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Rapporteras av 
Caroline Lyrehed 

Stora Projekt, Projektledning 1  

Resmål  
Malmö och Köpenhamn, Sverige och Danmark 

Datum för resan 
2022-05-17 till 2022-05-18 

Deltagare 
Caroline Lyrehed, Projektledare, Stora Projekt, Projektledning 1 
Susanne Wiberg, Projektledare, Stora Projekt, Projektledning 1 
Lars Johansson, Projektledare, Heltidskonsult  
Samt deltagare från Älvstranden, Higab och Parkeringsbolaget  

Nätverk/projekt 
Skeppsbron 

Syfte med resan  
Syftet med resan var flerfaldigt. Ett av de främst syftena var att ta del av framgångsrika 
projekt som har haft samma utmaningar att hantera som de som Skeppsbron står inför. En 
fråga är till exempel hur programmet kan skapa offentliga rum vid vatten och ovanpå en 
garageanläggning som gör att Skeppsbron verkligen blir göteborgarnas nya vardagsrum. 
Hur kan vi möta älven på bästa sätt, hur ser lyckade bad och bryggor ut, vad har visat sig 
bli omtyckta och älskade platser hos medborgarna och besökare? Hur kan vi gestalta en 
park ovan på ett garage om garaget visar sig omöjliggöra stora träd som kräver djupa 
rotsystem? Hur kan verksamheter i bottenvåningar bidra till att skapa en attraktiv plats 
och vad behövs för att de ska kunna interagera och flöda ut i det offentliga rummet? Ett 
annat men väl så viktigt syfte med studieresan var för programmet att tillsammans se på 
de här inspirerande projekten och samtala kring det vi såg. Det handlade om team-
building och att lära känna varandra bättre. Programmet står nu inför ett intensivt skede 
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och kommer att pågå i ca 8–10 år och det gäller att hitta en robusthet och styrka i 
programmet och en gemensam känsla av vart vi är på väg. 

Förberedelser inför resan 
Bokning av studiebesök, samtal med personer som deltagit i projekten vi besökte, 
insamling av material och underlag då varje organisation höll i en varsin plats. 

Aktiviteter, formella och informella 
 

Studiebesök Nordhavn (bild 1-3) 

Som första studiebesök direkt vid ankomsten till Köpenhamn tog vi oss ut till Nordhavn 
för att studera detta stora och pågående stadutvecklingsprojekt vid vattnet. Älvstranden 
hade ordnat ett studiebesök/guidning via By og Hav där ansvarig arkitekt, Rune Boserup 
på Cobe, först presenterade projektet i stort och sedan tog med oss på en vandring i 
Århusgadekvarteret, det område som kommit längst. 

Nordhavn har likande utmaningar som oss i Skeppsbron med att får en ny användning av 
en befintlig plats vid vatten. Även om Nordhavn är betydligt större och är en gammal 
hamn där delar fortfarande är i bruk så finns likheter. Målet är att under 50 år bygga på en 
yta av 3 500 000 kvm bygga en ny stadsdel med 40 000 boende, 40 000 arbetsplatser är 
betydligt större än vårt uppdrag men trots det är användning, det gröna, hållbarhet, 
mobilitet, möta varandra och att möta vattnet är centrala delar i projektet. 

Man har även prioriterat att sänka ner alla garage under mark, dragit ut metron och 
planerat generösa cykelbanor. Kollektiv- och cykeltrafik är prioriterad i den nya 
stadsdelen. 
 
Studiebesök Nørreport- Israels Plads (bild 4-6) 
Här besökte vi Israels plads som är ett stort offentligt rum ovan på ett underjordiskt 
parkeringsgarage. Higab/P-Bolaget har ansvarade för den här programpunkten och 
guidade oss genom platsens användning och tekniska förutsättningar. 

Isaraels plads var likt Skeppsbron från början en stor parkeringsplats men sedan 2014 är 
den idag en kombinerad allmänplats med yta för sport och en skolgård med ett 
underjordiskt garage. Det som skiljer sig mot Skeppsbron är att parken ligger på andra 
sidan vägen och inte ovan på garaget. Inhägnade bollplaner och avvattning som tillåter 
vattenlek ger mervärde till platsen 

Ytorna är av granit men med mjukare polytanytor för lek och sittyta runt bollplanen och 
nedfarterna till garaget skapar sittytor i form av truppformationer. På ytan finns enstaka 
men stora träd med sittbänkar runt om, detta ger lite skugga men ger inte mycket grönt 
när träden står utspridda. 

 

Studiebesök Nørreport -Torvehallerne (bild 7) 

Torvehallerne som ligger i direkt anslutning till Israel plads. Torvhallernesom öppnade 
2011 är en saluhallsanläggning som även har ett stort innehåll av restauranger och barer. 
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Anläggningen har varit framgångsrik och levandegjort området mycket på grund av 
samspelet mellan verksamheterna inomhus och på allmän plats. Guidningen här hölls av 
Älvstranden utveckling.  

Torvehallerna är en saluhall bestående av två byggnader i glas med en öppen yta mellan 
byggnaderna. Husen innehåller mindre butiker, restauranger och fik. Alla butiker har ett 
tydligt mat-tema. Platsen utomhus används till servering och food trucks men även en 
mindre blombutik som ger aktivitet på ytan. 

 

Studiebesök Västra hamnen – Daniaparken (bild 8-11) 

Efter frukost och utcheckning promenerade vi till Västra hamnen. Trafikkontoret 
ansvarade för den här programpunkten så fokus låg på utformning av allmänplats, 
inklusive park, kaj, brygga, bad vid vatten. Då ansvarig arkitekt hör hemma i Stockholm 
så hade TK en digital presentation av parken innan avresa och återberättade för övriga väl 
på plats.  

Parken anlades för 20 år sedan efter en av de största arkitekttävlingarna på sin tid. 
Området i sig användes inte av allmänheten innan men i samband med att Västra hamnen 
utvecklandes med nya bostäder var tanken att samtidigt locka besökare från alla 
stadsdelar. 

Då området är starkt påverkat av vind har man arbetat med sittytor i olika lägen och 
väderstreck för att kunna vistats där oavsett hur vinden vänder. Växligheten är 
lågväxande i huvudsak buskar och planeringar. De första åren fanns en allé gjord för hårt 
väder som var tänkt att ge skydd, tyvärr är denna borta på grund av ett konstruktionsfel av 
växtbäddarna och är den som arkitekten saknar mest på platsen. 
Likt Israels plads har ytavvattning även här konstruerats så den lockar till vattenlek på ett 
estetiskt vis. 

Längst ut på udden har en utsiktsplats skapats, hit tar man sig enligt arkitekten i 
solnedgången för att se solen gå ner i havet, detta är platsens usp och varför man tar sig 
hit som besökare. 

Ytterligare en arkitekttävling har gett utformningen av kajen och bryggorna. Här har man 
fått in asorbe-trä som är ett tåligt och beständigt material för allmänplats.  

Från början fanns ingen möjlighet att bada här då man ansåg att strömmen var för stark, 
dock har spontanbad gett att badstegar installerats och bad möjliggjorts, här har alltså 
allmänhetens användning av platsen gett utformningen. Utöver badmöjligheten vid dessa 
bryggor så finns ett offentligt bad bara några hundra meter här ifrån. Stora skillnaden mot 
Skeppsbron är dock att vattnet här är badbart utan bassänger. 

 

Trafikkontorets/Göteborgs Stads bidrag 
Trafikkontorets bidrag var att vi höll samman studiebesöket i Västra Hamnen och 
Daniaparken. Vi guidade och delade information efter samtal men ansvarig arkitekt för 
projektet när det genomfördes. 
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Erfarenheter/exempel att ta med hem 
 

Nordhavn (bild 1-3)  
Likt oss på Skeppsbron så har staden haft med samma arkitekt genom hela processen, att 
få den helhetsbilden av visionen upplevs som ett mervärde och att tråden kan hållas hela 
vägen till slutet. I ett av kvarteren vi besökte hade det byggts en lekplats ovan på taket. 
Likt vårt projekt har man här en begränsad möjlighet till högre vegetation, trots detta har 
man lyckts få en gröna och inbjudande yta. Större buskage planterade med lekfullhet 
samtidigt som lekytan gav ett bra helhetsintryck. 

Nørreport- Israels Plads (bild 4-6) 
Samnyttjande mellan allmän plats och skolgård eller förskolegård som är aktuellt för oss i 
Skeppsbron ger ett liv till platsen dagtid. Stora ytor upplevs inte så stora om platsen är 
fylld med människor, det är därför viktigt att aktivitet finns för flera tider på dygnet samt 
hela året. 

Våra direktiv om en grön stad är också viktiga att leva upp till, Israels Plads saknar 
grönytor även om parken bakom ligger som en fin fond. 

Nørreport -Torvehallerne (bild 7) 
Även om detta studiebesök berörde Älvstrandens delar mest, så är lärdomar för 
Trafikkontoret vikten av att byggnader och allmänplats får leva tillsammans. Skapar vi 
möjlighet för verksamheter att breda ut sig så skapas mer liv på platsen och allmän plats 
kommer till användning. 

Daniaparken (bild 8-11) 
Daniaparken har stått sig bra i sina material, både beläggningar och bryggor. Dock är 
parken väldigt stor med många öppna ytor som gör att den blir svår att få levande. Den 
lägre vegetationen hade fungerat bättre om den var på en mindre yta så man kunde vara 
mer i den. Mer lekfullhet som hade bjudit in till användande hade önskats. 

Utsiktsplatsen och badet som ligger runt hörnet är platsens största behållning och en 
riktigt utflyktspunkt. Känns viktigt att få till en identitet som gör att man vet varför man 
åker till Skeppsbron.  

 

Plan för förankring/spridning i staden av 
erfarenheter/exempel från möte 
Framför allt inom programmet, sprida lärdomar från studiebesöket. Vi har även delgett 
vår projektör våra lärdomar och synpunkter för att ta med in i vidare projektering. 
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Bilder 
Urval av bilder från studiebesöken: 

 

Bild 1, Visionsbild över utbyggnaden av Nordhavn 

 

 

Bild 2, Vision och verklighet i mötet av vatten 
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Bild 4, användbar sittyta         Bild 5, Dagvattenhantering 

Bild 3, Lek och grönyta på tak 
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Bild 6, skolbarn som fyller upp platsen dagtid 

 

 

Bild 7, serveringar som flyter ut på allmän plats 
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Figur 8, utsiktsplatsen med vy mot Öresundsbron bjuder in till ett besök 

 

 

Bild 9, brygga som möter vattnet 
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Bild 10, havsbad i enkel utformning 

 

 

Bild 11, Stor plats att fylla 
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