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Arkitekturprogrammet

Förslag till beslut
Byggnadsnämnden föreslås besluta:
att

remittera Arkitekturprogrammet till berörda nämnder och bolag.

Sammanfattning
Göteborg går mot att bli en storstad, och gamla strukturer behöver utvecklas och nya
tillkomma. När stora förändringar sker, behöver stora frågor lyftas, och
Arkitekturprogrammet är ett dokument i den processen, intill andra.
Arkitekturprogrammet är framtaget och förankrat med både bredd och spets inom både
förvaltningen och akademin.
Målet är att aktiva och engagerade i stadsutvecklingen i hela Göteborg ska nås av
programmets budskap samt engagera sig i den fortsatta processen. Ambitionen är också
att skapa intresse och väcka engagemang hos alla göteborgare. Övriga mål är att
arkitekturprogrammet används som ett självklart verktyg av stadens planerande
förvaltningar samt att Arkitekturprogrammet fortsatt behandlas genom en kontinuerlig
process, och kommuniceras fortlöpande mot Göteborgssamhället.
Arkitekturprogrammet för Göteborg, kommer att utvecklas. Illustrationer tillkommer.
Vissa avsnitt, såsom avsnittet om indikatorerna, kommer också att genomarbetas. Målet
är även att beakta och arbeta in synpunkter i den fortsatta processen.
Stadsbyggnadskontoret vill att Byggnadsnämnden remitera Arkitekturprogrammet till
berörda nämnder och bolag.
Stadsbyggnadskontoret
Agneta Hammer
Stadsbyggnadsdirektör

Björn Siesjö
Stadsarkitekt

Bilagor
Bilaga 1: Ark/gbg. - Arkitekturprogram för Göteborg
Bilaga 2: Indikatorer för stadsbyggnad
Bilaga 3: Lista på remissinstanser

1(3)

Ärendet
Direktivet för arbetet med Arkitekturprogrammet är framtaget i samverkan mellan
stadsbyggnadsdirektören (Agneta Hammer), styrgruppen (Björn Siesjö, Birgitta Lööf
och Katja Ketola) samt övriga i projektgruppen.
Syftet med Arkitekturprogrammet är att hjälpa stadsbyggnadskontoret och stadens
planerande förvaltningar att kanalisera och strukturera kunskap, erfarenheter och
diskussioner rörande arkitektur. Det ska resultera i att de planerande förvaltningarna blir
mer slagkraftiga i att hävda kvalitet i stadsbyggandet och bidra till en högre kvalitet i
arkitekturen. Vidare skall det leda till en bättre utvecklad stadsutvecklingsprocess med
målet att nå ett högre resultat i den kommande stadsutvecklingen av Göteborg.
Arkitekturprogrammet är framtaget och förankrat med både bredd och spets inom både
förvaltningen och akademin. Dialogmaterial är framställt och utskickat samt att
dialogmöten med allmänheten är bokade och skall genomföras under våren. Synpunkter
kommer att arbetas in i Arkitekturprogrammet framöver.
Arkitekturprogrammet för Göteborg, kommer att utvecklas. Illustrationer tillkommer.
Vissa avsnitt, såsom avsnittet om indikatorerna, kommer också att genomarbetas. Målet
är även att beakta och arbeta in synpunkter i den fortsatta processen.
Vi föreslår att Byggnadsnämnden remitera ”Arkitekturprogrammet” till berörda
nämnder och bolag.
Bakgrund
Göteborg kommer att utvecklas och förändras dramatiskt de kommande decennierna.
För att detta ska resultera i ett hållbart stadsbygge, såväl ekonomiskt, socialt som
ekologiskt, måste kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sättas i fokus.
När arkitektur- och stadsbyggnadskvaliteter ställs mot värden som tycks enklare att
synliggöra och mäta riskerar de att prioriteras ned. Det är till exempel enkelt att mäta
antal bostäder och lokaler som byggs, men svårare att mäta hur sammanhängande,
attraktiv, jämlik och välkomnande en stad är. Det uppstår gärna slitningar och konflikter
till följd av oenighet kring vilka arkitekturkvaliteter som bör prioriteras, vilket i sin tur
kan leda till ineffektiva planprocesser och i sin tur oattraktiva stadsmiljöer.
För att bäst använda arkitekturens förmåga att skapa de bästa livsmiljöerna, stärka
medborgarnas inflytande och ge kvalitet i utvecklingen av Göteborg behöver
stadsbyggnadskontoret och stadens planerande förvaltningar samla sig kring ett
gemensamt och levande arkitekturprogram.
Stadsbyggnadskontorets synpunkter
För att den stora expansion som Göteborg står inför ska resultera i ett hållbart
stadsbygge, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt, måste kvaliteten i den kommande
stadsutvecklingen sättas i fokus. När arkitektur- och stadsbyggnadskvaliteter ställs mot
värden som kan vara enklare att synliggöra och mäta riskerar de att prioriteras ned. Det
är till exempel enkelt att mäta antal bostäder och lokaler som byggs, men svårare att
mäta hur sammanhängande, attraktiv, jämlik och välkomnande en stad är. Det uppstår
ibland konflikter till följd av oenighet kring vilka kvaliteter som bör prioriteras, vilket i
sin tur kan leda till ineffektiva planprocesser och därigenom sämre stadsmiljöer. Bland
annat därför har ett flertal indikatorer för stadskvaliteter tagits fram.
Arkitekturprogrammet ska stödja stadsbyggnadskontoret och stadens planerande
förvaltningar i att kanalisera och strukturera kunskap, erfarenheter och samtal rörande
arkitektur. Detta för att stadsbyggnadskontoret ska kunna verka mer effektivt i
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stadsbyggnadsprocessen, och ha en god kommunikation med stadens andra planerande
förvaltningar, aktörer och medborgare. Arkitekturprogrammet ska också vara ett
gemensamt och levande dokument, och medverka till att stadsbyggnadskontoret och
stadens planerande förvaltningar kan använda arkitekturens förmåga för att skapa de
bästa livsmiljöerna och stärka medborgarnas inflytande.
Med arkitekturprogrammet ska de planerande förvaltningarna bli mer slagkraftiga i att
hävda kvalitet i stadsbyggandet och arkitekturen, vilket ska resultera i ett mer hållbart
stadsbyggande. Ytterligare mål är att intressenter inom stadsutvecklingen ska nås av
programmets budskap och engagera sig i kommande stadsbyggnadsprocesser, liksom att
skapa intresse och väcka engagemang i arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor hos alla
göteborgare. Arkitekturprogrammet ska också vara ett stöd i kontakten mellan olika
aktörer inom stadsbyggnadsprocessen och göteborgarna, samt föra fram kvalitativa
önskemål om stadens framtida form.
Ekonomiska konsekvenser
Arkitekturprogrammet får inga ekonomiska konsekvenser.
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