeområde.                                                                                                                                  

5. Tillgänglig 
skärgård.

6. Vattnet som 
hållbar resurs.

                                                                                                                                              
  En förstudie är påbörjad och fördjupas inför 

2014. Där utreds det hur skärgården kan komma 
närmare staden och en broschyr blir ett första steg. 
Starten är beroende på utfall av pågående arbete.           

Ansvarig: Göteborg & Co.                                                                                                                                    
Samverkan: SDF Västra Göteborg, 
Stadsdelsförvaltning,  Öckerö kommun, Västsvenska 

Turistrådet, Södra Bohusläns Turism (cykelprojekt).

                    

                                                                                                                                             

  Förstudien 2013 utreder förutsättningarna för 
att synliggöra detta styrkeområde exempelvis genom 
ett internationellt expertmöte eller en kongress. Det 
kopplas till projekten Världens bästa stad när det regnar 
och Havets frukter.    

Ansvarig: Kretslopp och Vatten.                                                                                                   
Samverkan: Gryab, Miljöförvaltningen, Havs- och 
 Vattenmyndigheten, Göteborgs universitet, Stadsdels-

förvaltning.                                                                           

Reviderad målbild 2021: Spektakulära  

ljud- och ljusshower visar konst på 

vatten. Konstverk av internationellt 

 erkända konstnärer placeras i älven och 

i skärgården. Byggnader ändrar färg när 

det regnar. Fontäner, vattenkonstverk  

och vatteninstallationer pryder alla 

stadsdelar.   

Reviderad målbild 2021: Monument och 

attraktioner som Poseidon, Sjömans-

tornet, Ostindiefararen,   Maritiman, 

båtbyggare  i Masthugget, fyrar, fiskelägen 

och  skärgården  bär alla på en historia.  

Skyltar och digitala lösningar  ökar vår 

kunskap om staden vid vattnet och 

 levandegör historien.

Reviderad målbild 2021: Fisk- och 

skaldjursentusiaster lockas till mat-

staden Göteborg. Stjärnkockar och 

forskare  förmedlar kunskap och bjuder 

på gastronomiska upplevelser under 

den årliga internationella havsfestivalen.

7. Vattenkonst/
vattenlek. 

8. Havets   
historier.

9. Havets frukter.

                                                                                                                       

  Förstudien 2013 utreder placering och kostnad 
för det första vattenkonstverket eller vattenleken. 
Dessutom utreds årlig utveckling och placering av fler 
installationer och konstverk med koppling till vatten 
över hela staden fram till 2021.                

Ansvarig: Park – och Naturförvaltningen.                                                                                                                         
Samverkan: Kulturförvaltningen, Kretslopp och  Vatten, 

Stadsbyggnadskontoret, Stadsdelsförvaltning.                         

  Förstudie 2013. Maritiman och Sjöfartsmuseet är 
tänkbara skyltfönster för en publik manifestation under 
2014, beroende på utfall av förstudie. Koppling till 
Göteborg berättar. Samverkan med Havets frukter.        

Ansvarig: Kulturförvaltningen.                                                                                                                 
Samverkan: Maritiman, Higab, Göteborg & Co, 

Stadsdelsförvaltning.                               

  Förstudien 2013 är en utveckling av en påbörjad  
studie om förutsättningarna för en havsfestival i 
Göteborg.  Den inkluderar kartläggning av intressenter,  
tänkbar tidsperiod och inriktning. Kunskap om havet  
och dess resurser, fisk och skaldjur förmedlas. 
 Samverka med projektet Havets historier och koppla 
även till Havets resurser.    

Ansvarig: Göteborg & Co.                                                                                                             
Samverkan: Higab, Wallenstam, Svensk Handel, 
Stadsdelsförvaltning. 

En översikt över alla projekt 
som  inleds med förstudier 
2013–2014 finns på sidan 26.



Likt alla platser vid älv och kanal är broar 

 centrala i staden. Även den bildliga tolkningen 

av att bygga broar mellan människor är viktiga 

 delar i många projekt. Broar minskar både 

 fysiska och mentala avstånd och är starka sym-

boler för det inbjudande och öppna Göteborg.

Bygga 
broar.

36 Vad  Vad  37
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Reviderad målbild 2021: Staden binds 

ihop genom blå och gröna stråk. Vi rör 

oss enkelt från Bergsjön till havet, längs 

älvens södra strand. Gröna korridorer  

tar oss från Mölndal till Hisingen 

 genom  Botaniska trädgården, som 

numera hänger ihop med Slottsskogen.                              

Handelskammaren.

Reviderad målbild 2021: Göteborg 

är världsledande inom ungdoms-

turneringar som Gothia Cup och Partille 

Cup. Denna unika kompetens  överförs 

till evenemang och möten inom andra 

områden som kunskap, musik och 

kultur. En global kunskapsfestival är ett 

första projekt och Göteborg står som 

värd för en internationell konferens  

om FN:s barnkonvention 2021.                                                                                                                                            

                                                                                                                            

1. Blå och  
gröna stråk.

2. Musikens och 
kunskapens 
 Gothia Cup.

                                                                                                                                              
  Förstudien 2013 kan kartlägga redan existerande  

cykel och gångvägar, med ambitionen att binda ihop 
dem, men även planering inför möjligt  färdigställande  
2017. Projektet har en koppling till  Gröna oasernas  
Göteborg och Mer än en bro  (gång- och cykelbro   
över älven).

Ansvarig: Trygg, vacker stad.                                                                                                                                            
Samverkan: Trafikkontoret, Park- och Naturförvalt-
ningen, Stadsbyggnadskontoret, Kulturförvaltningen, 
Fastighetskontoret, Älvstranden Utveckling AB, 

 Stadsdelsförvaltning.      

                    

                                                                                                                                             

  Under förstudien 2014 undersöks förutsättningar  
för start av pilotprojekt 2015, i samband med 
det tänkta  fokusåret Av och med unga. Utgå från 
 existerande plattformar som Vetenskapsfestivalen 
inom kunskap, samt evenemang och nätverk inom 
musik och kultur. Ett  första steg inom musik kan vara 
samverkan med El  Sistema vid en publik aktivitet i 
Angereds blivande stadspark hösten 2013. Utvecklingen 
sker stegvis år för år.    

Ansvarig: Göteborg & Co.                                                                                                             
Samverkan: Kulturförvaltningen, El Sistema i alla 
stadsdelar, Idrotts- och föreningsförvaltningen, 

 Stadsdelsförvaltning.                                                                                   

Reviderad målbild 2021: Ett forsk-

nings- och kommunikationsprojekt 

med syfte att stimulera ny forskning 

om  Göteborg i samband med stadens 

400-årsjubileum 2021. Projektet skall 

fungera som en förmedlande länk 

 mellan olika finansiärer. Forskningen 

skall leda till ökad kunskap och för-

ståelse om Göteborg hos allmänheten.   

Reviderad målbild 2021: Berättelser 

om människor och stad delas digitalt 

och visas fysiskt, genom skyltar och 

minnesmärken. 

3. Kunskap    
Göteborg.

4. Göteborg   
berättar.

                                                                                                                       

  Föreningen bildas, ett kansli och en vetenskaplig  
kommitté skapas. 2013 sker en publik aktivitet i 
samband med att ett första anslag delas ut. Kom-
municera och berätta vad som sker. Staden ger stöd 
till publikationer  av forskning och kommunikation i 
samverkan med  föreningen Kunskap Göteborg. 

Ansvarig:  Kunskap Göteborg (förening).                                                                                                                               
Samverkan: Stiftelser, initiativtagare Stiftelsen 
Anna Ahrenbergs fond för bland annat vetenskap-
liga  ändamål, Göteborgs universitet, Chalmers, 

 Kulturförvaltningen, Göteborg & Co.                               

  Förstudien 2013 utreder hur konceptet kan 
 utvecklas på kort och lång sikt. Det första steget att 
 arbetet med Utmärkta hus återupptas i samverkan 
mellan  Kulturförvaltningen, Higab och Göteborg & Co. 
Det kan på sikt utvecklas vidare till Utmärkta platser, 
torg, gator, personer, vandringar eller till och med träd.

Ansvarig: Göteborg & Co.    
Ansvarig för Steg 1, projektet Utmärkta hus: Higab.                                                                                                                              
Samverkan: Kulturförvaltningen, Stadsbyggnadskonto-
ret, fastighetsägare/näringslivet, Göteborg & Co, Park- 

och Naturförvaltningen (på sikt), Stadsdelsförvaltning.                                 

En översikt över alla projekt 
som  inleds med förstudier 
2013–2014 finns på sidan 26.



 Vad  4140  Vad 

Reviderad målbild 2021: En linbana  tar 

oss över älven och förbinder Hisingen  

med fastlandet. Den kopplas till 

kollektiv  trafiken, är smidig och gör   

resan till en upplevelse. a

Reviderad målbild 2021: Det 

mänskliga  mötet präglar Göteborg och 

särskild   information finns lättillgänglig 

för alla nya i staden. Göteborg har ett 

välkomnande och tydligt skyltprogram.  

I stadens  alla delar finns värdar med 

bred språkkompetens till för såväl 

göteborgare  som besökare.o, 

5. Linbana.

6. Välkommen 
till Göteborg  
(tidigare Göteborgsambassadörer)

                                                                                             

                                                                                                                                              
  Förstudien 2013 undersöker förutsättningarna för 

en linbana över älven och kopplas till projektet Smart 
trafik. I nästa skede kan fler möjliga linbanor utredas 
beroende på utfall av den inledande studien.          

Ansvarig: Trafikkontoret.                                                                                                                          
Samverkan: Stadsbyggnadskontoret,   

Stadsdelsförvaltning.

                    

                                                                                                                                             

  Förstudien 2013 innebär att en möjlig utveck-
lingsplan på kort och lång sikt tas fram. Som ett första 
steg utvecklas välkomnande entréer till staden, där 
vägar, flygplatser, stationer utreds i en första ansats. 
Placeringen av infartsskylten Välkommen till Göteborg 
 utreds ännu en gång, för att eventuellt flyttas och även 
inkludera Angered. Någon av entréerna till staden blir 
exempel på en publik aktivitet 2013 och 2014. På sikt 
sker utveckling av konceptet.

Ansvarig: Göteborg & Co.                                                                                               
Samverkan: Trafikverket, Fastighetskontoret, Trygg, 
vacker stad, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, 
Park- och Naturförvaltningen, Swedavia, Jernhusen, 

Stadsdelsförvaltning.                                                                         

Reviderad målbild 2021: Projektet  

förmedlar kunskap om stadens  gröna 

framgångar och inspirerar till nya. 

Reviderad målbild 2021: Alla kulturers  

högtider firas varje år på lämplig plats 

i Göteborg.  Staden följer den mångkul-

turella  almanackan och vi kan ta del av 

fler högtider, året runt. Kunskap om olika 

kulturer och traditioner hålls levande.Ha

7. Den gröna 
berättelsen.

8. Fira alla kul-
turers högtider.

                                                                                                                       

  Förstudien under 2013 är ett första steg för är 
att utveckla och synliggöra Göteborgspriset för hållbar  
 utveckling, genom tydligare marknadsföring och 
en  publik aktivitet 2013. Uppdraget startade under 
 senhösten 2012. En förstudie sker även 2014. Där 
utreds  hur stadens gröna framgångar kan förmedlas 
och kommuniceras.                   

Ansvarig: Miljöförvaltningen. 
Ansvarig för Steg 1: Att utveckla/synlig-
göra Göteborgspriset är Göteborg  & Co i 
samverkan med Göteborgsprisets aktörer.                                                                                                                              
Samverkan: Business Region Göteborg (Green 
Gothenburg), Västsvenska Handelskammaren, Stads-

delsförvaltning.                      

  Förstudien 2013 innebär en kartläggning av 
intressenter och aktörer för att hitta passande form. 
Lämplig placering för firandet utreds också.    

Ansvarig: Kulturförvaltningen.                                                                                                                 
Samverkan: Föreningar, Stadsledningskontoret, 

Stadsdelsförvaltning.                                   

En översikt över alla projekt 
som  inleds med förstudier 
2013–2014 finns på sidan 26.



Många projekt handlar om en öppen och 

 tillåtande atmosfär, med kreativa mötesplatser. 

Vi utvecklar, provar och testar nytt – mitt inne 

bland det befintliga. Öppna rum ger utrymme 

för nya grupper och utmaningar. Vi börjar i det 

lilla för att sedan kunna blomma ut helt och 

fullt. Göteborg är den modiga testarenan    

– öppen för världen. 

Öppna   
rum.

 Vad 4342 Vad 



 Vad  4544  Vad 

Reviderad målbild 2021: Göteborg 

är den modiga testarenan där forskare  
och andra aktörer möts för att anta 

stora samhällsutmaningar som jobb, 

boende,  skola. Labbet innebär samverkan  

 mellan akademi,  näringsliv, institut och 

 organisationer. Mötesplatser skapas 

på stadens  campus, science parks och 

skolor. 

Reviderad målbild 2021: Ungt 

inflytande  på riktigt är en verklighet  

i  Göteborg och stöttar det som 

intresserar  och  engagerar unga. 

Via en digital arena  delas idéer och 

åsikter,  samt information om stadens 

verksamhet  och aktiviteter.

1. Labb för 
framtidens  
samhälle. 

2. Rum för  
ungt inflytande.

                                                                                                                                          
  Förstudien 2013 syftar till att utveckla form, 

funktion och innehåll i bred samverkan med tänkbara 
 aktörer, samt att identifiera fler. Utgå från befintliga 
science centers och science parks, som exempelvis 
Universeum, och utveckla samverkan. Hitta en konkret 
fråga att starta med. En första publik start kan vara en 

konferens under 2014.            

Ansvarig: Göteborg & Co.                                                                                                                                    
Samverkan: Göteborgs universitet, Chalmers, 
 Business Region Göteborg, Mistra Urban Futures, 
 Science Parks/Science Centers; Universeum, Stads-
byggnadskontoret, Social Resursförvaltning, Väst-

svenska Handelskammaren, Stadsdelsförvaltning.         
                                                                                                                                 

  Förstudien 2013 undersöker lämplig struktur för 
genomförande och möjlig utveckling av Frilagret till 
RUI (Rum för ungt inflytande). Kontakta och samverka 
med andra aktörer som arbetar med liknande frågor, 
exempelvis i stadsdelarna.

Ansvarig: Kulturförvaltningen.                                                                                             
Samverkan: Stadsdelsförvaltning, Stadslednings-
kontoret, Ungdomsfullmäktige.

Reviderad målbild 2021: Förutsätt-

ningar ges för kreativt skapande i 

arbetslokaler,  ateljéer och öppna rum, 

som visas för allmänheten. Kreatörer  

verkar sida vid sida med redan 

 existerande verksamheter.

Reviderad målbild 2021: På 400-årsda-

gen, den 4 juni 2021, invigs Jubileums-

parken i Frihamnen. En allmötesplats 

präglad av biologisk mångfald och 

närhet till vattnet. Parken är i ständig 

utveckling och skapar ett bestående 

 avtryck för framtiden. Den skapas i 

öppen dialog och samverkan med RUI 

(Rum för ungt inflytande), som en del av 

 Älvstaden.

3. Tillåtande  
oaser.

4. Jubileumspark 
i Frihamnen.

  Förstudien 2013 utreder förutsättningarna för 
den första etableringen på Ringön, samt en långsiktig 
plan för fler platser. ADA inom BRG har börjat sondera 
terrängen. Ge utrymme  till fördjupad studie.

Ansvarig: BRG.                                                                                                                          
Samverkan: Stadsbyggnadskontoret,  
Fastighetskontoret,  Kulturförvaltningen, 
Västsvenska  Handelskammaren, Göteborg & Co, 

Stadsdelsförvaltning,   Älvstranden Utveckling AB. 

  Förstudie 2013 med mål att skapa en program-
handling. Utred möjliga temporära satsningar på väg 
till 2021. Kartlägg intressenter och förutsättningar för 
samverkan. Stadsbyggnads kontoret/Älvstaden och 
Park- och  Naturförvaltningen har börjat titta på frågan 
om tävlings förfarande. Nu pågår ett internationellt skiss-
arbete om Älvstaden, rapport kommer i april 2013.

Ansvarig: Stadsbyggnadskontoret.
Samverkan: Park- och Naturförvaltningen, Kulturför-
valtningen, RUI (Rum för ungt inflytande), Älvstranden 
Utveckling AB, Stadsdelsförvaltning. 

En översikt över alla projekt 
som  inleds med förstudier 
2013–2014 finns på sidan 26.



 Vad  4746  Vad 

Reviderad målbild 2021: Den 12 

september  2021 är det 100 år sedan 

vi fick allmän rösträtt i Sverige. Ett nytt 

demokraticenter invigs, med plats för 

forskning, utbildning, innovation och 

kommunikation  i demokratifrågor. Centret 

lockar gästforskare från hela världen. Reviderad målbild 2021: Små och 

stora parker har utvecklats. Kvarters-

växthus och odling finns på mängder av 

ställen i staden. Skolgårdar, bostads-

områden, och rivningstomter är grönare 

nu och här växer det till och med på ta-

ken. Ekologisk akupunktur har förändrat 

stadslandskapet och sänkt koldioxid-

nivåerna. Bilden av Göteborg som grön 

stad är ett faktum.

5. Demokrati-
center.

6. De gröna  
oasernas    
Göteborg.

                                                                                                                                              
  Förstudien 2014 ska undersöka förutsättningarna 

för etablering, finna form, funktion och innehåll. Kopp-
ling till projektet Det fria ordets torg.        

Ansvarig: Göteborgs universitet.                                                                                                                          
Samverkan: Stadsledningskontoret, Kulturförvalt-
ningen, Social resursförvaltning, Konsument- och 

medborgarservice, Stadsdelsförvaltning.

                    

                                                                                                                                             

  Förstudien 2013 utreder förutsättningarna för 
utveckling av gröna oaser, vilket är en del av projektet 
Blå och gröna stråk.  Den första publika aktiviteten  
går av stapeln i blivande Angereds stadspark, 
hösten 2013, som den del av projektet Utveckling i 
Nordost (UNO). En känd artist kan delta i aktiviteten 
tillsammans  med barn från Angered. El Sistema kan 
bjudas in att medverka och drar dit klasser från alla tio 
stadsdelarna. 

Ansvarig: Trygg, vacker stad.                                                                                            
Samverkan: Park- och Naturförvaltningen, Fastig-
hetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvalt-
ningen, Älvstranden Utveckling AB, Stadsdelsförvalt-
ning, projektet Stadsjord, bostadsbolag.

Reviderad målbild 2021: Här visas 

projekt från stadens många innovations-

miljöer. Vad som sker i olika science 

parks följs virtuellt. Det kopplas också 

till skolvärlden, där entreprenörskap och 

innovation uppmuntras och dialogen 

hålls levande genom tidig kontakt från 

förskolan och uppåt.

Reviderad målbild 2021: Jubileums-

träd planteras varje år som en ned-

räkning inför jubileet. Det innebär  

plantering  av många nya träd, utspridda 

över hela staden. Träden kommer att 

bidra till en attraktiv stad, biologisk 

mångfald och ett bättre klimat.  En skrift 

med titeln ”Staden som arboretum” 

tas fram för att berätta om satsningen  

för göteborgarna och föra vidare 

kunskapen  om träd.

7. Entreprenörs-
centrum.

8. Fler träd i   
staden.
 

                                                                                                                       

  Förstudien 2013 blir en kartläggning av 
 intressenter, form, funktion, innehåll och finansiering.             

Ansvarig: BRG.                                                                                                                         
Samverkan: Göteborg & Co, Göteborgs universitet, 
Chalmers, Västsvenska Handelskammaren, Stads-

delsförvaltning.                       

  Under 2013 blir det en förstudie för långsiktig 
planering, omfattning och möjliga platser.  Dessutom 
planeras en publik aktivitet 2014.     

Ansvarig: Park & Naturförvaltningen.                                                                                                          

Samverkan: Stadsdelsförvaltning, Göteborg & Co.                                 

En översikt över alla projekt 
som  inleds med förstudier 
2013–2014 finns på sidan 26.



 Vad  4948  Vad 

Projekt som 
återstår från 
arbetsplanen.

Pågående projekt
Nära vatten

•  Älvstaden / Rivercity 2021.                                                                                                                                            
•  Industri- och varvshistoriskt centrum.

Bygga broar                                                                                                                                           

•  Mer än en bro. Den nya Göta Älvbron kan vara ett 
tydligt exempel på hur en extra dimension  läggs till ett 
planerat projekt. Jubileums dimensionen  gör den till 
mer än en bro genom en utformning  som ger ett unikt 
uttryck. Även den planerade gång- och cykelbron kan få 
en jubileums dimension och kopplas till projektet Blå och 
gröna stråk.         

•  Världskongresser och evenemang. Exempelvis 
Volvo Ocean Race 2015 och 2018 samt ansökan om 
VM i friidrott 2021.

•  Mer än en arena. 

•  Sustainable Gothenburg. 

•  Från institution till mötesplats. Exempelvis flytten  
av Konsthallen till Artilleristallarna på Magasinsgatan.

De projekt som redan är igång är betydelsefulla  

bärare  för jubileet och viktiga att stärka och 

 kommunicera som en del av utvecklingen. Genom 

att lägga till en jubileumsdimension får de extra 

lyskraft och kan göra ett internationellt avtryck.    e 

dollatquam et veriandit.

Öppna rum                                                                                                                                             

• Campus Näckrosen.   

Återstående projekt 
Projekt som kan påbörjas 2015 och framåt.

•  Pråmen (2015)

•  Paddling och ekoturism i Vättlefjäll (2015) 

•  Flytande stadsdel (?)

•  Restaurang på Eriksbergs bockkran (?)

•  Smart trafik (2015)

•  Roligare kollektivtrafik (2015)

•  Västlänken som arena (2015)

•  Leva 2021 (2015)

•  One-tonne-life/Klimatsmarta hus (2015)                                                                                                                                           
•  Bazar (2015)

•  Göteborg Extension (?)

•  Det fria ordets torg (2015) 
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